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'  - —— bgtrfiffande atrödda lakttaeelaer i somband med rena till Torne& ocH Warvik».

Jj''^ Resans omfattiri^»

'/*t/'/ t h
'"■ ' Efter förhandlingar den 17»-19* augusti i vissa finansiella och ritts-

''^/K t '
—  liga frågor herörande traneitotrafiken -^ör^tug den tyska delegationen sAaos
'"• %

järnvägsstyrelsens gäster^eh resa till Övre Norrland» Resan företogs den

17 •-2}» augusti Stockholm - Haparanda - Tomeå - Boden - Narvik och äter»

I resan deltogo

från tysk sidai

Uinisterialxat Dr» Rau, Reichsverkehrsainisteriun

Reiohsbahnrat Fiender, - " .

-  - Clauss, Reiohsbahnbevollmächtiger vid BSB, Köpen
hamn

Oberfeldzahlmaister Säuberlioh, Transportabteilung, OKN

Regierungsrat Sr» Keim, OKW

-  Br. Hoffman, OKW

Major Maenss, TO, Stockholm

^  från svensk sida»

Byräohefen Berger, Järnvägsstyrelsen

Major von Horn, - " -

samt i viss utsträokningt

Distriktschefen Scfattta, Luleä

Trafikinspektör Hilsson, Boden

• e . Lindblad, Kiruna

Maskiningenjör Sahlstedt,

Dr» Rau Innehar sedan förkrigstiden en i^kelpost beträffande den



SSuberlleh (aktir stat) tillhör Planun^ahteilung inom högkvaz*teri»t8 trnns^

porbaTdelning ooh har alltsedan inmaraohen i Österrike 1938 alltiil tjänst

gjort hos gensralfältmarskslk Idat vmder större operationer» Keim» Hoffnan,

Clause ooh Fiender hade samtliga före och under kriget undergått militdr

uthildning» I ̂rarje fall ds håda förstnämnda voro officersuthildade.

Beträffande resans anordnande m& följande anföras. Bnsan hesJöte

den IT/ö* Inresefoimalitetema i Finland och Norge skulle förmedlas av

transportoffioeren. Major Ifoense. Denne erhöll frän tyska legationen be

skedet» att vanlig ansökan om Inresetillstånd (Fragebogen i 2 ex) skulle

avgivas av eamtliga deltagare. liSnär/fésan ursprungligen avsetts anträdas

IS/S» anmälde major Maenss endast till vederbörande militära norndighet i

Oslo samt Bahnhofsoffiaier Narvik» att Inresa över Riksgränsen förentnd

2l/8* Inreseformallteten i BJÖmfjell inskränktes härigenom till att en

namnförteckning företeddes den i Bjömfjell tjänstgi5rande tjänstemannen lu*

Sioherheitspolisei • Nnder vår vistelse i Narvik erhöllo Ortakoirmandant och

Bahnhofsoffisier därstädes fem olite telegram och telefonsamtal från olika

Osloinetanser» som förkunnade delegationens ankomst. Det konstaterndeo att

för vissa ändamål ooh viss personal inresa över Björr^ell enklast ordnas

genom telefonsamtal ■ Laplaudicf-w Bedinhofsoffisier eller Ortskom-
Rt

mandant Narvik - Sipo Bjömfjell.

II.

Allmänna inkttagelsw.

Då undantagsvis ett enskilt santal med Dr. Rau möjliggjordes, gnv

denne i försiktig fora uttryck för en pessimistisk syn på krigsutgången.

Han ansåg icke något avgörande i öster sannolikt detta år utan riiv.n-vln red
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Riöjlighotdn av forteett Idngvari^ kraftmätning, ^en om ett betydande

resultat vore att förvänta av ds påg&ende operationerna i öster, torde

dessa in^lunda bringa fiyssland pä knä* östgränsen - om vid Volga eller

Ural - torde fä karaktären av det gamla romarrikets "limes", dvs. en psirma-

nent staxkt besatt oilltärg^äns. Såväl Dr. Bau som Säuberlioh antydde att

dels "uppgifterna började växa den tyska ledningen över huvudet", dels att

bristen på folk gjorde sig allt starkare gällande såväl beträffande den ope

rativa handlingsfriheten som Ifråga om hemmafrontens behov av arbetskraft.

Transportproblemens avgörande inverkan på såväl krigföringen som.

det strategiska ooh taktiska handlandet underströks upprepade gånger. Dele

gationens medlemmar, likera tidigare de företrädare för transporttjänsten

frän staber i Berlin (Chefen Heimatatab Noz^^ Oslo ooh Helsingfors, med

vilka transiteringsfrågor under den gångna sommaren dryftats, antydde att

man inom den tyska ledningen mången gång hade att kämpa med ioke blott fien

den ooh väderlelron utan fxamför allt ett alltför verklighetsfrämmande såväl

strategiskt som taktiskt önsketänkande, som icke ägnade transportproblemen

nöiig hänsyn. Uan fällde synnerligen drastiska omdömen om de "Karten- und

Schulatlas-etrategen", som i olika instanser fått göra sig alltför iqyoket

gällande, men som även till följd av de för krigsmakten dyrköpta erfarenhe

terna tid efter, annan måst avlösas. Samtidigt smd man hos högre chefer ooh

stabeobefer icke sällan mötte bristande föratåelae för transporttjänstena

krav, saknade den i rena transporttjänstbefattningar placerade personalen

mången gång varje spår av traneporttekniek utbildning. Där utbildningen

bibragtes först genom den praktiska tjänstgöringen, medförde detta onödiga

ooh dyrbara friktioner.

Dåmet natlonalaoeialistiska förkrigsprogrammet till arbetslöshetens



underhåll öoh förkovran starkt eftersatta, vilket medfiirt

ytterlig kännbara efterverkningar under kriget, -vHket numera karakberlse-

rades hava övergått till att vara ett lokomotivproblem för Tyskland sodnn

det länge varit ett tonnageprobleid för de allierade.

Den starka motorieeringen inom tyska krigsmakten har ingalunda minskat

beroendet av jänr^eförbindsleema, i öster snarare tvärtom. TstAndsätian-

det av Järnvägarna måste slw i direkt anslutning till frontens ftramflyttning

I Jämförelse ned förhållandena under första världekriget har, trote den

etora tillgången i OT (Organisation Todt),behovet av Jämvägstrupper (Rlaen-

bahnhau», Kisenbahnbrtiokenbau» och Eisenbahnbetrlebstruppen) stegrats.

"Stosstrupps** ur Eisenhahnpioniere följa främsta linjen ooh ingå ofta

(liksom marl^ersonal \ir Luftwaffe) 1 Torausabteilungen. Reparations- och

byggnadsarbeten igångsättas under pågående strid, ty oaktat att armdtrupper-

na omfatta hela Kraft«agenreglmente|^, äro Jämvägatranspoztledenw av så vi

tal betydelse för operationerna, att man bokstavligen eftereträvar möjlig

het till i- ooh urlastning på stridsfältet.

Byeeaxna utnyttjade hänsynslöst sina Järnvägar för såväl strategiskt

som taktiskt långt framskjutna urlastningar. I kritiska skeden kördes "en

kelriktad" trafik t.o.n. in i det tyska artilleriets verkningsområde. Sön

derskjutna ooh -bombade tågeätt vräktes åt sidan, spåret lagades och nästa

täg drevs fram, så långt det glok osv, ^

För svenska förhållanden visades påfallande intresse endast för den

och uppträdande hava

gJDvtatfeåaihs n^restanda erhöHo synnerligen höga

vitsord, även i de fall då samtal ooh yttranden endast avsfigos för tyska

öron.



ITord^Worigo»

1. StYTkefflr*'*''

'  Qodstr&nsiteringen under eenaste halvår saat vissa förhandlingar

i juni - augusti med tyska traneportsakkunniga hava givit anledning för^

DOda, att en euooeSBiv förstSrkning av i Nordnorge stationerade krafter

pfig&tt ooh ioke Snnu avslutats* Setts bestyrktes vid samtal ned 0x>t8koo~

mandant Narvik, som uppgav, att permittenttraflken (3 tåg h 430 man per

vecka) tidigare medgivit pemdssioa var 9* månad men att ned nuvarande

styrkor kunde permission beredas ht^st var 12* månad* Ifråga om möjlig

heterna sedan "ros uns achon angemeldet Ist", sade man, "daran velien vir

tiberhaupt nioht denken***

Följande signifikativa siffror må anföras» Trafiken över Riksgrän

sen - ̂Isin^torg omfattar personal från 'Vordraum** intill (minst) Eairener-

fest - Nordkap* Då Tardö -> Kirkenes-pemdttentema gå över Petsamo och

då det på ett '*Hirfblaen"*tåg från Haparanda 2l/8 medföljde personal från

Langnes, ör det troligt, att fih^bindelserna till området öster Laksen-

fjord (ev. Porsangerfjord) gå Över Finland. "Omloppstiden** för en per-

mittentresa Narvik - Tsrskland ooh åter är 21 ̂ gn* Här tillkonmer i m&nge

fall 2x4 dygn för resan tilljNarvik* På nio månader omsättas:

270 - 21 j ^ 48*600 man* På 12 månader (52 veokor) omsättas
7

(52 - 3) * 450 - 66,150 man*

X visa utstriokning torde personaltillskottet utgöras av arbete

trupp (OT osv.) till de omfattande befästningsarbetena* Om dessa uppgav

man, att Nordnorge ännu för ett år sedan erbjudit de allierade stora

möjligbeter till aktion, men att, "Jetst wäre der Tomsor willkonmen, denn

er wHrde siob nur die Zähne völllg abbelesen*** Om de hittills företagna

raidoma mot Nordnoi^, uppgav man, att engelsmännen endast använt norsk

trupp*
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2« HanmfBrhAllandena 1 Barvik»

At d« 56 eoB sänktee i april 1940, hava 6 bärgate eller un-

danrbJtB* 28 'vralc kvarllgga* I första hand har man frigjort malakajen

oeh den ̂ mla poetpiren* Malakajen oofa viken öster därom, som utgör ör»

logsbas, skyddas av kraftig nätspärr* Nu disponibla kajutxynnen för medel

stora ooh större fartyg voro 2]/ö upptagna:

malmka.len: 1 fartyg, oiika 3*000 Brton*

postplren: 1 , 4*300 "

( "/( nnfU '
^  " I

1 utanför varandra*
1  , 2*500 " )

1 mindre motorseglare vid pimooken.

Fagemeskalen: 1 fartyg, oiika 6*000 Brton.
(onda kaj med (ettvrak oeh en vrakdel - akterstäv - kvarlig^^)*
spårfözblndel*
se, malmkajen
undantagen) •

Den gamla nedbrända kolkajen har man nyligen börjat reparera* Ba

mindre p&lkran i vericsamhet*

Postplren användes för underhAlls- ooh permlttenttranaportema*

Hellan posti^^Jfan och Fsgemeskajen användes visst utrysme dels s&som

'?iskkaj", där Lofotenflsken cmilastas i kylvagnar, dels sAaom olJekaJ*

Lagerutrymme för minexaloljor saknas dodk med undantag för en mindre ut-

JämnlngsoiBtem (oizka 100 o^)*

Inga kajer ägde kranar av nägot slag*

Av de 1940 sänkta tyska Jagarna är vraket efter "Anton Sohmitt"

(sänkt tvära malmkajen) undanröjt, vilket även gäller ett vrdc vid post-

piren ("Uax Sohults" eller "Erioh Giese"?)* Commodore Bontea ohefafartyg,

•  .. .. f,.,., \ I.. I . . !,r>..r.



labellSngder norr darom« har nan ioke lyokata bärga* Dykare har

iakttagit stoftet efter Bonte, liggande i kojen, sten icke fOrmått bärga

detta* Anblicken av vralrat och de scener, som vattenrörelserna framkalla,

sägas ha varit dykarpersonalen övermäktiga, varför de även "för 100000

Mark" ioke kunna förmäs arbeta i vraket. Han hade därför beslutat att upi

giva bärgningsförsöken*

3* örlogsbaaen Narvik*

Det inre basfJfarsvaret omfattar bl*a* p& Framneshalvön 26 cm^2l om

cm Iv samt batterier p& Ankeneahalvön* Fasta, svåra batterier

torde nu vara färdiga, ex^ de tunga jämvägspjäser, som april - maj 1941

transiterats Trelleborg - Riksgränsen, tmder senare delen av sistlidne

augusti återgått över Riksgränsen -.Storlien* I övrigt torde fasta för-

svarsanetalter finnasyvid inloppen till Herjangen, Skjom^en, Ballangen

och Brelviken* Lvakan i Rarvik iakttagna 200 m öster postpiren, vid

Tassvlk (färjläget) samt på Fagermsudden. På Pagemeskajen iakttogos

fyra oedelevåra (oixka 12,7 os) pjäser med sluten sköld, avsedda för fast

uppställning* Pjäserna skulle synbarligen onlastas frfin Järnväg till

fartyg* Få Narviks station iakttogs natten 21.-22/8 en synnerligen on^

sorgsfullt inhöljd tung JämvägepJäs (26 cm?), den sista enheten av de

enligt ovan avtraneporterade pjäeema*

örlofpfartyg*

Följande enheter tamogus;

a) Chsfsfartyget för "Admiral Rordmeer**, Cirka 1606 ton^^agareslorov,

men stora däokshus i stället för torpedbeetyokning* Kn 10 å 12,7 cm pjäs

på backen, i övrigt endast staik Ivbestyokning.CPlakleitetand akterut,

minst en dubbel ooh 4-^ enkla 37 cm lvakan eamt minst 3 Ivksp*
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b) «n Solmellboot

o) en R-boot

d) en TorpoBtenboot

e) en sfiara d^äfartyg anvSnd gananal norsk kanonbAt*

BaafSrrAd.

Uarlne-^eugaot Harvik disponwar ntxymnet mellan nalndtajen odh

postpiren* Avse^rda kvantiteter epSmstrl (nSt^ boJar« bomdelar) iakt-

togos såväl upplagda och under i^astning där som även under transport

genom Sverige.

4* Militära anstalter.

Stora baraokläger hava iqppförts sSder om staden pA ömse sidor «n

vägan till Beisf jord. Dessa ur luftskyddseynpunkt alltför saomtaaträagda

läger utgjorde ett av Ortsk<nimandanta stora beltymiiier. Tvenne läger, sam

manlagt lynsnande minst 3 bat, voro Åtminstone delvis belagda. I ett ny-

uppfört lägeYnieil bl.a. b to ra tonnia stallar, voro endaat föxrAden ooh

vaktlokaler i bruk.

Omedelbart norrom Narviks station iakttogs barackläger för en ut-

bildnlngsbataljon, för Ivtruppfözband, för axbetstrupp samt ett Duroh-

ganglager.

Heeresseugaot Narvik disponerar utxymmet öster Marineseu^mt.

Följande mtrl obs^verades:

6 st 153 mm Schneid^haubitser (tillverkningsAr 1937 eller -39)

med tyeka '^nvimingar'*.

4 st sannolikt 15 cm LangrohrgeschUtse (delad motortp).

6 st minst 150 om strAlkastare.

c ta 20 st 90 cm -**-

i:t.t .10-tul minst S ctn PAK.



5.

Sj 6flygstatioB i Beisfjord, innanför Fagemeaudden.

Ntixmaste (?) fljrgffilt Bardtifoss.

En Fieseler^torohyanKTÖndiit. ett ndnlntaK fält 100 m frän järnvägs»

I banmenjett iq>pleg om olika 600 tosana 2^0 kg brandbomer, avsedda

att laddas med bendin*



6, KOTimunlltat löner * ^

jamvagAfc ÄW—

Ny^£gTiader»

dyktet, att malisbanan **prrnianentkelagts** för att kuxma utnyttjas

som kilTäg, är falskt* Uan har endast kompletterat makadainballasten

till normal höjd oob hredd* Viss komplettering av sfikexhetsanlilggning^

ama p& stationerna syntes pägå* Det enda nyhyggnadsarbete« som pfigAr,

Mr ett i berget insprängt amförrdd norr om Norddalshron* Frän den ned>

lagda Gamla Bjömfjell station är ett stiokspär under utbyggnad (ter

rasseringen klar) västerut till amförrädet, som av 07 bygges för luft-

waffes räkning* I samband härmed iakttogs en kabelgrav under arbete

iitefter linjen mellan Bjömfjell och Gamla Bjömfjell*

Under juliförhandlingama uppgav Transportkmnmandanb Norwegen '

(Cbstlt* Frh. v* Steltser), att beslut fattats om järnvägsbyggnad Nar

vik -Kirkenes* Projektet-kritiserades såsom ̂ nsirmigt, men beslutet

hade fattats av.Terboven ooh arbetet bedrevs i 07 regi av xyska fAngår

med de tvångsförflyttade norska lärarna som arbetebefäl*

T^flkteBagj^e^ (Malmbanan)*

Tägfrekvensen är f.n* 12 tåg/dag, varav frän Sverige, 1 person-

tfig* 1 permittenttåg* 4 malmtåg* 1 koltig och 1 å 2 Ws^tåg*

Tid efter annan inträffa etockningar i Narvik, som pä svensk

sida föranleda transportspärr* Lossnings- och fm* lagrlngsmöjlij^e-

tema i Narvik äro begränsade* Spårutrymmet i Narvik medger uppställ

ning av 300 å 600 vagnar* Omlastningskapaoiteten (malmvagnar oräknade)

är

normalt 40 å 30 vagnar/dag

tidvis 6o *•

maximalt 70 **



Få gi'und av de ytterligt 'begränsade larrerutrymniena är lo88ninf:en

av JSmvägsgods helt beroende av sjötrafiken såtillvida, att man efter

strävar omedelbar omlastning* till fartyg, Sven om godsoraflyttningen i

regel icke kan ske direkt, enär endast Pagemeskajen äger spårföfbindel-

se och emedan hamnkranar helt saknas, Pör växlingstjänBt disponeras in

alles 6 lok. y

Prån de lokala tysto nyndighetema i Narvik framfnrdco ontrHgot

Vw- ~ "

,  . X /y , ̂  i' y önskemålet, att icke pernittenttfigen enbart skulle expedieras nattetid
-  . »• -o

diar\-er *-Va* —
i>Kfuber1?i)f^ö'rw'irttl l Harrtlc, detta tl.a. med htoayti till svtoieheten att härtSrf-era per-
e.vi s^^r^voe, rf 3 enOM ^ -
troiltportfr r<. ankomma resp. avresa »mder tiden 2258 - 0356. Då mn i

C)-»-v5b —•

/,"M.'ewt 0s/9'Trd»vi<iK^«A ^ samband httrmed önskade en återgång till det gamla läget för åtminstone

T., ;gw t_r^r Hufolsentågen, som tidigare ankommit resp, avgått under dager, framkom

4U* diskussionen bl.a. dels att avgörande länk i hela permittenttm-

^ fikmagistralen Sydtyskland - Danmark - Sverige - Norge är färjeleden
*w#-

a—- * . Bygp stora Bält, som endast kan trafikeras vid dagsljus, dels att gSng-

A Acy** rc

<4^ 2i^//^'^.-^^iA««e,»>>4«.«.,^iden Trondheim - Oslo är l6 tinnar. Beträffande tågen Narvik - Häl-

y  ̂yf • X i " -s rr^^^^-n^org framhöllo Harviksmyndighetema, att deras trängande önskemål

f -1 ir» r jr ^ ̂  - JLQ _ beträffande andra ankomat- ooh avgångstider automatiskt skulle tillgo-

^  doses.om tågen fördes via Boden 1 stället för Arvidsjaxir, vilket är

-t riktigt. Det framhölls emellertid för vederbörande, att hindret f.n.

-tc ̂  ^
'^y ' utgjordes av elektrolokbrist, vilket i detta sammanhang utgör en väsent»

V. . lig överdrift, emedan "lämplij^etsskälen" hittills varit avgörande.

A—- ^ ^

Ombyggnad ooh nyanläggning av vägar utgjorde det huvudsakliga

arbetsobjektet för i Bjömfjelleoorådet verksam trupp. Enstaka laet-

bilctr sågos såväl vid Bjömfjell station som vid den öetligasto för-



litggnlngen (fälteJuUtiuset y&ren 1940)* Bilarna föreföllo dook endast

anvSnda för rent lokala Bitrltran8porter« enllr broarna på ds under ut

byggnad varande vSganta från Bjömfjell mot Gratangen ooh Hundalen io-

ke voro färdiga.

Nordöat järnvägsstationen i Harvik är bron övar bäoken från Fa-

gemesfjell oabyggd (6 a bred betongbro). Huruvida man endast gjort en

gatuutvidgning i' anslutning till krigskyrkogärdei^ eller en vög utefter

Ronbaken är under anläggning kunde i rådande dåliga sikt icke utrönas.

Vise stakning nordöst om l^rkogfirden antydde sistnämnda alternativ.

Gator och vägar i och kring Narvik äro starkt förslitna ooh intet

göres från norsk sida till nödtorftigt underhåll. En bilfärd från Nar»

vik till Beisf jord frestade hårt vagnarna (franska PejT^ot, krigsbyte

maj 1940).

Brol^ggnad Fagemes - I^borg (Ankenes) är Igångsatt (OV). Närma

re detaljer kunde ioke erhållas. Landfästet vid Fagemes under arbete.

Största djup i Beisfjord uppgavs till 27 meter.

S.16tn.

För "7er8orguag6**tran8porten användes såväl tyska som norska

fartyg så gott som samtliga bestyokade med Ivakan. Uedelstora ooh 8tä>

re fartyg hade minst 4 pjäser med ständigt eldberedd servis.

Tidigare omnämnda omlastningssvårigheter uppgåvos bl.a. eamman-

hänga därmed, att vid stort tillflöde av exvls aolastade järnvägsvagnar,

måste man avvakta ankomsten av sådana fartyg, sms användes för amtp

(tyska eller vissa norskaXenär norska fartyg sades ioke tvångsvis ta

gas i bruk för dylika transporter.

Av tanktopnage observerades

i Narvik tvenne smärre kustfartyg, cirka 290 ooh 900 Brton, samt vid

t  , . !... • -■"•r 'y • : - '



7* Krlgeffingar.

I Harrik Iknns cirka 800 m nordöst om stationen intill jrirnvu^nn

ett läger med 6^0 nrssar» Dessa voro till övervägande delen pfifallnnde

unga och av asiatisk typ* I allmSnhet gjorde fängarna ett bekläinnonde

intzyck* Ihunor saknades emellertid vare sig hos vaktmanskapet eller

blai^ ffingama»

Btt "GHEberkOTmando" pä omlalng 40 man under befäl nv en till

ären konraien soldat, som lärt spräket i zysk fångenskap under förra kri

get, marscherade i ösregn in pä kyrkogärden kl 0345* Vid anblicken av

.^'^rämlingar^ koramenderadeB'*Manöver och truppen, vara främsta led ut

gjordes av fyra 2 m karlar, varannan med '7c«>j8ar-" ooh varannan med

"FUhrer-**muBtasoh fösretog en improviserad exercisuppvisning, som bered

de truppen ett visst nöje och utfördes msd icke oäven kläm*

I Beisfjord (lO kn sydöst Narvik) finnes ett läger med aerbirka

fångar, tagna i samband med partisanoperationer* Huruvida manskaps-

styrkan utgjort eller nu utgjorde 900 man, framgick icke fullt tydligt,

Qnellertid hade flioktyfus skördat 450 dödsoffer bland serberna, eonb-

nu höllos atrSngt isolerade. De fördes visserligen i grupper till Nar

vik för smittrening, som företogs inom bangårdsomrädet, men \inder denna

procedur upprätthölls sträng avspärrning genom SS-trupp. Stationsnffl-

oeren Narvik, som under promenad utanför stängslet till sitt nget be-

fäleomräde ett ögonblick stannade och utpekade något för den i xmif *>11])

klädde majM' llaenss, blev ögonblickligen "gehorsamst** vidaremotad av

posterna.

Enär det konstaterades ä ena sidan«att några biltransporter av

serber icke ägde rum ifrågavarande dag längs Beisfjord, å andra sidan

att påföljande natt en vagnslast sexber medföljde ett täg från Sildvik.

är det tänkbart, att serberna frän Beisfjord föras över fjället til 1



Sildvik f Detta kan förklara ett tidigare under sommaren g-ingee

ryktoi att fläcktyfus förekossait i trakten av BJömfjell - Hundalonf

dfir emellertid fångar Icke voro eller sedan länge varit förlagda.
//- •

c" "—' y '
6. Diverse.

£ven vid enskilda samtal avböjde norrmännen att mera IrvrAande

yttra sig om fözb&llandena. Dlstrlktscbefen Narvik (dsch.or<linarlr>

^ ̂ c ^ maskiningenjören vid Halmbanan) hade nyligen suttit arresterad 12 da-
'TI -

^  gar utan att veta varför. 1

jBehandling ooh förplSgnad under Ifrågavarande tid föranledd^- dock

Inga klagom&l. Hans närmaste man klagade över rättslösheten med avse

ende p& bostäder, enSr vem som helst när som helst riskerade att från

en dag till en annan bliva berövad sin bostad, som rekvirerades utan

att anvisning pä ersättningsbostad lämnades •

1 hela Nordlandet råder brist på kol ooh livsmedel. Hela kolför-

sörjnlngen skedde förut från Spetsbergen. Om besättandet av Spetsber

gen yttrade tyskarna, att **engel8mannea glömde taga med sig all d?^-

varande personal och att man (Ty) härav drog en Icke oväsentlig nytta,

även om den för Nordlandet livsviktiga kolbrytningen helt upphört".

Narvik, som vid senaste besök, 1937, tedde sig som en visserligen ganäe

primitiv, men dook blomstrande handelsplats, gjorde nu ett enbart dys

tert Intryck, även om besöket började på an av de 12 enda sommardAgar-

nAr' De få kvarvarande butikerna innehöllo endast vykort, dåliga rkor

och propagandamaterial. Affärakvarteret ligger alltjämt 1 ruiner*

Nere vid postpiren prunkar ett stort fyravånings kontorskon^lex, färdig

hyggt i år, ursprungligen avsett som oentrum för de st(»ra fiskeri-, kon

serv- och rederiföretagen, men nu till $0 % (eller mer) i anspråktaget



för ookupatlonsoiyndif^hotema*

De ̂ ska offioeraraa« av vilka nS^a vistats i Ncurvik sedan

lå* &r« uttalade sig övemskande positivt om Individeimas fömSga att

hSrda ut. Pör en konstitutionellt sund nSnniska. vore klimatet enl)art

hälscflDefräDjande. De största svArlgh^tema utg;)nrde8 av öristen på vi

taminrik- föda samt färskvatten i tillräckliga kvantiteter vintertid^

då smältvatten måste tillgripas. Man vitsordade den deprimerande in-

verlan av den låi^ vintern. Snön öörjar falla första hälften av sep-

j  '/,a /V'/ temher. Hovember - februari äro de mest påfrestande månaderna^ Van
förklarade, att de många gängse lyktena om låg motal bland besfittnings-

trupperna, svåra myterier bland österrikare osVé . saknade all grund.

(Ififi^varnnde <rffloorMW voro själva av preussisk, sachsisk, hessiak.

wUrtembergek ooh bsyersk stam). Men man dolde heller ii^lunda. att

Isoleringen och mörkret/frestade nerverna ocy^örsatte individen i ett

.permanent tillstånd av överretlighet. "Dann zanken sioh die allerbes-

ten Freunde vm jede Klelnlgkelt. TTnter den Karawankem und Kraxen-

huberln (Steiormärker und Bayror) klingt manchmal - nicht nur zum

Spass - der alte Sohlachtenruf/»Heiruok. I4iubld^gh. Messer 'rauaj

Antreten ztoo BlutumrUhrenl"

O
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