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FORORD
Ven fjortonde årgången av "Aktuellt och Historiskt" presenteras
härmed.
Alla tidigare årg,1ngar har redigerats av tidskriftens grundare,
överste Börje Furtenbach, som i samband med sin avgång från befatt
ningen som chef för militärhistoriska avdelningen vid Kungl Militär
högskolan nu lämnar även denna uppgift.
Den militärhistoriska forskningen i vc1rt land i allmänhet och mili
tärhistoriska avdelningen i synnerhet är överste Furtenbach stort tack
skyldiga för det arbete han under tretton Jr nedlagt på "Aktuellt och
Historiskt". Som ett bevis härpå inledes lirets häfte med en adress,
riktad till honom frJn medarbetare och vänner. Adressen åtföljs av
en bibliografi över överste Furtenbachs av trycket utgivna skrifter.
I övrigt inneh/iller tidskriften fyra uppsatser i olika militärhistoriska
ämnen. Den första artikeln av forskningschefen vid Militärhögskolan
fil dr Thede Palm behandlar några frågor rörande förspelet till slaget
vid Bastings Jr 1066.
Major Jonas Hedberg diskuterar i den andra uppsatsen slaget vid
Nowodwor år 1655. Han ifrågasätter i samband härmed om tillräck
liga motiv finnes för att två förband har N owodwor som segernamn
på sina fälttecken.
I den tredje uppsatsen redovisar överste Carl Herlitz det svenska
luftvc'-irnets uppkomst och utveckling fram till år 1928.
Norska kusten var en betydelsefull del av den tyska "Atlantvallen"
under andra världskriget. Major Herman Miillern redovisar i den sista
artikeln på grundval av hittills opublicerat material uppbyggnaden
och grupperingen av det tyska kustartilleriet i Norge 1940-1945.
Författarna svarar själva för i uppsatserna framförda fakta och
åsikter.
Stockholm i mars 1967
NILS K PALMSTIERNA
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s.

83.

Inom varje år har titlarna grupperats i följande ordning:
1. Fristående arbeten.
2. Uppsatser i samlingsverk.
3. Artiklar i periodiska publikationer.
4. Recensioner i periodiska publikationer.
5. Redigering av samlingsverk.
Använda
AN:
SoH:
AoH:
NMT:
Kr VaH:
KFÅ:

förkortningar:
Armenytt.
Släkt och hävd.
Aktuellt och historiskt.
Ny militär tidskrift.
Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift.
Karolinska förbundets årsbok.

Furtenbachs redigering av AoH åren 195 3-1966 och utgivning av
svenska släktkalendern 1962, 1963 och 1965 (i samarbete med G. Berg
och C. Kempff) har förbigåtts. Bibliografien har fullföljts till och med
utgången av år 1966.
NILS PALMSTIERNA
Lars Lundin

Gunnar Backteman
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FÖRE SLAGET VID HASTINGS
Av THEDE PALM

HAROLD OF ENGLAND. - Killed in action
defending his country from the invader. 14th Octo
ber 1066.
Årlig annons i The Times den 14 oktober under
rubriken IN MEMORIAM.

1.
En av de sista dagarna i september 1066 landade Vilhelm, kallad
Bastarden, hertig av Normandie, med en flotta på Englands sydkust.
Två veckor senare, den 14 oktober, stod på en då namnlös plats,
cirka 10 km norr om staden Hastings, ett slag mellan honom och
Harald Godwinson, Englands konung sedan den 6 januari. Harald
stupade samman med två av sina bröder. En tredje bror hade som
upprorsman fallit i ett annat slag några veckor tidigare. Den ätt, som
Harald tillhört, hade inte någon möjlighet att göra gällande anspråk
på Englands tron. Ett försök att samla ett parti kring en yngling,
den siste av den gamla engelska kungaätt till vilken Haralds företrä
dare kung Edvard bekännaren hört, var under omständigheterna dömt
att misslyckas. På juldagen 1066 kröntes Vilhelm i London av ärke
biskop Eldred av York till Englands konung.
Det är rimligt, att detta händelserika år med sina dramatiska höjd
punkter i januari, oktober och december kommit att bli ett av de
mest omskrivna i engelsk historia. Det var sista gången som England
erövrades av en främmande makt efter en invasion över havet. Det
betecknade början till en ny tid. Genom sin nya regerande dynasti
fick England omedelbara intressen i Europa och särskilt i Frankrike.
En redan stor litteratur om Englands erövring och därmed sam
manhängande frågor fick åtskilliga tillskott under jubileumsåret 1966.
I allmänhet har dessa nya böcker inte tillfört forskningen något förut
obekant, men däremot har de ofta gjort äldre och svåråtkomliga resul
tat tillgängliga i modern form. Den militärt sett bästa bedömningen

15

av själva slaget vid Hastings torde fortfarande vara gjord av krigs
historikern, generalmajor Fuller (195 4), men detta hindrar inte, att
sådana av Barclay (1966) och Lemman (1966) ger goda översikter,
efter sina förutsättningar. Svårigheten att rättvist ta ställning till den
na typ av litteratur framstår emellertid ibland som betydande. I en
:utan tvivel allvarligt syftande bok, som ger sig ut för att skriva
historia, läser man bland annat en rätt detaljerad skildring av Harald
Godwinsons barndom och uppväxttid. Denna ger bakgrund och för
klaring till hans senare handlande och till hans slutliga framgång och
fall. Vad boken inte talar om är, att det veterligen inte finns en enda
källa vare sig från Haralds egen tid eller senare, som nämner ett enda
ord om hans ungdom. Det hela är inte historia utan en romantiseran
de konstruktion, där vederbörande författare dessutom är starkt
engagerad.
Det är påfallande, hur ofta man i engelsk historieskrivning tagit
ställning för och emot när det gällt Harald och Vilhelm. I allmänhet
är man för den förre, som representant för det inhemska och äkta
anglosachsiska, och mot den senare, utlänningen och erövraren, som
införde normandiska seder och språk. Walter Scott och "I vanhoe"
skymtar i bakgrunden ännu tiH 1900-talets historieskrivning. Professor
Oman i sin berömda bok om England före 1066 hyser ingen beund
ran för Vilhelm erövraren och döljer inte sitt mer än milda förakt
för Edvard bekännaren. Men Harald karakteriserar han som "ambi
tious, no doubt, but just, merciful, courteous, and untiring in work ...
he was practically prime minister to his brother-in-law the king"
(Oman 1949, 623). Karakteristiken bygger inte minst på en starkt
pro-anglosachsisk krönikör från 1100-talet, Florence av Worcester
(EHD 212; om denna och andra förkortningar se litteraturförteck
ningen), samt, kan man väl säga, på en livlig vilja att tyda allt i en
bestämd riktning.
En sådan tendens
i modern historieforskning oftare kallad propaganda
väntar man snarare i medeltida krönikor. Behandlingen i
dem av Haralds person och av rättmätigheten i hans sak ger utmärkta
exempel på tendentiös historieskrivning. Den anglosachsiska värde
ringen av honom är genomgående positiv, medan de normandiska käl
lorna naturligt nog har en annan inställning. De är säkra på att han
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inte hade någon rätt till Englands krona, men direkta angrepp på
hans person är sällsynta. En krönikör, som på ett ställe nämner Harald
som "den mest framstående i rikedom, ära och makt" (GdP 100) av
kung Edvards undersåtar, skjuter visserligen på ett annat ställe emel
lan med att påstå att han var "sölad av utsvävningar, grym mördare,
uppblåst av rövade rikedomar, motståndare till lag och rätt" (GdP
166). I själva verket betyder detta ganska litet: krönikören karakteri
serar härigenom i tidens stil Harald som en tyrann, en orättfärdig
konung. Den ofta välunderrättade och med Harald samtida historie
skrivaren Adam av Bremen hade sin bestämda åsikt. På ett ställe
kallar han Harald vir malefirns, den onde mannen (om han inte
t. o. m i anslutning till en gammal tradition med uttrycket menade att
Harald förskjutits av sin ätt, var rättslös, och låg ogill om han döda
des). På ett annat säger han att Harald tog makten i England och höll
sin herre Edvard för intet (Adam liber III, c. 5 2, resp. schol. 64).
Sedan är det en helt annan sak, att en historiker, som vill stödja sig på
Adam, måste söka fastställa vad som låg till grund för hans så klart
uttalade mening. På samma sätt måste alla källor, de må vara anglo
sachsiska eller normandiska, behandlas.
Källorna till 1000-talets historia flyter naturligtvis sparsamt. Men
det nationella drama, som Vilhelms maktövertagande innebar, har
gjort att året 1066 finns utförligare skildrat än de flesta andra. Vikti
gaste källan, men mycket kortfattad, är på engelskt håll den s. k.
anglosachsiska krönikan (ASC), en klosterkrönika i olika versioner,
vilkas förhållande till varandra för ifrågavarande år inte bjuder på
egentliga svårigh\;t'er (Körner 1964, 14 ff. I föreliggande uppsats har
i allmänhet resultaten av Körners energiska källkritik accepterats. Ett
undantag är Bayeuxtapeten; jfr till denna Foreville i inledningen till
GdP XXV). Utöver ASC föreligger ett antal andra krönikor och
skrifter (en sammanställning finns i EHD). Den normandiska tradi
tionen är bevarad i två krönikor från 1070-talets början, den ena av
en viss Guillaume från klostret Jumieges (GdJ), den andra och mer
retoriska av Guillaume från Poitiers (GdP). Den senare har känt och
utnyttjat den förra. Vidare har GdP byggt på en skildring av slaget
vid Hastings sk.riven på distika, troligen av biskop Guy av Amiens
(Scriptores 184 5, 27 ff.). Dessa tre huvudverk hör hemma inom en

2
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och samma krets och kan alltså inte utnyttjas för att bekräfta var
andras utsagor. De är, naturligt nog, starkt positiva gentemot Vilhelm.
En berättande källa i ovanlig mening finns bevarad i den s. k.
Bayeuxtapeten (BT, reproducerad i BT 1965), ett i sitt slag enastå
ende minnesmärke. Den skulle väl egentligen kallas en bonad och
består av en linnevävnad, inte mindre än 70,34 m lång och 50 cm hög,
sammansatt av 6 stycken och bortsett från slutscenen fullständigt be
varad. Den är broderad i färg med ullgarn och framställer ett antal
scener ur Haralds och Vilhelms historia åren 1064-66 med slaget vid
Hastings som avslutande huvuddel. Längs över- och underkant löper
bårder med ornament av olika slag, och latinsk text förklarar knapp
händigt de olika scenerna. BT är tillverkad i England, troligen i Can
terbury, på föranstaltande av Vilhelms halvbror biskop Odo och var
sannolikt färdig till invigningen av dennes nya kyrka i Bayeux 1077
(BT 1965, 29, 3 3). BT har tillkommit på normandiskt föranstaltande
och återger normandisk tradition, men man kan inte visa att dess
"författare" har varit i direkt kontakt med någon av ovan nämnda
krönikor. BT är att betrakta som en fristående normandisk källa.
Sådana berättande källor är grunden till all kunskap som vi har om
året 1066 och om de händelser, som ledde fram till slaget vid Has
tings. Ibland lämnar de oss helt i sticket, och då är det bara att kon
statera hur litet vi vet. Ibland kommer vi verkligheten ganska nära.
Här skall det bräckliga materialet utnyttjas för att belysa tre frågor,
som alla hör hemma i förspelet till den historiska striden mellan
Harald och Vilhelm. Den första är Haralds förhållande till Vilhelm
efter hans resa till denne 1064. Den andra sammanhänger med under
rättelseläget före själva invasionen. Den tredje slutligen behandlar stor
leken av de styrkor, som de två motståndarna kunde ställa upp i sla
get vid Hastings.

2.
Det har mycket diskuterats, vem som efter Edvard bekännarens
död den 5 januari 1066 hade rätt att resa anspråk på Englands krona.
Någon arvsrätt var det därvidlag inte fråga om. I praktiken togs riket
i besittning inom den ätt, som redan hade makten, och detta skedde
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med bifall och val av de andliga och världsliga stormännen, konung
ens råd eller witan (Olesen 195 5). Alldeles ovanligt var inte, att en
konungs efterträdare utsågs medan den förre ännu levde. Knut den
store synes ha utpekat sin yngre son Hardeknut till sin efterföljare,
fastän dennes äldre halvbror Harald i Hardeknuts frånvaro besteg
tronen och behöll makten. Vilhelm erövraren hyllades som åttaåring
som tronföljare då hans far hertig Robert drog till Jerusalem, och
detta försiktighetsmått visade sig vara välbetänkt. I Edvards fall var
fältet öppet.
Edvard var gift med Edith, dotter till den mäktigaste av de eng
elska grevarna, Godwin av Wessex, och utan all fråga var äktenskapet
honom påtvingat. Enligt den hagiografiskt betonade traditionen var
det dessutom ofullbordat, och i vart fall var det barnlöst. Av den
gamla engelska kungaätt, som regerat före den danska erövringen och
som återkommit med Edvard, återstod nu endast en sonson till dennes
halvbror Edmund Järnsida, vilken senare en kort tid 1016 varit sam
regent med Knut den store. Denne sonson, Edgar, var 1066 troligen
ej fyllda 17 år (Corbett 1926, 501), och det var han som på hösten
samma år på nationellt håll hyllades som blivande konung efter
Haralds död. ASC säger uttryckligen att han hade bördsrätt till kro
nan. I viss engelsk litteratur, som engagerat sig för Harald Godwin
son, görs gällande att Edgar vid Edvards död var för ung för att taga
ledningen i sådana oroliga tider och annat dylikt (senast Douglas
1964, 182). Beträffande åldern kan man jämföra med vad som sagts
ovan om Vilhelm, eller man kan påminna sig att Edvards far, som
kom att bli känd som Ethelred den villrådige, valdes till kung endast
10 år gammal. Harald Godwinson hade behärskat Edvard i den ut
sträckningen att han praktiskt taget varit medregent - på ett ställe
kallas han också subregulus, underkonung (Florence av Worcester,
EHD 212) - och hade kunnat stödja också Edgar, om han funnit
detta lämpligt och förenligt med sina egna intressen.
Adam av Bremen är den enda källa som anger, att Knut den stores
systerson, den danske kungen Sven Estridson, redan vid Edvards tron
tillträde 1042 skulle ha gjort anspråk gällande som Knuts arvinge
(Adam liber II, c. 78). Detta är möjligt, och det förhållandet, att
Adam uppger att Edvard erkänt Sven som tronföljare t. o. m. före
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sina egna eventuella söner, visar att Sven, som var Adams sagesman,
kan ha påstått något sådant. Ingen annan syns ha trott honom. Det
bör emellertid beaktas, att Edvard vid sitt trontillträde var både ogift
och barnlös och att Svens anspråk under sådana omständigheter hm
de vara lika mycket värda som någon annans. Aven Harald Hård
råde i Norge har i senare norska källor nämnts som en som framställt
dynastiska krav på England (Körner 1964, 150 ff.). Troligen rör det
sig här om en efterrationalisering och förklaring till hans olyckliga
vikingatåg 1066.
Vilhelm erövraren var erkänd son till hertig Robert av Normandie,
och genom sin far och dennes faster Emma, första gången gift med
kung Ethelred av England, var han i släkt med Edvard bekännaren.
När den senare och hans bror samt deras mor 1013 måste lämna Eng
land undan Sven Tveskäggs erövringståg, hamnade de hos hertig
Rickard II av Normandie, Edvards morbror, och Edvard växte upp
där i landet och blev kvar ända till 1040. Man vet hur han förde nor
mandiska stormän till England, och hans försök till kyrkoreformer
skedde med hjälp av män som flyttade dit med honom. Denna hans
normandiska bakgrund är obestridd. I England kom han mycket sni\l't
i konflikt med den ovannärnnde earl Godwin av Wessex men fick stå
tillbaka för denne. Motsättningarna dem emellan nådde höjdpunkten
åren 1050, då en av Godwins söner efter ett mord på Björn Estridson,
Knut den stores systerson, genom faderns inflytande fick återkomma
ur landsflykt, och 1051, då Godwin själv med sina söner tvingades
lämna landet. Drottning Edith satte� i kloster. Godwin lyckades få
återvända följande år efter att ha samlat så mycket folk att ett inbör
deskrig syntes överhängande. Han och hans söner återfick sina grev
skap, och drottningen hämtades ut ur klostret och fördes tillbaka till
kung Edvard. Men innan dess säges denne som gäst ha mottagit hertig
Vilhelm av Normandie.
Detta Vilhelms besök i England har varit föremål för en mängd ut
läggningar, och man har t. o. m. med viss framgång försökt att bevisa
att det aldrig ägt rum (Douglas 195 3; även Douglas 1964, 169; om
källförhållandena och med annan åsikt Körner 1964, 15 8 ff). Det är
belagt i en version av ASC, och endast där. Den normandiska tradi
tionen, som borde veta bäst, var en annan, och den kände ej till något
besök av Vilhelm i England. Enligt denna (GdP 176) erkändes Vil20

helm som tronföljare av Edvard i sin frånvaro. Ett antal stormän
skulle ha avlagt ed till konungen, att de skulle mottaga Vilhelm som
kung efter Edvards frånfälle. Namnen på fyra av dessa stormän
nämns, och det rör sig om de förnämsta. Om två av dessa vet man
från ASC, att de tillhörde Edvards parti när Godwin fördrevs, och
en var en biskop, som anges vara kungens rådgivare. Men den fjärde
stormannen var Godwin själv. Varför hans namn har kommit med
är omöjligt att säga, och det är meningslöst att spekulera, som det
gjorts, om en edgång skulle ha varit ett villkor för hans återkomst till
England 1052, alltså närmast en eftergift från hans sida för att rädda
ansiktet för kung Edvard. Något stöd i källorna för det ena eller
andra antagandet finns inte. Vad man vet är att han snart efter sin
återkomst tog tillbaka sin gamla makt men att han dog redan 1053.
Sin ställning lämnade han i arv till sin son Harald.
Någon författare har också påstått, att Edvards löfte automatiskt
skulle ha blivit upphävt i och med Godwins och hans söners åter
komst. Riktigare är att säga, att förutsättningarna för dess uppfyllan
de förändrats. För Vilhelm gällde det fortfarande, fast hans väntan
blev lång.
Enligt GdJ (EHD 215) sände Edvard vid ett senare tillfälle över
Harald Godwinson till Normandie för att bekräfta, att Vilhelm fort
farande var arvinge till riket. Harald själv avlade ed till Vilhelm på
sakramentet. Detta Haralds besök hos Vilhelm har obestridligen ägt
rum. Det varieras i andra normandiska källor och bekräftas av BT.
Däremot är ASC tyst, vilket är naturligt för en klosterkrönika som
registrerar vad den anser vara rikshistoriska händelser - vilket resan
kanske var, men det kunde man ännu inte veta. Senare krönikor, även
sådana som är för Harald, omtalar färden över Kanalen men söker
dämpa ned dess betydelse och gör t. ex. gällande att han blev vind
driven. Resan - som av olika skäl kan tidssättas till sannolikt 1064
- och Haralds edgång är en livligt debatterad händelse. Aven for
skare från allra senaste tid har utpräglat olika åsikter och bedöman
den. Den ena ytterligheten representeras t. ex. av en som anser att
man bara kan gissa om resans ändamål, eftersom vår kunskap är base
rad på normandisk propaganda, och att man ingenting vet om Ha
ralds ed, eftersom materialet inte ger belägg för vad som hände mellan
honom och Vilhelm och att man alltså inte känner till om någon
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edgång faktiskt ägde rum (Körner 1964, 121 f.). En annan forskare
(Gibbs-Smith i BT 1965, 175) representerar en annan ytterlighet och
tar tillfället i akt att ingripa till Haralds försvar. Han finner det
svårt, säger han, att tro, att Harald frivilligt reste till Normandie.
Han måste i stället ha drivits dit av hård vind, på resa till Wales eller
till London, eller varför inte på en fisketur i Kanalen! Inställningen
till problemen är i dessa båda fall förvisso mycket olika.
Enligt de normandiska källorna sändes Harald ut av kung Edvard
(GdP 100 ff.). Vid landstigningen i Normandie föll han i händerna
på greve Guy av Ponthieu. Vilhelm löste ut honom och tog vänligt
emot honom. I Bonneville svor Harald en trohetsed till Vilhelm en
ligt kristen ritual, ei fidelitatem sancto ritu christianorum juravit.
Denne gav honom häst och vapen och tog honom med på ett krigs
tåg i Bretagne innan han skickade honom tillbaka till England. BT
har delvis andra uppgifter. Edvard sände ut Harald, som red till
Bosham där han embarkerade. Han greps av Guy, som förde honom
till Beaurin men som tvingades överlämna honom till hertig Vilhelm.
Efter en oförklarlig episod - den inkluderar en kvinna vid namn
Elgiva - tog Vilhelm med Harald på tåget till Bretagne, och BT
känner där till en räddningsbragd som Harald utförde. Vilhelm gav
Harald en rustning och de drog tillsammans till Bayeux, där Harald
gick en ed, med ena handen på ett helgonskrin och den andra på alta
ret där hostian stod. Därefter sändes han åter till England, och han
begav sig direkt till kung Edvard.
Det förefaller ganska uppenbart, att dessa berättelser går tillbaka
på en och samma sak, nämligen på en färd som i verkligheten ägt
rum och där vissa händelser inträffade. Inte minst Haralds tillfånga
tagande av en borggreve, som avsåg att göra sig en inkomst på honom
men som blev tvingad att släppa honom, kan ju som berättelse varken
ha propagandavärde eller någon annan mening än att den var minnes
värd mindre än 10 år efteråt: längre är nämligen inte tidsrummet mel
lan händelserna och de olika skildringarna. BT har mest att berätta
- några episoder som BT är ensam om har nyss nämnts - och rör
åtminstone på ett ställe ihop kronologien. Det sker i samband med
olika budskap mellan Vilhelm och Guy. Möjligen är också episoden
med Haralds rustning felplacerad, men därom vet man ingenting mer
än att krönikan låter honom få den före krigståget och BT efter. Det
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är föga givande att spekulera över den eventuella innebörden i att
Harald mottog vapen, arma, av Vilhelm: det har sagts att han där
igenom "blivit Vilhelms man".
Haralds resa är tillräckligt belagd, och något verkligt skäl att säga
att den inte var anbefalld av kung Edvard finns knappast heller. A ven
hans edgång är fullt tillräckligt styrkt. Men om nu denna skedde inför
Vilhelm, måste den rimligen ha haft något att göra med denne, och
det enda som Harald och Vilhelm i det ögonblicket hade gemensamt
var den politiska frågan om successionen i England. Detta är just vad
den normandiska krönikan påstår (GdP 104). Det finns ingen anled
ning att betvivla att den, när den redogör för innehållet i Haralds ed,
i huvudsak har haft rätt.
Två uppgifter från andra håll stöder denna åsikt. När Vilhelm på
våren 1066 förberedde invasionen, förklarade han inför påven och
vid Europas hov att Harald var en edsbrytare. Detta skedde vid en
tid som låg mindre än 2 år efter Haralds resa, och vad som då före
kommit bör ha varit känt och ihågkommet: Harald har gått en ed
som han sedan kunnat bryta. Påven accepterade Vilhelms version fastän det är sant att han även hade andra klagomål mot England och
kanske inte ogärna såg en regimförändring där. I varje fall kunde
Vilhelm vid Hastings medföra och kämpa under ett påvligt baner.
Ingen enda anglosachsisk krönikör har på denna punkt tagit Harald i
försvar. En, författaren till Edvard bekännarens Vita, skriven före
1072 (Körner 1964, 113) skildrar däremot hur Harald vid ett annat
tillfälle, och till sin egen fördel, gick en ed. Men, säger han, Harald
hade tyvärr nästan för lätt att gå eder, ille citius ad sacramenta nimis,
proh dolor, prodigus. Det låter som en suck ur ett beklämt hjärta.
Harald hade å sin sida ingen tidigare erkänd rätt till Englands
krona. Han tillhörde inte heller någon kunglig ätt, och att han på
mödernet var kusin till Sven Estridson gjorde honom inte, som man
har velat antyda, till rätt arvinge efter Knut den store (jfr Oman
1949, 630). Själv åberopade han ingen arvsrätt. Vilhelm av Norman
die var designerad tronföljare, utpekad som sådan av kung Edvard,
och Harald hade gått ed på att respektera hans krav. Härom kan Vil
helm inte ha hyst någon tvekan. "Han gav sig åt mig som vasall, per
mam,s suas", låter en krönikör honom säga om Harald (GdP 176),
"och med sitt löfte befäste han min säkerhet om Englands rike."
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I detta läge införde Harald ett nytt moment i tronföljdsfrågan. Han
åberopade en påstådd gåva, eller snarare ett testamente, av kung
Edvard. Denne kom till London vid julen 1065 men blev sjuk och
dog den 5 januari. ASC säger, utan att ange någon tidsbestämning,
att han anförtrodde sitt rike till Harald. Men detta sker inte i en
annalnotis utan i en i krönikan införd dikt, som går ut på att förhär
liga Harald: "den vise kungen anförtrodde sitt rike åt en man av hög
rang, åt Harald själv, den ädle greven, som alltid troget tjänat sin
ädle herre i ord och gärning". Normandiska källor har hört talas om
samma sak (GdP 172 f.; BT känner traditionen). "Han visste", sägs
om Harald, "att detta rike med rätta var hans, sedan dess konung,
hans herre, skänkt honom det genom en gåva på sin dödsbädd, dona
in extremis illius". Och enligt inhemsk sed allt ifrån den helige Augu
stini dagar (d. v. s. anglosachsarnas apostel Augustinus) måste en gåva
på dödsbädden respekteras.
Eftersom Edvard regerat i England i 24 år och fört en efter för
måga konsekvent politik i successionsfrågan, kan man väl säga, att
Vilhelms misstroende mot dessa i sista minuten uppenbarade nya in
tentioner ter sig naturligt. I själva verket hade Edvard ingen möjlig
het att donera riket till Harald. Det var inte heller så som han hand
lat mot Vilhelm: han hade endast förberett dennes val genom att
medelst ed binda ett antal stormän vid honom. Valet blev aldrig aktu
ellt. Harald befann sig på platsen och utnyttjade situationen. Edvard
jordfästes den 6 januari. Samma dag lät sig Harald hyllas av de stor
män, som fanns tillgängliga, och samma dag lät han sig krönas och
blev Englands laglige konung.

3.

På senhösten 1065 hade ett uppror utbrutit i Northurnberland,
där Toste Godwinson var greve. Han hade, sade man, först rövat
från Gud och sedan ödelagt liv och land för alla som han kunde
komma åt att tyrannisera. Ett möte med de upproriske kom till stånd
i Northampton, där Tostes bror Harald företrädde kungamakten.
Efter förhandlingar, som interfolierades med plundringar av Tostes
egendomar, dömde Harald, eller kungen, Toste fredlös, och den 27
oktober fick Northumberland en ny earl. Toste drog med sin familj
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och med några av sina män till Flandern till sin svåger hertig Baldwin,
vars dotter Matilda var gift med hertig Vilhelm av Normandie.
ASC, som meddelat detta, berättar vidare att Toste följande vår
kom tillbaka med skepp och med så många av sina män som han
kunnat mönstra. Han seglade till Isle of Wight, där han fick visst
understöd, men så vände han om och seglade tillbaka upp genom
kanalen till Sandwich söder om Themsenmynningen. Kung Harald
samlade vid den tiden ihop mer folk till lands och sjöss än någon kung
före honom, och Toste fortsatte norrut. Han försökte med 60 skepp
gå in i Humber för att återerövra sitt grevskap men blev slagen och
flydde till Skottland med 12 små skepp.
av hans män stötte till
från Orkneyöarna med 17 skepp (Stevenson 1896, 302; Stenton 1955,
579) och tillsammans förenade de sig med den norske kungen Harald
Hårdråde, som med 300 skepp var på väg mot England. Den 18 sep
tember var denna flotta på nytt inne i Humber. Inom en vecka, den
25 september, hade både den norske kung Harald och Toste stupat
för kung Harald av England vid Stamford Bridge.
Kung Harald hade på våren, då han drev bort Toste från Sand
wich, koncentrerat sina styrkor till Englands sydkust. Han var vid
det laget medveten om att hertig Vilhelm förberedde ett angrepp och
en invasion, "alldeles så som det sedan hände", säger krönikan. Harald
bevakade kusten ända till första veckan i september, men då tycks
förråden ha börjat tryta, och folket skickades hem. Skeppen seglades
tillbaka till London, dit också Harald själv begav sig. Någon gång vid
denna tid fick han höra om anfallet uppe i norr. Han samlade åter
i hop sin nyss hemförlovade här och red norrut. Några dagar efter
slaget vid Stamford Bridge landade Vilhelm vid Pevensey, romarnas
gamla Anderida, och drog snabbt till Hastings, som han befäste.
Vilhelm hade börjat sätta upp sin här och rusta sin flotta redan på
våren, och ryktet därom hade tydligen spritt sig till England. Men
förberedelserna tog tid, och det var endast med svårighet som han
fick flottan baserad vid St. Valery vid floden Sommes mynning. Vin
darna var också motiga, sägs det (GdP 160 ff.). Den 27 september,
då Harald var i York, slog vinden om. Vilhelm lät sin expedition
embarkera och avsegla.
Denna sekvens av varandra påverkande händelser gör ett antal
frågor aktuella. Kände till exempel Vilhelm till Tostes raid i april,
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och vad visste han om Harald Hårdrådes för honom själv i tiden så
väl avpassade krigståg? Hur mycket kunde han veta om kung Haralds
av England militära dispositioner, och omvänt, hur mycket kunde
Harald veta om hans? Vilhelm kunde ju inte påverka vinden, som
alltså vände i rätta ögonblicket. Det var en tillfällighet, men hur
många samverkande tillfälligheter får man egentligen tro på?
Endast en källa nämner någonting om Tostes förhållande till Vil
helm. Ordericus Vitalis i sin Historia ecclesiastica från 1100-talet
(Stenton 1955, 578) antyder, att Toste kom tillbaka till England på
våren på Vilhelms uppmaning. Källan hör i detta sammanhang ej till
de bättre, men behöver ju för den skull inte alltid vara felunderrät
tad. Något att bygga på är den inte. Men under våren 1066 sände
Vilhelm beskickningar till olika furstar för att förklara sitt planerade
företag mot England och för att begära understöd. Att en sådan be
skickning gick till Flandern är säkert, men sannolikt lämnade Vilhelms
svärfar ingen hjälp (Körner 1964, 234). Däremot kan hertig Baldwin,
och samtidigt Vilhelm, inte ha varit okunnig om Tostes expedition,
som utgick just från Flandern. Mer än detta, och t. ex. om Baldwin
understödde Toste och därigenom indirekt Vilhelm, vet man inte.
Inte heller vet man om någonting förekommit direkt mellan Vilhelm
och Toste.
Att Toste rent tillfälligt skulle ha stött på Harald Hårdrådes flotta
och anslutit sig till denna är alldeles otroligt. Om uppgiften är riktig,
att han fick förstärkning av en av sina män, "un son baron" vid namn
Copsi, med 17 skepp från Orkneyöarna, fick han samtidigt underrät
telser om Harald. Orkneyöarna var norska, och det var för övrigt
där som Harald Hårdråde lämnade kvar sin hustru och sina döttrar,
som åtföljt honom från Norge. Aven utan Copsi var förbindelserna
mellan Skottland och• de norska öarna tillräckliga för att ryktet om
Haralds företag måste ha gått fram. Men därutöver finns en annan,
visserligen omstridd, berättelse i detta sammanhang. Snorre Sturlason
meddelar i Harald Hårdrådes saga (Snorre 570) att Toste blev för
driven av sin bror Harald Godwinson och att han med sina män for
till Flandern. Efter en liten tid fortsatte han till Sven Estridson i
Danmark och försökte utan framgång locka denne till sin hjälp. Han
fortsatte till Norge och hade bättre lycka. Harald Hårdråde och Toste
enades om att nästa sommar, 1066, fara till England och vinna landet.
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Snorre skrev någon gång före 1230, och att han inte kan betraktas
som något sanningsvittne om händelser i England 15 O år tidigare är
välkänt. Hans uppgifter om namn och släktförhållanden, som kan
kontrolleras, är stundom alldeles förvirrade. Inte minst på den grund
har man dragit slutsatsen, att hans berömda skildring av slaget vid
Stamford Bridge skulle vara helt igenom otillförlitlig (Oman 1949,
640). Just i det sammanhanget har en intressant omvärdering blivit
försökt (Glover 1952, 5 ff.). Snorre kan visas ha korrekt beskrivit det
börjande 1000-talets vapen och deras användning och har inte förut
satt att hans egen tids vapen och taktik brukades. Utan att ingripa i
den diskussionen kan här konstateras, att eftersom året 1066 blev av
görande för två kungar Harald, varav en norsk, har Snorre haft all
anledning att återge den nordiska traditionen om detta år. Till denna
tradition hörde tydligen, att en förbindelse tagits upp mellan Toste
och Harald Hårdr!ide före de avgörande dagarna i september. Kontak
ten måste ha kommit till stånd före slutet av april, då Toste var till
baka i Flandern. Formerna för denna kontakt är i sammanhanget av
mindre intresse, och därför behöver man inte ta ställning för och emot
detaljerna i Snorres välkomponerade skildring.
Tostes vinterresa, om den nu ägt rum, och resultaten av denna bör
ha varit kända vid hovet i Flandern innan han på nytt bröt upp mot
England. Därmed föreligger också en sannolikhet för att Vilhelm har
vetat om att ett anfall från Norge mot England kunde väntas under
sommarens lopp. Det motsatta förhållandet, nämligen att Harald i
Norge skulle ha känt Vilhelms planer
som ju inte kunde börja ta
form förrän efter den 6 januari
behöver däremot inte ha existerat
förrän långt senare, om någonsin. Alla spekulationer om en samord
ning mellan Vilhelm och Harald Hårdråde, genom Toste eller obero
ende av denne, är utan grund i källorna.
Och ändå var det ingen tillfällighet, att Haralds och Vilhelm5
landstigningar på olika delar av Englands kust skedde i tiden så nära
varandra.
Enligt den anglosachsiska krönikan visste kung Harald av England
om, att Vilhelm förberedde en invasion, och han vidtog sina mått
och steg därefter. Han mobiliserade, och enligt GdP (154) skickade
han också över spioner, exploratores, till Normandie för att hålla
känning med Vilhelms företag. Däremot hade han inte hört talas om
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något förestående anfall från sin namne i Norge. (Douglas 1964, 191,
är av annan åsikt, på okända grunqer. Enligt honom kände kung
Harald till de norska rustningarna men "was content to give his pri
mary attention to Normandy".) Harald Hårdråde kom "oförväntat"
står det i en version av krönikan, och i varje fall hade kungen redan
upplöst sin arme och skickat hem sin flotta, och själv tycks han ha
befunnit sig i London. Varför Harald på detta sätt gav upp sin bered
skap efter mer än 4 månader vet man inte. ASC säger i samman
hanget, att männens förråd tog slut "och ingen kunde hålla kvar dem
längre", en förklaring som kan vara tillräcklig. Men Harald befann
sig inte på något längre avstånd från sydkusten, och det visade sig att
han snart kunde återsamla en arme, då han behövde den. När detta
blev nödvändigt, tvingades han emellertid samtidigt att bege sig åstad
med sin här 30 mil norrut från London, till York. Sydenglands kmt
var öppen. Harald Hårdrådes anfall skapade den första förut
sättningen för att Vilhelms landstigningsföretag skulle kunna
lyckas.
Den andra förutsättningen förelåg sedan Harald också hade sänt
bort sina skepp från bevakningen av Kanalen. Hur många skepp han
hade, är ej känt, men Knut den store hade hållit 40, hans närmaste
efterföljare Harald 16 och Edvard högst 14 (Oman 1949, 607, 615).
Oman gör gällande (651), att England var "a great naval power"
när Vilhelm kom till makten, men den åsikten är svår att uppehålla.
Edvard syns 1050 ha upplöst sin flotta, möjligen i samband med en
minskad uttaxering (Stenton 1955, 425). Harald kan alltså knappast
ha kunnat samla något större antal skepp. Men det är att märka, att
det rörde sig om skepp avsedda för strid och bemannade med yrkes
soldater (Hollister 1962, 16 ff.) De skulle ha utgjort en stor risk för
Vilhelms transportflotta, och denna fara var alltså efter Haralds order
eliminerad.
Haralds åtgärd att upplösa sin arme och förflytta sin flotta har
bedömts mycket olika och tagits upp till diskussion senast av Körner
(1964, 265 f., med referat av andra uppfattningar). Han menar, att
Harald under inga omständigheter kan ha lämnat Sydengland oför
svarat. "William's military behaviour also supports this argument. If
southern England had lain defenceless before the Norman invasion
force, it would have been strange indeed if William had not taken
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advantage of the situation. A swift advance into the country and an
attack on London, for example, would have put William in a strong
position..." Till detta kan sägas, att London tidigare visat en för
måga att hålla stånd mot närgångna angripare och i varje fall knap
past skulle kunnat stormas med kavalleri. "Snabba svep" kan också
medföra förluster. Som nedan skall antydas - mer kan man inte göra
- var sannolikt Vilhelms styrkor mindre än man trott, och i varje
fall var de begränsade till vad han redan fått i land. Vad han gjorde
var att upprätta ett befäst brohuvud vid Hastings, i vars hamn hans
skepp kunde skyddas. Han provianterade av landet (BT) och förhär
jade vad han inte behövde; med sådant var Vilhelm mycket nog
grann, och särskilt minnesrik tycks ha varit hans förhärjning av Nort
humberland efter ett uppror 1068. På detta sätt lockade han till sig
Harald, som han anföll och slog innan denne var ordentligt beredd
till strid. Hans strategi tycks på det hela taget ha varit riktig, vilket
visade sig av att den var framgångsrik.
En tredje förutsättning för invasionen hänger kvar i litteraturen,
nämligen att vinden vände och att Vilhelms skepp krävde medvind
(senast Lemmon 1966, 86. Barclay 1966, 42, är inne på tankegången
att Vilhelm väntade på nyheter om Harald Hårdråde innan han seg
lade över). Men den tekniska förutsättningen för transporten och den
snabba urlastningen särskilt av hästarna var att Vilhelm förfogade
över grundgående vikingaskepp, som landade högt upp på stranden
(Almgren 1963, 232. Almgren har presterat den problemlösning, som
efterlyses i engelsk litteratur, jfr rec. av Barclay 1966 i Army Quar
terly 92, 1966, 243). Dessa råseglares seglingsegenskaper är kända
(Sawyer 1962, 74), och de kunde seglas med vinden tvärs eller ännu
högre upp i vind. I hård motvind kunde Vilhelm givetvis inte löpa
ut, och det var alltså fördelaktigt för honom då vinden i slutet av
september slog om till syd. Men hade detta skett före den 8 septem
ber > då Harald hemförlovade sin arme och sin flotta, hade Vilhelm
inte kunnat utnyttja den. Vilhelm måste ha känt till Haralds bevak
ning av Sydengland och att den till sist upphörde. Han kunde helt
enkelt inte starta sin expedition så länge Harald låg färdig att taga
emot honom på andra sidan. Därav hans långa väntan. Vad hans
historieskrivare tillskrivit vindarnas nycker berodde i själva verket
på en militär nödvändighet.
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4.

När slaget inleddes tidigt på förmiddagen den 14 oktober var
kung Haralds styrka grupperad pi en höjd, som pi\ sidorna var av
gränsad av några svårtillgängliga raviner. Han hade nått platsen dagen
innan, och meningarna är delade om i vilken utsträckning han kunnat
och hunnit få med sig sin här. Striderna mot Harald Hårdråde, sist
den vid Stamford Bridge, hade givetvis medfört förluster. Tiden hade
varit knapp när det gällt att få fram nytt och stridsdugligt folk.
Källorna är också mycket vaga. ASC i en version berättar, att
Harald samlade ihop en stor här när han fick veta att hertig Vilhelm
landstigit, att han kom för att möta denne "vid det gråa äppleträdet"
och att Vilhelm kom över honom oväntat innan hären hunnit fylka
sig. Men kungen stred tappert med dem som ville stå med honom,
och många stupade på båda sidor. En annan version säger endast att
Harald kom norrifrån och började slaget innan hela hans här kommit
fram; och där föll han med sina bröder. Florence av Worcester (EHD
213 f .) lägger ut samma sak. Harald tvekade inte trots förlusterna
uppe i norr och trots att hälften av hans arme ännu inte hunnit fram.
Han började slaget innan en tredjedel av hans folk var redo att slåss.
Florence vet också, möjligen i anslutning till källan till den förra av
de två versionerna av ASC, att fastän hären stod på en trång plats
(och tydligen menar han att platsen var begränsad på ett eller annat
sätt) var det många som drog sig undan ur striden, och mycket få för
blev Harald trogna. Kanske skrev han också detta för att förklara
varför Harald blev slagen. Om förlusterna säger han ingenting.
På normandiskt håll berättar man, att Harald i väntan på Vilhelm
under sommaren skyddade stranden med "en väldig här" (cum im
mani exercitit, GdP 154). Om Haralds här vid Hastings säger samma
källa (184), att någon forntida författare om den skulle kunnat påståi
att där den gick fram uttorkades floderna och skogarna blev till slätt
land: men den antyder alltså självi att detta kan vara en poetisk över
drift. Den följer här vad biskop Guy av Amiens uppger i sin dikt;
hos denne står också att Harald hade 1 200 000 man under sig (Scrip
tores 1845, 33)! En annan siffra som finns nämnd (GdP 192) är deni
att normanderna högg ned några tusen fiender, aliquot milia, på ett
ögonblick, och samma uttryck upprepas i ett liknande sammanhang.
Från GdP (186) härstammar en uppgift, som ibland finns återgiven
30

i äldre litteratur, att Harald skulle haft tillgång till talrika danska
hjälptntpper. Men detta är omöjligt. De politiska liksom de prak
tiska förutsättningarna för en sådan expedition från danskt håll sak
nades helt. Det rör sig i sammanhanget om daner, bosatta i England
och som ingick i Haralds här.
Om Vilhelms invasionsstyrka finns en hel litteratur, huvudsakligen
ägnad den i och för sig intressanta frågan om dess sammansättning
(Körner 1964, 218 ff. med ingående kritik). Om dess storlek har inte
lika många yttrat sig. De samtida anglosachsiska källorna säger ingen
ting. Den normandiska traditionen bevarade några få siffror. Guy av
Amiens har den högsta, 150 000 man (Scriptores 1845, 30). I väntan
på vind, och för att förebygga plundring i sitt eget land, underhöll
Vilhelm av egna medel 50 000 man (GdP 150). Före slaget sade han
till en utsänd budbärare, i direkt anföring, att han inte skulle tvekat
att slåss om han så bara haft 10 000 man, i stället för de 60 000 som
han medförde (GdP 170). Detta är allt, om man vill hålla sig till den
samtida traditionen. (En uppgift av utg. till GdP, 151, att en kloster
krönika från Poiriers för året 1066 skulle antecknat att Vilhelm sam
lat 14 000 man, har jag ej haft möjlighet att värdera.)
Men Vilhelms trupper måste transporteras över Kanalen, och om
de skepp som han hade till förfogande finns en del uppgifter, alla
från normandiskt håll. Att han själv lät bygga skepp vet man från
BT. Det bör dock påpekas, att BT inte lämnar någon ledning när
det gäller antalet skepp utan endast ifråga om en viss typ, som var
tidens vikingaskepp. Om skepp av andra typer kommit till använd
ning vet man inte. I motsats mot vad som ofta skrivits ger BT inte
heller stöd vid bedömningen av skeppens storlek. De små skepp, som
placerats in mellan och ovanför de andra, är mindre av dekorativa
skäl.
GdJ uppger, att Vilhelm i hast lät bygga en flotta på 3 000 skepp
(EHD 216. Enligt Foreville i utgåvan av GdP, 162, är detta en inter
polation i texten och härstammar fdn Ordericus Vitalis, vilket gör
siffran mer än tveksam - om den inte redan vore det.) GdP (162)
antyder i en jämförelse med Agamemnons flotta på 1 000 skepp, när
denne drog till Troja, att Vilhelm hade ännu flera. Av senare upp
giftslämnare har två spelat en särskild roll. En är en okänd författares
uppräkning (i en anteckning till den anonyma Brevis relatio, Scrip31

tores 1845, 22) av 14 av Vilhelms följeslagare och av hur många
skepp var och en ställde till förfogande, sammanlagt 776. (Listan
själv räknar ihop dem till I 000, som alltid ett runt tal.) Körner
(1964, 252) har med rätta påpekat det märkliga i att medeltalet skepp
per givare blir 55, ett ofantligt antal för en enskild person. En något
senare författare, kaniken Wace i I3ayeux, har blivit mera uppskattad.
Han säger i sin Roman de Rmt, skriven mellan 1160 och 1174 (EHD
105), att han av sin far hört att 752 skepp blivit lovade åt Vilhelm
men att endast 696 kom. Denna ojämna siffra har alltid verkat till
förlitlig, kanske just för sin ojämnhets skull, och den har ofta accep
terats (senast av Barclay 1966, 27). Ytterligare några uppgifter finns,
varav en på 700 skepp (Körner 1964, 270).
Närmast som en kuriositet kan anföras, att siffran 700 haft en viss
benägenhet att dyka upp i dessa sammanhang. Harald hade, som ovan
nämnts, sänt sin flotta till London, då han avbröt vakten i Kanalen.
GdP påstår (180), att när Harald drog för att möta Vilhelm, sände
han samtidigt en flotta på 700 skepp för att avskära dennes flykt.
Uppgiften är felaktig, dels därför att siffran i och för sig är orimligt
hög, dels därför att ingen tid fanns för att genomföra en sådan ope
ration. Hur stora styrkor som egentligen skulle kunnat mobiliseras är
ett annat problem att beräkna, trots att ingående studier gjorts om
den militära organisationen på normandisk och anglosachsisk sida vid
denna tid. Hollister ger en sammanfattning av dessa, men tyvärr är
han i vissa fall ganska opåverkad av modern källkritisk forskning.
Han accepterar t. ex. att kung Edgar år 974 skulle manövrerat med en
flotta på 3 600 "stout ships". Den engelska flottan var enligt honom
ännu på Edvard bekännarens tid "a formidable weapon indeed" (Hol
lister 1962, 124, 126). Det återstår att förena detta med det faktum,
att vikingaflottorna så obehindrat kunde röra sig längs kusterna.
Det samtida materialet för bedömningen av styrkorna vid Hastings
har redovisats här. Detta är vad forskningen haft till förfogande,
bland detta har man valt och vrakat. Metoden har i allmänhet varit
följande. Att bestämma storleken av Haralds här har uppenbarligen
varit svårt. Man har i stället satt den i relation till Vilhelms, och för
denna har man haft transportmöjligheterna som utgångspunkt. Så har
den vanligaste av alla siffror för Vilhelms styrkor kommit till, näm
ligen 7 000. En tysk forskare, som här inte skall närmare kommente32

ras, tog ett ungefärligt medeltal mellan högst och lägst, mellan 3 000
och 700, och kom fram till 1 500 skepp. Dessa var större och mindre,
vilket skulle framgå av BT, och medeltalet man per skepp satte han
till 7. Hären bör då ha uppgått till 10 000 eller 12 000 man. Efter
olika avdrag blev det kvar ca 7 000 man vid Hastings. Denna siffra
accepteras helt av t. ex. Stenton (1955, 584) och av Douglas (1964,
198). Oman uppskattade vardera armen till 12 a 13 ooo (1949, 643).
Han anger ej sina skäl.
Det finns en berömd beräkning av de båda stridande styrkorna,
vilken gärna åberopas i engelskspråkig litteratur och satt sina spår
däi·, men som på grund av sin svårtillgänglighet troligen citeras rätt
slentrianmässigt. Generalmajor E. James (James 1907, 18 ff.) hade
i sin ungdom varit med om en kartläggning av Hastingsområdet, och
han förstod att de mycket höga tal, som man dittills ofta räknat med,
helt enkelt inte stämde med terrängen. Han utgick i stället från en
uppgift att Englands befolkning på 1060-talet ännu ej gått upp till
1 million. Vuxna män "of suitable age for public service" angav han
till 48 770, och av olika skäl kunde högst en fjärdedel eller ungefär
10 900 ha samlats till Hastings. Denna siffra sammanställde han med
den terränglinje, längs vilken hären militfirt tekniskt sett borde ha
stått uppställd, och fann, att denna med ett djup av ca 10 man kunde
ha uppgått till 9 900 man. Med 1 000 man i reserv kring Harald fick
han siffrorna att stämma väl.
Vilhelms arme beräknade han på annat sätt. Han utgick från Wace
och dennes 696 skepp och från BT, där han fann att det största
skeppet kanske kunde frakta 50 man, andra mindre kanske 5. Han
anslog medeltalet till 25. Med högst 400 skepp som kunde frakta
hästar uppskattade han: 400 skepp med 9 man och hästar blir 3 600
man kavalleri. 296 skepp med 25 man infanteri blir 7 400 man. Sum
man är 11 000 man. Denna siffra jämförde han med terrängen, där
anfallet skedde mot Haralds ställning. Han fann plats för 2 464 man
kavalleri och lade till dessa dubbla antalet infanteri med 4 928 man
och halva antalet bå gskyttar med 1 232 man, summa 8 624 man. Åter
stoden av de 11 000 beräknade han för reserver, för underhållet och
för bevakningen av Hastings.
Man kan beundra djärvheten att publicera denna till synes så exakta
siffra, 8 624 man, byggd soin den är på en serie gissningar. Andå
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skiljde den sig fördelaktigt från de större fantasisiffror, som man
annars rörde sig med. James förtjänst var att han tog hänsyn till ter
rängen. Men så gjorde också en annan militär och krigshistoriker.
Fuller (1954, 376) bedömde att fronten i utgångsläget måste ha varit
kortare. Med en gruppering med 9 mans djup blev antalet av Haralds
män 6 300, med 12 mans djup 7 500. Med en annan uppskattning
kom han ända ned till 4 000 man (374). Alla siffror är uppenbarligen
möjliga, då man ju inte vet, och aldrig kan få veta, hut nära varandra
Haralds män ställt upp sig vid slagets början längs en front, vars
exakta längd också den är okänd.
Ett intressant grepp av Fuller var att han alldeles bortsåg från
Wace. Det enda, ansåg han, som man kunde hålla sig till, var en upp
gift att embarkeringen skulle ha tagit en dag eller omkring 12 timmar.
Under den tiden kan man ha tagit ombord ungefär 5 000 man, och
med besättningar och nonkombattanter mellan 7 000 och 8 000. Han
ansluter sig till en utredning (Corbett 1926, 498; denna är emellertid
osäker) att Vilhelm kan ha haft 1 200 ryttare från Normandie och
högst 800 från andra håll, samt ca 3 000 man till fots. Ett skepp av
typen på BT kan enligt Fuller i genomsnitt taga ombord 35 man eller
10 hästar plus en besättning på 5 man. Fullers antaganden stämmer
rätt väl med senare beräkningar (Sawyer 1962, 123 f., anser att 8och 900-talens vikingaskepp normalt hade 30 man ombord på lång
färder). Antalet skepp som behövdes beräknade Fuller till 343, vartill
kom sådana för icke stridande. Här föreligger alltså en ny siffra för
Vilhelms flotta, även den utan bekräftelse i någon samtida källa.
Fuller menar själv att hans siffror endast är att betrakta som unge
färliga, men han påpekar att de stämmer bra med en källa från unge
fär 80 !l.r senare, 1142. Vilhelm av Malmesbury anger i sin krönika
(enligt Corbett, som Fuller här följt) att earlen av Gloucester använ
de 52 skepp för att frakta ungefär 350 ryttare över Kanalen. Det gör
ca 7 man per fartyg.
Man kan också jämföra med andra siffror. Så tidigt som 892 berät
tar ASC att vikingarna vid sitt stora anfall mot Boulogne kom med
250 skepp, på vilka de medförde hästar. Samma år förde en viking
80 fartyg upp för Themsen. År 994 visade sig Sven Tveskägg första
gången i England och anföll London: han hade 94 skepp. Efter Knuts
död 1035 drog Edvard, som senare blev kung, till England med 40
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skepp, landsteg vid Southampton och stred utan framgång mot kung
Harald Harefoots trupper (GdP 4). Knuts son Hardeknut kom från
Flandern 1040 med 62 skepp, detta åter enligt ASC. Är 1048 begärde
Sven Estridsson hjälp av kung Edvard med 50 skepp, vilket han allt
så betraktade som en flotta av lämplig storlek. En vikingaflotta på 36
skepp härjade 1049 och slog biskop Eldreds trupper, som var alltför
få. Toste seglade, som ovan nämnts, år 1066 mot Harald med 60
skepp och anslöt sig senare till Harald Hårdrådes flotta av 300 skepp.
I denna uppräkning ur huvudsakligen ASC är siffrorna tillfälligt
valda från en tid som omfattar 75 år. Inga hänsyn har tagits till krö
nikans olika versioner, inte heller till frågan om de runda talen, inte
heller till att skeppen kunnat vara olika stora och av olika typ vid
olika tider. Det konstateras endast att medeltalet skepp per flotta,
sådana som de här anförts, blir 108. Tar man bort de båda påfallande
stora ytterlighetsfallen, blir medeltalet 60 skepp. Aven om man tar
hänsyn till att några av dessa flottor, nämligen de som var störst,
möjligen medförde hästar ombord och alltså krävde flera skepp, är
det ändå tydligt att antalet skepp per vikingatåg aldrig gick upp till
det höga antal, 696, som Wace angivit och som man ofta räknat med
för Vilhelm.
Man skulle kunna laborera med ytterligare siffror, men de osäkra
faktorerna är många och uppenbara. En sådan, som ingen tagit hän
syn till, är att eftersom det gick 14 dagar mellan Vilhelms landstig
ning i Pevensey och slaget vid Hastings fanns det gott om tid att följa
upp den första invasionen med en andra omgång. Men det är okänt
om så skett. Det har vidare ovan påpekats, att vi inte vet hur stora
Vilhelms skepp var. Att som James av BT dra slutsatsen, att de
minsta endast rymde 5 man, är felaktigt. Med samma rätt skulle man
kunna säga, att de största, utan hästar, endast tog 11 man, ty bara så
många finns synliga. Vidare må det vara, att vikingaskepp, som
Sawyer anser, tog ungefär 30 man ombord på en långresa, men hur
många rymdes då vistelsen beräknades till högst 2 dygn? Hästarna är
också ett problem. Visserligen var dåtidens hästar mindre än nutidens,
men å andra sidan använde Vilhelms ryttare, om man får tro BT, en
dast hingstar, vilket inte kan ha underlättat transporten. Vad beträffar
antalet ombord ger de prydligt uppradade hästhuvudena längs relingen
på några skepp på BT ingen ledning. Framställningen är rent dekorativ.
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Slutsatsen av allt detta är, att vi ingenting vet om storleken av de
styrkor, som ställdes mot varandra vid Hastings. Alla beräkningar
eller bedömningar är att betrakta som skönsmässiga, om de inte är
rena gissningar. Tillräckligt underlag för att genomföra nödvändiga
räkneoperationer saknas. Det går inte att få fram några som helst fak
tiska siffror.
Vad man kan säga är följande. Transportsvårigheterna för den in
vaderande styrkan, överraskningsmomentet och andra kända faktorer
som tyngde försvararna, gör det sannolikt att det inte var några allt
för stora styrkor som möttes vid Hastings. Terrängen gynnade för
svararna, som stred till fots men som hade mycket varierande beväp
ning. Anfallsstyrkan hade goda vapen och medförde ett för tiden
modernt rytteri. Slaget varade från morgonen ända till skymningen,
och möjligen var därför försvararna flera än angriparna. I längden
tog den bättre beväpningen, kanske också den bättre taktiken, ut sin
rätt.
Den samtida anglosachsiska krönikan såg det inte så. Till sist, säger
den, "hade fransmännen behållit fältet, vilket Gud tillstadde för fol
kets synders skull".
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Siemmary
The author deals with three different problems "Before the battle of Hastings".
He points out that some British historians have shown a strong bias for the
"lawfol" King Harold against the "usurper" King William. He tries to demon
strate a stdctly critical treatment of the contemporary sources.
The first study emphasizes that there are sufficient reasons for the conclusion
that Harold was sent by King Edward to confirm that William was the latter's
candidate as successor to the throne, and that Harold swore an oath to support
him. King Edward could do nothing more t,han designate a successor and prepare
an election by binding the magnates to him, Harold included. But Harold broke
his oath and used the opportunity to an-ange his own election. That Edgar the
Atheling who was nearest to the throne was too young etc. is clearly nonsense:
if Harold had supported him, he would have been a logical choic<ö.
In the second part the intelligence situation is examined. No connexion be
tween Harold Hardrada's attack and William's invasion can be shown, Through
bis spies King Harold of England had a good prewiew of Wi!liam's prepara
tions, and William for his part must have been informed about Harold. The
contrary winds may have been a facr, but even with favourable winds William
could never have attempted an invasion wich Harold waiting for him on the
other side. - Thirdly, the sizes of the forces are examined, with the final con
clusion that no basis exists npon which any calculations can be made. All figures
are wrong in the contemporary sources, and mere guesses in later histories.
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SEGERN VID .NOWODWOR 1655
Av JONAS HEDBERG

Bataljen vid Nowodwor1 den 20 september 1655 hör inte till de
större namnen i svensk krigshistoria, men den är ändå intressant från
en hel del synpunkter. Striden har tidigare visserligen varit föremål
för diskussion i olika sammanhang, men någon samlad redogörelse,
grundad på numera kända källor, har icke existerat. Det kan därför
vara motiverat, att ännu en gång ta upp ämnet till undersökning.
Slaget i källorna
Källorna om slaget vid Nowodwor är inte så många. Viktigast
bland det samtida källmaterialet är korrespondensen mellan Carl X
Gustaf och rikstygmästaren Gustaf Otto Stenbock och då främst den
senares brev av den 10 oktober 1655 - se bilagan. 2 Denna utförliga
relation, som får anses vara grunddokumentet vid ett studium av sla
get, har skrivits först omkring tre veckor efter detta, vilket kan synas
egendomligt. Emellertid har Stenbock, som framgår av texten, någon
gång efter bataljen sänt konungen en relation, som dock aldrig har
nått adressaten. I ett brev av den 23 september3 uttalar Stenbock för
hoppningen, att konungen fått hans "berättelse". Alltså har denna
avgått före detta datum.
Dagen efter slaget lämnade Stenbock i brev till drotsen4 en kon
centrerad redogörelse för händelserna föregående dag. Med denna
överensstämmer i allt väsentligt skildringen i brevet av den 10 oktober.
Det är påtagligt, att Stenbock först bör ha avgett "berättelse" till
överste krigsherren och i andra hand till drotsen. Man torde alltså
med säkerhet kunna datera den "försvunna berättelsen" till dagen
efter slaget. Det kan heller knappast råda tvekan om, att redogörel
sen av den 10 oktober är grundad på en kopia av det försvunna bre
vet av 21 (?) september. En jämförelse med brevet till drotsen visar
detta.
En annan samtida källa av primärt värde är en krigsdagbok, som
av allt att döma förts vid Stenbocks stab. 5 Däri säges dock litet om
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Gustaf Otto Stenbock,
greve, Rikstygmästare,
riksamiral, general
guvemör.
( Ehrenstrahls atelje,
Skokloster. SPA).

själva striden. Endast artilleriets insats beröres. Diariets kortfattade stil
under hela år 1655 sammanhänger uppenbarligen med det förhållan
det, att boken började föras dag för dag först från år 1656.
En som källa för Nowodwor-slaget ibland citerad skrift är "Erik
Dahlberghs diarium" (tryckt i Meddelanden från Kungl Krigsarkivet,
3, 1923, s. 65-158). Detta (liksom även det av utgivaren förbisedda
konceptet) saknar dock självständigt källvärde.sa
Till källmaterialet om slaget hör även några bildframställningar.
Det gäller dels främst Johan B. Tranmans akvarell, dels Dahlberghs
bekanta kopparstick. Tranman tjänstgjorde som ingenjörofficer och
ledde broslagningen över Bug. Hans sannolikt samtida akvarell6 bild s. 45 - måste därför tillmätas betydande värde. Då den även i
detaljer överensstämmer med Dahlberghs senare fullbordade stick, får
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den anses ha utgjort förlaga till detta.
Erik Dahlberghs kopparstick
bild s. 51
är givetvis också av
stort intresse. Dahlbergh som ej personligen deltog i bataljen har fått
underlaget för sin bild, dels efter hänvändelse till Stenbock (senast
1664),6" dels påtagligen genom Ti:anmans bild. Kopparsticket, som
utförts av Noel Cochin och tryckts i juli 1668, 7 utgör i sina huvud
drag en mera detaljerad och förskönad bearbetning av Traumans bild.
De enda egentliga olikheterna mellan de två arbetena är, att Tranman
markerat det svenska artilleriet kraftigare, men utelämnat det polska,
samt att Västgöta ryttare getts ett färre antal underavdelningar än
på sticket.
Från samarbetet med Stenbock härstammar säkerligen också det
blad med skisser av Dahlberghs hand över fyra olika drabbningar8 -'
bl a den vid Nowodwor - som nu förvaras i riksarkivet - bilds. 57.
I Stenbocks arme ingick (delar av) nio fotbrigader. Det var de på
sticket redovisade - bl a en brigad södermanlänningar
och livgar
det, vilket ej deltog i själva bataljen. På skissen är emellertid söder
manlänningarna icke upptagna (till vänster om östgötarna). År 1664
var Dahlbergh överstelöjtnant vid Södermanlands regemente. Hade
inte Tranmans bild gett besked om fem grupperade infanteribrigader
i främre linjen, kunde man ha misstänkt Dahlbergh för att ha in
smugglat sitt eget regemente på sticket - i "hedrande" syfte. Säkert
är dock, att han i bildtexten "förbättrat" antalet masurer från (Sten"
bocks) 15 000 till 16 000, 8•
Slaget i litteraturen
Den äldsta tryckta framställningen av slaget är Samuel Pufendorfs
i hans "De rebus a Carolo Gustavo, Sueci� rege, gestis commentario
rum libri septem".9 I dess Andra bok,§ 37, lämnas en redogörelse bl a
för masurernas överfall på Marderfelts skansbygge. Även i denna
skildring av bataljen anges masurerna - säkerligen med stöd av Dahl
berghs kopparstick - till 16 000 man.
Sten Bonnesen, som tydligen närmast bygger på den onöjaktiga
svenska översättningen av Pufendorfs Carl X Gustafs historia, upp
ger, att striden utkämpades huvudsakligen med artilleri, vilket med
förde små förluster bland de svenska trupperna. Felaktigt säges liksom
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i den svenska översättningen, att 50 i stället för 500 trossvagnar eröv
rades.9• .Aven en del andra missförstånd förekommer.JO
De i slaget deltagande förbandens historieskrivare 11 är mycket få
mälda, då det gäller Nowodwor. De källor, som av dem använts, har
i allmänhet inskränkt sig till Dahlberghs kopparstick och Pufendorfs
arbete. Någon gång har man sökt finna förlustsiffror i krigsarkivets
rullor.
Sörmlänningarna uppges, liksom fotfolket i övrigt, i slagordningen
ha avancerat "med en beständig eld", vilket är otänkbart, då de ju
hade sin plats bakom artilleriet.
Vid Ostgöta ryttare - i närstrid invecklat förband på den viktig;i.
vänstra flygeln
redovisas en stupad, vilket är en siffra att notera.
Ostgöta fotfolk förlorade tre man. Författaren anser, att den polska
"ryttarhären" aldrig avvaktade angreppet, något som dock strider
mot Stenbocks relation. Samma uppgift lämnas om Västgöta fotfolk.
I ingetdera fallet anges källa. Sannolikt avses, att polackerna vek
undan, innan fotfolket hann komma till handgemäng.
Rörande Ångermanlands (Medelpads och Jämtlands) regementes
brigad i bakre träffens mitt anföres, att "den jämtländska bataljonen"
vid Nowodwor utmärkte sig för "mycken tapperhet"!
Den senaste svenska framställningen av slaget har Lars Tersmeden
gett i "Karl X Gustavs garden 1654-1660".12 Han belyser här sak
ligt det allmänna militära skeendet samt beskriver även i stora drag
själva striden, i vilken, som tidigare sagts, dock livgardet till fot icke
var invecklat.
I den äldre polska litteraturen nämnes inget om striden vid Nowod
wor.13 Två moderna polska författare har däremot intressanta upp
gifter att lämna.
S Herbst behandlar i en översiktsuppsats, "Wojna obronna 16551660", 14 ganska ingående händelserna kring den 20 september. Han
framhåller bl a, att masurernas styrka - 15 000 man - sannolikt är
överdriven, vilket nog är riktigt. Den närmare beskrivningen av slag
fältet samt detaljer rörande artillerigrupp�ringen är av särskilt intresse.
I det andra arbetet - av Adam Kersten 15 - granskas slaget ur del
vis andra aspekter, varigenom dessa två arbeten kompletterar var
andra. Ur både polska och svenska arkiv har Kersten hämtat värde
fulla och tidigare delvis icke kända data. Han redovisar bl a uppgifter
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om masurernas mobilisering samt gör ett framgångsrikt försök att
reducera den masuriska härens styrka och klarlägga dess sammansätt
ning. På mycket goda grunder anger han styrkan till 10 000-11 000
man och sammansättningen som närmast irreguljär (se nedan). Själva
drabbningen berör författaren däremot inte alls, men redovisar från
andra skildringar delvis avvikande åsikter om stridens följder. Masu
rerna blev endast skingrade, men detta var fullt tillräckligt för att
militärt knäcka dem.
De svenska och polska armeerna
Carl X Gustaf övertog vid regeringstillträdet år 16 5 4 en fredstida
armeorganisation, som omfattade dels de rustade och utskrivna in
hemska ryttar- och fotfolksregementena, vilka i fredstid saknade både
vapen och utbildning, dels ett antal värvade förband av såväl in
hemska som utländska yrkessoldater - bl a artilleriet och livgardet.
Den svenska armen avvek i kvalitet ej särskilt från andra samtida
armeer. I tre avseenden var den dock bättre. Den disponerade dåtidens
bästa generaler, ett talrikt och krigsvant befäl samt därtill ett högt
stående "formidabelt Artilleri, hvori for en stor Del den svenske Ha:rs
Overlegenhed over de samtidige Ha:re laa", 1 6
Ingen stat i Europa hade vid denna tid ett så starkt och väl orga
niserat samt med förstklassig vapenutrustning försett artilleri som
Sverige. Dess krigsindustri saknade även motsvarighet. I spetsen för
artilleriet stod rikstygmästaren - år 165 5 Gustaf Otto Stenbock med armens, näst fältmarskalken, högsta rang, 17 I krig var han också
dennes ersättare. Chef för det kungliga fältartilleriregementet var
överste Gustaf Gabrielsson Oxenstierna. Regementet, dimensionerat
för konungens arme, räknade fyra kompanier.
Det är att märka, att fältarmen genom i början av år 165 5 igång•
satta krigsrustningar kom att uppta, utom moderlandets värvade
förband, även direkt för kriget värvade sådana. Till antalet översteg
dessa tillfälliga förband oftast väsentligt nationalarmens samtliga en
heter.
Den polska armen 18 omfattade ett stort adelsuppbåd, omkring 3040 000 inom landet värvade s k kvartianer, lika många kosacker samt
ett fåtal utländska, värvade trupper. Huvuddelen av armen bestod av
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rytteri, delvis av låg kvalitet. Det sämst utbildade rytteriet var känt
för sin paniska rädsla för artillerielq.19 Infanteriet var svagt samt
artilleriet svårt eftersatt och endast'utrustat med ett fåtal, huvudsak
ligen tunga pjäser.
Den strategiska ramen.
Konungen torde vid sin planläggning för kriget i första hand ha
avsett en erövring av kustlandet mellan Balticum och Svenska Porn
mern, i andra hand så mycket som möjligt av Polen. För ernående av
det första målet skulle en mindre arme från Livland (7 000 man)
under fältmarskalken Gustav Adolf Lewenhaupt (i riksskattmästaren
Magnus Gabriel De la Gardies frånvaro) föras in i Polen, besätta
delar av norra Litauen och om möjligt framtränga till mellersta
Weichsel, medan en annan arme (17 000 man, huvudsakligen tyskar)
under befäl av fältmarskalken Arvid Wittenberg från Pommern av
sågs gå mot Weichselkröken och området söder därom. Därefter skulle
lwnungen komma med den kungliga armen (15 000 man) och den
förenade härsmakten betvinga Warszawa. Med flottan blockerande
den västpreussiska kusten avsågs sedan armen gå norrut och erövra
"sjökanten" - Preussen och Kurland samt Danzig.
Den 20 augusti var de väster ifrån marscher:ande artneerna samlade
nära staden Kolo vid Warte. Påföljande' -dag gick hären mot
Klodawa för att söka slå den där i grannskapet stående polska armen.
Johan Kasimir lyckades emellertid ständigt vika undan i tid för att
slutligen skingra sin här och fly mot Krakow.
Wittenberg fick därvid order att förfölja den polske konungen,
medan Carl X Gustaf gick mot Warszawa följd av Stenbock. Staden
gav sig snart utan strid. Man hade ej ens hunnit att, enligt Johan
Kasimirs order, evakuera tyghuset till Krakow, utan detta föll i
svenskarnas händer.
Nära månadsskiftet kom bud från Wittenberg, att denne vid
Opoczno hejdats av en återsamlad, stark polsk arme. Den 1 september
måste därför konungen, för tillfället skrinläggande tidigare planer,
skynda till Wittenbergs undsättning.
I samband med konungens avresa erhöll Stenbock ett kungligt
memorial med förhållningsorder. Detta är emellertid förkommet, och
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Slaget vid Nowodwor 1655 enligt Tr,mmans akvarell i Riksarkivet
lika förlagan till Dablberghs stick.

den sanno-

dess innehåll är inte känt. Av ett flertal andra skrivelser under
september och av Stenbocks handlande synes det dock framgå, att
rikstygmästaren fått order, att med nio fotbrigader, något rytteri och
huvuddelen av artilleriet - i allt 7 000-8 000 man - gå norr i1t
efter Weichsel och "sätta sig vid Nowodwor", slå ett läger där, säkra
passagen över Bug20 och kommunikationen med Preussen samt söka
kontakt med riksskattmästarens arme för begränsade, eventuella före
tag mot Preussen.21
Slagfältet och fienden
Det blivande slagfältet på andra sidan floden begränsades av Weich
sel och Bug samt strömmen Wkra. Närmast Bug låg ett 2-3 kilo
meter brett, låglänt .och sankt område med Bugs gamla fåra i mitten.
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Tvenne vägstråk ledde från brohuvudet till byn Pomjechowo 3 500
meter nordnordost ut. Den närmaste gick mellan gamla och nya flod
fåran och var sannolikt översvämmad. Den andra förde först en kilo
meter rakt genom sankängarna och över gamla flodrnran mot ravinen
under fiendens läger, sedan rakt åt höger på fastare mark alldeles
intill förkastningen. Längre österut, vid Pomjechowo nära Wkra, gick
vägen till Zakroczym genom en ravh1 upp till platåns södra begräns
ning. Denna låg här endast några meter över dalens nivå, medan det
polska lägret öster om byn Modlin befann sig hela 30 meter över den
samma. Platån var av hednatur och endast obetydligt kuperad.
På nordterrassen befann sig den 20 september huvuddelen av den
masuriska hären. Redan i juli hade masurerna inkallat sitt fältinfan
teri22 och truppsammandragningar hade skett till trakten av Nowod
wor och Serock.23 Under påföljande månad hade det stått klart för
svenskarna, att man måste räkna med strid mot adeln i Norra Maso
vien.24 Förutom fältinfanteriet från Masovien och Plock hade före
bataljen vid Nowodwor även andra styrkor samlats dit. Främst bland
dem märkes det kavalleri, som uppsattes av den manstarka25 lågadeln
från Wiska, Lomca och Zambr6w.26 Ett uppbåd av bönder från
Masovien och Plock27 fanns även där samt ett artilleri av okänd om
fattning.
Då det gäller den masuriska härens numerär, går bedömningarna
mycket isär. Man talar på svenskt håll om 18 00028 men även om
9-10 00029 man. Polska källor anger 11 00030 som en antagbar siffra
och denna är troligen riktig. Mot svenskarnas 7-8 00031 man av
huvudsakligen reguljära trupper i en fast organisation och under först
klassigt befäl stod sannolikt en c:a femtio procent större men täm
ligen irreguljär masurisk arme. Dess chef var palatinen av Plock Johan
Kazimir Krasinski.32

Det taktiska förspelet
Med anledning av den nya händelseutvecklingen utsändes tf gene
ralkvartermästaren, överste Konrad Marderfelt med en del rytteri,
artilleri och fotfolk för att i första hand söka förmå masurerna att
underkasta sig och i andra hand utstaka ett läger och söka lämplig
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plats för en redutt vid denna strategiskt mycket viktiga plats.33 Efter
som underhandlingarna med masurerna ej gav önskat resultat, kom
andrahandsuppgiften att bli den viktigaste. Marderfelt hade den 3
september beordrats att "retranchera sig vid Nowodwor". Han be
gärde därför att få ett regemente fotfolk, och Stenbock sände Adolf
Herman Wrangels smålänningar men återtog samtidigt två kompanier
västgötaryttare. 34
Sedan Marderfelt fått infanteriregementet till sig, överskred han
sina befogenheter genom att, utan Stenbocks order, forcera Bug.
"Under favör av tvenne regementsstycken på en pråm" fattade han
posto på flodens norra strand och uppkastade där en redutt. Han
nöjde sig emellertid ej med detta utan ville avancera vidare. Dl före
tog emellertid masurerna motanfall och· kastade svenskarna tillbaka
över floden med en förlust av 20 man, varefter de behöll skansen.
Stenbock antyder i brev till konungen, att Marderfelt aldrig borde ha
lämnat sin redutt.35 Generalkvartermästaren förskansade sig nu vid
Nowodwor, rekognoscerade för brobygge och upplade brovirke.
För att kunna efterfölja konungens memorial hade Stenbock sedan
en tid arbetat med en bro över Weichsel vid Warszawa. Denna var
färdig den 11 september. Samma dag torde Stenbock ha nåtts av ett
egenhändigt brev36 fdn konungen, däri denne uttalade förhoppningen,
att de två utlovade regementena nu anlänt. Han gav även Stenbock
på nytt order att söka passera Weichsel och gå till någon "avanta
geux" ort vid Bug och W eichsel, bygga en bro över Bug, slå fienden
på andra sidan, retranchera platsen och proviantera lägret för ett par
månader. Med det befästa lägret som fast punkt ansåg konungen, att
Stenbock "desto bättre medh Ryttarene kundhe gå vth".
Samma dag som bron över Weichsel var klar, lät rikstygmästaren
armen passera densamma och gick till Szkjerdy, en knapp svensk mil
från Nowodwor, på Weichsels norra strand. Kvar i Warszawa läm
nade Stenbock överste Johan Nairn (Västgöta regemente) med en del
folk.37
All den rika materiele·n i Warszawas tyghus hade då ännu icke
hunnit lastas i de anskaffade kanorna. Det gällde framför allt några
tunga, moskovitiska stycken, vilka konungen ansåg mycket lämpliga
som belägringspjäser.38 Stenbock kvarlämnade därför fyrverkarkap
tenen Hans Johan Wildhardt med en del artilleripersonal samt kap47

tenen vid livgardet J. ]. von Wulffen med 150 man för att avsluta
lastningen.39
Då Stenbock nått Szkjerdy och där "satt" armen, red han med ett
litet parti fram till Nowodwor. Här konstaterades, att fienden påtag
ligen var beredd till strid. Då floden verkade svår att passera och han
samtidigt erfor, att man skulle kunna rida över densamma vid Orsia
chowo, en mil nordnordost om Szkjerdy, återvände han till sitt läger
och tog Marderfelts folk med sig.40
Den 12 september gick så armen mot Orsiachowo, men genom att
det var högvatten och stränderna var sanka, kunde floden där icke
passeras, varför armen måste vända och i stället gå till Nowodwor.
Då Stenbock misstänkte, att masurerna hade räknat med, att svenskar
na icke skulle kunna gå över Bug vid Nowodwor och därför själva
tagit sig över floden till Marderfelts utrymda läger, sände han general
majoren av kavalleriet Carl Mauritz Lewenhaupt med ryttarna i för
väg. Farhågorna besannades. Enligt Stenbocks relation hade ett par
hundra masurer forcerat den strida strömmen. De jagades nu tillbaka,
varvid omkring 20 skall ha blivit skjutna och över hundra ha drunk
nat.41
När armens huvuddel sedan anlände, grupperade Stenbock delar
av artilleriet, som med eld snabbt tvingade masurerna att utrymma
sina positioner på norra Bug-stranden. Därefter lät han en trumpetare
"blåsa an" och uppmanade masurerna att ge sig under svenskt be
skydd. För att förhandla om villkoren hänvisades de till den svenska
myndigheten i Warszawa. Den 17 hade de emellertid fattat beslutet,
att så länge deras konung var i landet, avböja anbudet om beskydd.
Samtidigt "syntes deras läger brinna och de marchera".42
Under tiden pågick i skydd av det grupperade artilleriet och under
ledning av ingenjörofficeren Tranman dels arbete med en bro vid
lägrets nordöstra hörn, dels uppbyggande av en redutt vid den sedan
länge förfallna skansen på tn ö vid Bugs utflöde i Weichsel. Dessutom
hade lägret starkt befästs.43
På andra sidan Bug, nära och något till höger om den plats, där
Srnnbock avsåg, att bron skulle landfästas, hade masurerna byggt en
, stark förskansning i en dunge och försett densamma med artilleri.
Härigenom behärskade de brobygget och trafiken på floden. Efter en
kort artilleriduell, där det svenska artilleriet var starkt överlägset,
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tvingades masurerna ur denna sin skans. 44
Ytterligare två batterier hade polackerna uppkastat. Det ena Hl.g
600-700 meter från det svenska lägret - bakom den gamla flod
fåran
och var främst avsett att hindra passage över denna. Det
andra stod 1 100 meter nordväst om brobygget, alldeles under det
polska lägret och bakom ett kärrområde, som svenskarna måste
passera.
Emellertid hade rikstygmästaren fått bron så färdig, att han den
19 på balkarna kunde låta bära över spanska ryttare och befästa ett
brohuvud på norra stranden. Natten till den 20 blev bron så klar, att
det gick att rida och köra på densamma.45
Striden i floddalen
Den 20 september i gryningen gick Stenbock över bron "med
artilleri, infanteri och kavalleri". Kvar i lägret lämnades det tyngsta
artilleriet, betäckning för detta samt trossen. Armen ställdes nu enligt
Stenbock, "under mina stycken i batalj" på sankängarna invid floden
med front mot Modlin. Under strid, varvid artilleriet likviderade de
två polska batterierna, nådde armen platåescarpen.
I skydd av artilleriets eld, varvid bl a ett polskt batteri öster om
palatinens läger uppe på platån måste ha tystats, började sedan en
flankmarsch längs escarpen i riktning mot det tre kilometer nordost
ut liggande Pomjechowo. Med eld hölls fienden trettio meter ovanför
på höjdplatån kontinuerligt nere. Denna artilleriets aktion paralyse
rade fullstiindigt polackerna, varigenom försök till motanfall uteblev.
Då armen kom fram till trakten av Pomjechowo för att genom hål
vägen fortsätta upp till höjdplatån, sökte emellertid masurerna för
hindra detta genom anfall ur ett bakhåll. Artilleriet trädde åter i
aktion och "med styckena blevo de [masurerna] dädan Mllne och
jag kom alltså på bemälte höjd till att formera min batalj igen", för
att citera "relationen". I hålvägen lämnades skyddstrupp, möjligen
livgardet.
HWVftdbataljen
Svenskarna stod nu i anslutning till vägen till Zakroczym och fram
för dem låg den något kuperade höjdplatån med masurernas f d
4
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läger snett fram åt vänster vid byn Modlin. Terrängen lutade upp
mot detta läger. Armen ordnades åter för batalj. Främst ställdes fält
artilleriets enheter,46 där bakom främre infanteriträffen med fem bri
gader - från vänster södermanlänningar, östgötar, västgötar, små
länningar och upplänningar - samt i andra träffen finnar, ångerman
länningar och närkingar. På vänstra flygeln placerades Ostgöta och
på den högra Västgöta ryttare, 47 tillhopa kanske 6 kompanier kaval
leri.48
Anfallet igångsattes efter artilleribeskjutning fram mot fiendens
front, varvid kanonerna drogs av därtiH särskilt kommenderat folk
framför centerns infanteri. Man stannade ibland för att avge kanon
salvor, då masurerna bjöd motstånd vid skyddande terrängformatio
ner, men de tvingades av elden från styckena att oavbrutet dra sig
tillbaka utan att det kom till närstrid. Först vid en höjd näst intill
den plats, där de hade haft sitt läger, bjöd fienden allvarligare mot
stånd. Av artilleriets eld blev nu masurerna hårt ansatta och i den
oreda, som därigenom uppstod, varvid även palatinen fick hästen
skjuten under sig, ingrep Lewenhaupt med rytteriet. Fienden bragtes,
enligt Stenbocks relation, "alltså med stycken och kommenderade
trupper således uti konfusion, att de lämnade 7 stycken, 2 standar,
8 par pukor och 300 döda, och icke mer än några fångar, medan allt
blev ihjälskjutet, och över 500 vagnar uti sticket". Polackerna för
följdes omkring två mil mot Putulsk.
Efter slaget byggde Stenbock, i väntan på riksskattmästaren, ut
lägret samt slog ytterligare en mindre bro över Bug närmare dess ut
lopp i Weichsel. Han försökte även bygga bro mellan Nowodwor och
skansen, men högvatten och sumpiga stränder lade hinder i vägen.
En stor bro över Weichsel nedströms skansholmen men synbar från
denna och täckt av skansens kanoner, blev också påbörjad, men även
detta arbete måste uppges.
Den 14 oktober gav konungen Stenbock order att genast bryta upp
från Nowodwor och gå med armen till Warka vid Pilica-strömmen.
Brevet nådde rikstygmästaren fem dagar senare och den 21 medde
lade han konungen, att avmarsch skulle ske den 23.49 I skansen kvar
lämnades major Alexander Andersson med ett starkt, delvis grovt
artilleri och 200 fotsoldater.
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T'rii/fningen vid Nowodwor 1655 enligt kopparsticket hos P11fendorf. I för
grnnden fr!in viinster: skansen p!i ön i floden, Marderfe!ts första liiger, utökat att
rymma hela am1en. Vid B11g till vänster Marderfelts första bro med dess tvenne
redutter samt stora bron med artilleriskyddet. PJ sankängarna de två vägarna och
de polska batterierna samt skansen till höger om den stora bron. Till höger den
polska. styrka, som anföll vid Pomjechowo. På höjdplatån: till vänster den d!l·va·
rande byn Modlin och till höger därom det polska liigret, i vars högra del man
ser ett polskt batteri, inriktat mot vägen nedanför.

Slagets karaktär och betydelse
Taktiskt sett är slaget vid Nowodwor intressant framför allt som
ett "skolexempel" på hur en fältherre, som är förtrogen med artilleri
vapnet, kan genomföra en växlande och omfattande strid (brobygge,
flodövergång, anfall, flankmarsch, anfall igen och slutstrid) så gott
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som enbart med artilleri. Det var den taktiken, som redan Gustav
Vasa framhöll som den mest eftersträvansvärda och som han sökte
inpränta i sitt högre krigsbefäl. Man skulle låta artilleriet sköta dödan
det och därigenom spara egna liv. Att skräcken för det svenska ar
tilleriets eld även vägde tungt i vågsHlen vid Nowodwor är säkert.
Av Stenbocks trupper uppges blott en ha blivit dödad och en kväst.
I verkligheten var säkert antalet stupade större. Av östgötarna till
häst och fot redovisas 1 resp 3 döda. Ovriga regementen saknar redo
visning utom fältartilleriregementet, vars rullor upptar flera stupade
konstaplar, fyrverkare och minerare. De tillgängliga siffrorna visar
dels artilleriets stridsnära verksamhet, dels det märkliga förhrnandet,
att endast en man av den mest utsatta, vänstra kavalleriflygeln döda
des. För rytteriet gällde det ju bataljens enda handgemäng. Kan dess
förlustsiffra visa, att kavalleristriden var obetydlig? De stupade in
fanteristerna torde ha mött sitt öde antingen genom förflugna kulor
eller under tjänst som kanonrullare vid artilleriet.
Uppgiften om "den jämtländska bataljonen",50 som visade "mycken
tapperhet", saknar helt underlag. "Brigaden gick i 2. träffen och icke
ens infanteriets i 1. träffen ställda avdelningar kommo fienden så nära,
att de kunde bruka sina eldvapen''. 51 Uppgiften om infanterianfall
och "tapperhet" emanerar från 18 8 8 års fankommittes beskrivning.
Däri hävdas, att fotfolket stormade höjdplatån. 52
Det finns författare, som nedvärderat bataljen vid Nowodwor
under hänvisning till de små egna förlusterna, men det är dock inte
dessa som är normgivande utan antalet av fiendens stupade soldater.
Här gäller siffran 300 på kanske 11 000 man - d v s knappt 3 %.
Aven denna siffra är låg och tyder på, att det masuriska rytteriet efter
den sista halten vid f d lägret snabbt försvann över den lätt framkom
liga högplatån. Trossen, som sannolikt stod ganska långt bakom, blev
väl därigenom ett lätt rov för Lewenhaupts ryttare.
Genom bataljen blev masurerna icke slagna, deras arme skingrades
endast. Emellertid torde ändå bataljens resultat - motståndets ned
brytande - ha varit fullt tillräckligt för ernående av det militära
målet. Ett enda hårt slag räckte för att lugna Masoviens adel. 53 Den
drog nu hem, förskräckt inför fiendens styrka och beredd att under
handla, 54 men underkastelsen kom icke förrän Krakow hade fallit.
Stridens omedelbar resultat blev, att rikstygmästaren säkrade
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okränkt innehav av Nowodwor, denna viktiga knutpunkt för land
och vattenvägar, som öppnade förbindelsen med Preussen och med
den livländska armen.
Bilaga
G O STENBOCKS RAPPORT OM SEGERN
VID NOWODWOR
(Efter originalbrevet i Riksarkivet)
Stormäktigste allernådigste konung och herre
Eders Kongl: Maij:tts tvenne skrivelser det ena av den 17:de och
det andra av den 30:de passato som och Eders Kongl: Maij:ts eget
handbrev har jag i allsom störste underdånighet väl handfångit, och
av det av den 30:de i underdånighet erfarit, E:rs K: M:tt ändå mitt
brev, varuti jag gjorde relation om den lycklige rencontre som jag
p å denne ort med masurerna haft haver, ej fått hava.
Så är det så tillgånget, att sedan jag kom från Warschaw och hit
p å denna orten, fann jag masurerna här för mig gent över Buggen vid
Mogelin emot ståendes, och medan jag hade kunskap att man skulle
kunna pas5era Buggen, på en ort 2 mil här ifrån, tog jag gen:kvarter
mästaren som låg redan här vid Nowidwor någon tid för mig, som
Eders Kongl. Maj:tt nådigst vet, till mig, i mening med allt gå över
Bycken till masurerna; Men när jag kom till bemälte pass, fann jag
omöjligt att gå där över, sände allts� grev Carl [Lewenhaupt] med
ryttarna hastigt för ut hit igen, menandes att några av masurerna
skulle vara uti gen.kvartermästarens läger, medan de det sågo vara
ledigt, vilket ock skedde, att han fann här några hundrade man vara
över komne, vilka han således uti vattnet jagade, en 20 nederskjutne,
och några få fångade. Och som masurerna själv bekänna, över 100 i
vattnet omkomne; Detta att jag drog gen.kvartermästaren till mig utur
lägret vid Nowidwor, höllo masurerna vetandes omöjligt vara, pas
sera Buggen för en synnerlig Stratagema: Sedan när stycken och fot
folket kommo efter, lät jag skjuta med styckena några skott på deras
vakter, som de hade vid vattnet, vilka sig också ·strax dädan drogo
uppå ett berg där de sedan blevo några dagar ståendes, och när jag
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jag kom alltså på bemälte höjd till att formera min batalj igen, och
avancerade så uti god order på dem, så att de kvitterade mig utan att
hålla ut någon charge, den ena höjden efter den andra, intill dess de
vid en höjd, näst vid deras läger där de stått hade, blevo av mina
kommenderade, hos vilka grev Carl själv var kommenderad att bliva,
chargerade, där ock några av masurerna blevo på platsen, och bragtes
hade alla deras vakter ifrån vattnet, lät jag en trumpetare blåsa an och
lät säga dem om de ville taga Eders Kongl. Maj:ts protektion, ville
jag skytza dem på bästa sättet, och emellertid kunna de resa till
Warsawa några av deras medel [medlare], till att där traktera med
dem, Eders Kongl. Maij :tt därtill förordnat haver, om konditionerna,
varpå de svarade att de ville andra dagen sända en gissel hit över, och
begärde en igen, vilket ock skedde, jag sände dem Herr Bengt Horn,
och de sände en vojvodson Damimanus Kratkowski benämnd, då de
strax utläte, att de ville hålla vänskap med Eders Kongl. Maj:t, men
de ville icke medan deras kung var i landet begiva sig under en annam
protektion; Och medan jag allt hårt stod därpå, att de måste antaga
protektionen, eljest vore jag befalld på annat sätt, än som genom
traktat att bringa dem därtill; Emellertid lät jag på en bekvämlig ort
flitigt arbeta på en bro över Buggen, den jag med mina stycken väl
defendera kunde, masurerna blevo allt därvid att de icke ville giva
sig under protektion, dock behöllo de gisslan hos sig intill den 17:de
sept, då de sände Herr Bengt [Horn] hit och jag sände dem genast
deras igen och var den dagen uti deras läger en stor oenighet, dock
förenade de sig den andra dagen igen, och sände hit över och lät säga
att de ville avbida Extremiteten, och ingalunda så giva sig under pro
tektion av Eders Kongl. Maj:tt därpå jag då strax lät skjuta på dem
som närmast, vid en ort jag mente med min brygga att gå i land, post
fattat hade, varest de sig tämligen väl förarbetat hade, och hade
stycken hos sig, därutur de fuller några skott sköta, dock utan göran
de skada, men de måste för mina styckens skull snart kvittera den
posten; Emellertid fick jag bron så vida färdig, att jag på bjälkarna
lät bära spanska ryttare över, och lät lägga dem över bron runt kring
arbetarna, som jag dit över sände att förfärdiga en skans över vattnet
på deras sida, vilken ock uti en dag färdig blev, och natten över fick
jag bron ock så färdig att man kunde rida och köra densamma, då
jag i Jesu namn resolverade med allt sammans den 20:e eiusdem, att
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gå över till dem, men lät de svåraste stycken och bagaget uti lägret,
och sedan jag hade hela min force satt under mina stycken uti batalj,
gick jag åt en by Pominikow benämnd, på min högra hand, ty jag
kunde icke komma genast uppå berget till dem, där de stodo, och
kom alltså vid bemälte by på en höjd, vilken masurerna fulle ville
disputera mig, men med styckena blevo de dädan från hållne, och
alltså med stycken och bemälte kommenderade troppar, således uti
konfusion, att de lämnade 7 stycken, 2 standar, 8 par pukor och 300
alla av deras fotfolk döda, och icke mer än några fångar, medan allt
blev ihjäl skjutet, och över 500 vagnar uti sticket, och blevo till en
2 mils väg förföljda, av mina äro ej mer än en död och en kväst;
De giva sig själv förvisst ut, att vara 15.000 man stark, Gud vare
för sådan lycka evigt lov och tack, och välsigne än vidare allestädes
Eders Kongl. Maj:ts vapen.
Vad som sedan är passerat hos mig, hoppas jag vara efter handen
Eders Kongl. Maij:tt, medan jag ser att mitt i underdånighet strax
sedan skrivna brev på denna tillförende gjorda relation, vara fram
kommit, veterligit.
[Här efter följer beskrivning av dagsaktuella partier och arbeten.]
Av lägret vid Nowidwor den 10:de oktob: A0 1655.
Exkurs
SEGERNAMNET NOWODWOR
"Nowodwor 1655" föres som segernamn på Jämtlands fältjägarre
gementes och Norrlands dragonregementes fanor. Den fankommitte
som lämnade förslaget ansåg, att dessa båda regementen hade sitt
ursprung i Ångermanlands regemente. Detta förmenta arvsförhållande
li�som insatsen i själva striden torde emellertid tarva förnyad 'gransk
nmg.
Rörande arvet från Ångermanlands (Medelpads och Jämtlands)
regemente är följande att säga. Regementet upplöstes helt år 1661,
varvid soldaterna i kustområdet blev lagda under amiralitetet (båts
män) och jämtarna garnisonerades i Demmin, där de år 1667 - då
232 man - sannolikt införlivades med Koloniregementet.I
I Jämtland hade nämligen allmogen, genom opålitlighet och avfall
från svenska kronan till fienden, förverkat skatterättigheten. Den
hade därmed förklarats skyldig att erlägga städja till de svenska ryt
tare och dragoner, som dit tvångsförlades, 2 med uppgift att dels
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skydda gränsen, dels bevaka och med sig sammangjuta befolkningen. 3
Är 1658 uppsattes Norra Skånska kavalleriregementet, en huvud
sakligen tyskrekryterad trupp av koloninatur. Dess 2. skvadron blev
grunden till Skånska dragonregementet. 1. skvadronen (Skäcktas ryt
tare) beordrades år 1661 som en slags ockupationstrupp till Jämt
land.4 Skvadronens tvenne beridna kompanier, vilka den 11 mars
1670 reducerades till ett, kom att bilda grunden till dagens Norrlands
dragoner.
De två oberidna kompanierna av samma skvadron vägrade att
lämna sin sydliga förläggningsort. Jämtland var nämligen en avlägsen
och mycket fattig landsända med hårt klimat - "endast små och
ringa torp till 2-3 tunnor utsäde, varför kreamren där mest utfod
rades med bark och mossa". Förläggningsmöjligheterna för befäl var
också närmast obefintliga.5 Två oberidna dragonkompanier måste
därför år 1661 helt nyvärvas, inom Kaggs nybildade dragoner, vilket
mötte mycket stora svårigheter. År 1670 skulle den lilla dragonskvad
ronen, som dessa bildade, utökas till ett regemente av tillfällig natur6
Jämtlands dragonregemente.
Från Demmin hemfördes vid samma tid resterna av Kolonirege
mentets då upplösta, jämtländska del och dess personal bereddes, san
nolikt på grund av rekryteringssvårigheterna, tillfälle att frivilligt
söka anställning vid det utbyggda, nya förbandet i Jämtland. Om
kring 160 man begagnade sig av denna möjlighet. De fördelades på
regementets samtliga kompanier efter hand som dessa uppsattes. Rege
mentet upplöstes år 1689.
Det var dessa tvångsinkvarterade dragoner som Carl XI tillät att
helt frivilligt söka till det samma år nyorganiserade indelta landskaps
regementet.7 Bonden återfick samtidigt åborätten och blev dragon
hållare på samma villkor som i de svenska landskapen. 8 Han ägde nu
även rätt att insätta "infödda jämtar" som dragoner, vilket från denna
tid även började ske i ökad utsträckning, trots att jämtarna ännu icke
godkänts som svenskar.
Det är genom jämtarna från Demmin, som Jämtlands fältjägarre
gemente anser sig ha arvsrätt efter Ångermanlands regemente. Därom
sdr dock i 1927 års fanutrednings betänkande,9 "att överflyttning av
ett antal individer från ett truppförbands stam till ett annats inga
lunda är tillräckligt, för att det senare skall bliva delaktigt av det
förras traditioner". Det måste vara en samlad formation av minst
kompanis styrka. (Dessa bestämmelser fanns dock tydligen icke på
1890-talet). Obruten arvsföljd har det nuvarande Jämtlands fält
jägarregemente från 1689. Att sedan olika förband av fotfolie legat i
Jämtland från år 1646, är en helt annan sak.
Då alltså, enligt sedermera gällande principer, näppeligen bärande
traditionsband föreligger och ej heller en avgörande insats i slaget vid
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Grupperingen vid Nowodwor 1655 enligt Erik Dablbergbs skiss
(Obs att den övre grnpperingen gäller Filip6w,)

Riksarkivet,

Nowodwor kan redovisas, framhölls också i 1927 års fanutrednings
betänkande,10 att, om namnet "Nowodwor 1655" avsågs bibehållas,
detsamma skulle tillerkännas Andra livgrenadjärregementet och Väst
göta regemente ensamma.11 I en "Utredning angående fanor och stan
dar vid, på grund av 1925 års härordning, nytillkomna truppförband
vid svenska armen"12 säges, att i bruk varande segernamnet "Nowod
wor 1655 av olika anledningar" borde utgå. Varför så ej skett har
denna artikels författare ej haft tillfälle att utreda.
1 I vår tid kallas platsen Nowy Dw6r (Nya gården), men då den äldre formen
Nowodwor vunnit hävd hos oss, kommer den änd!t att användas i denna skild
ring.
2 G O Stenbock t. CXG, Nowodwor 10/10 1655: RA, Skr. t. konungen. En
formellt obetydligt avvikande kopia finnes i RA, Krigshistoriska handlingar,
XI:3.
3 G O Stenbock t. CXG, Nowodwor 23/9 165 5: RA, Skr. t. konungen.
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4 G O Stenbock t. P Brahe, Nowodwor 21/9 1655: RA, Skoklostersamlingen
II, folio, voL 23.
5 Rikstygmästaren Stenbocks diarium 165 5-57: RA, Krigshistoriska hand
lingar XI:3. Skriften i fråga är renskrift av en samtida krigsdagbok. Härom se
närmare Arne Stade, Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria (Carl X
Gustaf-studier, 3. 1967), s. 42-45. Om termen krigsdagbok se ibid., s. 36 f., 92 f.
Sa Stade, s. 71-141 passim.
6 Striden vid Nowodwor 20/9 1655: RA, Kartsamlingen 17, Historia (F 19).
6a Stade, s. 45, 49.
7 Se [E Dahlberghl Svecia antiqua et hodierna, utg. av E Vennberg, 1 (Stock
holm 1920-24), s. 81 (Noel Cochins planscher till Carl X Gustafs historia
1668-70, nr 20, Nowodwor).
& Svensk Battaille etc: RA, Kartsamlingen 17, Historia (F 22).
8a Jfr Stade, s. 159, 170, 186, 201, 284, 316, 321, 341 f.
9 Tryckt i Nurnberg 1696.
9a Om A. Hillmans övers av Pufendorfs Carl X Gustaf-historia se rec. av
G[eorg] W[ittrock] HT 1914, s. 46 f. Jfr Stade, s. 14.
10 Sten Bonnesen, Karl X Gustav (.lvfalmö 1924-58), s. 96 f.
II [P P S1111dstrand m. fL, l Utkast til en Historia om Kongl Södermanlands
regemente, 3 (Stockholm 1790 ), s. 66.
0 Bergström, Kongl Uplands regementes historia (Stockholm 1882), s. 58.
IV Planting-Gyllenbåga, Västgöta regemente i Sveriges krig 1520-1818 (Stock
holm 1904), s. 90.
C O Nor,:t1ensvan, Värmlands regementes (Närkes och Värmlands regementes)
historia I (Stockholm 1904).
L G T Tidander, Kongl Jönköpings regementes historia (Västerås 1916), s. 79.
C Bennedich, Kungl Jönköpings regemente 1623-1923 (Stockholm 1923), s. 22.
R Stenbock, Ostgöta kavalleriregemente 1618-1699 (Stockholm 1927), s. 208 ff.
G Petri, Kungl Första Livgrenadjärregementets historia 2 (Stockholm 1928), s.
310 f.
E Bensow, Kungl Skaraborgs regementes historia 2 (Göteborg 1944 ), s. 108 f.
Kungl Jämtlands fältjägarregemente (Uppsala 1946), s. 20.
12 Kungl Svea livgardes historia 1632 (1611)-1660 (Stockholm 1966), s. 245249.
13 L K11bala nämner i sin bok •�wojna szwecka w roku 1655 i 1656" (Lwow,
Warszawa, Poznan 1913) egendomligt nog intet om drabbningen.
14 Polska Akademia Nauk, Polska w okresie drugiej wojny p6lnocnej 16551660, 2 (Warszawa 1957), s. 60 f.
15 Chlopi polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655-1656 (Warszawa
1958), s. 106-109.
16 K C Rockstroh, Udviklingen af den nationale Haer i Danmark (Köpen
hamn 1909), s. 284 och 347.
17 Personalstater: RA, Statskontorets arkiv.
18 :J Manke!!, Berättelser om svenska krigshistoriens märkvärdigaste fältslag 2
(Stockholm 1859), s. 491. Motsvarande polska uppgifter har tyvärr ej gått att
finna.
19 Jfr CXG t. C G Wrangel, Radoszyce 7/9 1655: RA, RR.
zo Den akrnella flodsträckan efter sammanflödet med Nare,v kallas numera
Bugonarew. Ibland användes enban Narew. I denna skildring bibehålles den
äldre beteckningen Bug.
21 Detta är närmare utrett av Tersmeden, s. 245 (not 2).
2 2 Kersten, s. 108, not 113.
23 Ibidem, s. 108.
2•! Ibidem, s. 106, not 98.
25 Post Tijdender från åtskillige Orter, Ahr 1655, s. 3.
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26 Kersten, s. 107, not 112.
27 Ibidem, s. 108, not 113.
28 Manketl 3, s. 506; T Holm, Oversikt över Sveriges krig under 1600-talets
senare hälft, (Stockholm 1927) s. 28.
29 Post Tijdendel' 1655, s. 3, enligt Kersten, s. 107.
30 Kersten, s. 105.
31 Mankell, 3, s. 503-504.
32 Herbst, s. 60 f.
33 CXG t. M G De la Gardie, Wiasdowa 1/9 1655: RA, RR; G O Stenbock t.
CXG, Warszawa 5/9 1655: RA, Skr. t. konungen.
34 .CXG t. G O Stenbock, Grncej 3/9 1655: RA, Stenbockska sam!.; G 0
Stenbock t. CXG, Warszawa 7/9 1655: RA, Skr. t. konungen. Ryttarna återkom
t. Warszawa 7/9.
35 G O Stenbock t. CXG, \'Varszawa 9/9 1655: RA, Skr. t. konungen.
36 CXG t. G O Stenbock, Radoschice (Radoszyce) 9/9 u. å.: RA, Stenbockska
sam!. Brevet är in extenso och med påpekande av rätta årtalet (1655) återgivet i:
J Levin Carlbom, Om Karl X Gustafs polska krig 1655-1657 etc (Göteborg
1905), s. 100 f. (In facsimile s. 97),
31 Nowodwor: RA, Krigshistoriska handlingar, XI:3.
38 Förteckning: KrA, Militieräkningar 1656:42. 44 grövre och 36 lättare pjäser
av koppar, 2 kopp;1r- och 66 järnfyrmörsare samt 30-50 kanoner av järn ur
Warszawas tyghus fraktades den 12/11 av Wildhardt på kanor från Warszawa
till Thorn. Tyghusförteclming: KA, Preussiska räkenskaper från CXG:s krig
1658: 41.
39 Stenbocks "relation" 10/10.
40 Ibidem.
41 G O Stenbock t. CXG, Nowodwor 13/9 16i5: RA, Skr. t. konungen. Stenbocks "relation" 10/10.
47. G O Stenbock t. CXG, Nowodwor 17/9 165 5: RA, Skr. t. konungen.
43 Ibidem. Stenbocks krigsdagbok.
44 Stenbocks "relation" 10/10. G O Stenbock t. P Brahe, Nowodwor 21/9
1655: RA, Sko klostersam!. II, folio, vol. 23.
45 Stenbocks "relation" 10/10.
4 6 Av fältartilleriregementet deltog i slaget åtminstone Kafles, Ashtons och
\'Våghals' kompanier, vilka alla senare redovisade döda vid Nowodworslaget, 20
kanoner av olika storlek är avbildade på Tranmans målning.
47 Se Tranmans målning samt Dahlberghs skiss av grupperingen, jfr koppar
sticket.
48 Herbst, s. 60 f.
49 G O Stenbock t. CXG, Nowodwor 23/9, 24/9, 27/9, 19/10, 21.110: RA, Skr.
t. konungen. CXG t. G O Stenbock, Krakow 30/9, 14/10: RA, Stenbockska sam!.
50 !Om brigaden innehöll folk fr/tn Ångermanland, Medelpad eller Jämtland är
.icke känt.
51 VPM angående nya segernamn: KrA, Generalstabens krigshistoriska avdelning 15/2 1926, utg.nr. 50, s. 35.
52 En granskning av själva segernamnet nedan, s. 54 f, såsom exkurs.
53 Kersten, s. 108.
54 Ibidem, s. 109.
1 H Miillern, Koloniförband i stormaktstidens svenska krigsmakt ( Aktuellt
och historiskt 1965), s. 145.
z H Frosterus, Inledning till svenska krigslagfarenheten 2 (Upsala 1770), s.
476-481. Om Jemtelands d1·agone regemente.
3 Eirik Hornborg kallar så avlönad, men bondeförlagd trupp för "värvad
milis", När riket sprängdes (Helsingfors 1955), s. 266.
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4 Th lFijkandel', Ofversigt af svenska krigsförfattningens historiska utveckling
(Stockholm 1866), s. 211.
5 Befordringsakter 1670, RA, Skr. t. K.Maj:t.
6 Officerare vid det år 1670 nyuppsatta regementet framhöll i en skrivelse till
mönstringskommissionen: "Herrar Comm. är nogsamt kunnigt vad hskillnad
emellan detta och ett annat ständigt regemente finnes". Det tvångsförlagda rege
mentet var alltså av tillfällig natur. Då länet åter blivit pålitligt, kunde detta
regemente alltså principiellt flyttas därifrån till nya uppgifter.
7 W/ijkander, s. 211.
8) Ibideni.
9 1927 års fanutrednings betänkande etc., s. 69: MHS/MHA arkiv.
10 Ibidem nr 10, s. 57.
11 Artilleriets insats i striden hade i detta sammanhang förbigåtts, då en samlad
utredning rörande hela vapenslagets stridsdeltagande bebådats.
12 Utredning ang fanor och standar etc, s. 8; MHS/MHA arkiv.

Sitmmary
This is a study of the battle of Nowodwor, which was fought between Swedish
and Polish (Masurian) forces on September 20th ( old Style) 1655 during the
War of Charles X Gustavus in Poland. The study is based on contemporary
Swedish sources, compared with Swedish and Polish literature, and presents a
partly new picture of the action.
The author emphasizes the decisive part played by the Swedish Artillery which
was well used by the commander of the Swedish forces, Count Gustaf Otto
Stenbock, who as "rikscygmästare" was the highest ranked Artillery officer in
Sweden.
The battle did not result in a decisive victory, but the Masnrians were driven
from the battlefield and so shaken that their will to resist further was broken.
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NÅGRA ANTECKNINGAR RÖRANDE DET
SVENSKA LUFTVARNETS HISTORIA FÖRE 1928
Av CARL HERLITZ

Inledning.
Det svenska luftvärnet kan inom kort fira sitt 40-årsjubileum. 1/1
1928 uppsattes nämligen det första luftvärnsregementet, Kungl Karls
borgs artilleriregemente. Försök med luftvärn pågick emellertid under
större delen av 1920-talet och redan 1918 fastställdes modellerna till
våra första luftvärnskanoner.1 Man kan sålunda med rätt hlivda att
svenskt luftvärn bestått i nästan ett halvt sekel.
Det finns icke mycket skrivet om det svenska luftvärnets "färhisto
ria". Den har omnämnts i några arbeten och uppsatser behandlande
nutida luftvärn (jfr litteraturförteckning i slutet av denna uppsats).
Uppsatsen bygger på denna litteratur samt på Kungl Maj:ts propo
sitioner, order och anvisningar för de s k luftvärnsförsöken, försöks
rapporter, rapporter från fälttjänstövningar samt utredningar tärande
behov av svenskt luftvärn. Huvuddelen av detta senare matetial finns
i Krigsarkivet.
Under 1900-talets första decennium infördes ballonger och seder
mera luftskepp och flygplan i stormaktsarmeerna. Under första
världskriget uppsattes starka flygförband, bestående av främst spa
ningsflygplan och bombflygplan. Till att börja med samverkade dessa
förband huvudsakligen med armestridskrafterna. Mot slutet av kriget
förekom även hemortsbekämpning i relativt stol' omfattning. Som en
självklar följd av denna utveckling uppstod krav på att skaffa ett
motmedel, som kunde reducera eller helst omöjliggöra flygplanens
verkan. Hur detta försvar skulle sammansättas stod ganska snart klart:
jaktflyg och luftvärn.
I denna uppsats skall flygets utveckling icke skildras, även om den
na utveckling indirekt var bestämmande för utformningen av luft
värnets materiel och organisation samt föl' dess användning. Icke
heller kommer luftvärnsutvecklingen utomlands att behandlas, trots
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att vi i Sverige omsorgsfullt studerade och i många avseenden helt
följde utländska förebilder. Som ett mått på den mycket kraftiga
utvecklingen under första världskriget kan dock nämnas, att Tyskland
vid krigets början hade 18 luftvärnspjäser och vid dess slut 2.576.2
Frankrike, som - jämte USA:s och Storbritanniens flyg
var över
lägset i luften, hade vid krigsslutet dock endast omkring 400 pjäser.
I Sverige följde man givetvis med stort intresse utvecklingen utom
lands. Detta intresse visade sig till att börja med endast i den militära
facklitteraturen. Först sedan kriget pågått några år, började även de
ansvariga myndigheterna - främst Generalfälttygmästaren och In
spektören för artilleriet - att undersöka möjligheterna att skapa ett
svenskt luftvärn. Till att börja fick man för detta luftvärn använda
provisorisk materiel, men under 1920-talet anskaffades särskild luft
värnsmateriel och genomfördes en omfattande försöksverksamhet,
vars resultat kunde utnyttjas, när luftvärnsartilleriet 1928 tillkom som
en del av artilleriet.
Luftvärnet i den militära litteraturen 11-nder 1910-talet.

Under 1900-talets första år kunde man i flera utländska militär
tidskrifter finna artiklar som beskrev "antiluftkanoner" av olika
typer och som redovisade försök med sådana kanoner. Det dröjde
icke länge, förrän också svenska tidskrifter uppmärksammade det nya
vapnet; helt naturligt var det Artilleri-Tidskrift som gick i spetsen.
De svenska artilleristerna och vapenteknikerna insåg i allmänhet, att
de nya kanonerna var nödvändiga för att annestridskrafterna på ett
effektivt sätt skulle kunna skydda sig mot verkningarna av fiendens
flygplan och ballonger. Man blir därför förvånad, när man finner
major G af Wetterstedt framföra följande synpunkter. 3
"Iden att med artilleri, bundet vid marken, bekämpa luftfarkoster,
har som v i veta, på flera håll omhuldats under senare år, men den
torde ej vara förtjänt att betraktas annat än som ett hugskott. Man
bekämpar ej fiendens flottor med landartilleri, utan man möter dem i
deras eget element. Man bekämpar lika litet fiendens fria luftflottor
med små tingestar, som kräla på marken, utan man måste möta äfven
dem i deras eget element. Att den saken ännu icke är löst bevisar
ingenting, ty den kommer helt säkert att lösas. Skall ett bekämpande
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7 cm /iiltkanon, anordnad
för luft·värn. (En extra
rekylfjäder m!iste inläggas
för att eldröret skulle föras
fram f11llständigt efter
rekyl).

af luftfarkoster någon gång ske från marken, torde enda möjligheten
ligga i gevärseld, ej i artillerield."
Henning Schmiterlöw hade däremot en annan uppfattning och var
säkerligen den förste som i Sverige försökte sammanfatta dåtidens
luftvärnsproblem. Han gjorde detta i en innehållsrik artikel,4 i vilken
han bl a ställde följande krav på ett luftvärnssystem - krav som
alltjämt är väsentliga.
"1) möjlighet till obegränsad och snabb sidriktning;
2) högsta möjliga elevation;
3) stor eldhastighet;
4) kort skjuttid
5) god träfförmåga samt
6) vara försedt med en ammunition, som gifver lämplig och till
räcklig verkan och dessutom erbjuder goda observationsmöjlig
heter.
För ett speciellt slag af dessa eldvapen, nämligen de rörliga anti
luftkanonerna, tillkommer fordran på ytterligare en egenskap, näm
ligen
7) stor rörlighet."
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Sex år senare redovisade han i en ny artikel5 sina erfarenheter och
studier rörande luftvärnsanilleriets organisation, utrustning och taktik.
Denna artikel innehåller synpunkter, som sannolikt utnyttjades av
1917 års försvarsrevision.
Under 1910-talets senare år ägnade man allt större intresse åt luft
värnet - inte bara i Artilleri-Tidskrift, utan också i Kungl Krigs
vetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. I många av akade
miens årsberättelser i artilleri behandlades luftvärnsfrågor, och det
förefaller som om de föredragande nästan utan undantag räknade
med, att luftvärnet i framtiden skulle komma att spela en stor roll.
Däremot var man ingalunda .enig om hur detta luftvärn skulle se ut
och hur det skulle användas.
Till en början ansåg man, att den bästa metoden var att avge spärr
eld, d v s masseld mot det område, genom vilket man beräknade att
de fientliga planen skulle passera.6 Efterhand som det visade sig att
man kunde konstruera särskilda räkneinstrument, med vars hjälp föl
jeeld kunde avges mot målet, blev denna metod den som rekommen
derades. Att våra svenska författare noga tillvaratog erfarenheterna
utifrån, är självklart. Man försökte också bestämma behovet av luft
värn - t e vid en armefördelning. Man märker att erfarenheterna
från kriget - särskilt på västfronten - varit vägledande. Beräkning
arna saknade därför i regel intresse för svenska förhållanden. Vårt
luftvärn har aldrig kunnat uppnå sådana koncentrationer som stun
dom föreslogs och angavs som nödvändiga. Det är också intressant att
notera, att man ägnade uppmärksamhet åt frågor som även i våra
dagar är under debatt (luftvärnets rörlighet, maskering, skenanlägg
ningar).
Naturligtvis slutade man icke 1920 att i tidskrifter och annorstädes
behandla luftvärnets problem. Man hade emellertid möjlighet att i
fortsättningen stödja sig på den försöksverksamhet som på allvar kom
igång 1922; diskussionen blev mindre allmänt hållen och tog främst
sikte på svenska förhållanden.
Till sist skall - som en kuriositet - ett utdrag ur en artikel från
1910 citeras.7
"Slutligen torde 10 cm torpederna kunna få användning för be
kämpande af styrbara luftskepp. Framför de finkalibriga automobil
kanoner, hvilka som bekant konstruerats för detta ändamål, ha luft64

torpederna den stora fördelen att vid skottet ej fresta fordonet genom
någon rekyl. Automobil-torpedkastaren kan därför byggas mycket
lättare och uppnå betydligt större hastighet, något som är särskilt af
vikt för en verksam förföljning av raskt gående luftskepp.
En
sådan automobil-torpedkastare med sin betydande skottvidd och ban
höjd, träffsäkerhet och förmåga av snabb förflyttning lofvar mot
luftskepp en så gynnsam verkan, som kanonen svårligen torde kunna
uppnå."
Med någon överdrift kan man sålunda påstå, att den nu aktuella
frågan om eldrörsluftvärn contra robotluftvärn redan då
för 5 5 år
sedan - diskuterades.
Luftvärnet i försvarsutredningarna, försvarsdiskussionen och
försvarsbeslttten under 1920-talet.
Efter det första världskrigets slut började i Sverige en period av
mycket intensiv försvarsdebatt - främst i riksdagen och i pressen.
Resultatet - 1925 års försvarsordning - innebar som bekant en kraf
tig minskning av vårt försvars kvalitet och kvantitet. Det var egent
ligen endast det nya truppslaget luftvärnsartilleriet och den nya för
svarsgrenen flygvapnet som "seglade i medvind". Alla var överens om
att en utbyggnad här var nödvändig.
1923 framlade den 1917 av riksdagen tillsatta Försvarsrevisionen
sitt betänkande rörande försvarets utformning. Revisionens militära
sekretariat hade utarbetat en "Kortfattad översikt över vissa erfaren
heten från världskriget", där det om luftvärnet sades:
"För avvisande av fiendens flygare, för att tvinga dem till hög
höjd eller för att eljest störa dem i deras verksamhet komma s k
litftvärnspjäser till vidsträckt användning. De erfordrades såväl vid
de stridande trupperna som för att inom etappområdena och hem
orten bereda skydd åt större förråd, för krigsväsendet viktiga indu
striella anläggningar, vissa kommunikationsleder m m. Luftvärnsar
tilleriet utgjordes av kanoner med 7-10 cm kaliber, stora utgångs
hastigheter, stor eldhastighet och konstruerade för att avgiva eld även
under mycket stora utgångsvinklar. För det rörliga kriget avsedda
pJaser voro ofta automobiliserade. Under ställnings- och fästnings
kriget användes i stor utsträckning stationära pjäser, likaså mom
5
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etappområdena och i hemorten. Luftvärnsartilleriets betydelse ökades
under krigets lopp, i samma mån som luftstridskrafterna utvecklades,
men det visade sig dock, att enbart luftvärnsartilleri icke var tillfyl
lest, i det att vid sidan av detsamma även erfordrades flygplan för
upptagande av strid med fiendens flygare.
För luftvärnsartilleriet utprovades och anskaffades eldledningsma
teriel av särskild beskaffenhet.
Under kriget förekommo olika organisationsformer i fråga om luft
värnsartilleriet, vilket vid de stridande förbanden dock i allmänhet
enligt den ständiga indelningen synes hava varit direkt underställt den
högre ledningen.
Styrkan av rörligt luftvärnsartilleri avsett för fälthären kan icke
beräknas lägre än till 1-2 batterier per armtfördelning, vartill kom
mer för ortsförsvaret erforderliga förband."
Innehållet i sekretariatets översikt beaktades till stora delar av revi
sionen, som om behovet av luftvärn anförde:
"Enligt 1914 års härordning ingår icke något särskilt luftvärnsar
tilleri i armtorganisationen. Emellertid hava...erfarenheterna från
kriget givit vid handen, att med den starka utveckling flygväsendet
erhållit dylikt artilleri måste anses oundgängligen erforderligt. Mot
anskaffandet av särskilt luftvärnsartilleri skulle måhända den invänd
ningen kunna göras, att fientliga luftstridskrafter böra avvisas icke
medelst dylikt artilleri utan med egna luftstridskrafter. Att så även i
främsta rummet kommer att försökas, ligger i sakens natur, men detta
utesluter icke behovet av ett särskilt luftvärnsartilleri. Det är nämligen
att märka, att även om obestritt herravälde i luften innehaves, det
icke är möjligt att helt och hållet hindra fientliga flygplan att passera
egna linjer och gränser. För ett land som vårt, vilket av ekonomiska
skäl icke är i stånd att uppsätta tillräckligt starka luftstridskrafter för
att i ett krig städse kunna tillförsäkra sig herraväldet i luften, erhåller
därför luftvärnsartilleriet en alldeles särskild betydelse. Om man såle
des enligt revisionens uppfattning icke kan undvara sådant artilleri,
är det dock å andra sidan tydligt, att man av kostnadshänsyn är nöd
sakad att begränsa sig till vad som kan anses vara av förhållandena
oundgängligen påkallat."
Revisionen hänvisade därefter till en utredning, som på revisionens
uppdrag gjorts av de s k "flygsakkunniga".8 Osäkerheten rörande ut66

vecklingen av luftvärnets materiel och de pågående försöken gjorde,
att revisionen föreslog att "frågan i dess helhet göres till föremål för
förnyad utredning".
Revisionen ansåg det emellertid "med hänsyn till luftvärnsartille
riets stora betydelse vara av vikt, att detta vapen redan nu beredes
åtminstone någon plats i den nya armeorganisationen." Man föreslog,
att en division luftvämsartilleri om tre motoriserade batterier skulle
organiseras vid "Stockholms artilleriregemente" (nytt namn för Posi
tionsartilleriregementet; A 9). Kven andra artilleriregementen borde
emellertid mobilisera vissa luftvärnsförband; utbildningen av för dessa
förband avsedd personal skulle dock vara förlagd till Stockholms
artilleriregemente, som alltså avsågs bli en utbildningscentral för allt
luftvärnsartilleri. Skjutfält för divisionen kunde ordnas tillsammans
med marinen på lämplig plats i Stockholms skärgård.
Revisionen uppmärksammade också det stora befälsbehov som
skulle uppstå vid det mobiliserade luftvärnet. Man räknade emellertid
med, att en mycket stor del av detta behov skulle kunna täckas av
värnpliktiga med höga civila kvalifikationer (ingenjörer m fl).
Revisionens synpunkter var förmodligen en av anledningarna till
att försöken förlades till A 9. Dess rekommendation rörande värn
pliktigt befäl resulterade i att landstormsrörelsen tidigt intresserade
sig för utbildning av frivilliga i luftvärnstjänst.
För luftvärnsdivisionen räknade revisionen med 10 officerare, 8
underofficerare och 26 underbefäl.
Revisionens betänkande låg till grund för proposition till 1924 års
riksdag.9 Chefen för generalstaben hade beretts tillfälle att yttra sig
över revisionens förslag och framhöll bl a:
"Under förutsättning att de statsfinansiella förhållandena det med
gåve, borde ... luftvärnsmateriel - dels rörlig för fälthären, dels
stationär för ortsförsvaret - införas. Samtliga truppslag och träng
formationer borde förses med luftvärnskulsprutor.''
Om luftvärnet innehöll propositionen bl a följande:
"Beträffande luftvärnsartilleriet har chefen för generalstaben an
fört, att det helst borde utgöra ett särskilt truppförband. Dess styrka
borde icke beräknas mindre än i medeltal 1 a -2 batterier per armeför
delning, oberäknat det för ortsförsvaret avsedda luftvärnsartilleriet.
Nämnda önskemål har jag10 ansett böra tillgodoses genom organise67

rande av ett luftvärnsartilleriregemente om i fred 4 luftvärnskanon
batterier m m.
Vad luftvämsartilleriet beträffar gör dess speciella natur det önsk
värt, att ledningen av detta vapen kan odelat iigna sig åt detsamma.
Förläggningsorten för luftvärnsartilleriet bör väljas med hänsyn till
möjligheten att erhålla lämplig skjutplats och ofta förekommande
samövningar med flygformationer. Dessa omständigheter synas göra
det lämpligare att överlåta luftvärnsartillerimaterielen på Karlsborgs
artillerikår och bibehålla dennas nuvarande förläggning, där skjut
ningar kunna utföras över Vättern och samövningar lätt ordnas med
de vid Malmslätt förlagda flygformationerna. I samband härmed
synes Karlsborgs artillerikår böra benämnas Luftvärnsartillerigemen
tet. Enär de för närvarande av ingenjörtrupperna uppsatta belysnings
formationernas verksamhet huvudsakligen ansluter sig till luftvärns
artilleriet, böra dessa formationer överföras till nämnda regemente.
Luftvärnsartilleriregementet torde i fredstid tillsvidare lämpligen
böra organiseras på fyra luftv1frnskanonbatterier och ett strålkastar
batteri, det sistnämnda motsvarande ingenjörtruppemas hittillsvarande
belysningsformationer. Fredsorganisationen synes emellertid icke böra
närmare angivas, förrän erfarenhet vunnits betdffande luftvärns
materielens beskaffenhet och utbildningens bedrivande.
Den ovan förordade organisationen synes böra bibehållas även
under repetitionsövningarna. Den för det fasta luftförsvaret avsedda
personalen bör dock, sedan skarpskjutningar med pjäser avslutats,
erhålla sin utbildning på respektive orter under lämplig tid, förslags
vis de två sista veckorna av repetitionsövningarna.
Som ... framgår, föreslås den inskrivna årskontingenten värnplik
tigt linjemanskap till 315 man." 11
Departementschefen föreslog vidare ett passagesystem vid luftvär
net:
"Tjänsten vid luftvärnsartilleriet är även av så speciell natur, att
det sannolikt skulle bliva omöjligt, att på ett tillfredsställande sätt
ordna regementets rekrytering, om detta organiserades såsom en fast
kår i vanlig mening."
Personalstaten för luftvärnsartilleriregementet beräknades till
I överste
1 major
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7,5 cm lu/tvärnskanon
m/00-17.

7 kaptener
21 löjtnanter och fänrikar
2 3 sekundofficerareI2
47 underbefäl
74 volontärer
3 pensionerade sekundofficerare
10 beställningsmän
1924 års proposition förkastades emellertid av riksdagen.
Till 1925 års riksdag framlades en ny proposition 13 som helt skilde
sig från 1924 års och som föreslog en än större minskning av vårt
försvar.
Beträffande luftvärnet var dock förändringarna ganska små; i allt
väsentligt följdes 1924 års proposition. Årskontingenten värnpliktiga
minskades med 2 5 man till 290. Antalet underofficerare föreslogs
minskat med 4 till 19; i övrigt var personalstaten oförändrad.
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För materielanskaffning beräknades 2.400.000 kr, varav 500.000 kr
för strålkastare. Avlöningskostnaderna uppgick till 370.000 kr.
Riksdagen fattade sitt beslut 26/5 1925. Beträffande luftvärns
artilleriet följdes propositionen helt.

1925 fattades sålunda beslut om att ett särskilt luftvärnsarti1leri
skulle tillkomma i den svenska armen. Under de 2½ år som följde,
förbereddes på många sätt det nya truppslagets verksamhet. Försöks
verksamheten - som påbörjats redan 1921 - blev 1925 mera inten
siv. Man visste, att försöksresultaten skulle komma det nyskapade
luftvärnsartilleriet till godo.
Försök och övningar med luftvärnsartilleri 1921-1927.
Samtidigt som utformningen av vårt framtida försvar utreddes, dis
kuterades och sedermera fastställdes, pågick försök med syfte att stu
dera hur vårt luftvärn i framtiden skulle se ut. Redan 1917 påbörja
des en försöksverksamhet med uppgift att finna lämpliga metoder
att använda den luftvärnsmateriel som anskaffats. Det rörde sig
om 24 7 cm kanoner m/1900-17 och m/18, avsedda för fästnings
och ortförsvaret, och ett antal luftvärnsanordningar m/17, avsedda
att möjliggöra att fältkanoner m/02 användes för provisorisk luft
värnsskjutning. Ganska snart blev det emellertid klart, att man be
hövde kvalificerad eldledningsmateriel för att på ett effektivt sätt
kunna bekämpa luftmål. Man behövde också hjälpmedel för att kun
ria verka under mörker. Det var då ganska naturligt, att vi i Sverige
ivrigt studerade utländska krigserfarenheter och i dessa sökte lösningen
på våra luftvärnsproblem. Som en följd härav konstruerade vi i
Sverige ett flertal olika luftvärnskomponenter (pjäser, eldledningsin
strument, strålkastare, lyssnarapparater, avståndsmätare, höjdvinkel
mätare, fartmätare, kursvinkelmätare m m) och vi anskaffade också
utifrån materiel av sådant slag. Det skulle föra alldeles för långt att
i denna uppsats ge en teknisk beskrivning av all den materiel som på
olika sätt anskaffades och sedermera prövades. Icke heller torde det
vara av större intresse att redovisa alla de mät- och skjutmetoder som
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användes. Den som önskar veta mera om hithörande frågor kan emel
lertid studera den sammanfattande redogörelse 14 rörande luftvärnet
som 1927 skrevs av dåvarande majoren, sedermera luftvärnsinspek
tören, Ragnar Sjöberg. Denna skrift kan sägas vara en handbok rö
rande det dåtida luftvärnet och en sammanfattning av de studier och
de försök som bedrivits under åren 1921-1927. I det följande kom
mer därför huvudintresset att ägnas åt dessa försöks organisation och
genomförande. Endast erfarenheter av mera allmänt intresse kommer
att redovisas.

Sedan 1921 års riksdag beviljat anslag för försök med luftvärns
materiel, anskaffade Kungl Armeförvaltningens artilleridepartement
sådan materiel av olika slag. Från Coventry Syndicate i England er
hölls en 3" luftvärnskanon (mark III) med diverse tillbehör (där
.ibland en eldgivningsvagn (?), 200 skott med brisansprojektiler, 20
skott med brand- och lysprojektiler). Från Italien kom en Pavesi
traktor och från Frankrike en 7 5 mm luftvärnskanon med eldlednings
instrument, lyssnarapparat och andra tillbehör samt I 00 skott. Skoda
verken i Pilsen (Tjeckoslovakien) levererade diverse materiel - bl a
fyra 8 cm kanoner med 900 skott och två 9 cm kanoner med 1 000
skott.15 Den tjeckoslovakiska materielen besiktigades i Pilsen av kap
ten E Jakobsson 16 och löjtnant H Gustafsson.17
Hösten samma år bestämdes, 18 att försök med de nya luftvärns
materielen skulle äga rum vid A 9. Vid regementet påbörjades befäls
utbildning och en "befälskurs i luftvärnsskjutning" pågick 20/1015/11, där bl a regementschefen, överste C G af Wetterstedt, höll
föredrag. Löjtnant E Hellström, 19 stod till förfogande som försöks
ledare. I försöken deltog en "flygbåt" fdn marinens flygväsende.
Därmed inleddes vid A 9 den långa serie av försök som nästan oav
brutet pågick fram till 1928.

Försöken fortsatte på allvar under 1922. En luftvärnskommission
tillsattes20 med överstelöjtnant N Ekelöf21 som ordförande, löjtnant
F Odenrick som sekreterare samt bl a kapten R Sjöberg och löjtnant
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Gustafsson som medlemmar. I försöken - som skulle bedrivas såväl
vid AI som A 9 - deltog även löjtnant Hellström, sergeant H Mo
lander samt några underbefäl från A 9. Plan för försöken insändes av
chefen för A 9 till inspektören för artilleriet, 22 som nu övertagit det
omedelbara ansvaret för luftvärnsutvecklingen.
Två försöksbatterier organiserades. Det vid AI bestod av två
hästanspända 8 cm tjeckoslovakiska kanoner och det vid A 9 av en
fransk 7,5 cm, en brittisk 7,6 cm och en tjeckoslovakisk 9 cm kanon
(de två förstnämnda motoranspända, den sistnämnda fast).
Försöken pågick 25/4-31/8 och var huvudsakligen förlagda till
A 9. Försöken avsåg bl a att undersöka, huruvida rörliga luftvärns
pjäser borde häst- eller motoranspännas; fämpliga skjutmetoder skulle
dessutom utprovas. Försöksförbanden genomförde 15/9-19/9 skarp
skjutningar vid Gamla Grisslehamn på Väddö. 23 27/9-5/10 var de
förlagda vid Karlsborg för samövningar med flyg (bl a två flygplan
från Malmen). I kungörelse 22/9 angående skjutningarna angavs
största skottvicld (från Hammarnäset) till 16 000 m.

Försöken fortsatte 192324 under chefens för A 9 ledning och med
biträde av den tillsatta försökskommissionen (överstelöjtnant Ekelöf,
kapten Lindberg, kapten Sjöberg, kapten Gustafsson). De pågick
18/4-9/10. Försöksförbandet
luftvärnsbatteriet
bestod till att
25
börja med av tre officerare, tre underofficerare och c:a 25 manskap
Efter hand
från A 8, A 9 och A 10 (fast anställda och värnpliktiga).
·.
utökades batteriet med ytterliga1·e personal.
24/5-25/5 ägde för första gången en luftförsvarsövning rum i
Stockholm. I övningen deltog luftvärnsbatteriet m A 9 (eller del där
av),26 trots att utbildningen nätt och jämnt påbörjats. 13/7-1/8 var
batteriet för skjutningar förlagt till Karlsborg, som redan 1922 visat
sig vara en utmärkt luftvärnsskjutplats. 14/8-17/8 deltog det med
två pjäser och en lyssnarapparat i en luftförsvarsövning i Göteborg.
1923 års fälttjänstövningar ägde rum kring Hallandsåsen mellan
27/9 och 1/10. De deltagande förbanden bestod av två mot varandra
stående armefördelningar (I. och III.). I den L ingick ett motoriserat
luftvärnsbatteri om två pjäser ur A 927
det var försöksbatteriet
72

som nu prövades under fältförhållanden. Luftvärn hade tidigare eJ
deltagit i fälttjänstövningar.
Batteriet var under de fem dagar övningarna pågick grupperat i
minst fem olika ställningar; stora krav ställdes tydligen på rörligheten.
I iakttagelserna efter övningarna28 framhölls att batteriet ej borde
delas (detta skedde en gång med en pjäs i vardera ställningen), utan
hållas samman. Batteriet grupperades vid ett tillfälle för långt fram
och invecklades därför ett par gånger i markstrid. Luftmål (i regel
spaningsflygplan) "besköts" sammanlagt c:a 70 gånger. Batteriet sak
nade strålkastare och kunde därför ej verka nattetid. Iakttagelserna
rörande luftvärnet slutade: "Luftvärnsbatteriets insats torde i verklig
heten hava väsentligt försvårat motsidans flygspaning och även till
fogat dess flygvapen29 förluster. Nödig hänsyn härtill togs icke alltid
av fiendens spaningsflygare."
Erfarenheterna från försöken bearbetades givetvis ingående och ett
flertal värdefulla erfarenheter gjordes. Rapporterna innehöll redo
görelse för de olika slag av eldledningsinstrument, pjäser och ammu
nition som prövats, utarbetade förslag till materielbeskrivningar, exer
cis- och skjutbestämmelser samt en redovisning av försök och iaktta
gelser i övrigt som gjorts beträffande luftvärnsartilleriets utbildning
och organisation. I Artilleri-Tidskrift30 gav överstelöjtnant N Ekelöf
en mycket omfattande, på rapporterna stödd redogörelse för för
söken. Luftvärnets stridsuthållighet visade sig redan då vara ett pro�
blem, men man konstaterade resignerat(?): "dubbla fullständiga avlös
ningar kunna nog aldrig påräknas".
Luftvärnet omnämndes också på följande sätt av inspektören för
arti!leriet i hans inspektionsrapport över utbildningen vid artilleriet
under utbildningsåret 1922-1923.
"Med luftvärnsartilleri har under medverkan av flygare fortsatta
försök inbegripande skarpskjutningar ägt rum. För ett bedömande av
för luftvärnsartilleriet lämplig materiel och organisation samt vapnets
riktiga användning ha dessa försök, ehuru utförda i liten skala, lämnat
resultat av värde. Under försöken har det dock visat sig vara olägligt,
att flygare ej i önskad utsträckning stått till förfogande. Vid even
tuellt fortsatta försök torde denna fråga böra ordnas på ett mera till
fredsställande sätt. Fälttjänstövningarna, i vilka ett luftvärnsbatteri
deltog, lämnade tillfälle att under fältmässiga förhållanden tillämpa
73

och pröva såväl materiel som de under försöken utexperimenterade
provisoriska bestämmelserna för detta vapens uppträdande."
Målflygproblemet hade visat sig vara besvärligt att lösa. Armens
flyg kunde ej biträda med önskvärd effekt; däremot fick man värde
full hjälp från marinens flyg.

1924 års försök var också förlagda till A 9. De avsåg31
"fortsatt prövning av 7 cm kan m/1900-17 (lv), 7 cm kan m/18
(lv) och 8 cm kan fm/22 samt av de eldledningsinstrument och eld
ledningsmetoder som föreslagits av 1923 års försökskommission,
ytterligare prövning av under 1923 utarbetade förslag till materielbeskrivningar, exercis- och skjutbestämmelser, samt
insamlande av nya erfarenheter beträffande luftvärnsartilleriets ut
bildning, transportsätt, organisation och användning."
Försöken leddes
under chefen för A 9 - intill 2/9 av överstelöjtnant N Ekelöf och sedermera av major C Pfeiff. Till förfogande
under skarpskjutningarna stod kaptenerna Sjöberg och Gustafsson,
som tjänstgjort som lärare under försöken 1923 och som biträtt vid
avfattandet av de delar av 1923 års rapport som behandlade exercis
och skjutbestämmelser.
Försöksbatteriet uppsattes vid A 9. Batterichef var kapten Olander.
I batteriet ingick i övrigt kapten E Carlsson (A 10),32 löjtnant S Odel
berg (A 1), underlöjtnant B Hök (A 9), sergeant O L Schage (A 8),
sergeant OM Sanden (A 10), sergeant K F Adamsson (A 9).
Vid batteriet utbildades luftvärnets första värnpliktskontingent.
Utbildningen var till att börja med (2/5-5/7) förlagd till Stock
holm. Den var givetvis av grundläggande natur. Fr o m 13/5 stod ett
jaktplan och ett spaningsplan med förare till förfogande. Varje dag
disponerades i regel en flygtid om 2½ tim. Flygningarna ägde rum på
höjder mellan 600 och 4 000 m.
Enligt den ursprungliga planen skulle skarpskjutningarna ha ägt
rum i Karlsborg 21/7-2/8. Då man emellertid ej lyckades få dispo
nera flygplan på denna plats, rekognoserades skjutplats vid Rinkaby.
Denna plats var lämplig som luftvärnsskjutplats och det fanns också
goda möjligheter att där få disponera målflyg. Flygspanarskolan var
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8 cm kanon försöksmodelt
/22. Denna pjäs d<;ltog i
1923 års fälttjänstövningar
i Sk&ne.

nämligen förlagd dit under juli och augusti. Batteriet förlades alltså
7 /7 till Rinkaby.
Under skjutperioden i Rinkaby, då löjtnant Hellström deltog, ställdes till försöksledarens förfogande:
en fältradiostation,
två strålkastaraggregat,
erforderligt antal flygplan ur flygspanarskolan på rekvisition till
och i samråd med dennas chef,
personal ur årets artillerimätskola.
18/7 började - efter en dryg veckas förberedelser - skarpskjut
ningarna. Flygare disponerades i regel fyra timmar dagligen.
Efter återkomsten från skarpskjutningarna i Rinkaby fortsattes den
allmänna militärutbildningen i Stockholm. Batteriet deltog i luftbe
vakningsövningen i Malmö 19/8-23/8.33 Rapporten rörande denna
övning4 är av stort intresse. Där behandlas nämligen ett flertal viktiga
problem som alltid varit och fortfarande är av stor betydelse för luft75

värnet (uppgiftsfördelning mellan försvarsflyg och luftvärn, identifie
ringsproblemet, vådabeskjutningsrisken, maskering och andra fältar
beten vid luftvärnet, luftvärnsrapporter).
Under regementsövningarna (3/9-9/10) blev försöken mycket in
tensiva. Batteriet genomförde 19/9-26/9 övningar i Uppland och
Västmanland. Därvid förekom marscher och grupperingsövningar
(även nattetid) samt samövningar mellan flyg och luftvärn. Därefter
deltog batteriet i fälttjänstövningarna i Västmanland 27 /9-2/10.
Batteriet (som benämndes 13. hatt A 1) grupperades under de sex
dagar övningarna pågick i icke mindre än sju ställningar, vilket måste
sägas vara ett tecken på god rörlighet. C:a 90 mål "besköts"; av dessa
bedömde stridsdomarna 10 som nedskjutna. Batteriet användes på ett
i huvudsak ändamålsenligt sätt.35 Dock anmärktes det på, att batteriet
icke alltid fått bestämda uppgifter, såsom t e att under viss tid för
hindra eller försvåra fientlig luftspaning över ett visst område. I stället
hade batteriet av den högre chefen beordrats inta en viss gruppering,
som sedan visade sig vara olämplig och som ej möjliggjorde för bat
teriet att utveckla full eldkraft. Behov av luftvärnskulsprutor för bat
teriets omedelbara skydd framträdde vid flera tillfällen. Maskeringen
av batteriet var icke alltid tillfredsställande.
Rapporten över 1924 års försök36 är mycket omfattande och be
handlar snart sagt alla delar av luftvärnets verksamhet. Mycket av
rapportens innehåll hänför sig till detaljer, vars intresse nu synes vara
mycket begränsat. Här skall endast några intressanta problem tas upp.
Under skarpskjutningarna i Rinkaby sköts sammanlagt c:a 480
skott, av vilka endast c:a 65 mot bogserat mål. Det vanliga var, att
man i stället sköt serier som mättes in eller serier med i förhållande till
målflygplanet reducerad höjd. Aven skjutning i mörker med strål
kastare förekom.
Batteriets organisation var icke i alla delar lämplig. Det var sålunda
mycket önskvärt att ha två avlösningar, liksom en strålkastare till
varje batteri.3i Skjutreglerna visade sig vara komplicerade; förenk
lingar var önskvärda. Det kan till sist nämnas att batteriets rörlighet
ej ansågs vara tillräcklig.
Under vintern 1924-1925 utarbetades
huvudsakligen under
ledning av major Pfeiff38 - luftvärnets första reglementen, nämligen
Exercisreglemente för luftvärnsartilleriet, del III;
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Skjutinstruktion för luftvärnsartilleriet;
Instruktion för skjututbildningen vid luftvärnsartilleriet.

1925 års försök39 skilde sig icke mycket från 1924 års och kommer
därför att behandlas mera knapphändigt. Enligt generalordern skulle
särskild uppmärksamhet ägnas lyssnarapparater, tjänst med gasmask
och maskering. Försöken leddes av major Pfeiff och som batterichef
placerades kapten Sjöberg. Personal i övrigt kom från hela artilleriet
- främst fdn A 9 - men icke mindre än 18 underofficerare, under
befäl och meniga togs från A 10, som enligt 1925 års försvarsbeslut
skulle omvandlas till ett luftvärnsartiUeriregemente.
Försöken påbörjades vid A 9 och förlades 18/5-20/6 till Malmen
för samövningar med flyg och 1/7-8/8 till Åhus (Rinkaby) för
skarpskjutningar. På den sistnämnda platsen byggde man ut en luft
värnsskjutplats med bl a fasta signalförbindelser och mätstationer.
Batteriet deltog i luftförsvarsövningar i Stockholm 19/8-22/8 och i
fälttjänstövningarna i Ostergötland, där det benämndes 13. luftvärns
batteriet och leddes av kapten von Brann.
Dessa övningar pågick 27/9-2/10. Antalet deltagande flygplan var
större än någonsin tidigare. Tack vare den utförliga redogörelsen40 är
det möjligt att ganska väl följa batteriet under hela övningen. Batte
riet grupperades fyra gånger under övningen och dess uppgift var att
"trygga urlastning" eller "skydda artilleri". Det var i regel underställt
chefen för A 1. Ur redogörelsen kan man dock ej dra många lärdom
ar; det förefaller som om luftvärnets taktik och teknik i allt väsent
ligt var bra.
H M Konungen sade också i sin kritik: "Luftvärnsbatteriet skötte
sig förtjänstfullt".
Under 1925 fastställdes den nya härordningen, som innebar att ett
luftvärnsartilleriregemente skulle organiseras i Karlsborg. Försöken
fick därför under 1926 och 1927 en klarare inriktning; det gällde att i
god tid före 1/1 1928 ha klart för sig hur det nya luftvärnet skulle se
ut och hur det skulle uppträda. En del av försöksverksamheten för
lades till Karlsborgs artillerikår, ur vilken det nya luftvärnsförbandet
skulle bildas.
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Också 1926 års försök, 41 som pågick 29/4-9/10, var förlagda till
A 9 och till Malmen. Däremot överflyttades skjutningarna från Åhus
till en ny skjutplats vid Hästholmen. Försöken leddes av major Pfeiff
och tidvis av kapten Sjöberg med löjtnant Hellström som biträde, och
batterichef var kapten von Braun. I övrigt var batteriets organisation
ganska överensstämmande med 1925 års batteris. Kapten Sjöberg del
tog under skjutperioden 1/7-8/8, då den kände finländske artilleri
generalen Nenonen under några dagar följde försöken. Kven chefen
för Karlsborgs artillerikår överste Ekelöf följde under någon vecka
övningarna.
Kort efter det att batteriet återvänt till A 9 deltog det i luftför
svarsövningar i Stockholm (17/8-21/8). Det kompletterades med
strålkastare jämte personal från Ing 1. 21/9-26/9 företog det en
övningsmarsch i Uppland och var därvid förlagt bl a till Barkarby
flygfält och Norrtälje; på den senare platsen var batteriet förlagt
under två dagar. Under denna övningsmarsch samövade batteriet med
enheter ur flygvapnet. Därefter ingick det direkt i fälttjänstövning
arna i Uppland. Det benämndes då 4. luftvärnsbatteriet och räknade
c:a 100 man, 2 pjäser och 17 motorfordon.
Batteriet fick under övningarnas gång (27/9�2/10) ett flertal olika
uppgifter. I regel angavs emellertid endast grupperingsplats (strids
ställning) och mera sällan batteriets stridsuppgift. Batteriet omgrup
perades minst en gång/dygn. Under nätterna var det ofta förlagt på
annan plats än i den blivande stridsställningen. Det delades också upp:
"4. lvbatt stridsställning från dagningen med en tropp vid Måby;
återstoden vid Måby beredd att framgll till Odensala."
I redogörelsen för samt iakttagelserna från övningarna42 sägs underligt nog
knappast någonting om luftvärnsbatteriet och dess
verksamhet, om man undantar de bilagda armefördelningsorderna.
Man kan icke frigöra sig från tanken, att vår armeledning ännu icke
till fullo insett luftvärnets betydelse.

Under det sista försöksåret - 1927 - förbereddes på olika sätt
uppsättandet av det nya luftvärnsförbandet. Som vanligt organisera
des ett övningsbatteri, som under hela sommaren var förlagt i Malm78

slätt och Hästholmen. I batteriet ingick i stor utsträckning personal
från A 10, d v s från det blivande luftvärnsartilleriregementet.
övningarna (de kallades ej längre försök)43 leddes av överstelöjtnant
Pfeiff, som bl a biträddes av kaptenema Winblad von Walter, Rud
berg och Gillner. Batteriet deltog ej i årets fälttjänstövningar.
I generalfälttygmästarens och inspektörens för artilleriet· inspek
tionsrapport för utbildningsåret 1926-1927 sades om övningarna
bl a följande:
"övningarna under det gångna utbildningsåret, för vilka kostnader
na bestredos av anslaget till artilleriets skjutskola, avslutades redan
under augusti månad och hava i stort sett anordnats som en skjut
skola för lv-artilleriet. Det kommer eventuellt framdeles att visa sig
erforderligt, att medel måste beräknas för en sådan skjutskola.
Utbildningen har givit ett i förhållande till tiden mycket tillfreds
ställande resultat. Det i föregående års inspektionsrapport framhållna
kravet å väl kvalificerad personal är ytterligare bestyrkt, likaså bety
delsen av stark specialisering och disciplinerande övningar. Avstånds
mätartjänsten har visat sig fordra särskild uppmärksamhet, och sär
skilda åtgärder kunna bliva erforderliga för att tillgodose det omedel
bara mobiliseringsbehovet av skickliga avståndsmätare.
Kraftigare och snabbare flygplan äro erforderliga för utbildningens
bedrivande. Till följd av bristande tillgång å flygplanförare och å för
varje utbildningsperiod lämpliga flygplanstyper fördröjdes utbild
ningen, så att den avsedda tiden för utbildningen måste utökas med
en vecka.
Under årets övningar hava för första gången prövats inom Sverige
konstruerade och tillverkade lv-kanoner av rörlig typ. 44 Proven hava
i vissa avseenden utfallit tillfredsställande, i andra avseenden åter för
anlett sådana ändringar av pjäserna, att desamma böra underka5tas
ytterligare prov. Dessa prov böra anordnas under 1928, så snart änd
ringarna å pjäserna blivit utförda, och givas en vidsträckt omfattning
avseende såväl pjäsens hållfasthet och stabilitet under skjutning som
dess hållfasthet och lämplighet under körning."
1927 prövades även ett annat vapen - en 20,l mm luftvärnskul
spruta m/Oerlikon. Försöken genomfördes på Marma skjutfält och
vid Hästholmen och avsåg att pröva materielens lämplighet (funk
tioneringssäkerhet) och eldverkan. De leddes av kapten Gustafsson.
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Direktör Biirle från firman Oerlikon i Schweiz följde försöken. I för
söksrapporten (dagtecknad 17/3 1928) konstaterades att vapnet hade
godtagbar eldverkan, men att det var behiiftat med sådana fel att det
ej kunde vara lämpligt att införa det i vår arme.
Luftvärnet och det frivilliga försvaret.
Redan tidigt stod det klart att behovet av luftvärn för skydd av
större befolkningscentra och industriorter skulle bli mycket stort och
att detta behov ej skulle kunna täckas av det luftvärn som kunde upp
sättas genom statsmakternas försorg. Det var därför naturligt, att den
viktiga del av hemortens försvar som luftvärnet utgjorde kom att
omfattas med intresse av frivilliga försvarsorganisationer. Sålunda
skänkte Föreningen för Stockholms fasta försvar under åren 1918-19
medel, för vilka man inköpte ett antal luftvärnskanoner "avsedda att
ingå i huvudstadens anordningar för avvärjande av anfall från
luften".
Det gällde emellertid också att utbilda personal för att betjäna den
inköpta materielen. Stockholms landstormsförbund åtog sig att utbil
da frivillig luftvärnspersonal. 192 5 började den första kursen. Resul
taten lovade gott för framtiden. Det visade sig nämligen att frivillig
personal med fördel kunde omhänderha det stationära luftvärnets
materiel.
På initiativ av kapten Carl Loven bildades så 13/12 1926 Stock
holms luftvärnsförening 45 och året därpå började den första kursen,
som bestod både av äldre elever och av pojkar i åldern 17-20 år.
För att sprida kunskap om föreningen och dess ändamål, anordnades
22/5 1927 - under medverkan av personal ur A 9 och med stöd av
Föreningen för Stockholms fasta försvar
en luftvärnsdag i Stock
holm. Den andra kursen (1927-28) räknade omkring 100 deltagare.
Även på några andra håll i landet pågick under 1927 och följande år
liknande kurser. En del av det luftvärnsbefäl som under andra världs
kriget ledde våra luftvärnsförband fick sin första militära skolning vid
dessa kurser.
Luftvärnets organisation enligt 1925 års försvarsordning.
Ett decenniums mödosamt arbete i form av studier, försök och
övningar ledde slutligen fram till, att vi i Sverige 1/1 1928 fick ett
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nytt truppslag - luftvärnsartilleriet. Mycket arbete återstod emeller
tid. Materielen befann sig ännu på försöksstadiet, reglementen och
instruktioner var provisoriska och krigsorganisationen hade ej den
nödvändiga stadgan. Icke heller var det möjligt att med de få luft
värnsförband som i krig kunde disponeras lösa alla önskvärda skydds
uppgifter.
Luftvärnsartilleriet utgjorde en del av artilleriet och bestod av ett
regemente, Karlsborgs artilleriregemente, förlagt i Karlsborg och ingå
ende i Västra armefördelningen. Regementet var organiserat på rege
mentsstab jämte musikkår, fyra kanonbatterier och ett strålkastar
batteri.46
Det räknade 30 officerare, 19 underofficerare, 47 underbefäl och
74 volontärer. Härtill kom 10 beställningsmän, en musikkår om 12
man samt intendent, regementsläkare, garnisonspastor och 3 under
officerare i arvodesbefattning. Den sammanlagda personalstyrkan var
sålunda 198, vilket var 30 mer än vad Karlsborgs artillerikår hade
haft. Regementets första uppsättning av aktiva officerare och under
officerare framgår av bilaga 1. Vid regementet skulle årligen 290
värnpliktiga utbildas.
Krigsorganisationen var obetydlig. Utöver de mobiliserade freds
förbanden kunde endast ett mycket litet antal andra förband upp
sättas. Batteriernas organisation överensstämde i allt väsentligt med
den som tillämpats under de sista försöksåren.
Ett luftvärnsbatteri bestod sålunda av batterichef, batteristab, eld
ledningsavdelning, stridsbatteri och stridsträng. I eldledningsavdel
ningen - som räknade 3 5 man - ingick bl a lyssnarpersonal, av
ståndsmätare, fartmätare, kursvinkelmätare, centralinstrumentmän
och bilförare. Stridsbatteriet - 36 man - bestod av batteriofficer
m m och två pjäsavdelningar. Totalt räknade batteriet 6 officerare, 3
underofficerare, 8 underbefäl, 80 meniga och 3 tekniker. Följande
viktigare materiel ingick, nämligen
2 8 cm luftvärnskanoner fm/22 (Skoda),
1 centralinstrument (sedermera benämnt m/ä - svensk konstruk
tion),
1 fartmästare (fransk),
1 kursvinkelmätare (svensk),
avståndsmätare (Zeiss) på vilken fästs en höjdvinkelmätare,
6
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I lyssnarapparat (tysk),
7 lastbilar,
1 personbil,
5 motorcyklar med sidovagn,
I motorcykel utan sidovagn,
2 traktorer.
En strålkastartropp bestod av fyra strålkastare jämte signal- och
lyssnarpersonal.

Aven om det svenska luftvärnet 1928 icke på något sätt var färdig
utvecklat, fanns dock en grund att bygga vidare på. Att den grunden
behövdes, visade sig under 1930-talets senare del och under det andra
världskriget, då luftvärnet på ett tiotal år kraftigt utökades - mer
än någon annan del ay vårt försvar. Det arbete som under 1920-talet
utfördes av framsynta och skickliga företrädare för det unga luftvär
net, medförde att detta truppslag under andra världskriget i allt
väsentligt kunde lösa de uppgifter som då ställdes på det.
l "Kungl Maj :t har, på underdånig framställning, i nåder fastställt samt till
artilleridepartementet överlämnat ritningar å
7 cm kanon m/1900-17,
7 cm k;nnon m/18."
(Go 721/1918, 29/5 1918).
2 von Renz. Deutsche Flugabwehr im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M 1960.
3 Bärbart fältartilleri. Art T 1914, s 54-69.
4 Skjutning från marken mot luftfarkoster. Art T 1914, s 147-167.
5 Lv-artilleri och luftförsvar. Art T 1920, s 173-199.
6 Jfr två artiklar i Art T 1918: H Schmiterlöw, Spärreldsskjutning mot luft
mål med 7 cm kanoner (s 1-17); G af Wetterstedt, Spärreldsskjuming mot flyg
mål (s 165-182).
7 Ch-n, Åsikter angående lufttorpedens betydelse såsom krigsvapen. Art T
1910, s 69-77.
8 Betänkande 14/3 1921 angående Sveriges försvar mot luftanfall.
g Proposition nr 20/1924.
10 Departementschefen (förf:s anm).
11 Motsvarande c:a 9 t>fo av artilleriets värnpliktskontingent (förf:s anm).
1z Underofficerare.
13 Proposition nr 50/192 5.
14 Luftvärnet. Materiel, verkningsförm/lga, organisation och användning.
KrVAHT bihäfte 2/1928.
15 Senare benämnda 8 cm resp 9 cm lvkan fm/22.
16 Sedermera C Lv 4.
11 Sedermera Generalfälttygmästare.
1s KAAD M II dnr 15 30/1921.
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19 Sedermera C Lv l och C LvSS.
20 Go 998/1921.
21 1928 det nya luftvärnsartilleriregementets chef.
22 A 9 skr 24/4 1922 nr l 81.
23 Ungefär 20 år senare blev Ytterskär (också på Väddö) skjutplats för den
nyinrätrade Luftvärnsskjutskolan.
24 Go 436/1923 och KAAD dnr 875/1923.
25 Kapten A Olander var batterichef.
M- I rego A 9 kan man läsa: "Vid övningens avslutande i morgon kl 6- em skall
luftvärnskanonen återtransporteras till kasernen genom kapten 'Elliots försorg".
27 5 officerare, 4 underofficerare, 81 manskap, 8 bilar; 4 motorcyklar . .Batteri
chef var kapten Olander, batteriadjutant sergeant Gustafsson, och i övrigt ingick
bl a löjtnanterna Marchander, Nilsson och Mönrter samt sergeanterna Lundin och
Berggren.
28 Högkvarteret 15/1 1924 nr 44.
29 En flygeskader om en spanings- och en jaktflygavdelning med åtta flygplan.
30 Art T 1924, 71-103.
31 Go 516/1924.
32 Sedermera C LvSS, C Lv 6 och C Lv 2.
33 Go H 56/1924.
34 Ka ten ri:. Gustafsson 5/9 1924. I övningen delt�g bl a �vå luftvärnsbatterier,
ett anta f luftvarnskulspruteplutoner samt luftbevakmngsstattoner.
·
JS Högkvarteret 15/2 1925 nr 63.
:
36 A 9 skr 11/12 1924 nr 711 - utarbetad av major Pfeiff.'
31 Jämför önskemålet nu av en spaningsradar till varje luftyärnstropp.
38 Go 1837/1924.
39 Go 452/1925.
40 Högkvarteret 12/2 1926 nr 76.
--11 Go 582/1926.
4 2 Generalstaben 23/8 1927 nr 780.
43 Go 722 och 872/1927.
◄4 Utvecklades sedermera till 7 cm lvkan m/30 (förf:s anm).
45 Fyrtio års luftvärnstjänst. Medlemsblad för Stockholms lv-förening nr 2/1966.
46 Regementets batterier organiserades sålunda: 1. batt fältlv f v 1/A 10; 2. batt
fältlv f v 2/A 10; 3. batt stationärt lv f v 3/A 10; 4. batt stationärt lv nyuppsatt;
·
'
5. bart stdlkastare f v 4/A 10.
41 I "Svenska artilleriet förr och nu". Uppsala 1944.
48 Pfeiffs och Sjöbergs arbeten utgör tillsammans den bästa redovisningen av
det svenska luftvärnet och dess problem vid försöksperiodens slut 1927.
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Bilaga 1.

FORTECKNING OVER OFFICERARE OCH UNDEROFFICERARE VID
KUNGL KARLSBORGS ARTILLERIREGEMENTE 1/1 1928.
Grad

Namn

Overste
Overstelöjtnant
Kapten

N E Ekelöf
C T Pfeiff
G C Nyblad
C E Winblad von Walter
P M G Ullman
G G W von Braun
C E Ström
E Carlsson
0 A Olander
T Melander
J G H Widmark
E Hellström

"
"

"
"
"

,,

"

Löjtnant

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Styckjunkare

"

,,
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I A T Boren
C O Gustavii
G E W Jakobsson
T N Elmstedt
E N Rudberg

H Schultz-Steinheil
K Bursie
R O R Akerman
B E G Rudling
A I T E Wickström
G E Beckman
A B Magnusson
T A Schmidt
E M S Malm
V G S Willmertz
A O Norberg
S H Liljhagen
N Kahlen

J E Kjcllman
C F Carlen
G H Widlund

Tillhörde I
tidigare
A10
A 9
A 3
A 4
A 6
A 7
A 8
A 6
A 8
A 6
A 4
A 6

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
7
2
8

6

4
2
1

6

6

3

2
3
1
8

Ant

C A9 1928-33
Major vid reg

C Lv1 1941-46 och
C LvSS1946-54
C Lv4 1942-51

C Lv5 1942-51 och
C Lv4 1951-58
C Lv2 1946-48
C Lv5 1951-58
C Lv 3 1949-56

3

4

9

A10
Al0
Al0

C Lv7 1953-57 och
C Lv1 1957-60

Grad
Styckjunkare

"

,,

Sergeant

"
"

"

,,
Il

"

"

..

"

"
"
"

I

I

Namn

T�ll�örde
tidigare

G Johnsson
F Nordström
H V Aberg
0 A Hermansson
W M Pettersson
H Molander
H S V Ahl kvist
H Sanden
0 A A Bruce
J M Ljungne
G A Johansson
A J Sandahl
J W Pihlgren
M H Karlsson
E M Ankarstedt
H Hansson

I

Ant

AI0
A 10
A 10
A 10
A 10
A 9
A 7
A 10
A 10
A 10
A 10
A 10
A 5
A 10
Al0
A 3

Bilaga 2.
DATA FOR NAGRA AV DE PJASTYPER SOM PROVADES
UNDER LUFTVARNSFöRSöKEN
7 cm kan
m/18
(Bofors)
Kaliber
L oppets l ängd
Projektilvikt
Utgfogshastighet
Max skottvidd
Max elevation
Ma:x: stighöjd
Eldhastighet
Pjäsvikt i ställning
Transportvikt

cm
kal
kg
m/s
m
0

m
skott/min
kg
kg

7,5

8 cm lvkan 7,5 cm lvkan
fm/22
(Bofors)
(Skoda )
7,65

7,62

8,0
600
13 000

6,5
750
14 000

8 000
25
2 500
3 000

8 000
45
2 500
3 700

30

6,5
500
9 500
85
5 700
25
1 700
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Summary

The Swedish Anti-Aircraft Artillery will be 40 years old on January 1st 1968.
The first Anti-Aircraft Artillery Regiment was established on January 1st 1928.
This article takes a retrospect of development of the anti-aircraft defence until
1928. The first drawing of an AA gun was approved already May 29th 1918.
Thus the Swedish AA defence will next year be able to claim 50 years' existence.
The author describes the discussion of anti-aircraft defence in Swedish military
litterature. The treatment of the anti-aircraft defence by the different defence
commissons during the 1920:s is discussed. Experiments and tdals of material and
units 1921-1927 are .also surveyed.
It was soon evident that the great demands of anti-aircraft guns for the protec
tion of towns and important industrial centers could not be supplied by the
army. Therefore the voluntary defence organizations already in the years 19181919 donated fonds to buy a number of anti-aircraft guns for the air defence
of the capita!. Of no less importance was the decision to train volunteers in
handling air-defence material, which started in 1926. This training was carried on
and in 1939 a considerable number of officers and non-commissioned officers,
who during World War II commanded the Swedish anti-aircraft units, had got
their first military training at those voluntary courses.
The article ends with an account of the organization of the first Anti-Aircraft
Artillery .Regiment.
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DET TYSKA KUSTARTILLERIFÖRSVARET I NORGE
1940-1945
Av HERMAN MULLERN

Inledning
Det tyska kustartilleriet i Norge under krigsåren 1940-1945 tjä
nade tillsammans med sjöstridskrafter och armeförband i huvudsak
tre ändamål: 1) att utgöra primärförsvar mot invasion över havet,
2) att trygga sjöfarten längs kusterna, och 3) att skydda viktigare
flott- och flygbaser samt orter och anläggningar av betydelse för indu
strin och folkhushållet.
Tanken på den strategiska nödvändigheten för Tyskland att under
ett kommande storkrig (efter första världskriget) söka skaffa sig
tryggade flottbaser norröver, d. v. s. främst i Norge, kan föras till
baka till år 1917, när dåvarande fregattkaptenen Wolfgang Wegener
i "Eine seestrategische Denkschri/t" diskuterade frågan om baseringen
av den tyska högsjöflottan.1 Wegener fullföljde sedermera såsom
viceamiral denna första studie i ett mera omfattande arbete: "Die
Seestrategie des Weltkrieges" (1. upplaga 1929, 2. upplaga 1941).
Wegener framhöll här bl. a., att om tyskarna hade baser i Norge
och behärskade de danska farvattnen, skulle det inte bli så lätt för en
motståndare att utspana och inrapportera den tyska flottan i Tyska
bukten. Han ställde också frågan, hur Tysklands innehav av de
danska Bälten skulle ha inverkat på krigsskådeplatsen i Östersjön,
och vilken återverkan på kriget till lands med Ryssland hade blivit,
om tyskarna från baser i Norge hade kunnat avbryta transporterna
och tillförseln västerifrån till Ryssland över Skandinaviska halvön och
genom Norra Ishavet.
Wegeners skrift, som skarpt avvisades av storamiral Raeder, gällde
under 1930-talet som ett evangelium för den yngre tyska sjöofficers
kåren.2
I december 1939 återupptog korvettkapten Edward Wegener i en
privat, hektograferad promemoria (vilken snabbt blev indragen) sin
faders tankegångar. Han skrev bl. a.: "Ifrån Norge mångfaldigar vi
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effekten av alla slag av våra stridskrafter. Härifrån sträcker sig vårt
kraftfält ända till de Isländska farvattnen. - - - Uppgiften att
taga, hålla och utbygga de norska stödjepunkterna är i allt väsent
ligt möjlig med marina medel. - - - Malmexporten från Narvik,
som vi framför allt vintertid är hänvisade till, stoppas för England
och går i sin helhet till oss. Den nordliga positionen ligger som en
lockande frukt framför vår dörr. Vi behöver bara taga den."
Att korvettkapten Wegeners P. M. från december 1939 så snabbt
drogs in (av Raeder ?) finner måhända sin förklaring däruti, att frågan
om tyska baser i Norge i själva verket hade blivit ett högaktuellt
spörsmål. Den tyska underrättelsetjänsten trodde sig på hösten l 939
veta, att det i England fanns ett påtagligt intresse av att vinna fotfäste
i Skandinavien. Detta föranledde den tyska sjökrigsledningen (vars
högste chef var amiral Raeder) att undersöka, huruvida Tyskland
skulle kunna förvärva stödjepunkter i Norge (och Danmark). I sjö
krigsledningens krigsdagbok antecknades den 9. oktober, att "Chefen
för sjökrigsledningen anser det nödvändigt att snarast göra Hitler för
trogen med sjökrigsledningens studier över möjligheten att utvidga
operationsbasen mot norr."
Chefen för U-båtsvapnet (amiral Dönitz) föreslog samma dag, att
en stödjepunkt för U-båtar borde upprättas i Trondheim, vilken bl. a.
skulle tryggas med sjömålsartilleri och luftvärn. Sjökrigsledningen tog
dock avstånd från förslaget, då man menade, att stödjepunkter i
Norge inte skulle medföra någon avgörande förbättring av Tysk
lands sjöstrategiska läge.
Dagen därpå (10/10) föredrog emellertid Raeder hela ärendet för
Hitler, so;11 insåg betydelsen av detsamma men ville få tid på sig att
fundera på saken, innan han fattade något beslut.
Här skall händelseutvecklingen fram till den 9. april 1940 inte be
röras. Citeras bör i alla fall det inledande avsnittet av Hitlers direktiv
för "Weseriibung":
"Utvecklingen av läget i Skandinavien kräver att alla förberedelser
vidtagas för att med delar av krigsmakten besätta Danmark och
Norge ("Fall Wesertibung"). Härigenom skall engelska övergrepp mot
Skandinavien och Östersjön förekommas, vår malmbas i Sverige säk
ras och utgångsläget mot England utvidg�s för marinen och flygvap
net.''
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Vad är detta annat än just de tankegångar som framfördes av de
båda sjöofficerarna Wegener? Storamiral Raeder hade tydligen måst
tänka om och acceptera vad han tidigare hade motsatt sig.
Ar 1940

Det norska kustartilleriförsvaret, sådant det var mobiliserat och
uppsatt 8. april 1940, framgår av Bilaga 1.
Att man på tysk sida hade avsett att snarast möjligt bemanna och
utnyttja erövrade eller på annat sätt erhållna kustbefästningar (batte
rier, torpedbatterier m. 111.) framgår bl. a. därav, att man redan 9.
april landsatte ett antal marinartillerikompanier, nämligen i N ar vik 1,
i Trondheim, Bergen och Kristiansand vardera 2 och i Oslo 3. Till
var och en av dessa hamnar, liksom till Stavanger, avdelades dessutom
en marinsignalpluton.3 4
Om tyskarnas erövring och utnyttjande efterhand av de norska
kustförsvarsanläggningarna samt om deras åtgärder för att på olika
platser gruppera kustartilleri och anlägga torpedbatterier samt upp
sätta luftvärn under tiden från överfallet (9/ 4) intill Norges kapitu
lation (10/6) får man en ganska god uppfattning genom "Die Lage89

berichte des Wehrmachtfiihrungsstabes i.iber die Besetzung von Däne
mark und Norwegen 7. April bis 14. Juni 1940." (Utdrag ur dessa,
se Bilaga 2).
Man finner här 61. a., att tyskarna redan 10/4 hade gjort de på
Odderöy och Gleodden (vid Kristiansand) befintliga norska kustbat
terierna eldberedda. I Oslofjorden var 14/4 vid Horten 2 st. 7,5 cm
och på Kaholm 1 st. 28 cm pjäs skjutklara. Intill 16/4 hade man
erövrat huvuddelen av de i i Oslofjorden belägna befästningarna med
tillhörande pjäser och ammunition m. m. samt torpedbatterierna. Den
19. april var flera av batterierna vid Bergen antingen helt eller delvis
insatsberedda.
Undan för undan bemannades sålunda erövrade batterier med per
sonal ur marinartilleriet och klargjordes för stridsinsats. Brittiska
jagare, som 11., 19. och 26. april försökte att tränga in i Trondheims
f jorden, bekämpades framgångsrikt av det tyska kustartilleriet och
slogs tillbaka.
Organisationen av det marina kustartilleriet vid Bergen i slutet av
april framgår av Bilaga 3.
Under månaderna april, maj och juni utfördes en del transporter
från Tyskland av artillerimaterial, ammunition, strålkastare och per
sonal, allt avsett för kustförsvaret i Norge. (Bilaga 4).
I slutet av december (27/12) insände W. B. Norwegen (v. Falken
horst) till OKW uppgifter angående vid denna tidpunkt i Norge be
fintligt kustartilleri.s
I vad gällde Nordnorge framförde generalen önskemål om för
stärkning av kustskyddet vid Varangerfjorden med två batterier norr
om Kirkenes och ett batteri vid Vardö. Såsom skäl anförde han
främst, att en landstigning av starka fiendekrafter i Varangerfjorden
var både sannolik och lätt att genomföra. En sådan landstigning skulle
komma att utgöra ett hot i ryggen på egna stridskrafter i och kring
Kirkenes, hindra dessas insättande österut samt binda jämförelsevis
starka krafter till skydd i ryggen. Aven om man genom dessa tre, om
möjligt långskjutande, batterier inte skulle erhålla absolut trygghet,
så skulle det i alla fall bli svårt för motståndaren att forcera Varang
erfjorden, varför han kunde nödgas landstiga på Varangerhalvöns öst
spets, där man med svaga krafter ansåg sig kunna hejda en framryck
nmg.
Beträffande mellersta Norge förelåg inga speciella önskemål.
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Vad södra Norge angick angavs, att den norska sydvästkusten var
den mest hotade, och där måste man kunna slå tillbaka även anfall av
starka krafter, så att man kunde trygga den för underhållstjänsten
livsviktiga kustsjöfarten och skydda ett antal ankarplatser, vilka kun
de uppsökas av egna transportfartyg i avsikt att undkomma fientliga
lätta sjöstridskrafter. Ytterligare tvenne kustbatterier kunde AOK
Norwegen uppsätta med· egna n:edel i Norge, men det behövdes två
till.
Ifråga om Oslofjorden, vilken i och för sig skulle ge en landstigen
fiende tillgång till vägar som ledde mot Norges hjärta, ansåg generalen
fientliga företag där föga sannolika på grund av de förhållandevis
starka egna krafter som fanns tillgängliga inom området. Skulle emel
lertid huvuddelen av dessa trupper förflyttas, så uppkom risk för en
landstigning, framför allt på fjordens västra sida inom avsnittet Bre
vik-Larvik. Här ansåg han det erforderligt med fyra fasta batterier.
Onskemålen sammanfattades så:
a) för avlösning av armebatterier:
1 batteri i Nordnorge
b) till förstärkning av kustförsvaret:
6 st batterier i Sydnorge
4 st batterier i Nordnorge.

Ar 1941
I AOK Norwegens verksamhetsrapport för januari 1941 angavs
bl. a., att den anbefallda utbyggnaden av kustskyddet i vad gällde
rekognosceringar i stort var genomförd. Den praktiska utbyggnaden
stötte emellertid på svårigheter, dels på grund av den från Tyskland
långsamma tillförseln av byggnads- och hindermaterial, dels på grund
av väderleks- och snöförhållanden. Dessutom rådde kännbar brist på
arbetskraft. AOK hade trots den menliga inverkan på truppernas
underhåll och taktiska användning måst ställa till förfogande tvenne
byggnadskompanier, vilka varit insatta på vägbyggnad och snöröj
ning. Kompanierna togs nu i anspråk för att bygga ut de särskilt vik
tiga anläggningarna vid Stavanger och Egersund. Man undersökte
dessutom de personella och ekonomiska möjligheterna att använda
norsk arbetskraft för ställningsarbeten. De begärda tio batterierna an
såg sig AOK kunna påräkna, varför man nu förberedde vissa arbeten
för desamma.
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Under februari månad var frågan om kustförsvaret i Norge flera
gånger aktuell.'-' I samband med en längre utläggning rörande det all
männa krigsläget yttrade Hitler (9/1), att Norge nu var i fast tysk
hand och att skyddet av landet var ordnat. Någon engelsk landstig
ning där räknade han inte med. Däremot kunde engelsmännen företa
raider i störande syfte mot de norska kusterna.
När plan "Barbarossa" dryftades (3/2) förklarade Hitler, att Norge
måste tryggas mot engelska anfall.,,-:, Några bakslag där fick inte före
komma) varför det var nödvändigt att förstärka kustartilleriförsvaret.
Den 13/2 ansågs denna fråga vara i princip klar. Chefen för hären
hade nämligen förklarat sig beredd att ställa 15 batterier (erövrad
pjäsmaterial) jämte personal till förfogande för Norge. Däremot var
frågan om Narviks förstärkande med ytterligare kustartilleri inte löst.
Där fanns endast 15-cm-pjäser, vilket inte ansågs tillfredsställande.
För 16/2 finns en anteckning i krigsdagboken ) där det sägs: "För
stärkningen av kustskyddet i Norge är särskilt viktig." Man fäste
speciell vikt vid Narvik, Ishavskusten och alla sådana platser, där
kustvägarna kunde avbrytas av sjöstridskrafter eller genom smärre
landstigningsföretag. Man måste räkna med att engelmännen vid
dylika företag även kunde sätta in slagfartyg.
Hela frågan om förstärkningen av kustförsvaret i Norge fick en
snabb lösning genom den brittiska commandoraiden mot Lofoten den
3. mars. Hitler blev allvarligt oroad. Vid en föredragning på Berghof
den 12/3 anförde han ifråga om Norges kustförsvar bl. a. följande.
När "Barbarossa" sattes igång, måste England uppträda offensivt, om
det överhuvudtaget skulle ha en chans till seger, och de bästa utsik
terna skulle erbjudas genom en aktion mot Norge. Landet var emel
lertid svårförsvarat på grund av sina långa och sönderskurna kuster
och sina fåtaliga vägar. Ett sammanhängande försvarssystem för
Norges kuster var inte möjligt att genomföra, och det krävdes inte
heller. Man måste emellertid i god tid bygga ut ett tillräckligt försvar.
Vad kustartilleriet angick, ansåg Hitler att det skulle vara tillräckligt
med sammanlagt 160 batterier fördelade på grupper ordnade till
djupförsvar och försedda med luftvärn och infanteriskyddstrupp.
'' Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Band I, sid 256, 299,
317, 322, 326.
'"-' Anfallet mot Sovjetunionen den 22. juni.
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Fördelningen av det "Heereskiistenartillerie" (armekustartilleri)
som skulle tillföras AOK Norwegen framgår av vidstående samman
ställningar.

TILLDELNING AV ARMe,ARTILLERIDIVISIONSSTABER OCH
AR�KUSTBATTERIER.
(Sammanställning efter Microcopy T-312, Roll 993)
I. Gebirgs-Korps Norwegen. (Nordnorge)
Divisionsstab
Nr

Batteri Nr

478-484
499-500
504

930-933

10 st.

969

896-897
545-552
558-560
561-564
868-878
965-968
879-880
881-886
541-544
581-584
594-599

Pjässlag
7,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
15,5 cm kan.
15,5 cm kan.
15,5 cm kan.
15,5 cm kan.
21 cm mörsare
21 cm mörsare
15,5 cm kan.

Antal
pjäser
16
4
8

32
12
16
44
16
8

24
12

12

24

Pjäsnationalitet
norsk
fransk
fransk
polsk
polsk
fransk
polsk
polsk
fransk
tjeckisk
tysk
tysk
polsk

228 st.

59 st.

II. Höh. Kdo. XXXIII (Mellersta Norge).

485-489
505

6 st.

890-895
941
927
898-899
565-579
3./367
942-950
994-998
955-959
585-588
49 st.

7,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
10,5 cm kan.
15,5 cm kan.
21 cm mörsare
22 cm mörsare

24
4
4
8

60
4
36
20
15
12

belgisk
fransk
fransk
fransk
fransk
fransk
fransk
fransk
tjeckisk
polsk

187 st.
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III. Höb. Kdo. XXXVI (Sydnorge).
Divisionsstab
Nr
490-495

6 st.

Batteri Nr
970-979
960-964
590-593
980-990
991-993
951-954

Pjässlag

Antal
pjäser
40
20

10,5 cm kan.
10 cm kan.
10 cm kan.
10,5 cm kan.
15,5 cm kan.
21 cm mörsare

16

44
12
12

Pjäsnationalitet
fransk
tysk
tysk
fransk
fransk
tysk

144 st.

37 sr.
IV. AOK-reserv. (Oslo)

3 st.

580
589

999
3 st.

10,5 cm kan.
10 cm kan.
15,5 cm kan.

4
4
4
12 st.

3 st.
V. Sammanlagt.

3

3

228
187
144
12

25

148

571

10
6
6

59
49
37

Geb. Korps Norwegen
Höh. Kdo. XXXIII
Höh. Kdo. XXXVI
AOK-reserv.

Det beredde AOK Norwegen stora svårigheter att organisera det
från Tyskland erhållna kustartilleriet. De 25 divisionsstaberna och de
5 5 för Nordnorge avsedda batterierna tillfördes i huvudsak som fullt
organiserade förband. Så var emellertid inte fallet med de batterier
som skulle grupperas i mellersta och södra Norge. Dessa hade endast
svaga kadrar och måste utfyllas av AOK Norwegen, vars personal
läge var ganska ansträngt.
På grund av den stora omfattningen av armekustbatterier tilldela
des AOK Norwegen en "Höh. Offz. för Heereski.istenartillerie"
(Högre officer för armekustartilleriet), vilken löd direkt under general
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ARMEKUSTARTILLERI I NORGE 28. MARS 1941.
(Sammanställning efter: Microcopy No. T - 312, Roll No. 993.)
(Anm: artilleriet hade vid denna tidpunkt ännu ej anlänt till Norge.)

Högre förband

7,5 cm

Div.stab.

I

B
Abschnitt Sud
(Höh. Kdo. XXXVI)
•

# "

•

•

Abschnitt Mitte
(Höh. Kdo. XXXIII)
#

�

.

.

10 cm

10,5 cm

15,5 cm

Pj

B Ii Pj

B

9

36

21

84

3

12

4

B

-

I

I

I

•

•

•

•

•

6

-

.

..

.

.

"

6

6

24

-

-

29

116

5

20

10

4

16

-

-

18

72

29

116

3

-

-

l

4

I

4

1

4

Abschnitt Nord .........
(Geb. Korps Norwegen)
Reserv till AOK Norwegen
förfogande (Oslo) . . . . . .
Summa

25

I

10

I

40

I

21 cm

Pj

Pj

10

I

40

69 i 2761 38

I 152 I

Pj
B

B

I

Pj

B

-

5

15

4

8

24

-

- -

-

I

51

S:a

22 cm

12

17

Pjäser
Batterier

I

4

B

-

37

12

49

187

59

228

3

12

148

I 571

I

I

I

Pj

12

I

Pj
144

v. Falkenhorst. Hans uppgift skulle vara att s�som överbefälhavarens
närmaste företrädare pröva organisation, användning och utbildning
av allt i Norge befintligt armekustartilleri samt dess personella och
materiella utrustning. Han ägde inspektionsrätt över armekustartille
riet men däremot inte befälsrätt över dess chefer och förband. I alla
frågor rörande kustförsvaret skulle han hålla nära kontakt med Luft
flotte 5 och med Admiral Norwegen.
Armekustartilleriet i Norge var en ortsbunden ("bodenständig")
organisation, d. v. s. förbanden saknade egna transportmedel för even
tuella förflyttningar eller omgrupperingar. Artilleriets gruppering
skulle därför ske på sådant sätt, att batterierna så litet som möjligt
skulle påverkas av högre armeförbands eventuellt ändrade uppgifter
och gruppermg.
Inom hela armekustartilleriet hade man att skilja mellan taktiskt
underställande och underställande ifråga om utbildning, underhåll,
personal- och disciplinfrågor. I taktiskt hänseende underställdes kust
artilleriförbanden endast när det var fråga om taktisk samverkan vid
läsandet av en gemensam uppgift utan hänsyn till vilken försvars
gren förbandet tillhörde. Ett underställande av armekustartilleriför
band under marin myndighet kunde ifrågakomma om batterierna i
första hand avsågs för skyddet av sjövägar och för bekämpning av
fientliga sjöstridskrafter. Armekustartilleribatterier, vilka var avsedda
för bekämpning av landstigning eller utgjorde rena spärrbatterier vid
tänkbara landstigningsplatser, kunde ävenledes underställas. I det
förra fallet, när det framför allt gällde bekämpning av mål till sjöss
underställdes batterierna vederbörlig sjökommendant. I det senare
fallet, när batterierna hade att samverka med infanteriförband, kunde
de taktiskt underställas förband ur armen.
Befälsinstanserna i organisationen var följande:
1. Den högre officeren för armekustartilleriet ingående i AOK Nor
wegen stab med uppgifter enligt ovan.
2. "Sachbearbeiter Stoart"
sakkunnig artilleristabsofficer) vid de
högre staberna. Uppgift: att i samverkan med vederbörlig general
stabsavdelning vid staben handlägga alla ärenden rörande organi
sation, utbildning, användning och underhåll. Om de högre sta
berna omgrupperades, skulle artilleristabsofficerarna stanna kvar
inom sina avsnitt.
I
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3. Av regementsstaber vid armekustartilleriet avsågs en för varje av
snitt Om sådana inte kunde erhållas från Tyskland, skulle proviso
riska staber organiseras i Norge. Uppgift: ortsbunden befälsinstans
för alla inom en infanteridivisions område grupperade förband
och enheter ur armekustartilleriet. Verksamheten reglerades av in
fanteridivisionschefen.
4. Divisionsstaber vid armekustartilleriet utgjorde befälsinstanser för
alla dem underställda armekustbatterier.
Schematisk organisationsöversikt enligt vidstående tablå.
Förutom armekustbatterier uppsattes i Norge även ett antal marin
artilleribatterier.
7
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SCHEMATISK -ORGANISATIONSÖVERSIKT
(Microcopy T-312,Roll 993)
A. 0. K. NORWEGEN

O. Qu.

5t0art

HÖH. KDO. XXXIII
g' }sto
tändig)
u
A
181.Inf.
Div.

Rgt. Stab der
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196.Inf.
Div.
wie
181. Inf.
Div.

2-4 Abt. Stäbe
der Kustenartl.
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-g-

r---_ ____\

. Offz. för Heeresklistenartl.
HÖH. KDO. XXXVI
�
GEN. KDO. GEB. KORPS
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/,--Ia-}-�--,,; ____

�

89.Inf.
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I.

Wle
181.Inf.
Div.
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Div.

I
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181. Inf.
Div.

214.Inf.
Div.

I

wie
181.Inf.
Div.

g' }st�tändig)
u
2.Geb.
Div.

I.

w1e
181. Inf.
Div.

3.Geb.
Div.

\.

Wle
181. Inf.
Div.

Den 17. april 1941 redovisades nämnda batterier sålunda:
i Nordnorge ... , ..... , .. 15 st
i mellersta Norge . . . . ... . 17 st
i Sydnorge ..... ; . . .. . . . 23 st Summa 5 5 st.
Alla dessa batterier skulle byggas ut för närförsvar. Det visade sig
emellertid att arbetskraften inte räckte till. Eftersom det rådde oklar
het angående förberedelsearbetena för närförsvaret, angavs i en order
(28/3) att varje trupp - sålunda även marinartilleribatterierna - var
skyldig att vid behov själv försvara sig och därför också själv hade
att utföra alla arbeten som krävdes härför. Något undantag från
denna order gavs inte. Med hänsyn till den skiftande tillgången på
arbetskraft kunde anläggningarnas omfattning givetvis bli en hel del
olika. Till efterrättelse angavs tre typfall:
1. Marinartilleribatterier vilka inte skyddades av armetrupp utan
själva måste svara för sitt närförsvar. Dessa batterier måste själva
utföra erforderliga arbeten, även om batterierna ingick i ett av arme
trupper organiserat försvarssystem. Däremot skulle armeförbanden
ställa erforderlig personal till batteriernas förfogande såsom rådgivare
och arbetsledare.
2. Marinarcilleribatterier vilka först i samband med alarmering
skyddas av framsänd armetrupp. Batterierna måste i alla fall själva
skydda sig mot kuppföretag till dess armetrupp hann anlända och
därför också själva utföra erforderliga arbeten.
3. Marinartilleribatterier vilka permanent skyddades av tilldelad
armetrupp. I dylika fall skulle batteriet och armetruppen utgöra en
enhet, som gemensamt hade att utföra arbetena.
Byggnads- och hindermaterial m.m. som behövdes för batteriernas
utbyggnad skulle marina myndigheter svara för i fall 1., i de bilda
senare fallen ankom det på armemyndigheterna att lösa material
frågan.
I slutet av mars (31/3) utfärdade W. B. Norwegen efter hörande
av Admiral Norwegen bestämmelser för det taktiska underställandet
av armekustbatterier under marina chefer. Därvid uppdelades batte
rierna i tvenne kategorier:
1. Batterier vilka främst skulle skydda sjövägarna och bekämpa
fientliga, inlöpande sjöstridskrafter, samt
2. Batterier som hade till uppgift att avslå landstigningar eller
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vilka utgjorde spärrbatterier och som sådana skulle förstärka infan
teriförsvaret och förhindra fientligt genombrott till det inre av fjor
darna.
I det förra fallet underställdes batterierna vederbörlig sjökommen
dant i taktiskt hänseende, medan de i det senare fallet underställdes
armeförband. Denna anordning svarade såväl mot de taktiska kraven
som mot sjökommendanternas ledningstekniska möjligheter. Sjökom
mendanter hade vid denna tidpunkt (mars 1941) avdelats endast till
sådana områden, vilka kunde ifrågakomma som huvudlandstignings
platser för fienden. Genom armekustbatteriernas gruppering skydda
des i huvudsak. fjordar och öar samt militärt och ekonomiskt viktiga
orter, vilka ofta befann sig mer än 100 km från närmaste sjökommen
dants uppehållsplats. Det anbefallda underställandet av dessa batte
rier - och de utgjorde huvuddelen av alla batterier - under marinen
kunde emellertid inte genomföras utan en synnerligen omfattande ut
byggnad av den marina befälsorganisationen, en sak som var prak
tiskt ogenomförbar. Dessutom stred ett dylikt underställande av arme
kustbatterierna under marinen mot den av W. B. Norwegen åter och
åter betonade nödvändigheten av att organisera hela kustförsvaret i
Norge under territorialbefälhavarna, varvid endast de rent taktiska
kraven fick vara utslagsgivande men inte tillhörigheten till endera
armen eller marinen.
I AOK Norwegens verksamhetsöversikt för april månad sägs ifråga
om kustskyddet bl. a., att utbyggnaden fortgick enligt de planer som
utarbetats vid infanteridivisionsstaberna. Vissa svårigheter hade dock
uppkommit, när det gällde att anskaffa arbetskraft och byggnadsma
terial. Rekognosceringarna för allt det armekustartilleri, som nu skulle
tillföras Norge, var i allt väsentligt avslutade. Det hade visat sig, att
såväl utbyggnaden av batteriställningarna som att få pjäserna på
plats stötte på större svårigheter än väntat, varför det också kom att
krävas avsevärt längre tid att få allt klart.
I mitten av april beordrades chefen för Gebirgs AOK 20 (general
Dietl) till Berlin, där han bl. a. fick veta, att kraftsamlingen i försva
ret av Norge skulle förläggas till Nordnorge. För att förstärka för
svaret där uppe meddelades det, att Gebirgs AOK 20 av kustartilleri
skulle tillföras: 2 regementsstaber, 10 divisionsstaber och 5 5 batterier
med krigsbytespjäser (kaliber 10-15 cm) men även 8 batterier tyska
TOO

K11;tartilleripjäs samt finkalibrig
luftvärnspjäs.

21 cm mörsare. Trots betydande svårigheter hade huvuddelen av bat
terierna till mitten av juni anlänt till sina grupperingsplatser och var
även eldberedda med praktiskt taget alla pjäser. Pjäsmaterielen ut
gjordes huvudsakligen av erövrade franska, polska och engelska pjä
ser men delvis även av österrikiska och tjeckiska pjäser. Av persona
len, som hade skrapats samman i hela Tyskland, utgjordes manskapet
till största delen av folk som först måste utbildas till artillerister. 6
I mitten av april (17/4) lät OKH meddela, att med början 25/4
skulle i hemorten organiseras 7 st armek11,startilleriregementsstaber,
vilka så snart sig göra lät skulle överföras till Norge. Territorialbefäl
havarna tilldelades av dessa staber:
territorialbefälhavaren i Nordnorge 2 st med gruppering i Narvik
och Lakselv,
territorialbefälhavaren i Mellannorge 2 st med gruppering i Mo
sjöen och Dombås,
territorialbefälhavaren Sydnorge 2 st med gruppering i Bergen
och Arendal.
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Dessutom skulle en regementsstab få sin uppehållsplats i Oslo.
I slutet av april övertog generallöjtnant Feurstein befälet över Höh.
Kdo. XXXVI och därmed ansvaret för kustfötsvaret av södra
Norge alltifrån Sognefjorden till gränsen mot Sverige sydöst om Oslo
fjorden. Om kustartilleriet säger generalen bl. a., att det i Kristiansand
fanns en marinstation med talrika batterier till hamnens skydd. Ett
30 cm batteri därstädes skulle tillsammans med ett motsvarande för
band på Skagens nordspets spärra Skagerack.7 Ifråga om de allierades
möjligheter att anfalla Norge växlade åsikterna en hel del. För Syd
Norges del "wäre es allerorts möglich." Feurstein ansåg att det inom
hans omdde fanns tre områden som var särskilt sårbara: 1) Bergen,
2) Stavanger-Egersund (inklusive flygplatsen Lister), samt kusten
på ömse sidor om Larvik.s
I direktiven för uppmarschen till operation "Barbarossa" angavs
beträffande Norge bl. a., att AOK Norwegens viktigaste uppgift
skulle vara att trygga hela Norge, inte bara mot kuppföretag utan
även mot brittiska större landstigningsförsök, med vilka man måste
räkna under sommaren. Denna uppgift krävde, sades det, att de för
förstärkning av Norges försvar avsedda kustbatterierna med upp
bjudande av all energi och med utnyttjandet av alla transportmöjlig
heter måste bringas på plats och göras insatsberedda till i mitten av
maj.9
Med utgången av maj månad var uppmarschen av samtliga till
Norge överförda armekustbatterier på det hela taget genomförd. Vid
så gott som samtliga batterier var åtminstone enstaka pjäser eldbe
redda. Utbyggnaden av batterierna skulle dock komma att taga lång
tid, innan de kunde anses vara helt klara, allt beroende på ett flertal
försvårande omständigheter såsom terräng- och vägsvårigheter, lång
sam tillförsel av erforderlig materiel, samt inte minst det förhållandet
att bäddningarna till pjäserna endast långsamt kunde sändas från
Tyskland. Utbyggnaden av infanteriställningar och spärrar gjorde
emellertid goda framsteg under den nu allt gynnsammare årstiden
(maj månad). Särskilt i Nordnorge hade man kommit ganska långt.
Hitlers "Weisungen" Nr 36 (22/4-41) och Nr 37 (10/10-41)
innehöll bl. a. direktiv för försvaret av Norge. Så sades det i den
förra bl. a.: "Kustskyddet i Petsamobukten och av Kirkenes måste
förstärkas så, att det även kan avslå anfall av tunga sjöstriskrafter."
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Kustartilleripjäs med post vid stranden.

I den senare hette det (i p. 7): "Krigsmarinens uppgift är att anfalla
fientliga underhållstransporter över havet till Murmansk och att med
till förfogande stående krafter upprätthålla de egna sjöförbindelserna i
Ishavet. - - Kirkenes skall utbyggas och inrättas som en provi
sorisk stödjepunkt. För att trygga den egna kustsjöfarten är det nöd
vändigt att tillföra ytterligare kustbatterier. Order härom kommer att
ges av OKW. Kirkenes och Petsamo skall utöver tidigare beslut för
stärkas med vardera ett 21 cm kanonbatteri, och ett 28 cm batteri
uppställas vid Vardö. Sedan Fiskarhalvön tagits, skall även där grup
peras ett tungt batteri."10
Aret slutade med en "skräll" för det tyska kustförsvaret i Norge.
Den 26. december utförde en brittisk, stark commandostyrka en helt
överraskande och snabbt genomförd raid mot Vågsö och Målöy i
Lofoten. Förbandet, som utgjordes av 51 officerare och 525 meniga,
stöddes av en kryssare, fyra jagare, en U-båt samt jakt- och bomb
flyg. Raiden blev kostbar för tyskarna bl. a. därför att ett 7,5 cm
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armekustbatteri på Målöy totalförstördes.Il För tyskarna framstod
detta som ett klart bevis för att armekustbatteriernas personella och
materiella utrustning inte var tillfyllest. Kustbatterier utan strålkastare
och erforderligt luftvärn kunde inte beräknas motstå en sådan över
makt som vid Målöy under någon längre tid. Det ansågs därför abso
lut nödvändigt att om möjligt förse varje batteri med två strålkastare
och 2 st 2 cm luftvärnspjäser.12 13
Ar 1942
Den 14. januari övertog AOK Lappland (general Dietl) sitt område
i nordligaste Norge. Gränsen mellan detsamma och AOK Norwegen
fastställdes med hänsyn till ett enhetligt försvar av Kirkenesområdet
så, att Tanaf jord kom att tillhöra Lapplandsarmen. Eftersom W. B.
Norwegen förblev ansvarig för kustartilleriförsvaret och utbyggnaden
av försvarsanläggningarna vid Ishavskusten, utfärdades särskilda order
för denna verksamhet. Arbetena med batteriställningarna för de ny
tillkommande batterierna slutfördes.
Den order som reglerade samarbetet mellan W. B. Norwegen och
AOK Lappland ifråga om befästningsbyggen och kustartilleriets an
vändning i Ostfinnmark innehöll i huvudsak följande bestämmelser.
"lnspekteur der Landesbefestigung Nord", som var direkt under
ställd W. B. Norwegen, skulle i samråd med AOK Lappland vidtaga
erforderliga åtgärder för byggnadsarbetena. Därvid företräddes han
av "Festungs-Pionier-Kommandeur XV", som skulle vara sakkunnig
rådgivare i befäsmingsfrågor vid AOK Lappland.
Ifråga om kustartilleriet angavs i ordern, att W. B. Norwegen
(genom Höh. Offz. der Heereskiistenartl.) efter samråd med Admiral
Norwegen och i samverkan med AOK Lappland skulle svara för ar
tilleriets utbildning och användning. Han företräddes därvid i regel
av chefen för 837. armekustartilleriregementsstaben. Denna stab löd
under sjökommendanten i Kirkenes och hade sig i taktiskt och disci
plinärt hänseende samt underhållsmässigt underställda de inom AOK
Lapplands område grupperade armekustbatterierna. Chefen för 837.
regementsstaben skulle vara rådgivare åt AOK Lappland i alla frågor
rörande armekustartilleriet och hålla samband mellan sjökommendan
ten i Kirkenes och AOK Lappland. På förslag av denna regements104

stab skulle grupperingen av alla densamma underställda armekustbat
terier fastställas. Omgrupperingen av dessa batterier krävde emellertid
medgivande från W. B. Norwegen, sedan denne nått samförstånd med
Admiral Norwegen i frågan.
Vissa armekustbatterier hade direkt underställts AOK Lappland för
, deltagande i striderna till lands.l4
I en rapport angående erfarenheter från Ishavsfronten (12/12 1941)
skrev AOK Lappland
Gebirgs Korps Norwegen) följande: "De
här i strid insatta armekustbatterierna, vilka helt sakna transportme
del, måste anses utgöra endast en dålig nödlösning. De fyller inte sitt
ändamål." Härtill må anmärkas, att bergsdivisionerna endast var ut
rustade med klövjade bergskanonbatterier. Av artilleri förfogade kår
staben endast över 3 st tjeckiska, provisoriskt transportabla 10,5 cm
kanonbatterier men inte över någon divisionsstab för deras samlade
ledning. Kårstaben hade framställt krav på tilldelning av såväl lätt
�om tungt kanon- och haubitsartilleri.
I det ogynnsamma personalläget hade någon förbättring inte ägt
mm vid årets början. Av en utlovad förstärkning om 3 000 man för
armekustartilleriet kunde man vid W. B. Norwegen stab enligt in
gångna meddelanden endast räkna med att erhålla 30 D-/o. Den genom
den brittiska commandoraiden mot Målöy på nytt bevisade nödvän
digheten av att skydda kustbatterierna med infanteritrupp strandade
genom bristen på till förfogande stående krafter. Aven om man av
stod från varje tanke på ett djupförsvar, så var det inte möjligt att
förse huvuddelen av batterierna med infanteriskydd.
Befästningsarbetena gick alltjämt långsamt både på grund av dåligt
väder och brist på material och arbetstrupp. Kustbatte1:iernas personal
måste i allmänhet själva utföra alla slags arbeten, vilket i hög grad
inkräktade på tiden för utbildning. De batterier, som helt saknade in
fanteriskyddstrupp, måste utföra försvarsanHiggningar av skilda slag,
framför allt utläggandet av breda minfält samt byggandet av tagg
trådshinder kl'ing batteriställningarna. Åt kustartilleristernas utbild
ning i närstrid ägnades speciell uppmärksamhet, varvid handgranat
kastning övades dagligen.
I slutet av januari hölls i Oslo inför W. B. Norwegen en stor före
dragning, till vilken samtliga kår- och divisionschefer hade kallats.
Vid densamma gick man igenom det aktuella läget samt de uppgifter
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som påvilade AOK Norwegen. Bl. a. gav stabschefen (generalmajor
Buschenhagen) en framställning av de befogenheter som tillkom de
under sjökommendanterna lydande artilleriregementscheferha.
Den 27. januari utgav W. B. Norwegen sina "Direktiv för Norges
försvar." Det var ett mycket omfattande aktstycke, vilket inleddes
med följande mening: "Det lugn, som härskar i Norge, får inte för
anleda den uppfattningen, att Norge inte redan i vinter kan bli skåde
plats för engelsk-amerikanska större operationer." Det hette vidare:
"Kuppföretag mot vissa platser, vilka förutom att tjäna som övning
för landstigningstrupp även avser att binda tyska försvarskrafter i en
bestämd riktning och att störa sjöfarten länge Norges kuster kan ut
föras när som helst. Det är dessutom möjligt att fienden med de kraf
ter som för närvarande står till hans förfogande under de närmaste,
för det tyska flyget ogynnsamma månaderna (februari-mars) gör ett
försök att sätta sig i besittning av norska öar eller kustorter för att
därigenom lamslå tyska underhållstransporter och för att skaffa sig
en språngbräda för senare, större operationer." Dylika större opera
tioner ansågs mest sannolika mot Nordnorge, men även området
Tromsö-Harstad-Narvik låg i farozonen. Mellersta och södra
Norge kunde bli föremål för kuppföretag riktade mot marinens och
flygvapnets viktigare anläggningar.
Ett stort landstigningsföretag med hela Norges återerövring såsom
mål räknade man inte med, eftersom fienden ansågs sakna erforder
liga transportmedel och stridskrafter för en så omfattande operation.
"Säkert är emellertid", hette det vidare, "att motståndaren, som ge
nom sin agentverksamhet och spaning har noggranna uppgifter om
våra truppers gruppering och våra befästningar, kommer att genom
föra varje större operation med de modernaste och skickligt utnytt
jade anfallsmedel. Vi måste räkna med en insats av starka sjö- och
flygstridskrafter, med fallskärmsjägare mot våra kustbatterier, stabs
platser och stödjepunkter, med fallskärmsjägare och luftlandnings
trupp mot våra flygplatser, med pansrade stormbåtar och snabb land
sättning av stridsvagnar liksom med skidlöpartrupp."
Om kustartilleriets uppgifter i försvaret sades bl. a.: "Vid organise
randet av försvaret mot landstigning måste man taga hänsyn till, att
fienden även vid en operation av stor omfattning om möjligt för
söker undvika eldstrid med våra kustbatterier, och alltså kommer att
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vid anlöpandet av kusten utnyttja mörker > dimma eller rök.belägg
ning. I vissa fall kommer han att stanna med sina transportfartyg
utom räckhåll för vårt kustartilleri och på skottsäkert håll sjösätta
stormtrupp under ledning av terrängkunniga norrmän i stormbåtar
och försöka att med dessa trupper slå en bräsch i kustartilleriförsvaret.
Kustartilleriet mJste vara berett även för detta fall och veta vad det
har att göra, vara så utbildat och utrustat, att det med stöd av sina
befästningar och tillsammans med infanteriet med framgång kan taga
upp kampen mot landstigen trupp och stridsvagnar."
De organisatoriska frJgor rörande kustartilleriet, vilka avhandlades
i direktiven återges nedan in extenso i översättning.
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"4) Organisatoriskt gäller:
a) Grundläggande direktiv för användningen och utbildningen av
samtligt kustartilleri handlägges i samarbete med Admiral Norwegen
av "der Höhere K iistenartillerie-Kommandeur Nord beim Wehr
machtbefehlshaber ." (Direktiven skulle utges av W. B. Norwegen och
tillställas Admiral Norwegen, AOK Norwegen och AOK Lappland.)
b) Varje sjökommendant tilldelas och underställes taktiskt en kust
artilleriregementsstab. Denna förlägges till sjökommendantens uppe
hållsplats och inorganiseras i dennes stab. Regementschefen är artille
ribefälhavare hos sjökommendanten för alla inom sjökommendantens
befälsområde grupperade arme- och marinkustbatterier. I vad angår
trupptjänsten är han chef för förbanden ingående i armekustartilleriet,
i vilkas disciplinära och underhållsmässiga förhållanden ingen ändring
sker. Dessa enheters materiella och personella angelägenheter över
vakas av honom. Användning, utbyggnad och utbildning för samtligt
kustartilleri regleras av honom i enlighet med sjökommendantens an
v1snmgar.
c) Kustartilleriregementscheferna skall samarbeta med de territo
riella avsnittsbefälhavarna (chefer för infanteridivisioner och likställ
da). De skall samordna de taktiska kraven ifråga om sjömålsbekämp
ning och försroar mot landstigning, som marin- och armemyndigheter
anser nödvändiga. De skall vidare säkerställa samarbetet med pionjär
förbanden och ge erforderliga order till underställda förband.
d) För att underlätta användningen skall artillerigrupper organise
ras, vilkas sammansättning rättas efter kustförsvarets krav. Artilleri
gruppcheferna är divisionschefer vid marin- eller armekustartilleriet.
Indelningen av dessa artillerigrupper och deras underställande under
kustartilleriregementena görs av W. B. Norwegen i samråd med Ad
miral Norwegen."
I början av februari meddelade W. B. Norwegen till OKW, att
säkrandet av Kirkenesområdet mot havet hade förstärkts genom min
spärrar, vilka kompletterade kustartilleriförsvaret.
Något senare (17/2) rapporterades, att armekustbatteriernas utrust
ning med luftvärn och tunga infanterivapen hade påbörjats, men att
förbanden på grund av sin ringa personal hade svårigheter att betjäna
dessa vapen.
I mitten av augusti (19/8) företog britterna en raid mot Dieppe,
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vilket föranledde beordrandet av alarmberedskap i Norge. När man
fick närmare kännedom om detaljerna vid Dieppe, ansåg man sig på
tysk sida kunna konstatera riktigheten av den uppfattningen, att för
svarets kraftsamling måste förläggas till kusten. Det heter i en rund
skrivelse (23/8) från W. B. Norwegen bl. a.: "I alla kuststödjepunkter
och vid varje kustbatteri kan vi inte nog inrikta oss på försvar mot
landstigningsbåtar och göra oss beredda för det läget, att trots vårt
försvar starkare krafter kan komma iland med dessa båtar, för att
krossa kustartilleriet såsom ryggraden i försvaret och därigenom skapa
förutsättningar för större landstigningar. I dylika lägen får kustar
tilleriet inte tillfälle att med sina huvudvapen - de svåra pjäserna bekämpa de stora målen, utan måste i första hand med sina lättare
pjäser hålla stormbåtarna från livet."
För Norge hade, sägs där vidare, nyligen ett stort antal dylika
pjäser (5 ,5 cm Kwk) ställts till förfogande och skulle fördelas med
150 st i södra och mellersta samt 200 st i Nordnorge. Därigenom
skulle vid armekustbatterierna återigen uppkomma det i och för sig
berättigade bekymret, att batterierna skulle få så många olika vapen,
att dessa inte kunde betjänas samtidigt. Detta var visserligen riktigt,
men ett dylikt lu-av hörde till undantagsfallen. I varje fall kunde det
inte råda någon tvekan om, att besättningen i en sådan batteristödje
punkt, i det ögonblick då landstigningsbåtar visade sig, måste betjäna
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sig av de vapen som passade bäst för försvaret och låta de andra vara.
Därför måste varje man vara övad i att handhava flera olika vapen.15
Schematisk framställning av befäls/örhållandena vid kustartilleriet
framgår av vidstående tablå.
EXEMPEL PÅ MÅNGFALDEN AV TUNGA VAPEN M.M.
INGÅENDE I KUSTARTILLERIBATTERIER 16
1) 5./972 (Nr 6 i Bil. 11) 4 st 10,5 cm kanoner 331 (/)
2 st 7,5 cm kanoner (n )
3 st 8,2 cm granatkastare (r)
2 st 6 cm granatkastare ( f )
8 st kulsprutor ( n )
1 s t 9 0 c m str!Hkastare
2 st 2 cm luftvärnspjäser
13 st "Flammrohr"
2) 5./512 (Nr 15 i Bil. 11) 4 st 15 cm skeppskanoner (SKC/28)
1 st 7,62 cm luftvärnspjäs
2 st 2 cm luftvärnspjäser
9 st kulsprutor
2 st 150 cm strå !kastare
3) 17./972 (Nr 20 i Bil. 11) J st 21 cm tyska mörsare
2 st 5 cm stridsvagnspjäser
1 st 4,5 cm stridsvagnspjäs (r)
1 st 3,7 cm stridsvagnspjäs ( f)
1 st 8,2 cm granatkastare (r)
6 st kulsprutor (n)
l st 150 cm strålkastare
1 st 90 cm strålkastare
2 st 2 cm luftvärnspjäser
23 st "Flammrohr"
4) 10./504(.M) (Nr 201 i Bil. 11) 4 st 15 cm skeppskanoner (SK.L/45)
2 st 7,6 cm (r )
2 st 5 cm sttidsvagnspjäser
2 st 5 cm granatkastare (f)
5 st kulsprutor ( f)
2 st kulsprutor (n)
4 st 2 cm luftvärnspjäser ( e)
2 st 15 0 .cm strålkastare
3 st 60 cm strålkastare
4 st 2 cm luftvärnspjäsef
l O st "Flammrohr"
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SCHEMATISK FRAMSTÄLLNING AV BEFÄLS
FÖRHÄLLANDENA VID KUSTARTILLERIET
(Efter Microcopy T-312 1 Roll 1028)
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5) J./978 (Nr 205 i Bil. 11) 6 st 15,5 cm kanoner 416 (f)
1 st 2 cm stridsvagnspjäs
2 st 5 cm stridsvagnspjäser
1 st 7,5 cm (n)
2 st 6 cm granatkastare (f)
4 st kulsprutor (n)
1 st 15O cm stdlkastare
2 st 60 cm strålkastare
l st 2 cm luftvärnspjäs
9 st 'fFlammrohr"
6) U511(M) (Nr 36 i Bil. 11) 4 st 40,6 cm skeppskanoner ( C/34)
1 st 7,5 cm kanon
l st 7,65 cm kanon (r)
I st 8 cm granatkastare
5 st kulsprutor
6 st 2 cm luftvärnspjäser
1 st 150 cm strålkastare
3 st 60 cm strålkastare
4 st "Flammrohr"

Aren 1943 och 1944
I början av januari 1943 meddelade OKW, att Hitler hade bestämt,
att den för byggnadsåret (1943) till förfogande ställda mängden be
tong främst skulle användas för att bygga in kustartilleriets pjäser
samt pansarvärnspjäser i värn. Vidare meddelades, att till Norge i
februari-mars 1944 skulle levereras 208 st sockellavetter för 10,5
cm kanon 331 (f) och 104 dylika i mars-april samma år för 10,5 cm
kanon 332 (f).Dessa lavetter skulle fördelas enligt nedan:
332(f)
331 (f)
16
76
för Nordnorge ............ , ...
för mellersta Norge . .... .. .. ...
4
96
84
för Sydnorge . . .. ............ .
36
Försök pågick med att bygga in 15 ,5 cm s. F.H. 414 (f) i betong
värn med samma slags lavetter.
Vid 4-pjäsbatterier skulle man tillsvidare få ha en pjäs i öppen
eldställning för att säkerställa möjligheterna att kunna skjuta i alla
riktningar.
Sockkellavetterna medförde så stora fördelar ifråga om pjäsernas
eldhastighet, att pjäserna skulle appliceras på dem, även om man på
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grund av brist på arbetskraft och material inte kunde bygga betong
värn.
För att påskynda anläggnings- och befästningsarbetena för de svåra
kustbatterierna vid Trondenes (norr om Harstad. Kaliber 40,6 cm)
och Engelöy (sydöst om Svolvaer. Kaliber 40,6 cm) hade W. B.
Norwegen gjort en framställning om att som arbetstrupp få taga i
anspråk 1 500 krigsfångar, vilka var insatta på vägarbeten i Nord
norge. Detta bifölls av OKW (15/1),17
Gebirgs AOK 20 hade på grund av meningsskiljaktigheter med
Admiral Norwegen den 9/1 anhållit om OKW:s beslut i frågan, vilka
kustbatterier inom AOK 20:s område som under år 1943 skulle byg
gas ut fästningsmässigt. Vidare föreslog AOK 20, att utbyggnaden av
kustbefästningar inom armekårens område med hänsyn till bristen på
arbetstrupp och material under de närmaste åren skulle inriktas endast
på kustartilleriet samt att marinen skulle ha ansvaret för arbetena.
Ifråga om förslaget att begränsa arbetena endast till kustbatterier, så
bifölls detta, men däremot inte den föreslagna ändringen ifråga om
ansvarig myndighet.18
Engelska motortorpedbåtar utförde natten 23.-24/1 en framstöt
mot norska kusten, vilken medförde förluster i stupade och fångar
på tysk sida. I stort sett hade visserligen försvaret hävdat sig, ansågs
det, men Hitler beordrade på grund av det inträffade W. B. Norwe
gen att i samråd med Admiral Norwegen inkomma med förslag till
gruppering vid de viktigaste fjordmynningarna av snabbskjutande
artilleripjäser utrustade med strålkastare.19
Den 7. februari fick W. B. Norwegen från OKW medelande där
om, att han till förstärkning av skyddet av de viktigaste fjordmyn
ningarna från chefen för Luftwaffe skulle erhålla 68 st ryska 8,5 och
8,8 cm luftvärnspjäser med tillbehör, men utan personal. Pjäserna
skulle snarast komma att överföras till Norge.
Åt frågan om maskering av kustbatterierna ägnades stor uppmärk
samhet. Sålunda gjordes bl. a. en överenskommelse med flygvapnet
(februari 1944) därom, att flygfotografering av samtliga batterier
skulle utföras regelbundet tre gånger om året, nämligen på våren, då
byggnadsarbetena påbörjades, på hösten sedan arbetena avslutats för
säsongen, samt på vintern för kontroll av vintermaskeringen. Detta
gällde såväl arme- som marinkustbatterierna. På grundval av flyg8
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fotografierna, vilka även tillställdes battericheferna, skulle bedömas i
vad mån maskeringen kunde anses. vara tillfyllest, eller om komplet
teringsarbeten erfordrades.
W. B. Norwegen utsände (6/2 1944) anvisningar för "Maskering
av kustbatterier." I dessa framhölls inledningsvis, att "maskeringen av
samtliga kustförsvarsanläggningar och byggandet av skenställningar är
en viktig taktisk åtgärd." Vid de marina kustbatterierna skulle varje
pjäs förses med en maskeringsskärm (fast förbunden med pjäsen) för
att förhindra fientlig upptäckt.
Under en inspektionsresa till kustbatterierna (april 1944) kunde
general v. Falkenhorst konstatera, att batteriernas försvarsanläggning
ar och maskering visserligen hade blivit allt bättre, men att det ändå
fanns stora skillnader mellan de olika batterierna. Därför anbefallde
han, att det bästa batteriet inom varje avsnitt skulle utses till "mön114
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sterbatteri" och tjäna som förebild för övriga batterier, vilkas chefer
skulle besöka och studera detsamma.
Ett vid Kristiansand uppställt järnvägsbatteri förflyttades i mitten
av februari (1944) till östra sidan av Oslofjorden. Vid samma tid
punkt var rekognosceringarna för ett 38 cm marinkustbatteri avslu
tade väster om Oslofjorden, där det nytillkommande batteriet skulle
grupperas.
Gebirgs AOK 20 hade (15/1 1944) gjort framställning om erhållan
det av visst kustartilleri för att förstärka försvaret i Nordnorge och
Nordfinland. Detta besvarades (8/2) av OKW under framhållande av
att frågan om tillförsel av moderna 15 cm batterier på grund av bris
ten på material och med hänsyn till underhållssvårigheter inte kunde
ske vid denna tidpunkt och sannolikt inte heller förrän mycket längre
fram.20
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Den 5/2 ägde överläggningar rum i Hitlers högkvarter, varvid 61. a.
frågan om skyddet av de svåra marina kustbatterierna på Andöy
dryftades. Man avsåg att dit förlägga en Lw. Feld. Btl.21
Frågan togs åter upp den 28/2, då det gällde en del andra batterier.
Hitler hade anbefallt, att batterierna vid Trondenes, Engelöy, Orlan
det och Fjell skulle byggas ut till starka, vardera av en Lw. Feld. Btl.
skyddad artilleristödjepunkt. De för detta ändamål uppsatta batal
jonerna var emellertid alltför svaga. Man avsåg därför att taga perso
nal ur 14. Lw. Feld. Div. i mellersta Norge, vilken såsom W. B. Nor
wegens reserv skulle avlösas av 196. infanteridivisionen.22
Anm: På hösten 1942 uppsattes av "Luftwaffe" ett antal fältdivi
sioner med personal uteslutande tillhörig "Luftwaffe". Det var emel
lertid förband föga lämpade för markstrid, eftersom befälskårerna
saknade såväl erfarenhet av som utbildning i sådan strid. Förbandens
både utbildning och utrnstning var synnerligen bristfällig. Förbanden
kallades (förkortat) Lw. Feld. Div. (Warlimont: Im Hauptquartier
der deutschen Wehrmacht, sid 276-277.)
Eftersom begreppet "strid om kust" hade givit anledning till miss
förstånd på en del håll ifråga om ansvarsförhållandena mellan veder
börande territorialavsnittsbefälhavare och sjökommendant, utgav W.
B. Norwegen (29/2) närmare direktiv i frågan.
Det bestämdes sålunda:
1) Att sjökommendanten skulle leda artilleristriden i "Kiistenvor
feld." 23
2) Att sjökommendanten skulle vara taktisk chef för allt kust
artilleri liksom för sådant artilleri och luftvärnsartilleri, som från sina
ställningar kunde verka mot mål till sjöss.
3) Ifråga om förberedelserna för och ledningen av striden i "Kiis
tenvorfeld" skulle sjökommendaten vara ansvarig inför vederbörlig
kommenderande amiral.
4) Förberedelser för och strid i land var en uppgift som uteslutan
de ankom på armen. Territorialavsnittsbefälhavaren skulle i detta fall
ge order till sjökommendanten. Om fienden fick fast fot i land, skulle
sjökommendanten och de honom underställda artillerigruppcheferna
med de delar av kustartilleriet som berördes eller som med sina pjäser
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kunde verka mot inbrytningsstä1let träda under befäl av territorial
avsnittsbefälhavaren.
5) Härigenom skulle man vinna, att i inbrytningsområdet endast
en chef förde befälet: territorialavsnittsbefälhavaren. Sjökommendan
ten skulle få order av honom om kustartilleriets insättande mot en
landstigen fiende. Uppgifterna ifråga om mål på sjön skulle förbli
oförändrade. I det fallet och ifråga om sjöstridskrafter skulle sjökom
mendanten även i fortsättningen lyda under kommenderande amira
len.
6) För sjökommendanten uppstod i dylika lägen ett dubbelt under
ställande. För att bekämpa fienden på vattnet hade han att insätta
sina sjöstridskrafter och kustartilleriet efter order av kommenderande
amiralen, men skulle ifråga om strid i land lyda under befälhavare ur
armen. Detta krävde ett intimt och fortlöpande samarbete mellan ter
ritorialavsnittsbefälhavaren och sjökommendanten.
7) Vid tillämpningen av dessa grundsatser fick, enligt Hitlers ut
tryckliga order, ingen onödig tid och arbetskraft spillas på kompetens
frågor. Det viktigaste var framgång. För att vinna sådan skulle, så
länge fienden kämpade för att komma i land, marinen bära ansvaret
för ledningen under samverkan med flygvapnet. Sedan fienden väl
hade kommit i land var det armemyndigheter som hade ansvaret och
skulle samla alla tillgängliga trupper iland för att bekämpa motstån
daren.
Till dessa direktiv må följande anmärkas. Aven om man genom de
&amma med tysk spekulativ grundlighet hade försökt att fastställa
befälsbefogenheterna i de båda huvudfallen - bekämpning av mål
på vattnet och bekämpning av mål iland
så kunde naturligtvis
sådana "blandade" lägen uppkomma, då det kunde ifrågasättas, vem
som skulle utöva ledningen och bära ansvaret. Det torde därför ha
varit välbetänkt med ordern om att inrikta verksamheten på det
väsentligaste - framgången - och inte plottra bort dyrbar tid på
kompetensfrågor.
På sensommaren 1943 hade mellan OKW och Geb. AOK 20 för
första gången dryftats sannolikheten av ett tillbakadragande av hela
Lapplandsarmen, nämligen för det fallet att Finland skulle draga sig
ur kriget. I september samma år rekognoscerade general Dietl och
hans stabschef för första gången de praktiska möjligheterna för en
dylik omfattande operation.
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Den 14. april 1944 gav W. B. Norwegen i uppdrag åt chefen för
AOK 20 att utarbeta en studie över, hur AOK 20 skulle kunna åter
föras från de finska och nordryska krigsskådeplatserna till Norge.
Han skrev bl. a.: "Jag betonar uttryckligen, att det i studien rör sig
om en förberedande undersökning av ett fall, som möjligen inom en
avlägsen framtid kan bli verklighet i liknande form, men som för när
varande saknar all aktualitet."
Ifråga om sådana kustbatterier, som vid uppgivandet av en del av
Ishavskusten frigjordes, hette det i direktiven för studien: "Antalet
av dessa kustbatterier torde bland annat på grund av svårigheterna vid
en omgruppering bli begränsat. I första hand skall i studien räknas
med 10 batterier, i andra hand med ytterligare 10 stycken. Främst
kommer sådana batterier ifråga, vilkas nedmontering och transport
inte medför alltför stora svårigheter."
Tvärt emot general v. Falkenhorsts i direktiven uttalade. åsikt
skulle det inte komma att dröja alltför länge, innan den synnerligen
omfattande och svårgenomförbara utrymningsoperationen blev verk
lighet. Den 3. september 1944 gav nämligen OKW sitt medgivande
till att operation "Birke" fick sättas igång. Upptakten till det stora
företaget inträffade natten 8.-9. september.
Den 4. oktober fattades beslutet om att utrymma Ishavsfronten
(inklusive Nordnorge intill Lyngenfjorden. "Nordlicht" kallades
denna återtågsoperation.
Chef för Geb. AOK 20 vid tiden för utrymningen av Ishavsfronten
var generalöverste Rendulic. Han skriver bl. a. härom följande: "Ut
efter den mer än 1 000 km långa kusten mellan Petsamo och Lyngen
fjorden befann sig ett stort antal kustbatterier med skilda kalibrar.
En stor del av dem kunde nås endast från sjösidan och vid gott väder.
Nedmonteringen och ilastningen framför allt av de tyngsta batteri
erna krävde tidsödande arbeten och många hjälpmedel, i de flesta fall
även gynnsamt väder. Därför kunde man inte räkna med att alla bat
terier skulle kunna undanföras. Många måste förstöras. Ytterligare en
svårighet bestod däri, att en del batterier fick nedmonteras först
efter det att huvuddelen av de på Riksväg 50 marscherande trupper
na hade passerat förbi batteriplatserna, eftersom marschen längs vägen
på många håll var lätt att störa från sjösidan. Trots allt måste man
göra vad som göras kunde för att undanföra största möjliga antal
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5 cm pansarvärnspjäs t

kustbatterier, eftersom de behövdes till förstärkning av kustförsvaret
på andra håll i Norge."24
Stabschefen vid AOK 20 skriver härom följande:
"Tre fjärdedelar av alla kustbatterier räddades och transporterades
sjövägen till förstärkning av kustförsvaret i området Lyngenfjorden
Narvik-Lofoten."25
En jämförelse mellan grupperingen av kustbatterierna före utrym
ningen av Nordnorge (46 batterier) och grupperingen efter densamma
(Bilaga 8) visar, att man lyckades undanföra 26 batterier. Om man
ser efter , vilka batterier som lämnades kvar, finner man, att praktiskt
taget samtliga i Kirkenesområdet grupperade bibehölls in i det sista
liksom ett mindre antal utefter kusten västerut fram emot Hammer
fest.26 (Karta 2 och 3).
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I mitten av december skedde ett byte av överbefälhavare i Norge.
General v. Falkenhorst, som alltsedan det tyska överfallei på Norge
innehaft denna post, avlöstes av general Rendulic (chef för Geb.
AOK 20), och samtliga i Norge befintliga armeförband ställdes under
hans befäl. Det innebar att AOK Norwegen upphörde och att den
högsta militära myndigheten blev Geb. AOK 20.
I en dagorder, daterad 18/12 1944, skrev v. Falkenhorst bl. a.:
"Genom hårt och mödosamt arbete skapades av det oskyddade Norge
under årens lopp en klippfästning, i vilken armen har hållit trogen
vakt mot England, och som fienden aldrig vågade anfalla."
Man kan väl mot bakgrunden av denna sammanfattande studie
över uppbyggnaden av det tyska kustartilleriförsvaret i Norge in
stämma i generalens uttalande om "hårt och mödosamt arbete." För
visso var det så. Och många var de svårigheter som hade lagt hinder
i vägen för ett mera systematiskt uppbyggnadsarbete. I mångt och
mycket fick det karaktär av improvisation med alla de nackdelar en
dylik medför. Ett infall, en nyck, en "vision" hos "der Fiihrer" satte
igång en mångfascetterad verksamhet. Vapen, ammunition, personal,
transporttonnage, arbetskraft och maskinella resurser av mångahanda
slag m. m. skulle efter "Fiihrerbefehl" ställas till förfogande, och
snarast möjligt skulle "visionen" omsättas i verklighet, d. v. s. hundra
tals kustbatterier skulle etableras utefter Norges långa kust. Vad som
åstadkoms var förvisso imponerande som organisations- och arbets
prestation. Man frågar sig emellertid. Var det verkligen nödvändigt?
Hade inte allt, personal, vapen, arbetskraft, maskiner och inte minst
tid kunnat användas på bättre sätt? Frågorna verkar måhända efter
kloka med nutida kännedom om händelseutvecklingen. Må så vara.
Det kan inte hjälpas, att man får en känsla av att det låg något av
hybris i allt detta, man må väl säga, jättelika arbete att försöka göra
Norge till en - som man väl hoppades och även ansåg - ointaglig
"klippfästning". Och vad blev det så av denna "fästning"? Man kan
- om man så vill - karakterisera den genom att applicera begreppet
"fleet in beeing" på densamma. Tyskarnas avsikt var väl, att den
norska "klippfästningen" med sin styrka skulle avhålla motståndaren
från att ens försöka sig på en invasion i stor skala mot Norge. Lycka
des de därmed? General v. Falkenhorst svarar med orden, att fienden
"aldrig vågade anfalla". Är detta riktigt? Knappast. Hans uttalande
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i dagordern verkar inte övertygande. Trodde han själv på sina ord?
Kanske. De var nog närmast uttalade i rent psykologisk avsikt för
att ge "råg i ryggen" åt trupperna i Norge, vilka var väl medvetna
om hur illa det vid denna tidpunkt stod till på fronterna mot de väst
allierade och mot Sovjetunionen.
Från allierad synpunkt var det fråga om ett bedömande, hur man
på bästa sätt skulle krossa Tyskland. Det var inte någon fråga om
man vågade eller inte vågade sig på en invasion i Norge. Man kan
dessutom säga, att genom att binda så starka krafter i Norge - kraf
ter som den hårt trängda tyska krigsmakten så väl hade behövt dis
ponera på många andra håll - gjorde tyskarna sina fiender en stor
tjänst.
Är 1945.
Det tyska kustartilleriet i slutläget våren 1945 framgår av Bilaga
11 samt I<.arta I.
Sammanfattning
Utbyggandet av det tyska kustartilleriförsvaret i Norge pågick un
der alla krigsåren efter ockupationen av Norge och var för övrigt
inte avslutat ens, när Tyskland i början av maj 1945 tvangs att kapi
tulera. Slutsiffrorna för antalet batterier - 181 armekustbatterier
med tillsammans 867 pjäser och 64 marina kustbatterier med 263
pjäser - visar kanske bäst, vilket omfattande företag det var fråga
om. Det gällde ju också en avsevärd kuststräcka. Denna kunde natur
ligtvis inte, ·och behövde inte heller, i sin helhet förses med kust
artilleri. Detta organiserades i artillerigrupper, förlagda till för land
stigning gynnsamma och för det tyska försvaret samt folkhushåll
ningen särskilt viktiga kustorter och områden. Arbetet med utbygg
naden gick på det hela taget långsamt, vilket främst berodde på
transportsvårigheter (brist på tonnage och långa transportvägar),
väderlekens och snöns inverkan under vinterhalvåren (särskilt i Nord
Norge), samt en praktiskt taget permanent brist på arbetskraft och
material av skilda slag.
Att tyskarna organiserade ett så omfattande kustartilleriförsvar
utefter Norges kuster hade sin grund framför allt i Hitlers fruktan för
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allierade landstigningsoperationer i Norge. Hans oro riktades därvid i
första hand mot Nordnorge, där Lofotenområdet med sin gynnsamma
"terräng" utbyggdes till en stark kustfästning med talrika batterier av
varierande kalibrar och skottvidder. Så hade exempelvis det marina
batteriet vid Trondenes (strax norr om Harstad) en kaliber om 40,6
cm och en skottvidd på inte mindre än 5 6 km.
Kustartilleriet i sin helhet var en "badenständig" organisation,,
d. v. s. batterierna var bundna till sina grupperingsplatser. Detta var
nödvändigt inte minst med hänsyn därtill, att batterierna saknade egna
transportmedel. Allt kustartilleri i Norge löd under överbefälhavaren
i Norge (W. B. Norwegen), vilken emellertid hade att nära samråda
med Admiral Norwegen. Det rådde en viss dualism ifråga om befäls
förhållandena på en lägre nivå såtillvida som ledningen av batterierna
vid bekämpandet av mål till sjöss utövades av marinofficerare (de
s. k. sjökommendanterna), medan chefer ur armen skulle föra befälet
vid bekämpningen av en redan landstigen fiende.
Huvuddelen av kustartilleriets pjäser utgjordes av krigsbytespjäser
tagna under fälttågen i Polen och Frankrike. Tysk artillerimaterial
förekom i relativt blygsam omfattning. Att man var tvungen att an
vända pjäser med så skiftande kalibrar
vid armekustbatterierna 12
st och vid de marina batterierna inte mindre än 18 st
samt det för
hållandet att för vissa kalibrar pjäser av olika modeller ingick i bestån
det, måste med nödvändighet ha medfört stora svårigheter vid ammu
nitionsersättningen, vilken givetvis även i hög grad försvårades av det
förhållandet, att pjäser av ett och samma slag (ex:vis 10,5 cm kanon
3 31/f/) fanns grupperade alltifrån Oslofjorden till norra Lofoten, ja
till och med ända till och öster om Kirkenes före utrymningen av den
nordligaste krigsskådeplatsen. Det må emellertid i detta sammanhang
framhållas, att huvuddelen av kustartilleriet aldrig behövde insättas i
strid, ett faktum som naturligtvis underlättade ammunitionsersättning
en, sedan batterierna väl en gång hade erhållit sina stridsbehov. Man
kan förmoda, att förbrukningen av ammunition för övningsskjutning
ar var relativt ringa.
I samband med utrymningen av Nordnorge (och Nordfinland)
lyckades tyskarna undanföra ett antal kustbatterier, medan andra
måste förstöras, sedan de fyllt uppgiften att mot eventuella, fientliga
företag från sjösidan trygga tillbakamarschen av trupperna längs Riks122

väg 50. De tillbakaförda batterierna grupperades för att förstärka
kustförsvaret främst i Lofotenområdet.
l slutläget (våren 1945) var det tyska kustartilleriet i Norge orga
nisatoriskt fördelat på tre större avsnitt: 1) Armee-Abt. Narvik
(Nordnorge), 2) Gen. Kdo. XXXIII. A. K. (mellersta Norge), samt
3) Gen. Kdo. LXX. A. K. (Sydnorge).
Inom 1) fanns sammanlagt 20 artillerigrupper med 60 armekust
batterier, 23 marina kustbatterier, 2 torpedbatterier och 1 luftvärns123

batteri, inom 2) 14 artillerigrupper med 59 armekustbatterier, 17
marina kustbatterier, 6 torpedbatterier och 9 luftvärnsbatterieri samt
inom 3) 18 artillerigrupper med 74 armekustbatterier, 25 marina kust
batterier, 7 torpedbatterier och 17 luftvärnsbatterier.
Armekustartilleriet utgjordes av tillsammans 12 regementen med en
personalstyrka om 21 230 man och det marina kustartilleriet av 13
divisioner med omkring 7 700 man.

1 Wegencr hade för övrigt redan 1915 i en ej allmänt tillgänglig promemoria
framhållit Skandinaviens betydelse för den tyska sjökrigföringen.
2 Walther Hubatsch: "Weseriibung", sid 27.
3 Fritz-Otto Busch: Kampf um Norwegens Fjorde. Fall Wcserlibung Nord.
Sid 481.
4 I en order, daterad Berlin 27/3 1940 och undertecknad av general v. Falken
horst, till cheferna för de marina landstigningstrupperna hette det i första punk
ten: "Tagna batterier skall genast göras eldberedda och besättas. Om truppen inte
räcker till för att besätta alla batterier och pjäser, avgör äldste närvarande marin
officer, vilka som i första hand skall besättas, Det gäller att så snabbt som möj
ligt ordna ett försvar."
5 En skrivelsen bifogad karta med inritade batteriplatser finns tyvärr ej med på
microfilmen. Av en tablå 20/1 1941 framgår emellertid batteriernas gruppering,
(Bilaga 5).
6 Dietl/Herrmann: General Diet!, sid 216-217.
7 Valentin Feurstein: Irrwege der Pflicht 1938-1945, sid 121.
8 Valentin Feurstein: Irrwcge der Pflicht 1938-1945, sid 136.
9 Halders dagbok, Band 2, sid 468.
10 Walther Hubatsch: Hitlers Weisungen för die KriegfUhrung 1939-1945, sid
156 och 163.
11 Batteri nr. 894 (med belgiska pjäser),
12 I slutläget (år 1945) fanns omkring 700 st 2 cm luftvärnspjäser ingående i
kustartilleribatterierna.
13 Av strålkastare vid kustartilleribatterierna fanns i slutläget (år 1945 ) 521 st
från 60 cm till 200 cm. (varav 225 st 150 cm och 201 st 60 cm).
14 Det gällde (enligt Hess: Eismeerfront 1941, sid 160):
Stab. H. Kiist, Art. Abt. 498 (t. o. m. 11/12 1941)
Stab. H. Klist. Art. Abt. 504
H. KUst. Bttr. 543 (21 cm tyska mörsare)
H. Kust. Bttr. 546 (10,5 cm polska kanoner)
H. Ktist. Btrr. 548 (15 cm franska kanoner)
H. Kiist. Bttr, 558, 562, 580, 585 (alla med 10,5 cm franska kanoner)
H. KUst. Bttr. 869 (21 cm tyska mörsare)
H. Ktist. Bttr. 999 (sannolikt norska fältkanoner)
IS Exempel på mångfalden av tunga vapen enligt vidstående tablå.
16 Sammanställning efter tablåer i Microcopy T
31,2, Roll 1074.
17 K.riegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Band III/1, sid 43
l8 Kriegstagebuch des Oberkommandos der \'v'ehrmacht, Band III/1, sid 54
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19 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Band III/1, sid 79
20 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Band III/1, sid 107
21 Kriegstagebuch des Obedrnmmandos der Wehrmacht, Band III/1, sid 129
22 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Band III/1, sid 167
23 Tysk definition: "Kiistenvorfeld ist die der IGiste vorgelagette See einschliesslich der Fjorde."
24 Lothar Rendulic: Gekämpft, Gesiegt, Geschlagen, sid 295-296.
25 Hermann Hölter: Armee in der Arktis, sid 49.
26 Batterier grupperade p� finskt och sovjetryskt territorium har här ej tagits
med. Det rörde sig för övrigt endast om ett fåtal batterier.
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Bilaga J
NORGES KUST ARTILLERIFORSVAR 9. APRIL 1940
(Efter "NORGES SJÖKRIG 1940-1945. Det tyske angrep i Oslofjorden og på
Norges sörkyst", samt "Sjöforsvarets kamper og virke på Vestlandet og i Trön
delag i 1940.")

Bilag J. (Här endast i utdrag.)
Oppsetningen av kystfestningene
Oslo/jorden 8. april 1940.
Oppsatte batterier

Festning
Fort
Oscarsborg festning:

Oslo/jord fest11ing:
Rauöy fort

Bolaerne fort
Måkeröy fort
Håöy fort

Hovedbatteriet på Söndre Kaholmen: 3-28 cm kanoner
Kopåsbatteriet
3-15 cm kanoner
Batteriet på Ncssct
3-57 mm kanoner
Torpedobatteriet på Nordre Kaholmen
3-45 cm torpedorör
Luftvernbatteriet på Seiersten 2-40 mm kanoner
Söndre batteri: 2-15 cm kanoner
Nordre batteri: 2-15 cm kanoner
2-40 mm kanoner
Luftvern:
3-15 cm kanoner
2-30,5 cm haubitser
2-21 cm kanoner

Bilag 6. (Här endast i utdrag.)
Oppsetningen av Kristiansand festning 8. april 1940.
Oppsatte batterier
Kristiansand festning
Odderöya

Gleodden
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21 cm batteriet (2--2lcm
Vestrc batteri (2--15 cm
Mellom batteri (2-15 cm
Ostre batteri
(2-15 cm
Haubitsbattcriet (4-24 cm
3-15 cm kanoner

kanoner)
kanoner)
kanoner)
kanoner)
haubitser)

Bilag 3. (Här endast i utdrag.)
Oppsetningen av Bergen og Agdenes festning
ag Bergen fo/tvern 8, april 1940.
Oppsatte batterier m. v.
Bergen festning
Kvarven fort
Hellen fort
Håöy fort
Herdla fort
Faeröy fort
Leröy fort
Agdenes festning
Brcttingen fort
Hysnes fort
Bergen l11ftvern
Kvarven
Sletta
Oyjord

Ett
Ett
Ett
Ett
Ett
Ett
Ett

batteri
batteri
batteri
batteri
batteri
batteri
batteri

på
på
på
på
på
på
på

Ett
Ett
Ett
Ett

batteri
batteri
barter.i
batteri

på
på
på
på

tre
tre
tre
to

24 cm haubitser
21 cm kanoner

21 cm kanoner
57 mm kanoner
ta 65 mm kanoner
ta 65 mm kanoner
ta 65 mm kanoner
to 21 cm
tre 15 cm
ta 21 cm
to 15 cm

kanoner
kanoner
kanoner
kanoner

Ett batteri på ta 75 mm kanoner
Ett batteri på to 75 mm kanoner
Ett batteri på to 75 mm kanoner

Bilaga 2
UTDRAG UR "WEHRMACHTFUHRUNGSSTABS LÄGESRAPPORTER OM
BESKTTANDET AV DANMARK OCH NORGE
7. APRIL TILL 14. JUNI 1940."
(Efter: Walther Hubatsch: "Weseriibung".) (I översättning.)
9/4 1940 e.m.: Forten på Dröbak nedkämpade och brinner, eldgivningen tystad.
Torpedanläggningen Trondvi förstörd. R auöy besatt. Läget vid
Bolaerne ännu oklart.
Kristiansand taget och besatt efter strid.
Bergen besatt efter kortvarig strid och små förluster. Befäst
ningsanläggningarna och staden organiserade för försvar.
Artilleriställning på Bolaerne (anfallen från luften). Träffar i
målet.
Bergen. Motståndsnästen vid Bergen bekämpade med låganfall.
Träffar i ett batteri norr om Bergen.
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10/4 1940 e.m.: I Kristiansand ,fr läget lugnt. Batterierna Odderöy och Glcodden

till största delen eldberedda.
Befästningar vid Dröbak. ( Anfallna från luften.) Träffar, brand
och rökutveckling.
Befästningar vid Oscarsborg. (Anfallna fdn luften.) Bränder i
forten.
14/4 1940 e.m.: I Oslofjorden är följande batterier rapporterade såsom klara:

Horcen 2 7,5 cm, Kaholm 1 28 cm.
16/4 1940 e.m.: Admiral Norwegen rapporterar, att 15/4 på Håöy (vid Dröbak)

säkerställdes: 2 21 cm, 2 12 cm, 4 6,5 cm, 2 stora strålkastare
samt automatvapen; på Måkeröy 2 30,4 cm C/16 med för ena
pjäsen 26, för den andra 28 skott, Torpedbatteriet Syd-Kaholm
är besatt och klart, Ovningsskott har skjutits. Från detta batteri
hade "Bliicher" fått två träffar.
För Bergenområdet har vidtagits åtgärder för att snarast ordna
luftvärn. Ett 8,8 cm luftvärnsbatteri kommer skyndsamt att
överföras med U-båtar. Förarbeten har påbörjats för inrättandet
av torpedbatterier.
1814 1940 e.m.: P. g. a. beskjutning av Stavanger tidigt den 17 av engelska sjö

stridskrafter kommer framförda armebatterier att insättas till
dess kustbatterier blivit klara,
/9/4 1940 e.m.: Försvarsberedskapen i Bergen vid kust- och luftvärnsartillcriet

är följande
1. helt insatsklara: vardern
3 21 cm kanoner (med tillsammans 500 skott)
2 5 ,7 cm kanoner ( 120 skott)
10 tyska 2 cm luftvärnspjäser (100 000 skott )
4 norska kuststrålkastare
l torpedbatteri
2. delvis insatsklara (p. g. a. brist på personal): vardera
3 norska 24 cm haubitser
2 norska 7,5 cm luftvärnspjäser ( med tillsammans 80
skott}
3. inga strålkastare för luftvärn, inga lyssnarapparater,
Hittills har följande byte tagits:
30 artilleripjäser med ammunition kaliber 5,6 till 24 cm
10 luftvärnspjäser med ammunition
6 strålkastare
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2114 1940 e.m.: Bergen: Vid ett företag den 20/4 mot öarna Loröy och Flatöy

erövrades på vardera platsen 2 moderna artilleripjäser,
Overföring medelst transportförband: till Stavanger: 1 luft
värnsbatteri med ntrusming.
2214 1940 e.m.: Trondheim: De av marinartilleriförband besatta kustbatterierna

tryggas av en Geb. Bad. (= bergs-bataljon).
27/4 1940 e.m.: Stavanger-Kristiansand: Samtliga vapen och ammunmon har

tagits på forten Odderöy och Gleodden samt på övningspfat
serna - - I permanenta batterier erövrades och överlämna
des till marinartilleriförband: 3 haubitser, 2 21 cm kanoner,
6 l 5 cm kanoner och 2 luftvärnspjäser.
28/4 1940 e.m.: Admiral Westkiiste rapporterar, att uppsättningen av ett torped

batteri i Hardangerfjorden har påbörjats.
29/4 1940 e.m.: Admiral Westkiiste rapporterar, att 15 cm batteriet i Stavanger

sannolikt blir klart med 2 pjäser den l/5.
30/4 1940 e.m.: Admiral Westkiiste rapporterar: torpedbatteriet i Hardanger

fjorden eldberett. I Sognefjorden torde torpedbatteriet bli klart
i slutet på veckan. I Bergen är 24 cm batteriet Sandviken eld
berett.
1/5 1940 e.m.: De från (den sjunkna) ångaren "Bärenfels" bärgade 15 cm

armeartilleripjäserna ställts till förfogande för Admiral W est
kiiste för kustförsvaret.
Tillägg J0/4:

Transportfartygen "Pelikan" och "Paline" har anlänt till Sta
vanger 30/4 kl 05 30. Huvudlast 2 st 17 cm pjäser för kustför
svaret,

5/5 1940 e.m.: Bergen: 2 6,5 cm och 4 8,4 cm pjäser på Herlö erövrade.

På Flatöy uppställdes 6 8,4 cm pjäser såsom sjömålsbatteri och
blev inskjutet. På Skarvö finns 4 8,4 cm och 2 6,5 cm pjäser
med ammunition.

9
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Bilaga 3

SCHEMATISK FRAMSTÄLLNING AV BEFÄLSFÖRHALLANDENA VID
KUSTARTILLERIET INOM BERGEN-AVSNITTET I SLUTET AV APRIL 1940
(National Archives Microfilm Publications, Microcopy No. T-312, Roll No. 987.)

ly>
fl Art. Kdr.

,rM. A. A.
lrunterabschnitt Hellen
x�:---------------------,.1
I zugl. 4. /M. A. A. (Hellen I)
zugl. Abschnitt Kvarven
(Hellen II)
I
Auf Zusam l
(Flakb. Hellen)
menarbeit I
(Fla. M. W. Hellen)
(Flatö)
I
L/MAA (T-Battr.)
I
(Kvarven I)
(Kvarven II)
3. /MAA (Sandviken)
2. /MAA (Kvarven III)
(Flakb. Kvarven)
(Fla. M. W. Kvarven)

Bilaga 4

EN DEL TRANSPORTER UNDER APRIL-JUNI 1940.
(Microcopy No. T-312, Roll No. 987.)

I. 23/4 Flygtransport Oslo-Trondheim 100 man persona I till ett batteri.
2.

3/5 Sjötransport Hamburg-Stavanger 1 marinbatteri med stdlkastare, am
munition, annan utrustning och arbetstrupp.

3(

2/6 Järnvägstransport Larvik-Oslo av 3. batteriet Mar. Art. Abt. 302 (3
off 120 man).

4. 10/6 Sjötransport Fredrikshamn-Larvik av ett marinbatteri.
5. 14/6 Sjötransport Fredrikshamn-Mosjöen av 3 st artilleripjäser samt 109

man. Dito till Namsos ( 103 mm).
6. 16/6 Sjötransport Fredrikshamn-Mo av 3 st artilleripjäser och 100 man.
7. 17/6 Sjötransport till Trondheim av 2 st 28 cm-pjäser med ammunition.
8. 21/6 Sjötransport Fredrikshamn-Larvik av Mar. Flak. Abt. 801 med 198
man.
9. 21/6 Sjötransport Aalborg-Oslo av Mar. Flak. Abt. 701, ett 8,8 cm Flak.

Battr. och en byggnadsbataljon.
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Bilaga 5

(Anm: Här endast i utdrag.)
Kustenbatterien

fertig
norwegisch
Oslo/jord:
Maageröy
Oskarsborg
Dröbak
Bolaerne
Rauöy
Kristiansand-Sud:
Odderöy-Ost
Odderöy-West
Flekkeröy
Kjäre
Stavanger:
Stavanger

Bergen:
Korsnes
Sognefjord
Selbjörnsfjord
Kvarven I
Hellen I
Kvarven III
Sandviken
Skjelanger
1 Efter Microcopy T

I

deutsch

I

Im Bau
deutsch

I

norwegisch

2-30,5 cm
3-28 cm
3-15 cm
3-15 cm
4-15 cm
2-15 cm
4-15 cm
2-21 cm
3-10,5 cm
( 1 polnisch)
3-10 cm

Lista

3-15 cm

Vigdel
Kvitingöy
Haugesund

4-17 cm
4-17 cm
4-15 cm

4-15 cm
3-12 cm
4-12 cm
3-21 cm
3-21 cm
3-24 cm
2-24 cm
3-15 cm
312, Roll 993

Egersund

4-12cm

Nordfjord 3-13cm (russ.)

fertig

I

norwegisch
Molde:
Aalesund

Im Bau

3-15 cm

Trondheim:
Brercingnes
Brettingnes
Hysnes
Hysnes
Selvenes
Roervik

2-21
3-15
2-21
2-15
2-15
4-12

Sandnessjöen:
Sandnessjöen
Mosjöen

3-12 cm
3-12 cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

deutsch
Jul
Kristiansund-N.
Lökhaug

I

deutsch

I

norwegisch

3-10,5 cm
3-15 cm

4-15 cm

Husöen

3-23 cm

Mo
3-10,5 cm
Hammerviken 3-10,5 cm
4-15 cm
Brömsneset

Narvik:

Harstad-N 3-9,4 cm (engl.)
Ramstadt
2-10,5 cm
Narvik
3-12 cm

Tjeldöy
Ramnes
Harstad-S

4-15 cm
3-15 cm
3-10,5 cm

Tromsö:
Grörsund

Tromsö

3-10,5 cm

4-12 cm
Lyngen
3-13 cm (russisch)
Alta
Porsanger 3-13 cm (russisch)

Kirkenes

3-15 cm

Tana
Vadsö

Kirkenes;

3-9,4 cm (engL)

3-13 cm (russisch)
3-13 cm (russisch)

Bilaga 6''
KUSTARTILLERIET I NORDNORGE DEN 1. APRIL 1943
redovisades i en skrivelse från Wehrm. Bfh./Höh. Kiist. Art. Kdr. Nord
Nr. 511/43 g. Kdos sålunda:
Art. Gr.
3./971
8./971
6./971
3./514
5./971
7./971

IGstrand. I./971
,{;,{{
Hammerneset ( 4-10,5)
Brattholmen
(4-15,5)
Kistrand
(4-15,5)
Porsanger
(3-13)
Börselvenes
(4-15,5)
Billefjord
( 4-10,5)

�;{,{th!�

12,0
11,2
11,2

16,0
11,2
12,0

Art. Gr.
2./971
16./972
1./971

Nordkap. 444
Honningsvaag (4-10,5) 12,0
Nordrnannset (4-10,5) 16,0
Svaerholtklubben
( 6-14,5) 19,0
2./514 Nordkap
( 4-12) 20,8

Art. Gr. Ham merfest. 11.1971
5 ./514 Fuglenes
(4-10)
(Uppgift saknas i originalet.)
(4-10,5)
19./971 Skippernes
16./971 Rcvsneset
(4-15,5)
14./971 Melköen
(4-10,5)
3./514 Hammerfest
(3-13)
17.i971 Kvalsund
(4-15,5)
Art. Gr.
31./971
4./971
39./971
37./971

? ?
12,0
14,0
12,0
21,7
15,2

Alta. I./972
Store-Korsnes (4-15,5 ) 19,5
Alta
(3-13) 16,0
Storeng
(4-15,5) 11,3
Nordströmen (6-15,5) 11,2

Art. Untergr. öks/jord. III./971
34./971 Hasvik
(6-15,5) 14,0
32./971 Oksfjord
(4-15,5) 19,5

,{�•:,

33./971 Gammelvacr
35./971 Loppa
Art. Gr.
6./972
7./972
8./972

�,tH;

( 6-14,5) 19,0
( 4-15,5) 17,3

1./512
18./972
16./972

Tromsö. 512
Russelv
Lattervik
Vaagnes
Grötsund
Thomasfjorden
Tromsö
Nordberg
Henrikvik

(3-21)
(3-10,5)
(3-21)
(4-10,5

16,7
13,4
16,7
16,0

Art. Gr.
2./972
3./972
1./972
4./972
3./512
5./972

Nordreisa. 1.1972
(4-10,5 )
Skjaervöy
Falvik
(4-15,5)
Kaagsund
( 6-14,5)
Langli
(4-15,5)
Lyngen
(4-15)
Aaröholmen
( 4-10,5)

12,0
19,5
20,9
11,2
23,5
12,0

Art. Gr. Salangen. 1./973
(4-10,5)
1./973 Finnlandsnes
2./973 Hagnes
(4-15,5)
(6-15,5)
3./973 Engenes
(3-21)
4./973 Rolla
(4-15,5)
5./973 Sandstrand

12,0
14,0
24,8
16,7
19,5

2./512

17./972

Art. Gr.
31./973
32./973
33./973

(4-14,5)
(4-10,5)
(4-15,5)
(3- 9,4)

20,3
12,0
11,2

16,0

Narvik. ll I./973
Evenestangen (3-21) 16,7
Tjelneset
(3-21) 16,7
Oyordneset
( 4-10,5) 11,6

'' Efter "National Archives Microfilm Publications, Microcopy No. T-312,
Roll No. 1050."
,,,, Pjäsantal och kaliber.
;,,,.:, Skottvidd (i km.)
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34./973
3./511
4./511
35./973

Rombakken
Narvik
Ofoten
Saltvikneset

( 6-15,5)
( 3-12)
(4-24)
(4-10,5)

11,3
9,8
21,0
11,6

Art. Gr.
20./972
19./972
21./972
23./972
22,/972
4./512
24./972

Senja. Il./972
Andnaes
Brensholmen
Röd bergshamn
Grundreisa
Berg-Senja
Bergsfjord
Finnlandsnes

( 4-10,5)
( 4-10,5)
(4-10,5)
(4-15,5)
(4-10,5)
(6-15,5)
(4-10,5)

16,0
12,0
12,0
11,2
16,0
17,3
11,2

Art. Gr.
12./983
11./983
13./983
14./983
15./983

And/jord. IIJ983
Gavlfjord
( 3-21 )
Grötavaer
(4-15,5)
Elgenes
(4-15,5)
Bremnes
(4-14,5)
Aspenes
( 6-15,5 )

29,9
18,5
18,1
11,0
11,0

Art. Gr. Vaagsfjord. 511
7./511 Andöyfjord
( 3-21)
6./511 Skrolsvik
(4-15)
5./983 Stornes
(4-15,5)
J./511 Harstad-Nord (3-12)
5 ./511 Trondenes
(4-40,6)
2./511 Harstad-Stid
(3-10,5),
6./983 Breivik
(4-15,5)

29,0
16,0
12,2
19,8
56,0
14,0
17,2

Art. Gr.
2./516
2./516
7./516
3./516
Torp.Bttr.
Torp.Bttr.

O/otfjord. 516.
Ramstad
(2-10,5) 7,9
Ramnes
(3-15) 16,0
Tjeldöy
( 4-15) 14,5
Lödingen
(4-30,5) 20,l
Porsöy

(2-50)

Korshavn

(2-50)

Art. Gr. Vaagöy. IV./97J
46./973 Melbo
( 6-15,5) 17,3
Zug
Stokmarknes (2- 9,4) ? ?
1 Ingen text i originalet.

49./973 Stamsund
48./973 Kabdvaag
47./973 Kjeöen
Art. Gr.
61./973
62./973
63./973
64./973

Kormes. V./973
Tysnes
(4-10,5 )
Korsnes-Nord ( 4-10,5)
(4-10,5)
Sörkil
Innhavet
(4-10,5)

Art. Gr. Vestfjord
3./516 Engelöy II
4./516 Engelöy I
im Bau
5./516 Stranden
im Bau
l = verl. z. Engelberget
Art. Gr.
10./974
1./974
2./974
6./974
3./974
4./974

J,i-::

Folda. I./974
? ?l
Tauvik
Eidet
Sörfold
Aansvik
Reitan

�.:;:-:�

(4-10,5 ) 12,0
(4-10,5) 12,0
(6-15,5) 12,0

( 3-21 )

11,8
11,3
11,2
11,7
32,0l

( 3-40,6) 52,0
( 4-15) 23,0
(jetzt 9./978)
(4-10,5)
( 6-15,5)
( 4-10,5)
(4- 7,5)
(6-21 )
(3-21)

12,0
17,3
11,7
10,5
9,8
16,7

Art. Gr. Bodö. 5JO.
5./510 Brömsneset
( 4-15)
4./510 Hammerviken ( 3-10,5)
6./974 Hernes
(2-15,5)
6./510 Arnöy
(4-15)
5./974 Straumöy
(4-10,5)
9./974 Naeverdal
( 6-15,5)
7.1974 Stött
(4-10,5)
10./974 Vesdelsvik (?) (4-10,5)
(Ortsnamnet otydligt i originalet.)

15,8
13,4
15,3
15,0
10,9
17,0
16,0
12,0

Art. Gr.
16./974
18./974
17./974
19./974
3./974
20./974

Sandnessjöen. II./974
Grönsviken
(4-15,5)
Furkneset
( 4-10,5)
Stenö
(4- 7,5)
Nesna
(4-10,5)
Mo
(4-10,5)
Dönnes
( 4-15,5)

17,0
12,0

11,0

12,0
12,0
17,0
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21./974 Fagerviken
2./510 Mosjöen
Sandnessjöen
? ?
(Batterinumret otydligt
?/974 Lund
(Batterinumret otydligt
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1,.:� .;:

(4-10,5) 12,0
(3-12) 20,0
(3-12) 20,0
i originalet.)
(4-10,5) 12,0
i originalet.)

"t"j�

-laH.:-it

Art. Gr. Brö1möys11nd. 11(. 974.
(6- 15,5) 17,0
31./974 Ulvingen
32./974 BrönnöysundNord
(4-15,5) 17,0
33./974 BrönnöysundSiid
(4-10,5) 12,0

Bilaga 7
UPPEHALLSPLATSER (STABSPLATSER ) FOR SJOKOMMENDANTER
(MOTSV.), ARM:e.KUSTARTILLERIREGEMENTSCHEFER OCH
INFANTERIDIVISIONSCHEFER (MOTSV.) DEN 1. MAJ 1944
(Sammanställning efter microfilm, Roll No. 1074 )
Nordnorge
Seekommandant Hammerfest ....... .......... .. ...
Heer. Ki.ist. Art. Rgt. 971 .... .. ..... ... ...... ....
230. Inf. Div. . , , ... , ........... , ............. , ..
Seekommandant Tromsö ..., ., ........... , ... .....
Heer. Kiist. Art. Rgt. 972 ..... . ... .. ...... .. ... ..
270. Inf. Div. . .... , .., ... , . , .................., .
Seekommandant Narvik ..... , .... , . , . , . , .. , .... , .
Heer. Ki.ist. Art. Rgt. 973 . , ............ , . ........
Heer. Klist. Art, Lofoten (983 ) ........ , , . , ......
199. Inf. Div. . ............... , ...... , , .... , . ...
Festungskommandant Lofoten .. , .........., .......
Seekommandant Sandnessjöen . ............. , .... ..
Heer. Klist. Art. Rgt. 974 ................, ..., . . •
14. Lw. Feldt-Div. ..............................

Hammerfest
Hammerfest
Skoganvarre
Tromsö
Tromsö
Storsteines
Narvik
Narvik
Harstad
Sxtermocn
Harstad
Sandnessjöen
Sandnessjöen
Mo

S),dnorge
Seekommandant Drontheim ................, . .. .. .
Heer. Klist. Art. Rgt, 975 .•.........., ...... , ... ,
702. Inf. Div. . .............. , ................ , ..
Seekammandant Malde ... ..... ... .... ...... .....
Heer. Kust. Art. Rgt. 976 . .. ... ..... .. . .. ... .. .. .
295. Inf. Div. . . ..... . .. .. ..... ... . . .. ..... . .. . . .
Seekommandant Bergen ..... , .... , .. .............
Heer. Kiist. Art. Rgt. 981 ..... .... ............ .. .
280. Inf. Div. . , . , ............ , .. , .... ...... .... .
Heer. Kiist. Art. Rgt. 977 ..................... , . .
269. Inf. Div. . .... .. ..... ..... ..... .. ...... .... .
Seekammandant Stavanger .............. , ........ .
Heer. Klist. Art. Rgt. 978 ......... , ...... , . , . , ...
274. Inf. Div. . . . .... .. . .............. ... ....... .
Seekammandant Kristiansand . ... ... ... .... .. . ....
Heer. Kiist. Art. Rgt. 979 . , ...•.............., .. .
710. Inf. Div. ......................... , ... ......
Seekommandant Oslafjord ..... ....... . .... .... .. .
Heer. Kust. Art. Rgt. 980 ............. ...... .. .. .
710. inf. Div. . ....... .. .. . ........... .. .... .... .

Drontheim
Drantheim
Drantheim
Molde
Malde
Dambås
Bergen
Förde
Förde
Bergen
Bergen
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Kdstiansand
Kristiansand
Arendal
Horten
Harten
Arendel
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Bilaga 8

OMGRUPPERING AV KUSTARTILLERIBATTERIER I SAMBAND
MED UTRYMNINGEN AV NORDNORGE
(Karta 2 och 3 samt Bil. 11)

Före omgrupperingen.

Efter omgrupperingen.

Art. Grnppe Kistrand. 1./971
3./971 Hammerfest ........ ..
8./971 Brattholmen . ....... ..
6./971 Kistrand .............
3./514 Porsanger ............
(halvbatteri om 3 pjäser)
5./971 Börselvenes . ..........
7./971 Billefjord . .. .. . . .....

Art. Gruppe Vestvaagöy. 514. Stamsund
Art. Gruppe Ulfsfjord. 512. Langsund
Art. Gruppe Drontheim-West. Hemnefjorden

Art. Gruppe Flakstad. III./971. Hauge
?
?
?

Art. Gruppe Nordkap. 444
2./971 Honningsvaag ........ Art. Gruppe
16./972 Nordmannset ........ , Art. Gruppe
Henriksvik
1./971 Svaerholtklubben . .. • . Art. Gruppe
2./514 Nordkap . ............ Art. Gruppe

Flakstad. III./971. Skjelfjord
Balsfjord. IV./971 (III./972).
Folda. I./974. Taarnvik
Moskenes. 5./514. Olnilsöen

Art. Gruppe Rammer/est. Il./971
5./514 Fuglenes ............ Art. Gruppe Moskenes. 5./514. Reine
19./971 Skippernes . ......... .
?
?
?
16./971 Revsneset ........... . Art. Gruppc Hadsel. I./971. Strönnstad
14./971 Melköen . ............
?
?
?
?
3./514 Hammerfest ......... .
?
(halvbatteri om 3 pjäser)
17./971 Kvalsund ........... . Art. Untergruppe Rauöy. Dale
Art. Gruppe Alta. l./972
31./971 Store-Korsnes . ........
4./514 Alta . ......... , . , . . ..
39./971 Storeng . .... ...... ...
37./971 Nordströmen . ..., ... .
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Art. Gruppe Vartö. Rottenvik
Art. Gruppe Vestvaagöy. 514. Rishaugen
?
?
?
Art. Gruppe Balsfjord. IV./971 (III./972).
Ersfjord

KARTA 2

I
1.

KISTRAND

2.

NORDKAP

3.

H:AMMERFEST

L

ALTA

s.

ÖKSFJORD

H.M,/A-M,J

Art. U11tergmppe Öksfjord. Ill.1971
34.971 Hasvik . , . . ........ ... Art. Gtuppe
32./971 Oksfjord . .. , ........ . Art. Gn;ppe
33./971 Gammelvaer . ......... Art. Gruppe
35./971 Loppa . ..... ......... Art. Gruppe

Gavlfjord. III./983. Aaknes
Flakstad. IIL/971. Jusholmen
Nordreisa. I./972. Kaagsund
Ulfsfjord. 512. Vandsund.

Unterabschnitt Tanafjord
5./480 Mehanrn . .... , . , .... ,
4./480 Gamvik ..... ..... ....
2./480 Losvik ........ , . , , .. .
1./480 Tana ..... , .. : .. . . ...
1./513 Tana .......... .. .. ..
3./480 Berlevåg . . . ......... .

Ulfsfjord. Nordeidet
Flakstad. IIL/971, Buksnes
Senja. II./972, Austein
Gavlfjord. III./983, Holm
?
?
Ulfsfjord. 512, Lenangen

Art. Grnppe
Art. Gruppe
An. Gruppe
An. Gruppe
?
Art. Gruppe

Umerabsclmitt Eismeer
4./448 Kongsfjord . . . ........ Art. Grnppe Gavlfjord. III./983, Mele
2./448 Makkaur . ...... , .... ,
?
?
?
3./448 Hamningsberg ........
U11terabschnitt Vardö-Kiberg
?
?
?
?
1./448 Vardö . ....... ... . ...
5./448 Vardö . .............. Art. Gruppe Flakscad. III./971, Liland
?
4 .I513 Vardö . ... .. ....... . . ?
3./513 Kibergsneset ........ , ,
Unterabschnitt Nordvaran.ger
3./478 Kvalneset ........... .
5./478 Ekkeröy . ............
2./513 Vadsö-Kiby . ........
Unterabsc!mitt Siidval'(mger
2./478 Bugöya ..... , ....... .
4./517 Kjelmsöya ........... .
?./478 Kjelmsöya ....... , ....
4./478 Bökfjord Fyr . ...... , .
6./478 Okscbcrget . ..... . ... . ?
?
?
999. Tumvik ..............
1./478 Buholmen ............ Art. Gruppc Ulfsfjord. 512., Brcdvik
Summa batterier 46

140

Summa identifierade, omgrupperade batterier 26

KARTA 3

�:r:""

�.�I

HAMNINGSBERG
�

,3

.. 'i:

Geb. A.O.K. 20

I

I

I
I

I •.l

\

,.,

....

,,

........

.... ....

..._.._
... ,

UNTERABSCHN!TT

5.

�

Js;

\

LYDANDE UNDER
GEB.A,0,1<. 20 FÖRE UTRYMNINGEN AV
NORDNORGE 1944-1945

3.

'\

,,,,.'-,, ""'I

ARTILLERIGRUPPER

2

KIB}RGSNÄSET

\

;'

r-

VARDO �

TANAFJORD
EISMEER
VARDÖ KIBERG
NORDVARANGER
SUDVARANGER

\
\
\
\

\'

'\
'

KUSTBATTERIER I NORDNORGE
(Se Karta 2 och 3)
I samband med
utrymningen

Före
utrymningen

Geb. AOK 20
1. Unterabschnitt Tat1afjord . . . .
2. Unternbschnitt Eismeer . . . . . .
3. Unterabschnitt Vardö-Kiberg
4. Unterabschnitt Nordvaranger
5. Unterabschnitt Siidvaranger . .
S:a
AOK Norwegen
1. Kistrand ........ . . . . . . . . . . .
2. Nordkap
.'.........
J, Hammerfest .... . . . . . . . . . . . .
4. Alta . ........... . . . . . . . . . . .
5. Oksfjord . ...... . . . . . . . . . . . .
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HKB I MAB

Omgrupperade

Förstörda

HKB[ MAB

HKB MAB

5
1
1

5

1

2
2

6

2
l
1

1

18

5

8

0

5

½

4
3
2
2
4

1
l
l

3

_l

4
3
4

1

11/2
1

1

2
1
2
5

2
1
1

10

5

1

½

2

½

1

S:a

19

4

15

3

4

1

Summarum:

37

9

23

3

14

6

Bilaga 9
S AMMANS.iffTNING OCH FORDELNING AV KUST ARTILLERI
RE GEMENTENl
( Slntläget i mars 1945)
Inom område
Underställt
Regemente
Divisioner
H. Kli. Rgt. 974 I., IL, III., 510 (M) ............ Lw. Feld. Div. .. XXXIII. A. K.
H. Kli. Rgt. 973 III. . .......................... Div. Gr. K. und
Fester Pl. Narvik Armce-Abt. Narvik
H. KU. Rgt. 972 I., II., III. (IV./971), IV. ( 773.) V.
( 448.), 512 (M) ................ 270. I. D. . , .... Armee-Abt. Narvik
H. Kli. Rgt. 971 I., II., (IV./973), III., 514 (M) .. 210. I. D. ...... Armee-Abt. Narvik
LXX. A. K.
H. Kli. Rgt. 978 I., II., 50 3 (M) . . .. .. ....... . .. 274. I. D.
H. Kil. Rgt. 977 III., IV., V., 50 4 (M), IV./978 .. 280. I. D.
LXX. A. K.
XXXIII. A. K..
H. Kil. Rgt. 976 I., Il., III., IV., 524, 505 (M)·'' .. 295. I. D.
H. Kil. Rgt. 837 I./975, II./975, 50 7 (M), 506 (M),
XXXIII. A. K..
(M) . ........... ....... . .... ... 70 2. I. D.
30 (M) ........V./973, 516 (M) ................ 230. I. D. ...... Armee-Abt. Narvik
H. Kii. Rgt. 983 I., IL, III. ( 480.), IV. (II./971),
511 (M) . ...................... 210. I. D. ...... Armee-Abt. Narvik
H. Kil. Rgt. 981 I., II. . ........................ 280. I. D. ...... LXX. A. K.
H. Kli. Rgt. 980 I., IL, 50 1 (M) ................ Div. St ab. z. b.
V. 613 .... .... LXX. A. K.
H. Kii. Rgt. 979 Il., III., III./978, 50 2 (M) ...... 274. I. D. ...... LXX. A. K.

Sammanställning

Armee-Abt. Narvik ..... .
XXXIII. A. K. . ........
LXX. A. K.. .•..........

Regementen

Divisioner

Armeart. div. (mot)

H. K.ii- Marine-

H. Kli- Marine-

(Ej kust art.förb and)

4
3
5

14
9
13

5

4

12

36

13

4

'' Armee-Art. Abt. 524 (mot )
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PERSONALSTYRKAN VID KUSTARTILLERIET 10. MAJ 1945 1
Personalstyrka
Personalstyrka
Förband
Förband
H. IGist. Art. Rgt. 972
H. Kiist. Art. Rgt. 977
2 872
1 993
H. Kiist. Art. Rgt. 971
l 599
H. Kiist. Art. Rgt. 978
(IV. div.)
400
H. Kiist. Art. Rgt. 983
1 440
1 259
H. Kiist. Art. Rgt. 981
H. K.iist. Art. Rgt. 973
H. Kiist. Art. Rgt. 978
1 133
l 306
H. Kiist. Art. Rgt. 974
H. Kiist. Art. Rgt. 979
2 097
1 772
H. Kiist. Art. Rgt. 837
H. IGist. Art. Rgt. 980
966
2 056
H. Klist. Art. Rgt. 976
2 343
Summa
21 236
Personalstyrkan vid marinens sammanlagt 1 kustartilleriregementsstab och 13
kustartilleridivisioner (N:ris 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 511, 512,
514, 516) framgår ej av tillgängliga uppgifter. Personalstyrkan vid marinens
samtliga i Norge i land förlagda förband utgjorde emellertid 51 387 personer.
De marina kustartilleribatterierna utgjorde 36 % av armekustartilleribatterierna.
Räknar man överslagsvis med, att personalstyrkan vid bilda slagen av kustartille
ribatterier var ungefär densamma, skulle de marina kustartilleriförbandens per
sonal uppgå till omkring 7 700 man.
Anm: En av de marina kustartilleridivisionerna utan nummer. Se ovan vid H.
Kli. Rgt. 837.
1 Efter Microcopy T - 312, Roll 1074
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Tillhör Bilaga 9

Arme- och marinkustartilleri

(Efter Microc opy T-312, Roll 1074)
2) 974
,
510(M) 111.
Il.

f

,t

,t

1 ) 973
,
111.

I.

"

503(M} Il.

I

IV./97 8l 504(M) V.

t. :f t.

I.

t ll

I

274. J. D .

1

Vl./91

30(M)

p,

516(�)

f

3 l77
'1

2) =

3)

.t

280. J. D.

f

(IV.) . (IIL).
.t
Il
It
It
t
t

210. J. D.

Underställd Armee-Abt.. Narvik

- - -

XXXIII . A.K.
LXX. A.K.

4) = Armee-Art. Abt. 5 24 (mot)

li

Il

!I

rl

2) 976

SOS(M) IV.

111.

f

l

514(M) 111.

l

f

.t

.t

31

IL

98 1

I.

l l

280. J. D.

I.

31
Il

501(M) 11.

J.? t.

l37

1

506(M)507(M)11./975 1./975

f f f l l
(M)

l l

98 0

!V:/973 L

l(ll.)l
Il

210. J. 0.

2
Il.

111.

295. J. D.

I.

1) 971
,
,

270. J. D.

1.>Qs21.J

l

1) 983
,,
Il
511(M) 11./971 480
Il.

230. J. D.
1)

IV.

l(V.) ,tov.J 1(111.J l lI.

t

Div. Gr. K. und Fester
Pl. Narvik

1 4 . Lw. Feld Div
1978
3

512(M) l.t.8

.t

.t

1) 972
,
773 IV:/971 Il.

702. J . D.

I.

l

Div . Stab zbV. 613

979

3 11
1

502(M) 111./978 111.

f l

Il.

t. t.

274. J. D.

Bilaga JO

PJ1\.SMATERIELEN
Det tyska kustartilleriets i Norge pjäsutrustning utgjordes av en synnerligen
brokig blandning både ifråga om pjästyper och kalibrar. Till allra största delen
bestod såväl de egentliga batteripjäserna som batterierna tilldelade närstridspjäser
-av under fälttågen i öster och väster liksom i samband med överfallen på Dan
mark och Norge (9/4 1940) erövrad materiel. Rent tyska pjäser förekom endast
i mindre omfattning. De båda svåraste marina kustbatterierna var emellertid
utrustade med 40,6 cm kanoner, ursprungligen avsedda för ett par tyska slag
skepp, vilka aldrig kom att färdigställas. Det finkalibriga luftvärnet ( 2 cm pjä
ser) liksom ett antal för stridsvagnar tillverkade kanoner ( 5 cm Kwk) var lika
ledes av tyskt fabrikat. När tyskarna vid överfallet på Norge erövrade de norska
kustfästningarna sattes dessa snabbt istånd och intakta pjäser togs i bruk på
platsen eller förflyttades till annan ort. Man finner även ett antal såsom svenska
betecknade pjäser. I dylika fall är det fråga om norska pjäser, som köpts från
Bofors.
Sammanlagda antalet artilleripjäser av alla slag var - som framgår av vidstå
ende tablåer
imponerande. Man kan, vilket även görs på annan plats i studien,
ställa sig den frågan, om denna anhopning av artilleri vid Norges kuster var
berättigad eller ej. Man kan likaledes fråga sig, om personalen vid batterierna
verkligen kunde handskas med alla de olika vapnen p!l ett tillfredsställande sätt.
Det från högsta ledningen uppställda kravet, att serviserna skulle kunna detta,
tdrde nog få hänföras till "pia desideria". När man vet, att en stor del av
"artilleristerna" aldrig före ankomsten till Norge hade utbildats till artillerister,
måste man ställa sig skeptisk till deras förmåga att behärska ett flertal pjäsmo
deller. Nu kan visserligen sägas, att de hade relativt god tid för sin utbildning,
dock med betoning på relativ. Personalen togs nämligen i mycket stor utsträck
ning i anspråk såsom arbetstrupp för batteriernas utbyggande och för att förse
dem med hinder och minfält m. m. för närförsvaret.
De egentliga batteripjäserna innefattade inte mindre än ett 60-tal olika typer
med 20 skilda kalibrar (frfo 40,6 till 6,5 cm), medan batterierna tilldelade artille
ripjäser likaledes utgjordes av ett 60-tal typer med 17 olika kalibrar. Aven ifråga
om granatkastare fanns ett flertal typer (18 st) med en grövsta kaliber om 8,2 cm.

Anm: Vid en jämförelse mellan tabellerna över grupperingen av kustartilleriet
i Norge den 20/2 1945 (Microcopy T-312, Roll 1651) och tabrner daterade mars
1945 (Microcopy T-312 Roll 1074) finner man en del smärre divergenser. Dessa
är emellertid så obetydliga, att de föga inverkar på det här framräknade slut
resultatet, vilket bygger på Roll 1074.
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I BATTERIFORBAND INGÅENDE ARTILLERIP JASER
( Samma nställ ni ng efter Microcopy T-312, Roll 1074)
Kaliber
i cm.
40,6
38,0
30,6
28,0
28,0
24,0
24,0
24,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
17,0
17,0
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

Pjästyp

K C/34 (SK)

K.
K. L/30
K.
K. (n)
K. (f)
H. (f )
H. (n)
K. 39/40 ( SK)
K. (n)
K. (f )
K.
M.
M./18
M. ( t)
K.
K. L/40 (SK)·
K. (f)
K. (b )

K.

K.
H.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.

418 ( f)
414 (f)
416 (f)
425 (f)
C/28 ( SK)
403 (j)
( n)
(i)
(e)

I I I
A ntal
7
6
4
9
3
4
3
6
3
6
6
3

22

18
15
8
7
95
5
2
24
48
38

20
12
6
34
18
6
6

Kaliber
i cm.
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
14,5
14,5
13,0
13,0
12,7
12,7
12,7
12,0
12,0
12,0
12,0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,0
9,4
8,8

8,8
8,38

7,5

7,5

Pjästyp
K. ( schwed)
Lv.
K. Leuchtgeschiitz
K. L/45
K. C/97
K. 405 (f )
K. (f)
K. L/55
K. (r)
K.
K. ( n)
K. (t)
K. (b)
K. (n)
K. L/44
K. (r)
K. 331 (f )
K. 332 (f)
K. (f)
K.
K. (h)
K. (n )
K. L/45 ( SK)
K. C/97 (f)
K.
Lv. ( e)
Lv. (r )
Lv.
K. (e)
K. (b)
K. (n)
Summa p jäser:

I

Antal
4
6
2
4
4
32
12
9
3

8
12
4
12
12
4

5
72
16
222

15

8
10
7
2
43
4
54
12
4
22
4
l 072 st.
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ARTILLERIPJ.i\SER I KUSTARTILLERIREGEMENTS- OCH
DIVISIONSSTABER
Antal pjäser i

Kaliber
1 cm.
15 ,5
12,0
10,5
10,5
10,0
7,65
7,5
5,0
4,7
4,7
4,0
3,7
3,7
3,7
3,7
2,5

2,0
2,0
2,0
2,0

K.
K. (f)
H.
Lv.
K. (n)
H./16
2
K. (j)
K. (f)
Kwk.
Pv. (n)
Pv. (t)
Lv. (s)
Pv,
K. (Bord-K.)
1
K. (n)
Kwk. (f)
Pv. (f)
Lv.
Lv. (e)
Lv. (Vi erling)
Pv.
Summa

A11m: K.

H.
Pv.
Lv.
Kwk
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=

Divisionsstaber

Regementsstaber

Pjästyp

3

Lv. Kwk. K.

H. I Pv.

H.

Pv.

Lv. jKwk.

2
4
3

4
4

2

2

l

1

9

4

5

1

2

14

4

kanon
haubits
pansarvärnspjäs
luftvärnspjäs
K raftwagenkanone
(stridsvagnspjäs)

5

I

1
23

2

8

4

9

1
11
4
1
20 I

1

-

BATTERIERNA TILLDELADE ARTILLERIPJASER UTOVER
DE EGENTLIGA BATTERIPJKSERNA
Kaliber
1 cm.
15,0
15,0
10,5
9,4
8,8
7,65
7,65
7,65
7,65
7,63
7,62
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Pjästyp
K.
Leuchtgeschlitz
K. ( p)
Lv. ( e)
Lv. (r)
K.
K. (r)
K . (s)
K. (t)
K. (t)
K. (r)
K. ( e)
K. (n)
K. ( r)
Pv. ( r)
Lv. (r)
Lv. (e)
K.
K. ( f)
K. (p)
K. ( e)
K. (t)
K. (b)
K. (n )
Lv. ( f)
Lv. ( n)
Lv.
Pv.
Pv. {f)
Pv. (p)
Pv. 97/38
Lv. (e)
Lv. ( f)
K. ( e)
K. (f)

Summa

Kanon
1
l

A ntal

Leuchtgeschlitz

Kwk.1

Pv.

2

Lv

2
28

2
2
1
17
1
14
1
2
30

3

3
24
1

2
2

l

2
23
16

l

6
4
2
1
10

2

154

2

I

-

16

2
2

2
2
43
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Kaliber
i cm

Pjästyp

5,7
5,0
5,0

Transport
Pv. (f)
Pv.
Kwk.

4,7
4,7
4 ,7
4,7
4 ,7
4,5
4,5
4,0
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Kwk. (f)
Pv. ( t)
Pv. (f)
Pv. (h)
Pv. (j)
Pv. (r)
Pv.
Lv. (e)
Kwk. (f)
Pv.
Pv. (e)
Pv. (f)
Pv. (r)
Pv. (f)
Lv. ( e)
Kwk.
Pv. (f)
Pv.
Lv.
Lv. (e )
Lv. (d)
Lv. ( f)
Lv. (n)
Lv. (dä)
Lv. (s)
Lv./38

Kanon

Summa

154

I

LeuchtgeschUtz
2

I

An t a I
Kwk.

Pv.

-

16
3
6

I

Lv
43

155
2
13
20
8

22
35
3
6
17
14
4
7
1
41
8

42
1
6
493
93
32
8
4

I

154

2

216

I

4
9
12
200

703

Anm: 1. S. k. "Flammrohr" ingick i batterierna till ett sammanlagt antal av
2 734 st, av vilka 2 464 med fast uppställning. Dessa senare var fördelade till
växlande antal på 156 av batterierna.
Anm: 2. Tunga och lätta kulsprutor vid kustartilleriförbanden, inklusive rege
ments- och divisionsstaber, utgjorde 890 resp. 720 stycken.
Anm: 3. Granatkastare med kalibrar om 5-8,2 cm ingick i batterierna till ett
antal av 407 st samt i regements·• och divisionsstaber till ett antal av 9 stycken.
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Bilaga 11
GRUPPERINGEN AV KUSTARTILLERIET I NORGE. LAGET 20/2 1945
(Efter: National Archives Microfilm Publications Microcopy No. T-312, Roll No. 165 l)
Här endast i utdrag.
Löpande
nummer

Batterinummer

Pjäsantal
Kaliber
Modellbeteckning

Skottvidd
i km''

Grupperingsort

Batteriet
underställt

(l)

( 2)

(3)

( 4)

(5)

(6)

Anm:'' Denna rubrik finns ej i den tyska sammanställningen utan har här tillagts efter
annan källa.
I bilagen har utelämnats bl. a. missivskrivelse, alfabetisk söklista över samtliga batterier,
titlar och namn p� artillerigruppchefer samt batteriernas m. fl. fältpostnummer.
I bilagan förekommande viktigare tyska förkortningar och dessas betydelse:
HKAA
HKB
MAA
MAB
K.
sFH
Mrs
Flak
Fik
Pak
Pz. Turm
Pz. T.
Torp. Battr.
Terr.
Art. Kdr
Geb. Truppen
Gen. Kdo.
A. K.
I. D.

= Heeres-Klisten-Artillerie-Abteilung armekustartilleridivision
= Heeres-Kiisten-Batterie = armekustbatteri
= Marine-Artillerie-Abteilung marinartilleridivision
Marine-Artillerie-Batteric = marinartilleribatteri
= Kanone = kanon
schwere Feldt-Haubitze

= Mörser = mörsare

tung fälthaubits

= Fliegerabwehrkanone = luftvärnskanon
= Panzerabwehrkanone = pansarvärnskanon
= Panzer-Turm = pansartorn

= Torpedo-Batterie = torpedbatteri
= Territoriell
= Artillerie-Kommandeur

artilleriregementschef
Gebirgs-Truppen = 'ibergstrupper (eller alptrupper)
= General-Kommando
= Armee-Korps = armekår
= Infanterie-Division infanteridivision.

Stavningen av norska ortsnamn är den i det tyska originalet förekommande.
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ARMEE-ABT. NARVIK
Befchlshabcr: Gen. d. Geb. Truppen Jod!
Terr. Befehlshaber im Polarbereich
(Gen. Kdo. LXX. A. K.)
Standort: Saetermoen
Befehlshaber: Genlt. Frhr. v. :Mauchenheim gen. Bechtolsheim
Admiral der norwegischen Polarkiiste
Standort: Finnfjordbotn
Befehlshaber: Admiral Machens
Terr. Abschnittsbefehlshaber Trornsö
(270. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant Brabänder
Standort: Storsteinnes
Kommandant der Seeverteidigmzg T,·omsö
Kommandant: Kapitän z. See Kruger
Standort: Tromsö
Art. Kdr. (HKA-Rgt 972)
Kommandeur: Oberst Demuth
Standort: Tromsö
(I)

(2)

( 3)

Art. Gmppe Nordreisa, HKAA I./972
1 HKB 2/972 4-10,5 K. 331 (f)
4-15,5 K. 418 (f)
2 HKB 3/972
3 HKB 33/971 6-14,5 K. 405 (f)
Art.
4
5
6
7

Gmppe Vartö,
HKB 1/972
HKB 4/972
HKB 5/972
HKB 4/971
8 HKB 31/971

HKAA 448
6-14,5 K. 405 (f)
4-15,5 sFH. 414 (f)
4-10,5 K. 331 (f )
4-15,5 sFH. 414 (f)
4-15,5 K. 418 (f)

Art. Gmppe Ulfs/jord, MAA 512
9 HKB 6/972
6-14,5 K. 405 (f)
10 HKB 7/972 4-10,5 K. 331 (f)
4-10,5 K. 332 (f)
11 HKB 8/971
12 HKB 35/971 4-15,5 K. 416 (f)
6-14,5 K. 405 (f)''
13 HKB 3/480
14 HKB 5/480 4-14,5 K. 405 (f)
15 MAB 5/512 4-15,0 SKC/28
1' Under uppsättning i mars 1945.
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(4)

( 5)

Skjaervöy
12,0 Skjaervöy
18,0 Falvik
18,5 Kaagsund

(6)
HKAA I./972
HKAA I./972
HKAA L/972

18,5
11,3
12,0
11,3
18,5

L·yngseidet
Lyngen
Langli
Aaröyholmen
Seljevik
Rottenvik

HKAA
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

18,3
12,0
16,0
17,3
18,0
18,0
22,0

Karlsöy
Russelv
Lattervik
Langsund
Vandsund
Lenangen
Nordeidet
Karlsöy

HKAA 773
HKAA 773
HKAA 773
HKAA 773
HKAA 773
HKAA 773
MAA 512

448
448
448
448
448

(1)

(2)

( 3)

Art. Gnippe Tromsö, HKAA 773
4-15,5 sFH. 414 (f)
16 HKB 8/972
17 HKB 18/971 4-10,5 K. 331 (f)
18 MAB 2/512

4-10,5 SKC/32

Art. Gruppe Balsfjord, HKAA IV./971
19 HKB 16/972 4-10,5 K. 332 (f)
20 HKB 17/972 3-21,0 Mrs. 18
21 HKB 18/972 3-21,0 Mrs. 18
22 HKB 37/971 4-15,5 sFH. 414 (f)
23 MAB 1/512 3-10,5 SK/06
Art.
24
25
26
27
28
29

Gruppe Senja,
HKB 19/972
HKB 20/972
HKB 21/972
HKB 23/972
HKB 2/480
MABl 4/512

HKAA II./972
4-10,5 K. 331 (f)
4-10,5 K. 332 (f)
4-10,5 K. 331 (f)
4-15,5 sFH. 414 (f)
4-10,5 K. 331 (f)
3-15,0 Uto C 16

(4)

(5)

Vaagmes
11,3 Vaagsnes
12,0 Hansneset
(Kragenes)<H<
13,2 Grötsund
16,0
16,7
16,7
11,0
l 3,7

Nordberg
Henrikvik
Thomasjordnes
Nordberg
Ersfjord
Tromsö

(6)
HKAA 773
HKAA 773
MAA 512
HKAA IV./971
HKAA IV./971
HKAA IV./971
HKAA IV./971
MAA 512

Varden
11,8 Brensholmen
15,9 Andsnes

11,4
11,3
12,0
15,4

Röd bergshamn
Grunnreisa
Austein
Varden
( Simrveneset)''

HKAA II/972
HKAA II/972
HKAA II/972
HKAA II/972
HKAA II/972
MAA 512

'' Tillskrivet med blyerts i originalet
'-'4' Tillskrivet med blyerts i originalet.
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Terr. Absclmittsbefehlshaber 1.ofoten
(210. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant Ebeling
Standort: Harstad
Komman.dant der Seeverteidigung Harstad
Kommandant: Kpt. z. See Holtorf
Standort: Harstad
Art. Kb. (HKA-Rgt. 983)
Kommandeur: Oberstleutnant Drescher
Standort: Harstad

(1)

(2)

(3)

Art. Gruppe Salangen, HKAA I./983
4-15,5 K. 425 (f)
30 HKB 1/983
31 HKB 2/983 6-15,5 Kr. 403 (j )
3-21,0 Mrs. 18
32 HKB 3/983

(4)

(6)

(5)

Roldnes
14,0 Haagnes
14,0 Engenes
16,0 Rolla

HKAA I./983
HKAA I./983
HKAA I./983

Art.
33
34
.H
36
37
38
''

Ringeberg
Gmppe Vitagsfjord, MAA 511
MAB 1/511 3-17,0 SKL/40
31,6 Harstad-Nord
MAA
MAA
14,4 Harstad-Siid
MAB 2/511 3-10,5 SKL/45
MAB 3/511 4-15,5 K. 418 (f)
19,5 Bjarköy
MAA
MAB 5/511 4-40,6 SKC/34''
56,0 Trondenes
MAA
22,3 Skrolsvik
MAB 6/511 4-15,0 SKC/28
MAA
29,9 Andsfjord
MAA
MAB 7/511 3-21,0 K. 39/40
Pjäserna ursprungligen avsedda för ett slagskepp som aldrig blev byggt.

Art.
39
40
41
42

Gmppe Ands/jord, HKAA II./983
HKB 12/983 4-15,5 K. 418 (f)
HKB 13/983 4-15,5 K. 418 (f)
HKB 14/983 4-14,5 K. 405 (f)
HKB 15/983 6-15,5 sFH. 414 (f)

Art, Grnppe Harstad, HKAA II./971
43 HKB 5/983 4-15,5 sFH. 414 (f)
4-15,5 sFH. 414 (f)
44 FIKB 6/983

19,5
19,5
20,0
11,8

Bremnes
Grötavaer
Elgsnes
Bremnes
Aspenes

Harstad
11,0 Sollia I
11,0 Sollia II

511
511
511
511
511
511

HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

HKAA II./971
HKAA II./971

Aaknes
Art. Grnppe Gav/fjord, HKAA 480
HKAA
12,0 Holm
45 HKB 1/480
4-10,5 K. 331 (f)
HKAA
46 HKB 4/448
4-15,5 K. 416 (f)
17,0 Mcle
HKAA
13,9 Aaknes
47 HKB 34/971 6-15,5 K. 425 (f)
1 Tillkommer enligt annan källa: Battr. 999 om 4 st 12,0 cm ( 370/b/8) med
17,5 km. Batteriet ingår ej i den löpande nummerserien.
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II./983
II./983
II./983
II./983

480
480
480
skottvidd

Terr. Abschnittsbefehlsbaber Lo foten
(210. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant Ebeling
Standort: Harstad
Kommandant der Seeverteidigung Narvik
Kommandant: Kpt. z. See Schulze-Hinrichs
Standort: Narvik
Art. Kdr. Narvik, HKA-Rgt. 973
Kommandeur: Oberst Achenbach
Standort: Nar·vik
Kommandant Seegebiet \'(lestlofote11
Standort: Svolvaer
Kommandant: Kpt. z. See Spörel
Art. Obergruppe Westlofoten (HKA-Rgt. 971)
Kommandeur: Oberstleutnant Reinmuth
Standort: Svolvaer
(1)
Art.
48
49
50
Art.
51

(2)

(3)

(4)

( 5)

Grnppe H adsel, HKAA I./971
Melbo
HKB 46/973 6-15,5 K. 416 (f)
16,3 Melbo
HKB 49/973 4-10,5 K. 331 (f)
11,6 Stokmarknes
HKB 16/971 6-15,5 K. 425 (f)
13,9 Strönstad
Gruppe Svolvaer, HKAA IV./973
Svolvaer
12,5 K jeöen
HKB 47/973 6-15,5 K. 425 (f)
Zug IV/973 3- 9,4 Fl. (e)
14,3 Svolvaer
12,0 Kabelvaag
52 HKB 48/973 4-10,5 K. 331 (f)
Art. Gmppe Vestvaagöy, MAA 514
Stamsunil
12,0 Stamsund
53 HKB 3/971 4-10,5 K. 331 (f)
16,0 Lyngsvaer
54 MAB 1/514 3-13,0 KL/55 (r)
5 5 MAB 4/514 3-13,0 KL/55 (r)
16,0 Rishaugen
16,0 Henningsvaer
56 MAB 6/514 3-13,0 KL/55 (r )
Gravdal
Art. Gruppe Flakstad, HKAA IIL/971
57 HKB 5/448'' 3-21,0 Mrs. 18
16,5 Liland
58 HKB 2/97F 4-10,5 K..331 (f)
12,0 Skjelfjord
59 HKB 5/971'" 4-15,5 sFH. 414 (f)
11,3 Hauge
18,5 Jusholmen
60 HKB 32/971 4-15,5 K. 418 (f)
61 HKB 36/971 4-15,5 sFH. 414 (f)
11,3 Ramberg
17,0 Buknes
62 HKB 4/480 6-15,5 K. 416 (f)
Art. Gruppe Moskenes, MAB 5./514
Reine
15,4 Reine
63 MAB 5/5W' 6-15,5 K. 416 (f ) 1
64 MAB 2/514 4-17,0 SKL/401
20,0 Olnilsöen
-:, Ej färdigt efter omgrupperingen från Nordnorge.
l In Zufiihrung (mars 1945).

(6)

HKAA I./971
HKAA I./971
HKAA I./971
HKAA IV./973
HKAA IV./973
HKAA IV./973
MAA 514
MAA 514
MAA 514
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

III./971
IIL/971
III./971
III./971
III./971
III./971

MAA 514
MAA 514
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Terr. Absclmittsbefehlshaber Drag
( 230. I. D.)
Befehlshaber: Generalrpajor Pamberg
Standort: Drag
Kdt. der Seeverteidigung Narvik
Kommandant: Kpt. z. See Schulze-Hinrichs
Standort: Narvik
Art. Kdr. (HKA-Rgt. 973)
Kommandeur: Oberst Achenbach
Standort: Narvik
(1)

(2)

(3)

Art. Gruppe Narvik, HKAA III./973
65 HKB 31/973 3-21,0 Mrs. 18
66 HKB 32/973 3-21,0 Mrs. 18
67 HKB 33/973 4-10,5 K. 331 (f)
68 HKB 34/973 6-15,5 sFH. 414 (f)
69 HKB 35/973 4-10,5 K. 331 (f)
70 HKB 36/973 4--12,0 K. ( n )
71 HKB 24/972 4-10,5 K.. 331 (f)
72 MAB 2/516 2-10,5 K. (n)
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(4)
16,7
16,7
11,2
11,1
11,6
10,0
11,5
6,9

( 5)
Framnes
Evenestangen
Tjelneset
Oyjordneset
Rombakken
Saltvikneset
F ramnes
Ramnes
Ramstad

(6)
HKAA III./973
HKAA III./973
HKAA III./973
HKAA IIL/973
HKAA IIL/973
HKAA III./973
HKAA III./973
MAA 516

Terr. Abschnittsbefehlshaber Drag
(230. L D.)
Befehlshaber: Generalmajor Pamberg
Standort: Drag
Kommandant der Seeverteidigung Narvik
Kommandant: Kpt. z. See Schulze-Hinrichs
Standort: Nai-vik
Kdr. Narvik, HKA-Rgt. 973
Kommandeur: Oberst Achenbach
Standort: Narvik

Art.

Kommandant Vestfjord
Standort: Lödingen
Kommandant: Kpt. z. See Babel
Art. Obergruppe Lödingen, MA-Rgt. 30
Kommandant: Kpt, z. See Babel
Standort: Lödingen
(l )

(2)

(3)

(4)

( 5)

Art. Gmppe 0/otfjord, MAB 3./516
14,4
73 MAB 2/516 4-15,0 SKC/97
19,5
74 MAB 3/516 4-30,5 H. (n )"
1-15,0 SKL/40
4- 8,8 PI. 37 (im Einbau)
Torp. Battr. 2-50,0
Torp. Battr. 2-50,0'<'.<',<S<

Lödingen
T jeldöy
Lödingen

Art. Grnppe Korsnes, HKAA V./973
75 HKB 61/973 4-10,5 K. 331 (f)
76 HKB 62/973 4-10,5 K. 331 (f)
77 HKB 63/973 4-10,5 K. 331 (f)
78 HKB 64/973 4-10,5 K. 331 (f)

Storjorden
Tysnes
Korsnes-Nord
Sörkil
Innhavet

11,0
11,5
11,5
11,5

(6)

MAA 516
MAA 516

Porsöy
Korshavn
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

V./973
V./973
V ./973
V./973

Art.
79
80
81
82
83

Gruppe Vestfjord, MAA 516
Engelö)•
MAB 1/516 4-15,0 SKL/45
MAA 516
16,0 Skraaven
MAB 4/516 3-40,6 SKC/34"'"'
MAA 516
56,0 Diet!
MAB 5/516 4-15,0 SKC/28
MAA 516
23,0 Stranden
MAB 7/516 4-10,0 SKL/40
MAA 516
Vaag
?'{�"lt-;,
?-lHt"it
MAB 8/516 4-10,5 K. 331 (f)
,., Ditflyttade från yttre Oslofjorden (Måkeröy) (Bofors-pjäser).
""' Pjäserna ursprungligen avsedda för ett slagskepp som aldrig blev byggt,
.,._,;, In Zufiihrung (mars 1945).
""'""' Enligt annan källa sammanlagt 6 st 53 cm.
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Ten·. Befehlsbaber in Mittelnorwegen
(Gen. Kdo. XXXIII. A. K.)
Standort: Drontheim
Bcfehlshaber: General d. Kav. Köhler
Admiral der norwegischen Nordkiiste
Standort: Drontheim
Befehlshaber: Admiral Siemens
Terr. Absclmittsbefehlshaber Mo
(14. Lw. F. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant Richter
Standort: Mo
Kommandam d. Seeverteidigmzg Sandnessjöen
Kommandant: Kpt. z. See Frhr. v. Lamezan
Standort: SandJness jöen
Art. Kdr. HKA-Rgt. 974
Kommandeur: Major Steinbach
Standort: Sandnessjöen

(1)

(2)

(3)

Art.
84
85
86
87
88

Gmppe Folda,
HKB 1/974''
HKB 2/974
HKB 3/974
HKB 8/974
HKB 7/971

HKAA I./974
6-15,5 K. 416 (f)
4-10,5 K. 331 (f)
6-21,0 Mrs. (t)
6- 7,5 K. 236 (b)
4-10,5 K. 331 (f)

Art. Grnppe Bodö,
89 HKB 4/974
90 HKB 51974
91 HKB 7/974
92 MAB 4/510
93 HKB 6/974
94 MAB 5/510
95 MAB 6/510

MAA 510
3-21,0 Mrs. 18
4-10,5 K. 331 (f)
4-10,5 K. 335 (h)
3-10,5 K. SKL/45
6-15,5 K. 416 (f)
4-15,0 K.
4-15,0 K. SKL/45
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(4)

17,3
12,0
10,0
10,0

16,0
11,0
16,0
13,4
16,0
16,0
16,0

(5)

(6)

Eidet
Laukvik
Eidet
Reitan
Sörfold
Taarnvik

HKAA
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

Bodö
Straumöy-Slid
Straumöy-Nord
Stött
Hammerviken
Hernes
Brömsneset
Arnöy

HKAA I./974
HKAA I./974
HKAA I./974
MAA 510
HKAA I./974
MAA 510
MAA 510

I./974
I./974
I./974
I./974
I./974

(1)

(2)

( 3)

Art. Gruppe Sandnessjöen, HKAA Il./974
96 HKB 16/974 4-15,5 K. 416 (f)
97 HKB 17/974 4- 7,5 K. 236 (b)
98 HKB 18/974 4-10,5 K. 331 (f)
99 HKB 19/974 4-10,5 K. 331 (f)
100 HKB 20/974 4-15,5 K. 416 (f)
101 HKB 21/974 4-10,5 K. 331 (f)
102 HKB 22/974 4-10,5 K. 331 (f)
103 MAB 1/510 4-12,7 K.
104 MAB 2/510 4-12,0 K. (n)
105 MAB 3/510 4-10,5 K. SKL/45

(4)

17,3
8,0
12,0
11,0
17,0
12,0
12,0
17,0
10,0
14,3

(5)
Sandnessjöen
Grönsviken
Sjona
Purlmeset
Nesna
Dönnes
Fagerviken
Lund
Sandnessjöen
Mosjöen
Mo

(6)

HKAA II./974
HKAA II./974
HKAA II./974
HKAA II./974
HKAA II./974
HKAA II./974
HKAA II./974
MAA 510
MAA 510
MAA 510

Art. Gruppe Brönnöysund, HKAA III./974
Brönnöysund
106 HKB 31/974 6-15,5 K. 416 (f)
15,0 Ulvingen
HKAA III./974
107 HKB 32/974 4-15,5 K. 416 (f)
15,o Brönnöysund-Nord HKAA III./974
108 HKB 33/974 4-10,5 K. 331 (f)
11,0 Brönnöysund-Si.id HKAA III./974
'' Behelfsmässig feuerbereit.
Anm: Av Art, Kdr. HKA-Rgt. 974 hade uppsatts ett "Lehrbattr. 974" om 3 st 7,5 cm
belgiska kanoner. Detta batteri ingår icke i den löpande nummerserien.

Terr. Abschnittsbefehlshaber Drontheim
( 702. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant Klepp
Standort: Drontheim
Kdt. der Seeverteidigung Drontheim
Kommandant: Kpt. z. See Berger
Standort: Drontheim
Art. Kdr. Drontheim, HKA-Rgt. 837
Kommandeur: Major Neitzert
Standort: Drontheim
Art.
109
110
111

Gmppe Vikna, Inselkdt. Vikna
HKB 1/975 4- 7,5 K. 236 (b)
MAB 2/507 4-12,7 SKC/34·'"'"'
MAB 3/507 4-12,7 SKC/34M«

Vikna
8,0 Rörvik
HKAA I./975
17,0 Viken-Reipholmen MAA 507
17,0 Rörvik-Stromöy MAA 507

Art.
112
113
114

Grnppe Namsos, HKAA L/975
HKB 2/975 6-15,5 K. 416 (f )•:•••
HKB 3/975 4-10,5 K . 331 (f)'"'-'
HKB 4/975 4-10,5 K. 331 (f)

Namsos
16,0 Utvorden-Siid
11,0 Statland
11,6 Bökken
Baekken)'-'

HKAA I./975
HKAA I./975
HKAA I./975
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( 1)

115
116
117
118
1

(2)

( 3)

(4)

Landeabwehrzug
4-12,0 L/20 (n)
HKB 5/975 4-10,5 K. 331 (f)"'"
11,6
HKB 6/975
3-21,0 Mrs. 18
16,7
Zug
2-10,5 K. 337 (n)
HKB 3/975
5-15,5 K. 416(f)
17,0
HKB 10/974 4-10,5 K. 331 ( f)l
12,0
Torp.Battr.
4-53
.,, Tillskrivet med blyerts i originalet.
Enl. annan uppgi f t 7./974 med 5 st pjäser.

( 5)

(6)

Ramsvik
Maeranes
Selnes

HKAA I./975
HKAA I./975
HKAA I./975

Hoddöen
Utvorden-Nord
Ledangholm

HKAA I./975
HKAA I./975
MAA 506

Brettingen
Art. Gruppe Drontheim-Ost, MAA 506
22,0 Brettingnes
MAA 506
4-15,0 SKC/28
119 MAB 1/506
10,0 Brettingnes
2-21,0 K. (n)
14,0 Hysnes
MAA 506
120 MAB 2/506 3-15,0 K. (n)
2-21,0 K. (n)
10,0 Hysnes
16,0 Lökhaug
MAA 506
121 MAB 3/506 4-15,0 SKC/13
Hasselvik
Torp. Battr. 4-53
MAA 506
15,0 Störda!
3-10,5 SKC/32
MAA 506
122 MAB 5/506
Hambara
Torp. lfattr. 4-53
MAA 506
Lörbeeren
Art. Gmppe Örlandet, MAA 507
12,0 Hovde
HKAA II.975
123 HKB 16/975 5-10,5 K. 335 (h)
23,8 Storfosen
HKAA II.975
124 HKB 19/975 6-15,0 K. 403 (j)
12,0 Hoö
HKAA II.975
125 HKB 18/975 4-l0,5 K. 331 ( f)
34,6 Husöen
MAA 507
126 MAB 1/507 3-28,0 K.
4- 8,8 Flak
14,0
306/IIL
38,0 Orlandet
MAA 507
127 MAB 4/507 3-28,0 SKC/34
Art. Gruppe Drontheim-West, HKAA II./975
Hevnskjöl
HKAA II./975
10,0 Hevnskjöl-Siid
128 HKB 21/975 6-21,0 Mrs. (t)
HKAA II./975
22,0 Melland-West
129 HKB 22/975 4-15,0 K. 16
15,0 Hevnskjöl-Nord HKAA II./975
130 HKB 23/975 4-15,5 K. 416 ( f)
HKAA II./975
12,0 Melland-Ost
131 HKB 27/975 4-10,5 K. 331 (f)
HKAA II./975
4-15,5 sFH. 414 ( f )
11,1 Hemnefjord
132 HKB 6/971
LandeabwehrHKAA II./975
zug
2-15,5 sFH. 414 (f)
11,1 Lian
Landeabwehrzug
2- 7,5 K. 234 (b)
Vinjefjord
HKAA IL/975
2- 7,5 K. 236 (b)
HKAA Il./975
133 HKB 2/976 4-10,5 K. 331 (f)
12,0 Edöy
"''' Behelfsmässig feuerbereit.
''""' Je 2 Geschiitz:e im Einbau.
;,;,,, .. Av Art. Kdr. H. Kli. Art.-Rgt. 975 uppsatt "Lehrbatteri 975" om 3 st 10,5 cm
kanoner. Skottvidd 9 km. Batteriplats: Nypan. Batteriet ingår icke i den löpande
nummerserien.
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Terr. Abschnittsbefehlshaber MolJe
(295. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant Rhein
Standort: Domb/ls
Kdt, der Seevertefdig11ng Malde
Kommandant: Kpt. z. See Wiarda
Standort: Malde
Art. Kdr. Molde, HKA-Rgt. 976
Kommandeur: Oberstleutnant Hanauer
Standort: Molde

(1)

(2)

( 3)

Art.
134
135
136
137

Gmppe Kristianmnd, HKAA I./976
HKB 3/976 4-12,0 K. 370 (b)'"'
HKB 4/976 4- 8,8 Flak (r )
HKB 5/976 4-10,5 K. 331 (f)
HKB 6/976 4-10,5 K. 331 (f)
Torp.Battr.
4-53,0
3-15,0 Uto C 16
138 MAB 3/505
4- 8,8 Flak
305./III.
Art.
139
140
141

Gruppe Möre,
HKB 16/976
HKB 17/976
HKB 18/976

MAA 505
4- 8,8 Fik. (r)
6-15,5 K. 416 (f)
6-15,5 K. 425 (f)

142 HKB 24/976 4-10,5 K. 331 (t)
143 HKB 25/976 4- 8,8 Flk. (r )
4-10,5 Uto. Flk. C 16
144 MAB 1/505
Torp. Battr. 2-52,0
Torp. Battr. 2-52,0
'' Tillskrivet med blyerts i originalet.
Art.
145
146
147
148

11

Gruppe Romsdal, HKAA II./976
HKB 19/976 4-10,5 K. 331 (f)
HKB 20/976 3-21,0 Mrs. (t)
HKB 21/976 6-15,5 K. 425 ( f )
HKB 22/976 4-10,5 K. 331 ( f)

( 5)

(4)

lfristiansund
Kvalvik
Nordlandet
Aarsund
Inlandet
Nordlandet
15,0 Kristiansund-Nord
15,0
14,0
15,0
12,0
12,0

(6)

HKAA I./976
HKAA I./976
HKAA L/976
HKAA I./976
MAA 505
MAA 505

Jul
14,0 Vevang
17,3 Bud
12,0 Gossen-Siid
(Nord-Aukra ) •:,
12,0 Gossen-Mitte
15,0 Gossen-Nord
(Otterhalsen)''
15,4 Jul
Otteröy-Siid
Julholmen
Vestnes
Sekken
10,0 Eidsbygda
13,0 Overaassjöen
12,0 Rekdal
11,0

HKAA l./976
HKAA I./976
HKAA IL/976
HKAA II./976
HKAA II.1976
MAA 505
MAA 505
MAA 505

HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

II./976
II./976
II./976
II.1976
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(2)

(1)

(3 )

(4)

HKB 23/976
HKB 30/976
HKB 31/976
HKB 32/976
HKB 33/976
HKB 34/976
MAB 2/505
304./III.

4--10,5
4- 8,8
4-10,5
4-10,5
4-10,5
4- 8,8
3-15,0
4- 8,8

K. 332 (f)
Fik. (r)
Kr. 335 (h)
K. 331 (f)
K. 331 (f)
Fik. (r)
K. (n)
Flak 37

Art. Gruppe Statlandet, IV./976"''"'

16,0
14,5
16,0
11,0
12,0
14,5
13,0
14,9

Helland
Ellingsö
Björnöy
Vigm
Hessen
Kvitnaes
Aalesund

HKAA III./976
HKAA III./976
HKAA III./976
HKAA III./976
HKAA III./976
HKAA III./976
MAA 505

Kobbevik

11,0 Birkenaes
156 HKB 35/976 4-10,5 K. 331 ( f)
11,0 Aaram
l 57 HKB�36/976. 4-10,5 K. 331 (f)
12,0 Kobbevik
158 HKB 37/976 4-10,5 K. 331 (f)
159 HKB 38/976 6-15,5 K. 416 (f)
17,0 Eltevik
'"' Behelfsmässig feuerbereit.
,,,..,, Tillkomn1er enligt annan källa:
A. Batteri (M) om 4 st 7,5 cm Lv ( f) med batteriplats Kvamsö.
B. Flak-Battr. Ervik (M) om ;
1 Flakzug Aaram om 3 st 4 cm Lv.
2 Flakzug Eltevik om 3 st 4 cm Lv,
3 Ervik om 4. st 10,5 cm Lv.

162

(6)

Aalesund

Art. Gmppe Aalwmd, HKAA III./976
149
150
151
152
153
154
155

( 5)

HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

IV./976
IV./976
IV./976
IV./976

Terr. Befehlshaber in Siidnorwegen
(Gen. Kdo. LXX. A. K.)
Standort: Oslo-Montebello
Befehlshaber: Gend. d. Art. Titcel
Admiral der norw. Westkiiste
Standort: Bergen
Befehlshaber: Admiral von Schrade
Terr. Absclmittsbefehlshaber Bergen
(280. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant de Boer
Standort: Bergen
Kdt. der Seeverteidig11ng Bergen
Kommandam: Konteradmiral von Trotha
Standort: Bergen
Art. Kdr. Bergen, HKA-Rgt. 977
Kommandeur: Oberstleutnant Riel
Standort: Bergen
Art. Obergruppe Förde, HKA-Rgt. 981
Kommandeur: Oberstleutnant Mohn
Standort: Förde
(1)

(2 )

( 3)

Art. Gmppe Nord/ jord, HKAA L/981
160 HKB 2/981 4-10,5 K. 331 (f)
161 HKB 3/981 4-10,5 K. 331 (f)
2-45,0 (n)
Torp.Battr.
162 HKB 4/981 4-10,5 K. 332 (f)
3-10,5 K. (n)<'
163 HKB 6/981 4-10,5 K. 331 (f)
164 MAB 9/504 3-13,0 K. (r)
Zug
2-7,62 F. K. (r)
165 HKB 5/931 6-15,5 K. 416 (f)
'' Tillskrivet med blyerts i originalet.
Ai-t. Gruppe Sognefjord, II./981
166 HKB 11/981 4-10,5 K. 331 ( f)
2- 8,8 Fik. (r)
167 HKB 12/981 4- 8,8 Flk. (r)
168 HKB 13/981 4-10,5 K. 332 (f)
169 HKB 14/981 4-10,0 K. 17/04
170 HKB 15/981 4-10,0 K. 17/04
171 HKB 16/981 4-10,5 K. 332 (f)
2- 8,8 Flk. (r)
4-12,7 SKC/34
172 MAB 7/504
Torp. Battr. 2-45,0 (n)

(4)

(5)

Angelsha11g
12,0 Halsör
12,0 Vemelsvik
Angelshaug
16,0 Skarsten
7,0 Aspenaes
12,0 Blaali
20,0 Nordfjord
(Rugsundö)·�
7,0 Krokenaes
17,0 Floröy

12,0
14,0
14,0
16,0
15,0
15,0
16,0
14,0
17,0

(6)
HKAA I./981
HKAA I./981
MAA 504
HKAA I./981
HKAA I./981
MAA 504

HKAA 981

Naesje
Eidmin

HKAA II./981

Furenaes
Lammetun
Naesje
Kirkeöen
Risenaes

HKAA
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

Rutleda!

MAA 504

II./981
II./981
II./981
II./981
II./981
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Terr. Abschnittsbe/ehlshaber Bergen
(280. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant de Boer
Standort: Bergen
Kdt. der Seeverteidigtmg Bergen
Kommandant: Konteradmiral von Trotha
Standort: Bergen
Art. Kdr. Bergen, HKA-Rgt. 977
Kommandeur: Oberstleutnant Riel
Standort: Bergen
(1)

(2)

( 3)

Art. Gmppe Hjeltefjord, HKAA III./977
173 HKB 31/977 4-14,5 K. 405 (f)
174 HKB 32/977 5-15,5 K. 432 (b)
175 HKB 33/977 4-21,0 Mrs. 18
Torp.Battr.
3-53,0
176 HKB 34/977 4-10,5 K. 332 (f)
177 HKB 35/977 4- 8,8 Fik. (r)
178 HKB 37/977 4- 8,8 Fik. (r)
179 HKB 38/977 4-10,5 K. 331 (f)
180 MAB 5/504 3-15,0 K. (n)
l Behelfsn1ässig feuerbereit.
'" Tillskrivet med blyerts i originalet.
Art. Gruppe Bergen, MAA 504
4-12,7''
181 HKB 36/977 4-10,5 K. 332 (f)
182 MAB 1/504 3-21,0 K. (n)
2- 7,5 Pak 97/38
M-Zug
MAB 1/504 zugeteilt
Torp. Battr. 3-45,0 (n)
183 MAB 2/504 3-24,0 H. (n)
184 MAB 3/504 2-24,0 H. (n)
z. Zeit nicht besetzt
MAB 11/504 3-28,0 SKC/28
185 MAB 4/504 3-21,0 K. (n)
186 MAB 12/504 1-10,5 SKC/32
2- 7,5 LVK/45 M/16
'' Tillskrivet med blyem i originalet.
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(4)

(5)

(6)

Skurtveit
18,01 Böevaagen
(V*gnes)"'
12,0 Forsö
16,0 Rossland
Hjelte
16,0 Gavlen
14,0 Hönsaö
14,0 Ramsö
12,0 Maröy
22,0 Skjellanger

HKAA III./977
HKAA III./977
MAA 504
HKAA III./977
HKAA III./977
HKAA III./977
HKAA III./977
MAA 504

Gravdal
Kleppestö''
16,0 Tellevik
13,0 Kvarven I
Faeröy

HKAA III./977
MAA 504
MAA 504

Kvarven
7,0 Kvarven III
9,0 Sandviken

HKAA III./977

MAA 504
MAA 504
MAA 504

MAA 504
37,0 Fjell
MAA 504
14,0 Hellen I
14,0 Sperr. Battr
Bergen
MAA 504
10,0 (Laksevåg og Nordnes)''

(l)

(2)

( J)

( 4)

Gmppe Korsfjord, HKAA IV./977
HKB 46/977 4- 8,8 Fik, (r)
HKB 47/977 3-21,0 Mrs. 18
HKB 48/977 4-10,0 K. 17/04
Torp. Battr. 2-45,0
190 HKB 49/977 4-10,5 K. 332 (f)
2- 8,8 Fik. (r)

16,0
14,0

191 HKB 50/977 4-10,0 K. 17/04

15,0

192 MAB 6/504
M-Zug

·18,0
4,0

Art.
187
188
189

4-15,0 K. (n)l
2- 6,5 (f) L/43
6/504 unterstellt
Torp. Battr. 3-53,0
193 MAB 8/504 4-12,7 SKC/34
.,, Tillskrivet i originalet.
l Bofors-p jäs.
Art. Untergruppe Brömlafjord2
194 HKB 61/977 4- 8,8 Fik. (r)
195 HKB 62/977 4- 8,8 Fik. (r)
196 HKB 63/977 6-15,5 K. 416 ( f )
z Ingen text i originalet
3 2 Geschiitze nicht eingesetzt.

14,0
16,0
15,0

( 5)
Krokeidet
Buaröy
Hetlefloten
Rötingi
Ljones
Reksteren-Nord
( Svarvahella eller
Svarthelleren ) ;,
Reksteren-Siid
(Stöleviki eller
Flygansvaer)"
Korsnes
Leröy

Raune
17,0 Selbjörnsfjord

(6)
HKAA IV./977
HKAA IV./977
HKAA IV./977
MAA 504
HKAA IV./977
HKAA IV./977
MAA 504
MAA 504
MAA 504

?2

14,0 Leirvik
14,0 Tittelsnes
14,03 Nordheim

HKAA IV./977
HKAA IV./977
HKAA IV./977

Terr. Abschnittsbefehlshaber Stavanger
(274. L D.)
Befehlshaber: Generalleutnant Weckmann
Standort: Lyngdal
Kdt. der Seeverteidigung Stavanger
Kommandant: Kapitän z. See Viehweger
Standort: Stavanger
Art. Kdr. Stavanger, HKA-Rgt. 978
Kommandeur: Oberst Kessler
Standort: Stavanger
Art. Grttppe Haugesund, HKAA V./977
197 HKB 64/977 3-21,0 Mrs. 18
198 HKB 65/977 4-14,5 K. 405 (f)

Ha11ges1111d
16,0 Skaaredal
17,0 Fiskaa Vann

HKAA V./977
}IKAA V./977
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(2)

(1)

(3)

HKB 66/977 6-15,5 K. 416 (f)
Zug V./977 4- 7,5 K. 236 ( b)
(Battr. 66/977 unterstellt)
200 HKB 68/977 2- 7,5 (n) (Pz. Turm)
2- 7,5 (n) (Pz. 'furm)
201 MAB 10/504 4-15,0 SKL/45
'' Ingen text i originalet.
199

Art.
202
203
204

Gmppe Stavanger-Nord, MAA 503
HKB 5/978 3-21,0 Mrs. 18
HKB 7/978 6-15,5 K. 416 (f)
MAB 2/503 4-17,0 SKL/40

Art.
205
206
207

Grttppe Karmöy-Siid, HKAA IV./978
HKB 1/978 6-15,5 K. 416 (f)
HKB 2/978 4-l 0,5 K. 332 (f)
HKB 3/978 5-12,2 K. 390/2 (r)
2-12,0 (Pz. T.) (n)
Unterstdlt 3 ./97 8
208 HKB 67/977 4-14,5 K. 405 (f)
1 Behelfsmässig f euerbereit.

(4)

(5)

14,0 Vikene
10,0 Ytraland

HKAA V./977

10,0 Storöy
10,0 Kvala
17,0 Haugesund

HKAA V./977
MAA ?''

Kvittingsöy
16,0 Fjölöy
17,0 Randaberg
20,0 Kvittingsöy

HKAA I./978
HKAA I./978
MAA 503

Skudenes
15,0 Skudenes
16,0 Bokn
21,01 Syre
Skudenes

HKAA IV./978
HKAA IV./978
HKAA IV./978

17,0 Ferkingstad

HKAA IV./978

Art.
209
210
211

Untergr. Stavanger-H<l[en, HKB 6./978
Tau
HKB 4/978 4-15,0 K. 16
22,0 Finnöy
15,0 Tau
HKB 6/978 4-10,0 K. 17/04
MAB 1/503 3-10,0 K.
17,0 Stavanger

Art.
212
213
214
215
216
217

Gruppe Stavanger-Siid, HKAA I./978
HKB 8/978 4-10,0 K. 17/04
HKB 9/978 3-21,0 K. 39
HKB 16/978 4-10,0 K. 17/04
HKB 17/978 4-10,5 K. 332 (f)
MAB 3/503 4-17,0 SKL/40
MAB 6/503 4-24,0 E. K. (f)
1-15,0 SKL/43 L g

Art. Gmppe Egers1md, HKAA II./978
HKB 18/978 4- 8,8 Flk. (r)
219 HKB 19/978 3-21,0 Mrs. 18
220 HKB 20/978 4-10,0 K. 17/04
2--12,0 (Pz. T.) (n)
221 MAB 4/503 4-12,7 K.
218
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(6)

15,0
30,0
15,0
16,0
19,0
24,6

Mallet11en
J ederensrev
Malletuen
Obrestad-Fyr
Horr
Vigde!
Naerbö

Egermnd
15,0 Ogna
16,0 Tengsereid
15,0 Eigeröy
Midbröd
17,0 Egersund

HKAA IV./978
HKAA IV./978
MAA 503
HKAA I./978
HKAA I./978
HKAA I./978
HKAA I./978
MAA 503
MAA 503

HKAA II./978
HKAA II./978
HKAA II./978
MAA 503

Terr. Abschnittsbefehlshaber Stavanger
{274. I. D.)
Befehlshaber: Generalleutnant \Veckmann
Standort: Lyngdal
Kdt. der Seeverteidig11ng Kristiansand
Kommandant: Kpt. z. See Kiderlen
Standort: Kristiamand
Art. Kdr. Kristiansand, HKA-Rgt. 979
Kommandeur: Oberst Lindner
Standort: Kristiansand
(!)

(2)

Gmppe Vanse, HKAA
HKB 21/978 4-10,5
HKB 22/978 4-10,5
HKB 23/978 6-15,0
HKB 24/978 4-10,5
HKB 25/978 4-10,5
2- 8,8
227 MAB 5/503-:, 3-15,0
'' Enligt uppgift gällande

Art.
222
223
224
225
226

Art.
228
229
230
1

(3)

III./978
K. 332 ( f)
K. 332 ( f)
K. 16
K. 332 (f)
K. 331 (f)
Fl. (r)
Uto C 16
mars 1945 4./502

Gmppe Mandat, HKAA II./979
HKB 17/979 4-10,5 K. 332 (f)
HKB 18/979 4-10,5 K. 331 (f)
HKB 19/979 4-15,5 K. 416 (f)
Behelfsmässig feuerbereit (mars 1945),

Art. Gruppe Fest11ng Kristiansand
Art. Unter-Gruppe Sögne
231 HKB 20/979 4-10,5 K. 332 (f)
232 HKB 21/979 4-10,5 K. 331 (f)

(4)
16,0
16,0
22,0
15,0
10,0
14,0
16,0

(5)

(6)

Kalleberg
Hitteröy
Varnes-Fyr
Marka
Lodshavn
Husvik

HKAA
HKAA
HKAA
HKAA
HKAA

Nordberg

MAA 503

III./978
III./978
III./978
III./978
II I./978

Mandat
16,01 Ime
12,0 Landehovden
17,0 Skadberg

HKAA II./979
HKAA II./979
HKAA I I./979

16,0 Moen
ll,O Ny-Hellensund

HKAA II./979
HKAA II./979

Art. Unter-Gruppe Kristians,md, MAA 502
Odderö)•
MAA 502
233 MAB 2/502 3-15,0 K. (n)
12,0 1 Kjaere
1-15,0 K. (L. G.)3
· MAA 502
234 MAB 3/502
2-21,0 K. (n)
16,8 Flekkeröy
MAA 502
235 MAB 5/502 4-24,0 H. (n)
9,0 Odderöy
236 MAB 6/502 3-38,0 SKC 34
MAA 502
•12,02 Vara
303./III.
4- 8,8 Flk.
14,0
1 Enligt annan uppgift skottvidden 16 850 m.
2 Utgjorde norska sidan av den tyska "Skagerack-spärren". På danska sidan vid Hanstholm 4 st pjäser av samma modell och kaliber med angiven skonvidd 55 000 m.
3 L. G. Leuchtgeschiltz.

=

167

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Art. Untergruppe Lillesand
237 HKB 31/979 4-10,5 K. 332 (f)
238 HKB 32/979 4-10,5 K. 332 (f)

16,0 Justöen
16,0 Lillesand

Gmppe Arendal, HKAA IIL/979
HKB 33/979 4-10,5 K. 332 (f)
HKB 35/979 4-10,5 K. :m (f)
HKB 36/979 4-10,5 K. 332 (f)
2- 8,8 Fik. (r)
242 HKB 17/981 4-10,5 K. 331 (f )

16,0
16,0
16,0
14,0
11,0

Art.
239
240
241

(6)

HKAA III./979
HKAA III./979

Arendal
Hisöen
Risör
Skaatöy

HKAA III./979
HKAA III./979
HKAA III./979

Flostaöen

HKAA III./979

Terr. Abschnitt Oslo/jord
Befehlshaber: Generalmajor v. d. Hoop
Standort: Drammen
Kdt. der Seeverteidig,mg Oslo/jord
Kommandant: Kpt. z. See Schönberg
Standort: Horten
Art. Kdr. Oslo/jord, HKA-Rgt. 980
Kommandeur: Oberstleutnant Sprockhoff
Standort: Horten

Art. Gmppe Larvik, HKAA I./980
243 HKB 1/980 4-10,5 K. 332 (f)
244 HKB 2/980 4-10,5 K, 331 (f)
2- 8,8 Flak (r)
245 HKB 3/980 4-12,0 K. 370 (b )
246 HKB 4/980 4- 8,8 Flk. (r)
247 I-'(KB 5/980 4-12,0 K. 370 (b)
2- 8,8 Flak, (r)
248 HK-LehrBartr. Stavern 4-8,38 F. K. 271 (e)

16,0
11,0
14,0
15,0
14,0
15,0
14,0

Gruppe Maageröy, MAA 501
HKB 8/980 4-10,5 K. 331 (f)
MAB 3/501 4-15,0 K. (n)
MAB 4/501 4-15,0 K. (n)
MAB 6/501 3-38,0 K. M. 361
MAB 2/MEA2 3-28,0 K. (n)
Torp. Battr. 3-45
254 Alarm-Ba ttt·. 3-10,5 K. 332 (f)

11,0
16,0
16,0
54,0
20,0

Art.
249
250
251
252
253
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Larvik
Langesund
Nevlunghavn

HKAA L/980
HKAA I./980

Rakke
Malmöen
Vesteröen

HKAA I./980
HKAA I./980
HKAA 1./980

Stavern

HKAA I./980

Maageröy
Kongshavn
Bolaerne
Toraas
Notteröy
Oskarsborg
Kaholm
16,0 Horten

HKAA L/980
MAA 501
MAA 501
MAA 501
MEA Oslo
MEA Oslo
HKAA I./980

(1)

(2)

(3 )

(4)

(5)

(6)

Art. Unter-Gruppe Rauöy
Rauöy
255 HKB 6/980 4-10,0 K. 17/04
HKAA I./980
14,0 Torgauten
2-10,5 K. 331 (f)
11,0 Mörviken
15,0 Kjököen
HKAA I./980
256 HKB 7/980 4-10,0 K. 17/04
2- 8,8 Fik. (r)
14,0
K. A. L. N.
257 Battr. Rauöy 4-15,0 K. C. 14
16,0 Rauöy
HKAA I./980
11,1 Dale
258 HKB 17/971 4-15,5 sFH. 414 (f)
1 Hade tillhört det franska slagskeppet JEAN BART.
Anm: Enligt en uppgift från mars 1945 skedde en omorganisation. Art. Unter-Gruppe
Rauöy utgick och i dess ställe organiserades Art. Gmppe Fredrikstad med batterierna
7/�80, 6/980 och 17/971. Battr. Aauöy (2./501) överfördes till Art. Gruppe Mageröy.
5./501.
SKILJAKTIGHETER IFRÅGA OM BATTERIERNAS SAMMANSKTTNING
I TABELLER ROLL 1651 OCH TABLA:ER 1074.
Batteri

Nr.

18
23
29

Art. Gruppe
Harstad
51
74
82
83
88
118
126
128
130
132
144
164
181
196
235
236
242

Roll 1651

Roll 1074

4-10,5 cm SK C/32
3-10,5 cm SK/06
3-15,0 cm Uto C/16

4- 9,4 cm Lv. (e)
4-10,5 cm SK L/45
6-15,5 cm 416 (f)

Finns ej här
3- 9,4 cm Lv. (e)
4- 8,8 cm Lv/37
4-10,0 cm SK L/40
4-10,5 cm K. 331 (f)
4-10,5 cm K. 331 (f)
4-10,5 cm K. 331 (f)
Finns ej här
Finns ej här
Finns ej här
4-15,5 cm sFH. 414 (f)
Finns ej här

4-22,0 cm M. (p)
2- 9,4 cm Lv. (e)
Finns ej här
Finns ej här
Finns ej här
Finns ej här
5-10,5 cm K. (f)
2-15,O cm Leuchtgeschi.itz
4- 7,5 cm K. (b)
2-15,5 cm K.
Finns ej här
2- 7,5 cm K. (j)
13-2,0 cm Lv. (e)
4-2,0 cm Lv. (e)
Finns ej här
4-15,5 cm K. (f)
2- 6,5 cm Lv. (e)
1-15,0 cm Leuchtgeschi.itz
Finns ej här

Finns ej här
4-12,7 cm K.
6-15,5 cm K. 416 (f)
Finns ej här
Finns ej här
4-10,5 cm K. 331 (f)
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37

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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38
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OSLO

39
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I

IL

l,,4V Lt"JUXU

12. HADSEL

13. SVOLVAER
11.. VEST VAAGÖY

15. FLAKSTAD

16. MOSKENES

17. NARVIK
18. OFOTFJORD
19. KORSNES

20. VESTFJORD

M E L LA N N O R G E

I

36

NUXUXt:.lciA

2. VARTÖ

I

��

BERGEN

l.

✓

/

35.

36.

37.
38.

39.
40.
l.1.

l.2.
43.

1.4.

Gen. Kdo. XXX 111. A.K.
FOLDA
28. ÖRLANDET
29. DRONTHEIM-WEST
BODÖ
30. KRISTIANSUND
SANDNESSJÖEN
31. MÖRE
BRÖNNÖYSUND
VIKNA
32. ROMSDAL
33. AALESUND
NAMSOS
34. STATLANDET
DRONTHEIM-OST
SYD N O R G E
Gen.Kdo.LXX.A.K.
45. STAVANGER-SUD
NORDFJORD
1.6. EGERSUND
SOGNEFJORD
47. VANSE
HJELTEFJORD
48. MANDAL
BERGEN
49. SÖGNE
KORSFJORD
50. KRISTIANSAND
BRÖMLAFJORD
51. LILLESAND
HAUGESUND
52. ARENDAL
STAVANGER-NORD
53. LARVIK
KARMÖY-S0D
51.. MAAGERÖY
STAVANGER-HAFEN
55. RAUÖY

MANDAL
H.M./A-MJ.

Artillerigrupp
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

2
3
3

-

2

-

1

3

4
-

-

4

-

-

-

-

130

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

3
3

2

-

2

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

1
1

1

1

42

1

I

1

I

-

l

4
2

4
5

5
6

-

5

3
6

34.

1

2

1
7

4
6

Transport

-

-

2

-

-

6

7

Luftvärnsbatterier

-

-

6

-

30.
31.
32.
33.
36.

1

4

I

-

1

-

Torpedbatterier

-

1

5
3

3

35.

-

I

1

4

24.
26.
27.
28.
29.

Marina
batterier

-

2

22.
23.
25.

I

3
5
6

5
4
7

21.
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I

Armebatterier

Bilaga 1 till karta 1
(Se även bilaga Il)

2

3

3

1

I

10

I

3

13

Artillerigrupp
Transport
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
41.
46.
47.
48.
49.

Armebatterier

Marina
batterier

130

Luftvärnsbatterier

42

10

13

7

1

1

2

1

5
2

1
2

2

1

-

-

-

-

5

3
4
2

4

1

2
4
3

2

5

1

l

-

50.

-

4

52.
53.

4
6

54.
5 5.

Summa:

2

2

-

l

3

n.

I

Torpedbatterier

-

-

-

2

1
1

1

1
3

2
4

-

-

1

193

65

15

27

4

1
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Bilaga 2 till Karta 1
NAGRA KOMMENTARER TILL KARTA I.
Kustartilleriets olika batterier (arme-, marin-, torped- och luftvärnsbatterier)
var grupperade för att såsom en väsentlig men integrerande del ingå i det totala
kustförsvaret av Norges långa kust. Ar 1945 (vid krigsslutet) var försvaret av
hela Norge uppdelat i fyra större territoriella områden, av vilka tre inneslöt
kustförsvaret, nämligen 1) Armee-Abt. Narvik, 2) Gen. Kdo. XXXIII. A. K.. ,
och 3) Gen. Kdo, LXX. A. K. Gränserna mellan dessa mndden framgår på
kartan av artillerigruppernas fördelning.
Nordnorge - d. v. s. området Lyngenfjorden-Narvik-Lofotenarkipelagen
hade av Hitler redan tidigt givits prioritet vid försvaret av Norge. Bakom detta
beslut kan man spåra den vikt som man på tyskt ledande håll tillmätte betydel
sen av järnmalmstillförseln från Sverige via exporthamnen Narvik liksom be
dömandet att en väntad allierad invasion skulle riktas just mot detta omdde.
Området ifråga får sin militärgeografiska prägel främst av de båda inloppen till
Narvik, sydvästifrån den djupa och vida Vestfjorden och norrifrån passagen
förbi Harstad i Lofoten. Det var därför naturligt att området byggdes ut till en
omfattande och stark kustfästning med bl. a. de svåraste marina kustbatterierna
- 40,6 cm pjäser - vid Trondenes (nära Harstad) och på Engelöya (sydöst om
Svolvaer) /Artillerigrupperna 8 och 20/. Narvik i allierad hand skulle förutom
att malmtrafiken till Tyskland stoppades medge allierade styrkor att tränga in i
Sverige (på vars neutralitet man inte helt litade i den tyska högsta ledningen)
med de konsekvenser detta kunde föra med sig, främst en intensifierad luftkrig
föring mot den tyska hemorten från baser på Skandinaviska halvön. I realiteten
hade en dylik händelseutveckling inneburit en strategisk omfattning norrifrån av
Tyskland.
Det mellerJta avsnittet (Gen. Kdo. XXXIII. A. K.) är, som framgår av kar
tan, mycket vidsträckt, vilket närmast Hr sin förklaring däruti, att vissa kust
sträckor saknade direkta landsvägsförbindelser med det inre av landet, andra
åter skyddades av synnerligen svårnavigabla farvatten. Det fanns sålunda goda
betingelser för att lämna dessa kustområden helt utan artilleriförsvar. Man
kunde nöja sig med övervakning från luften, patrullering till sjöss och armepos
teringar i land.
Syd11orge, slutligen, ligger närmast de Brittiska öarna och var följaktligen
utsatt för faran av fientliga företag s1väl från luften som fdn sjön. Här finner
man också, att det tyska kustartilleriet i huvudsak koncentrerades till de förut
varande norska kustfästningarna (Bergen, Kristiansand och Oslofjorden). Av
speciellt intresse i södra Norge är den s. k. "Skagerack-spärren" (Anillerigrupp
50), tidigt etablerad för att trygga sjöförbindelserna mellan Danmark och Norge,
en livsviktig etapplinje för de tyska trupperna.
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Bilaga 12
SAMMANSTALLNING AV GRUPPERINGEN M.M. AV DET TUNGA ARMEKUSTARTILLERIET OCH DET
SVÅRA MARINA KUSTARTILLERIET.
(Slutläget vJl.ren 1945)
Lfd.
Nr.1

Armekustartilleribatterier (HKB)
Batteriplats

I

Pjäsamal och
kaliber

I

Skonvidd
i km.

3-21
3-21
3-21
3-21

89
116
146

Straumöy-Sild
Klinga
Eidsbygda

3-21
3-21
3-21

16,0
16,0
10,0

175
188
197
202
213
219

Rossland
Hetlefloten
Skaaredal
Fjölöy
Mallemen
Tengsereid

4-21
3-21
3-21
3-21
3-21
3-21

16,0
16,0
16,0
16,0
30,0
16,0

l
z
3
4

Hänvisning till Bilaga 11
PJl. Engelöy (sydöst Svolvaer)
f. d. norska pjäser
I trillingtorn

I

I

I

Batteriplats

Armee-Abteilung Narvik
16,7
36
Trondenes
38
16,0
Andsfjord
Olnilsöen
64
16,5
Lödingen
74
16,7
Diet12
80

Nordberg
Rolla
Liland
Tjelneset

21
32
57
66

Lfd.
Nr.1

Marina kustartilleribatterier (MAB)

Mittel-Norwe gen
Hysnes3
120
Husöen
126
Orlandet
127

Sud-Norwegen
Kvarven I3
182
Kvarven III
183
Sandviken3
184
184
Fjell
185
Hellen I3
204
Kvittingöy
216
Vigdel
217
Naerbö
234
Flekkeröy3
235
Odderöy3
Vara
236
Notteröy
252
Oscarsborg3
253

I

Pjäsantal och
kaliber

Skottvidd
i km.

4-40,6
3-21
4-17
4-30,5
3-40,6

56,0

20,0
19,6
56,0

2-21
3-28
3-28

10,0
34,0
38,0

3-21
3-24
2-24
3-284
3-21
4-17
4-17
4-24
2-21
4-24
3-38
3-38
3-28

13,0
7,0

29,9

9,0

37,0
14,0
20,0
19,0
24,6
15,0
9,0
55,0
54,0
20,0

Bilaga 13
OVERSIKT AV GRUPPERINGEN AV 14,5 CM OCH 15,5 CM
HKB I SLUTL;A;.GET 1945
Lfd 1 Batteriplats
:

Nr:··.
2
3
4
5
7
8

9

12
13
14
16
22
27
30
31
39
40
41
42
43
44
46
47
48
50

51

59
60
61
62
68

I

Pjäsantal
och kaliber

Armee-Abt. Narvik

Falvik
Kaagsund
Lyngen
Langli
Seljevik
Rottenvik
Russelv
Vandsund
Lenangen
Nordeidet
Vaagnes
Ersfjord
Grunnreisa
Haagnes
Engenes
Grötavaer
Elgsnes
Bremnes
Aspenes
Sollia I
Sollia II
Mele
Aalmes
Melbo
Strönstad
Kjeöen
Hauge
Jusholmen
Ramberg
Buksnes
Rombakken

4-15,5
6-14,5
6-14,5
4-15,5
4-15,5
4-15,5
6-14,5
4-15,5
6-14,5
4-14,5
4-15,5
4-15,5
4-15,5
4-15,5
6-15,5
4-15,5
4-15,5
4-14,5
6-15,5
4-15,5
4-15,5
4-15,5
6-15,5
6-15,5
6-15,5
6-15,5
4-15,5
4-15,5
4-15,5
6-15,5
6-15,5

'' Hänvisning till Bilaga 11
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cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

k.
k.
k.
h.
h.
k.
k.
k.
k.
k.
h.
h.
h.
k.
k.
k.
k.
k.
h.
h.
h.
k.
k.
k.
k.
k.
h.
k.
h.
k.
h.

I I
Lfd.

Nr:''
84
93
96

100
106
107
ll2

117

130

132
132
140

141
147
159
165
173
174
196
198
199
203
205
230
258

Batteriplats

!

Pjäsantal
och kaliber

A1ittelnorioegen
Laukvik
6-15,5
6-15,5
Hernes
4-15,5
Grönsviken
4-15,5
Dönnes
6-15,5
Ulvingen
Brönnöysund-Nord 4-15,5
6-15,5
Utvorden-SUd
5-15,5
Hoddöen
4-15,5
Hevnskjöl-Nord
4-15,5
Hemnefjord
2-15,5
Lian
Bud
6-15,5
6-15,5
Gossen-Slid
6-15,5
Overaasjöen
6-15,5
Eltevik
Siidnorwegen
6-15,5
Floröy
4-14,5
Böevaagen
5-15,5
Forsö
6-15,5
Nordheim
4-14,5
Fiskaa Vann
6-15,5
Vikene
6-15,5
Randaberg
Skudenes
6-15,5
Skadberg
4-15,5
4-15,5
Dale

Summa batterier:
8 st. 14,5 cm kanon (40 pjäser )
14 St. 15,5 cm haubits ( 52 pjäser)
34 St. 15,5 cm kanon (178 pjäser)

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
h
h.
k.
k.
k.
k.

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.

Bilaga 14
OVERSIKT OVER GRUPPERINGEN AV 15 CM KUSTBATTERIER
Lfd.
Nr.''
15

29

37

73

74
79
81
94

95

119
120
121
129
138

155

180
192
201

209

217
224
227
233

250
251
257

(Slutläget år 1945),

Batteriplats

Antal pjäser
Armee-Abt. Narvik
4
3
4
4
1
4
4

Karlsöy
Varden
Skrolsvik
Tjeldöy
Lödingen
Skraaven
Stranden
Brömsneset
Arnöy
Brettingnes'•''''
Hysnes·'"'
Lökhaug
Melland-West
Kristiansund-Nord
Aalesund
Skjellanger
Korsnes
Haugesund
Finnöy
Naerbö
Markö
Nordberg
Kjaere
Bolaerne'-'·''
Toraas
Rauöy-'''..

I

Mittel-Norwegen
4
4
4
3

4
4.
3
3

Siid-Norwegen
3

4
4
4
l

6
3

4
4

4

4

Summa batterier: 26 st
St1mma Piäser: 94 st

MAB

HKB

MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB

MAB
MAB
MAB
MAB
MAB
MAB

MAB
MAB
MAB
MAB

ISkottvidd
i km
22,0
15,4

22,3

23,0
?
16,0
23,0

HKB

HKB

HKB

HKB

16,0
16,0
22,0
14,0
16,0
22,0
15,0
13,0
22,0
18,0
17,0
22,0
24,6
22,0
16,0
12,0
16,0
16,0
16,0

i, Hänvisning till Bilaga 11
'"1' Norska batterier
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Bilaga 15
TORPEDBATTERIER INGÅENDE I KUSTARTILLERIFORSVARET

Lfd.
Nr."'
74
74
118
121
122
137
144
144
161
172
175
182
189
192
253

I

(Slutläget år 1945).

Batteriplats

Antal torpedtuber
och kaliber i cm

Porsöy
Korshavn
Ledangholm
Hasselvik
Hambara
Nordlandet
Otteröy-SUd
Julholmen
Angelshaug
Rutleda!
Hjelte
Kvarven
Ljones
Raune
Kaholm

2-501

I

1-501

Ingående i:
MAB
HKB
Armee. Abt,
Narvik

MAB
MAB

4-53
4-53
4-53
4-522
2-52
2-52
2-45
2-45
3-53
3-45
2-45
3-53
3-45

MAB
MAB

Summa torpedtuber: 45
50
52
53

cm
cm
cm
cm

HKB
MAB
MAB
HKB
MAB
MAB
HKB
MAB
HKB
MAB
HKB

12
4
8
18

Summa torpedbatterier: ingående i:
MAB HKB
5
8
'" Hänvisning till Bilaga 11
l Enligt annan källa 3 st, 5 3 cm
2 Enligt annan källa 4 st. 53 cm
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MittelNorwegen

st,
st.
st,
st.

Siid-Norwegen
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Summary
The German coast defence in Norway 1940-1945 was organized and erected
in order 1) to serve as prima! defence against allied invasion operations from the
sea, 2) in cooperation with naval forces to secure the shipping along the Norwe
gian coast, and 3) to protect important naval ports and bases as well as airfields,
factories and other establishments of importance for the national and war econo
my situated near the coast. l3uilding of che coast defence starred just after the
German assault on Norway April 9th 1940 and was continued during the war.
Ten naval artillery companies had landed <luring the first day (9/4). Norwe
gian coast fortresses were occupied and their intact pieces made ready for action.
The coast of Norway is very long. Therefore it was impossible and also from
tactical reasons not necessary to groupe batteries all along the coast. The coast
:millery was organizcd in army- and navy ( or mixed) artillery groups at impor
tant places. (See Map.)
Two British commando raids - 4th March and 26th December 1941 against
the Lofoten area - turned ont to be of great significance to the organization
and reinforcing of the coast artillery. 12/3 1942 Hitler, very much alarmed,
ordered a total of 160 coast batteries to be grouped along the Nonvegian coast.
During the raid in december against Vaagsöy and Maalöy Islands the British
cruiser KENYA rilenced a battery of 10,5 cm guns sitnated at Rugsundsöy. The
battery was totally demolished and the Germans realized that the personnel and
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material outfit of their coast batteries was not at all sufficient. Coast batteries
without searchlights and antiaircraft artillery wcre in no condition to resist such
a superior assault power as that at Maalöy. The British commando raid there had
been carried out by 51 officers, 525 men, 1 cruiser, 4 destroyers, 1 submarine and
R. A. F. units.
Right up to the end of the war the building turned out to be slow owing to
mariy difficu!t and delaying factors, among other things !ack of ttansport vessels,
material and working power. \'Veather conditions, especially during the winter,
extremely complicated the construction.
The Germans organized their extensive coast defence mainly owing to Hitler's
permanent fear of allied invasions in Norway, especially in nonhern Norway,
wherc the Lofoten archipelago with its favourable terrain was exploited for
construction of a strong coast fortress with numerous batteries of various calibres
and ranges. The naval battery at Trondenes (near Harstad) for example consisted
of four 40,6 cm pieces ranging 56 kilometres.
The German coast artillery in Norway was "bodenständig", i.e. the batteries
were confined at their places because they had no means of conveyance of their
own.
The pieces provided for the coast defence were principally war-trophies from
the campaigns in Poland and France, German pieces were provided in a smaller
scale only. The principal part of the antiaircraft arcillery, subordinated to the
coast arrillery, consisted of russian materie!.
In connec;ion with the retreat from northern Finland and northern Norway
(alltumn 1944 and winter 1944-1945) thc Germans suceeded in removing a
n1,1mber of coast batteries. These were used to reinforce the Lyngenfjord-Narvik
Lofotcn area. Remaining batteries had to be demolished as the troops had passed.
In the spring 1945 the German coast artillery in Norway consisted of 12 army
coast artillery regiments and 13 navy coast artillery battalions in three main
scctors: 1) Armee-abr. Narvik (nonhern Norway), 2) Gen. Kdo. XXXIII. A. K.
(central Norway ), and 3) Gen. Kdo, LXX. A. K. (southern Norway).

Artillery
Army
Naval
groups
Antiaircoast
coast
(second�ry
Pieces
Pieces Torpedo
craft Pieces
b;itteries
batteries
batteries
groups m- batteries
cluded)
1)
2)
'3)

20
14
18

60
59

74

855

23
17
25

2
6

267

7

1

9

17

92

The coast artillery personnel at that time consisted of 2 1 236 officers and men
from the army and about 7 700 from the navy.

