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FORORD 

I sm andra årgång av "Aktuellt och historiskt" framlägger För

svarsstabens krigshistoriska avdelning härmed ett antal studier rö

rande landstigningsoperationer. Exemplen Jnchon och Öse! hava valts 

för att belysa två vitt skilda typer av nutida företag av denna art. 

Studien över Västerbottensexpeditionen har medtagits bl. a, för att 

visa huru tidlösa en del frågor ära i detta sammanhang, exempelvis 

frågan om huru högsta befälet skall ordnas, avvägningen av vapen

slagen inom landstigningsstyrkan samt underhållsfrågorna m, fl. Ope

ration Biiffel slutligen är ett exempel på hum ett högre förband ge

nomför en strategisk förflyttning under mycket svåra förhållanden 

för att avvisa en landstigen fiende. 

Det är Krigshistoriska avdelningens förhoppning att denna årgång 

av dess serie skall komma att väcka samma intresse och möta samma 

förståelse som den förra, På förekommen anledning bör det dock 

framhållas att omdömen m. m, som framföras i de olika artiklarna 

äro uttryck för vederbörande författares personliga åsikter. 

Stockholm i febntari 1955. 
BÖRJE FUR TENBACH 





FORBEREDELSERNA FOR 

LANDSTIGNINGEN VID INCHON 

Av ARNE SCHOLANDER 

Den 16 september 1950 upplästes följande meddelande från Reuter 
i de flesta raclioutsänclningar världen runt: 

"Amerikanska trupper företog 15/9 en landstigning vid staden Inchon i 
närheten av Söul. 

Erövringen av ön \'v'olmi och den vägbank, som förbinder ön med Inchon, 
skedde efter en noga hållen tidtabell i samverkan mellan krigsfartyg, flyg 
och marinsoldater, Bombardemanget från de 260 brittiska och amerikanska 
fartyg, som sammandragits för operationen, utplånade totalt alla fientliga 
batterier på ön under 45 minuters trumeld. Fartygsbaserade plan gick sam
tidigt till anfall mot alla försvarsställningar, Sedan följde raketer och till 
sist stormade marinsoldaterna i land. Efter mindre än en halvtimme hade 
marinsoldaterna hissat stjärnbaneret på öns högsta punkt," 

Envar som hörde detta meddelande uppläsas förstod genast, att här 
hade något mycket viktigt inträffat. De mer initierade anade, att det 
skedda kunde komma att på en gång och på ett avgörande sätt vända 
FN-styrkornas bekymmersamma läge till framgångar av stora mått. 
Att elen ansatta operationen hade detta syftemål framgick även av 
nästa del av kommuniken, vilken hade följande lydelse: 

"General MacArthur förklarade före operationen för korrespondenterna, 
att avsikten var att ockupera det synnerligen viktiga kommunikationsnätet 
kring Inchon och Söul och strypa tillförseln till de nordkoreanska arme
erna i söder. På så sätt trodde han, att FN-trupperna skulle slippa ett vin
terfälttågs besvärligheter, De trånga kommunikationslederna genom Inchon 
och Söul erbjuder ett unikt tillfälle att skära av tillförseln för de väldiga 
kommunistarmeerna i Sydkorea, framhöll generalen. 90 0/o av de nord
koreanska trupperna beräknas befinna sig söder om Söul. Generalmajor 
Almond, befälhavare för trupperna i brohuvudet vid Inchon, förutspådde, 
att nordkoreanernas sammanbrott skulle följa mycket snabbt," 

Det var också högsta tid att något skedde. Längst i söder på 
koreanska halvön, nere vid Fusan, hade läget första veckan i sep
tember varit så kritiskt att man allvarligt måst räkna med möjlig
heten, att nordkoreanernas offensiv skulle leda till FN-truppernas 
nederlag och utskeppning. Sedan några dagar hade man dock tyckt 
sig märka, att kommunisternas offensivkraft började ebba ut. Under 
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FN-flygets våldsamma anfall mot deras uttänjda etapplinjer, främst 
järnvägar, broar och rangerbangårdar, kunde de ej tillföra sina trup
per det underhåll dessa behövde för att föra anfallet vidare, Här
till kom, att FN-sidans sjöblockad omöjliggjorde allt underhåll sjö
ledes, Den 12 september kunde också överbefälhavaren för FN :s 
marktrupper i Korea, general Walker, förklara, att "det värsta nu 
var över", Fortfarande hade dock fienden initiativet, och nya slag 
riktades mot de beträngda försvararna än här än där på brohuvudets 
20 mil långa front. 

Detta läge ändrades nu med ett slag genom Inchonoperationen. 
Dess lyckade resultat kom att medföra, att den redan tidigt ägna
des stort intresse av en rad kommentatorer. En del uttolkare drogo 
också ur det skedda snabba slutsatser om generella möjligheter att 
med amfibieoperationer snabbt och effektivt påverka striderna till 
lands. Den till synes lättköpta framgången var så omedelbart påtag
lig, att den helt bortskymde det faktum att dess uppbyggande krävt 
en omfattande och i detalj gående, tidskrävande planläggning samt 
en oerhörd arbetsinsats. Och dock kunde framgången helt ha uteblivit 
om ej en rad gynnsamma faktorer samverkat, 

Studiet av Inchonoperationen är på grund av dessa förhållanden 
så intressant, att det är mer än väl motiverat att här söka redogöra 
för densamma, trots att ingen allsidig, officiell skildring av före
taget ännu är utgiven. Vad som här anföres, grundar sig på studium 
av intill nyår 1955 utkommen litteratur. (Se efterföljande förteck
ning.) I denna är verksamheten vid Marinkåren och samverkande 
sjöstridskraf ter skildrad avsevärt utförligare än förhållandena beträf
fande deltagande förband ur armen och flygvapnet. Trots denna be
gränsning synes materialet dock omfattande nog för att ge en till
räckligt fyllig bild av händelseförloppet i stort. 

Planläggningens organisation i httvttddrag 

När och hur tanken på en amfibieoperation mot Inchon först 
väcktes är ingenstädes klart utsagt. Sedan tiden för andra världs
kriget voro emellertid amerikanerna vana att utföra landstignings
företag, och åtgärder vidtogos för att även de nya årskullarna vid 
ockupationstrupperna i Japan skulle erhålla utbildning häri. Sålunda 
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hade marinkåren tre månader före krigsutbrottet i Korea sänt en 
rörlig utbildningsavdelning (Mobile 'fraining 'feam) till Japan. Un
der befäl av överste Edward Forney skulle den öva ockupations
trupperna ur armen i amfibiekrig och därmed sammanhängande 
problem. Varje officer och varje soldat i utbildningsavcdelningen var 
expert på landstigning, med vidsträckta erfarenheter från alla de 
vitt skilda krigsskådeplatser, där marinkåren under andra världs
kriget deltagit i amfibieoperationer. Vid midsommartiden 1950 var 
denna utbildning avslutad vid tre armebrigader. 

Redan i slutet av juni, då president 'fruman först gav tillåtelse 
att använda amerikanska markstyrkor i Korea, tänkte man låta de 
insatta styrkorna landstiga i Inchon. Den gången var det dock endast 
fråga om landstigning inom "vänligt sinnad nations" område eller 
s. k. "administrative landing". För att leda denna beordrades konter
amiral James H. Doyle, chef för "Amphibious Group 1", verkställa
nödvändig planläggning och insamla erforderliga uppgifter. Det för
band ur armen, som i första hand avsågs för denna operation, var
den i Japan ännu kvarstående I. kavalleridivisionen, och överste
Forney och hans män beordrades nu utbilda även denna i landstig
ning. Vidare avsåg man i detta läge att i Inchon upprätta en förråds
bas för underhållet av såväl I. kavalleridivisionen som eventuellt
senare insatta ytterligare förband. Snart nog blev emellertid läget i
Korea sådant, att kavalleridivisionen ej kunde landsättas i Inchon
utan i största hast måste gå i land avsevärt längre söderut för att
förstärka 8. armens front, vilken hotade att brista. På grund av denna
ogynnsamma utveckling av läget gav MacArthur den 10 juli order
att förberedelserna för landstigning i Inchon skulle upphöra.

Under detta första skede av undersökningarna hade man emeller
tid hunnit skaffa sig rätt god insikt i en rad faktorer, vilka alla ut
övade större eller mindre inflytande på operationens senare upp
läggning. Alla talade de mot amfibieanfall på denna plats. 

Det största hindret utgjorde de onormala tidvattensförhållandena. 
Eftersom Inchons hamnområde kringgärdades av talrika öar såväl 
i norr som i söder går dess förbindelser med havet i västlig riktning. 
Här finnes en rad trånga och grunda kanaler, där Gula havet ström
mar in och vilka tränga ihop vattnet med resultat att onormala för
hållanden bli rådande både vid hög- och lågvatten. Vid högvatten 
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stiger sålunda tidvattnet i medeltal till 29 fot och vid exceptionella 
tillfällen kan det gå upp ända till 36 fot. Det stora antalet öar med
för emellertid icke blott att tidvattensskillnaden blir stor, utan även 
att all vågbildning förhindras. Med undantag för då hård vind råder 
är därför Inchons hamn slät som ett golv. Ett annat, besvärande för
hållande är att infarten och hamnområdet äro fyllda med mudder
bankar, vilka vid lågvatten på vissa ställen nå ända till 5.400 meter 
ut från strandlinjen, 

En landstigning vid Inchon måste på grund av dessa förhållanden 
ske vid eller i omedelbar anslutning till tid för största högvatten. 
Större landstigningsfartyg - LST, jfr bilaga 1 - kunde sålunda icke 
klara mudderbankarna och landsätta trupper och utrustning på öns
kade ställen vid lägre vattenstånd än 29 fot, De mindre landstig
ningsfarkosterna av typ LSM och LSU kunde användas vid 23 fots 
högvatten. Antalet dagar då en landstigning kunde verkställas med 
utnyttjande av dessa farkoster var därför mycket begränsat, Hösten 
1950 kunde man sålunda räkna med erforderligt högvatten endast 3 
dagar, dvs, 15 september, 11 oktober och 3 november. Med hjälp av 
en tidvattenstabell hade även motståndarna kunnat räkna ut både 
dag och sannolikt klockslag för ett eventuellt anfall. 

Ytterligare svårigheter förefunnos. Sålunda saknades t, ex. upp
gifter om var och till vilket djup muddring hade verkställts. Härtill 
kom hamnens begränsade omfattning, Utrymmena både vid pirar och 
i hamnbassänger voro för små för att hamnen skulle kunna användas 
som underhållsbas för en större arme. De användbara landstignings
områdena voro dessutom spridda längs en 6,5 km lång strand och 
bestodo för det mesta av pirar och höga strandvallar. För att loss
ning skulle kunna ske med tillfredsställande snabbhet måste man 
därför i ett tidigt skede av operationen förbättra dessa förhållanden, 
Trånga infartsleder gåvo dessutom bristande manöverutrymmen för 
de fartyg, som skulle lämna eldunderstöd åt landstigande trupp. För 
att undvika grundstötning måste fartygen ·hålla sig i inseglings
rännan, där strömstyrkan varierade från 3 till 5 knop. De kunde på 
grund därav bli tvingade att ankra för att behålla sina lägen, Hela 
hamnen var närmast att likna vid en återvändsgränd utan tillräckliga 

utrymmen för erforderliga manövrer, På grund av dessa svårigheter 

måste fartygen under landstigningen bli gynnsamma och lätta mål 
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för nordkoreanernas artilleri. Hamnens begränsade utrymme och 
tidvattnet tvingade dessutom de fartyg, som lämnade eldunderstöd, 
att ankra så långt från transportfartygen att radiotelefoniförbin
delse på ultrakortvåg måste bli försvårad om icke helt omöjliggjord. 

När själva landstigningen en gång var slutförd tillkom den svå
righeten, att landstigningstruppen stod i utkanten av en stor stad, 
där fienden borde ha goda möjligheter till segt försvar. Till följd av 
den långa tid, som inseglingen och landstigningen måste ta, kunde det 
också bli svårt att innan mörkningen hinna taga ett erforderligt stort 
område för brohuvud och inrätta detta till försvar. 

Under juni och juli månader fortsatte FN-sidans läge i Korea att 
försämras. Den 13 juli hade man under reträtt nått Kumfloden och 
den 20 utrymdes den provisoriska sydkoreanska huvudstaden Taejon. 
I slutet av månaden blev det dock möjligt att sammandraga tillräck
liga styrkor för att hejda motståndarens vidare framträngande mot 
Fusan, och även om krisen här ännu ej var övervunnen, kunde man 
dock börja överväga, huru de ytterligare förstärkningar, som voro 
på väg, skulle användas. Ett alternativ var ju att sätta in dem inom 
8. armens område för en motoffensiv sedan flygbekämpningen av
fiendens krigsindustri och långa förbindelselinjer gjort sin verkan och
hans anfallskraf t sinat. Ett sådant förfaringssätt hade dock i bästa
fall lett till att "vinden vänt sig" och att de nordkoreanska förbanden
långsamt drivits norrut under ytterligare ödeläggande av huvud
delen av Sydkorea.

I detta läge återupptogs tanken på en amfibieoperation mot In
chon. Ett lyckat anfall här skulle nämligen skapa avsevärt större 
förutsättningar för att åstadkomma en snabb omsvängning av läget. 
På grund av de redan vidtagna förberedande undersökningarna be
hövde MacArthur dock icke ännu anbefalla en slutlig detaljplanlägg
ning av företaget, vilket medfört risk för att detta kommit till fien
dens kännedom i så god tid att han hunnit vidtaga kraftiga mot
åtgärder, som lätt kunnat äventyra framgången. Man kunde i stället 
tills vidare inrikta sig på s3.dana förberedelser, som ej märktes så 
mycket utåt. Hit hörde organiserandet av "Special Planning Staff, 
Far Eastern Command" i Japan med början den 16 augusti. Sam
tidigt beslöts att ett nytt högre förband, 10. armekåren, skulle skapas 
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av de ytterligare förstärkningar, som voro på väg från USA till krigs
skådeplatsen. Såsom chef beordrades MacArthurs dåvarande stabs
chef, generalmajoren E. S. Almond. De förband, vilka först tilldela
des denna kår, voro I. marindivisionen och VII. infanteridivisionen. 
Av den förstnämnda hade det förstärkta 5. marinregementet redan 
den 2 augusti inträffat i Fusan och insatts i strid inom 8. armens 
front. Återstående delar voro ännu under uppsättning i USA men som 
de måste tillföras stampersonal och ett stort antal reservister från 
flera av marinkårens olika fredsförband var hela divisionen ej färdig
organiserad i hemlandet förrän i mitten av månaden. Den fördes då 
i två transportechelonger över till Japan. Den 14/8 avseglade sålunda 
1. och den 18/8 7. marinregementet. Artilleribataljonen och strids
vagnsbataljonen m. 111. voro uppdelade på alla tre omgångarna. Di
visionschefen, generalmajor Oliver P. Smith, flög med huvuddelen
av staben till Japan, där han inträffade den 22 augusti. Först i bör
jan av september kunde divisionens båda senare transportomgångar
beräknas vara framme i Kobe.

VII. infanteridivisionen under generalmajor David G. Barr till
hörde ockupationstrupperna i Japan. Sedan krigets början hade den 
fungerat som en sorts personaldepå för de i Korea insatta förbanden. 
Härigenom hade dess personalstyrka nedgått högst avsevärt och för 
att fylla kadrarna hade man nyligen tillfört den 8.000 sydkoreaner, 
vilka inplacerats så, att i princip varje amerikan "svarade" för en 
sydkorean. Denna division med dess heterogena sammansättning 
kunde knappast väntas bli ett fullgott förband, särskilt som tiden 
för sammantrimning var allt för knapp. 

I samband med att 10. armekårens stab organiserades och i sig 
upptog "Special Planning Staff, Far Eastern Command" kan man 
säga, att den närmare planläggningen av Inchon-operationen åter tog 
fart. Här samordnades nu införskaffandet av uppgifter om Inchon, 
varvid man byggde på studiet av tidigare framkommet material. Ett 
viktigt element, som tillförde mycket nytt, blev den bildspaningsverk
samhet, som insattes efter det fotograferingspersonal anlänt i början 
av augusti. Härvid upptäckte man, att befästandet av ön Wolmi-Do 
fortskridit, alltsedan nordkoreanerna tagit Inchon. Där fanns numera 
löpgravar och bunkrar samt synbarligen minfält med både tramp- och 

stridsvagnsminor. A ven stormhindren bör jade bli rätt omfattande. 
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Utöver taggtrådshinder kunde man sålunda konstatera att hinder av 
tunga wire-nät kompletterade med slingor av taggtråd anlagts längs 
hela södra pirarmen som sträckte sig 900 meter ut i kanalen. A ven 
detta hinder var synbarligen minerat. Längst ut, där piren slutade, 
låg Sowolmi, som försetts med kraftigt artilleri för hamnförsvaret. 
Den tidigare gjorda iakttagelsen, att intagandet av Inchon måste 

· börja med att man satte sig i besittning av anläggningarna på Wolmi
Do, bestyrktes.

Planläggningsarbetet underlättades av den speciella sakkunskap, 
som tillfördes kårstaben i och med att den ovannämnde chef en för 
utbild1iingsavdelningen i landstigning, överste Forney, tilldelades kår
staben som biträdande stabschef. Vissa av hans officerare placerades 
också i olika befattningar inom staben. Återstoden av avdelningen 
började utbilda VII. infanteridivisionen i landstigning. 

På grund av svårigheterna att gå iland i Inchon undersöktes även 
möjligheterna på andra ställen. Härvid funno insatta stridssimmare, 
att stränderna vid Posung-Myon voro lämpliga för ett företag av 
sådan art. På denna plats kunde landstigning ske under dagsljus 
utan risk för tidvatten och farledsförträngningar av samma art som 
vid Inchon. Där förekommo en del mudderbankar och vägnätet inåt 
land var rätt begränsat. Detta alternativ togs dock aldrig upp till 
allvarligt övervägande på grund av att platsen låg allt för nära Fusan. 
En landstigning i Posung-Myon hade bara medverkat till att "bryta 
upp" nordkoreanernas grepp kring Fusanbrohuvudet men aldrig kun
nat medföra samma strategiska resultat som en lyckad stöt mot In
chon. På grund av detta skäl fastslog nu chefen för 10. armekåren, 
generalmajor Almond, att man vid den fortsatta planläggningen en
dast skulle hålla sig till alternativet Inchon. Han framhöll härvid 
inför underställda och samverkande chefer, att ett snabbt återtagande 
av huvudstaden även var ett viktigt politiskt mål och Söul tog man 
snabbast genom att ansätta företaget mot Inchon. 

Nu fortsatte planläggningen och anfallsförberedelserna inom kår
staben och divisionsstaberna. För marindivisionens del fick den tills 
vidare ombesörjas av divisionsstabens operativa avdelning, som flu
git till Japan före stabens huvuddel. Det var många svåra problem 
som måste lösas. Helt naturligt studerade man främst frågor sam-
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manhängande med själva landstigningen. Den tidigare konstaterade 
tidvattensskillnaden komplicerade situationen även på grund av att 
högvattensstånden inträffade under dager. Morgonens tidvatten kunde 
sålunda beräknas till 45 minuter före soluppgången och eftermidda
gens till 27 minuter före solnedgången. Detta medförde, att man 
måste inrikta sig på att taga Wolmi-Do på morgonen, medan övriga 
delar av landstigningsstyrkan icke kunde sättas in mot sina anfalls
mål förrän strax före solnedgången. Här skulle deras verksamhet yt
terligare försvåras av att de enda landstigningsplatser, som voro an
vändbara, begränsades av strandvallar eller stenmurar. Dessa - av
sedda att skydda staden för onormalt högt tidvatten voro på sina 
håll ända till 16 fot höga och utgjorde besvärliga stormhinder för 
anfallande trupper, som måste utrustas med änterhakar, lejdare, last
ningsnät och linor. På grund av alla dessa fördröjande faktorer skulle 
det komma att bli mycket svårt för de främsta bataljonerna att hinna 
konsolidera sina ställningar före mörkrets inbrott. 

En rad extra svårigheter tillkommo även på grund av marindivisio
nens sena samling. De sist anländande delarna kunde sålunda icke be
räknas nå Kobe förrän den 3 september, och då borde egentligen alla 
i konvojerna ingående fartyg ha hunnit omlastas med hänsyn till 
förbandens stridsindelning m. 111. 

Under samråd med chefen för "Amphibious Group 1", konter
amiral Doyle, fick överste Bowser, som var chef för marindivisions
stabens operativa avdelning, dessutom reda på att flottans folk icke 
var till freds med valet av landstigningspunkt, eftersom de här be
räknade möta nära nog oöverkomliga svårigheter att hantera sina 
fartyg och småbåtar i ofritt farvatten. Därför fortsatte också flot·
tans stabspersonal att söka efter en alternativ landstigningsplats med 
gynnsammare landstigningsförhållanden. Man hade dock accepterat 
kravet på att landstigningsplatsen skulle ha sådant läge, att fiendens 
förbindelser norrut därifrån lätt kunde avskäras. När generalmajor 
Smith den 22 augusti landade i Japan efter flygfärd från USA möttes 
han av överste Bowser, som orienterade honom om läget och om de 
svårigheter man kunde vänta. Redan nästa dag var han kallad till 
konferens hos MacArthur. Här mötte Smith först generalmajor Al
mond, vilken han delgav de synpunkter på landstigningen vid Inchon, 
som chefen för hans operationsavdelning kommit till efter sina under-
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sökningar och samrådet med flottans folk. Almond meddelade då, 
att dag och plats för operationen voro fastslagna och icke längre 
kunde ändras. Vidare anförde han, att man icke räknade med att 
nordkoreanerna skulle bjuda något organiserat motstånd, varför land
stigning i Inchon var avgjord. "Den kommer att vinna kriget och ma
rinkårens existens kommer aldrig mera att ställas i tvivelsmål." Den 
konferens, som slutgiltigt fastställde yttre ramen för amfibieopera
tionen mot Inchon, ägde rum i MacArthurs högkvarter i Dai Ichi
komplexet den 23 augusti klockan 17.30. Bland de närvarande märk
tes, förutom general MacArthur, chefen för amerikanska armen ge
neral J. Lawton Collins samt chef en för amerikanska marinen amiral 
Forrest 0. Sherman, chefen för sjöstridskrafterna i Fjärran Östern 
viceamiral C. Turner Joy, chefen för 7. flottan viceamiral Arthur 
V. Struble, chefen för 10, armekåren generalmajor Edward M. Al
mond samt chefen för Amphibious Group 1, konteramiral Doyle. Vi
dare deltogo en del tjänstegrenschefer.

Konferensen inleddes med att personal från konteramiral Doyles 
stab redogjorde för de problem man väntade möta vid den tilltänkta 
landstigningsoperationen. 

Trots anmodan från general Almond att de endast skulle redogöra 
för företaget i stora drag, beordrade Doyle sina föredragande att 
framlägga alla synpunkter. Han ansåg nämligen detta vara av myc
ket stor vikt för general MacArthurs slutliga ställningstagande. Sedan 
härefter D. själv i ett anförande framhållit vikten av att alla detaljer, 
av vilka en amfibieoperation är beroende, kunna samordnas till tid 
och rum, lämnade kommendörkapten Marshall en redogörelse för 
de nautiska och hydrografiska förhållandena vid Inchon. Härefter 
följde ytterligare redogörelser av stabsofficerarna bland annat be
träff ande underrättelsetjänst, väder leksför håll anden, strandrekogno
scering, transporter samt synpunkter på eldunderstöd och flygsam
verkan. Ingen angav landstigningen som omöjlig, men alla påvisade 
väntade svårigheter. 

När dessa redogörelser voro slut, sade konteramiral Doyle: 
"General, jag har icke blivit tillfrågad och har icke heller oombedd 

velat framföra min åsikt om denna landstigning. Men om jag skulle bli 
tillfrågad så är det bästa jag kan svara, att företaget mot Inchon icke 
är omöjligt att genomföra." 
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Härefter utvecklade general MacArthur under 3/4 timme närmare 
sina personliga synpunkter på Inchonföretaget. Han påpekade, att 
strategiska, psykologiska och politiska skäl talade för en landstigning 
vid Inchon. Härigenom skulle Söul snabbt kunna återerövras och 
hela södra delen av Koreahalvön reglas av, Ett sådant djärvt in
vasionsföretag skulle komma att fånga orientalernas fantasi och där
för bli en stor psykologisk framgång för FN:s styrkor. Vidare fram
höll generalen, att 90 0/o av nordkoreanernas trupper voro engage
rade längs fronten kring Fusan och att de icke väntade en landstig
ning vid Inchon. En offensiv från Fusanbrohuvudet syftande till 
fortsatt framryckning norrut skulle kosta 100.000 döda och sårade. 
I stället borde man genom landstigning vid Inchon skapa det städ, 
mot vilket general \Y/ alker's från söder anfallande krafter kunde 
krossa nordkoreanerna. 

MacArthur sade sig också ha övervägt andra alternativ. General 
Collins och amiral Sherman's förslag om landstigning vid Kunsan 
strax norr om brohuvudets periferi var av strategiska skäl mindre 
lämplig. En landstigning här skulle icke komma att medföra förstö
relse av nordkoreanernas folkarm6. Denna behövde blott retirera ett 
fåtal kilometer så vore dess tillförsellinjer icke längre hotade. För att 
en amfibieoperation skulle komma till sin maximala verkan måste sla
get ansättas djupt in i fiendens territorium. Om landstigningen vid 
Inchon ej skulle genomföra�, kunde det kommande vinterfälttåget 
väntas bli både hårt och blodigt. Dessutom var en del av de trupper, 
som stod till hans förfogande, bland annat filippinska och siamesiska 
förband, icke lämpade för strider i Koreas stränga vinterklimat. 

Efter att ha erinrat 0111 general \Volfes anfall genom "bakdörren" 
mot Quebec 1759 det klassiska exemplet på vart en djärvt ansatt 
landstigning i fiendens rygg kan leda - avslutade MacArthur sitt 
anförande med följande ord: "Flottan har aldrig tidigare lämnat mig 
i sticket och jag är säker på att den inte kommer att göra det denna 
gång heller. Jag anser att Inchon är hasard med chanserna 5.000 mot 
en, men jag tar den. Jag har blivit van vid dylika odds. Vi skola 
landstiga i Inchon och jag skall krossa dem." 

Efter generalens anförande var viceamiral Joy vunnen för hans 
ståndpunkt, däremot icke amiral Sherman, som följande dag hade 
ytterligare en konferens med MacArthur. 

16 



Den fortscttta planläggningen 

I och med det nyss skildrade sammanträdet hos MacArthur var
am ribicföretaget mot Incho11 "Operation Chromite" slutgiltigt
fastställt och dagen D var bc�r:1md till den 15 september. Dit :her
stod endast tre veckor. Visserligen voro huvuddragen för operationen
fastslagna och väsentliga delar av förberedelserarbetet redan avkla
rade, men ännu återstod så mycket av planläggning och organisation,
insamling av underrättelser och förberedande stridsövningar m. m.,
m. m., att mii.11gcn tvivlade att man skulle hinna bli färdig i tid.

De fortsatta i'örberedelscrna konccmreradcs till MacAnhurs stab,
10. armeldl.rcn och amiral Joys stab samt den gemensamma staben för
I. marindivisionen och Amphibius Group 1 ävensom en rad under
hållsinstanser.

Vid MMArt!J!irs st,ih utfärdack man bcst::immelser om vilka ytter·• 
li gare förband, som skulle de I taga i opera tioncn. f färililand miirktes 
187. luftburna regementet, som stod i Japan och enligt plan skulle
flygas över till Korea efter det att flygfältet vid Kimpo var taget.
Härifrån skulle det sedan stöta fram mot Söul. Dessutom skulle i
invasionsstyrkan ingå ett par sydkoreanska rnarinkårshataljoner, när
mast avsedda att ''röja upp" I 11chon och dcs, hamn efter anfallet,
s:i att icke de amerikanska trupperna sku.lle bli försinkade diirmed
utan omgående kunna fortsätta mot Kimpo och Söul.

Vidare fördelades samverkansuppgifterna mellan tillgängliga flyg
stridskrafter. Härvid bestämdes att flygvapnet (Air Forcc) fortfa
rande skulle svara för all stratq.;isk f'lygverksarnhet, medan invasions·· 
1-ciretaget direkt skulle under�tödas av 1. marinkåreskadern ( !st Ma
rin Air Wing) samt fartygsbaserat flyg tillhörande flottan, Under
operationens förberedelseskede skulle·flygets verksamhet regleras från
flygstridsledning ombord på hangarfartygen medan en särskild led
n i ngsorganisa tion � Tactical Air Command - skulle rnedfiilj,1 land
stigningstrupperna för att leda t!e11 direkta flyg:,amverkan med dessa
efter det flygfältet Kimpo var taget.

Slutligen utfärdade Mac.Arthur anvisningar till 8. armen att den 
16 september, det vill säga dagen efter landstigningen, slå ut den 
offensiv, som skulle krossa nordkoreanernas trupper mot det av land
stigningsstyrkan bildade städet. 
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Inom 10. armekårstaben gällde det i första hand att fullfölja den 
operativa planläggningen. Här inriktade man sig på en rad åtgärder 
syftande till att ge operationen ett snabbt förlopp efter landstigningen. 
Framför allt gällde det att så tidigt som möjligt söka erövra Kimpos 
flygfält för att erhålla en bas för samverkande landbaserat flyg. 
Besittningen av flygfältet var även viktig för att man skulle kunna 
utnyttja flygburna trupper samt för att delar av underhållstjänsten 
skulle kunna läggas över till flygtransporter. Med anledning därav 
anbefalldes först, att en särskild operationsgrupp skulle landstiga 
norr om Inchon och sättas in direkt mot flygfältet. Denna plan måste 
emellertid överges såsom ogenomförbar. Ett annat förslag utarbetades 
då, att en bataljon ur marinkåren från brohuvudet i Inchon skulle 
göra en snabb, isolerad framstöt direkt mot Kimpo . .Aven denna plan 
fick dock förfalla, emedan de fordon, som man tänkte förflytta ba
taljonen med (lätta amfibievagnar) ej kunde undvaras vid huvudkraf
ternas övergång av floden Han. 

Vidare framhöll kårstaben önskvärdheten av att Söul om möj
ligt kunde återtagas senast den 26 september, det vill säga 90 dagar 
efter det att staden gått förlorad till fienden. 

Ett annat viktigt omdl.de för stabens verksamhet var att ordna 
underrättelsetjänsten. Efter tidigare gjorda flygobservationer och för
hör med krigsfångar uppskattade man de nordkoreanska styrkorna 
i Inchon till mellan 1.500 och 2.000 man. Bildtolkningen av senare 
tagna flygfotografier visade en förvånansvärd mängd försvarsan
läggningar, av vilka de flesta dock tycktes obemannade. Den dagliga 
flygspaningen, som ägde rum under den tid planläggningen pågick, 
kunde också inrapportera nästan fullständig avsaknad av synbar 
fientlig verksamhet. 

Vidare gällde det att utfärda föreskrifter om flygunderstödet. 
Mycket av planens framgång berodde på god samverkan med flyg
stridskrafterna. Direkt underställd armekll.rchefen var den förstärkta 
33. marinkårsflottiljen under befäl av brigadgeneral T. H. Cushman.
Flottiljen var tills vidare baserad i Japan och skulle flygas till Kimpo,
sedan detta flygfält erövrats och iordningställts. Övrigt samverkande
flyg utgjordes av två divisioner ur marinldl.ren baserat ombord på
15. hangarfartygsdivisionen samt dessutom fartygsbaserade flygför
band ur flottan ombord på en snabb hangarfartygsgrupp. Under
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Jaktplan typ Grumman Panther 
(Foto: Grumman Aircraft Enginecring Corp) 

Attackplan typ Corsair 
(Foto: Chance Vought Aircraft Corp) 

Attackplan typ Skyra.ider 
(Foto: Douglas Ainrcrilft Co.) 

Eskorthangarfartyget Sicily 
(Foto: Sveriges Flotta) 

landstigningens första skede blev det närmast de förband vilka voro 
baserade på hangarfartygen, som kunde lämna flygunderstöd (jfr 
bilaga 2). 

En annan besvärlig fråga, som armekårstaben fick att handlägga; 
var den om avlösningen av 5. marinregementet, Detta hade, som hä.r 
tidigare uppgivits, insatts inom 8. , armen, och enligt MacArthurs 
order skulle det dragas ur fronten den 1 september för att hinna få 
två veckor på sig för reorganisation, vila och utbildning i landstig
ning. I början av september var emellertid läget vid 8. armen så kri
tiskt, att general Walker icke ansåg sig kunna lösgöra regementet utan 
risk för försvaret av Fusan, Man planerade då en nödlösning inne
bärande att regementet skulle ersättas av 32. infanteriregementet ur 
VII. infanteridivisionen, Eftersom även detta förslag innebar att
landstigningsstyrkan skulle försvagas löstes frågan slutligen så, att
det i Japan stående 17. infanteriregementet genast skull� utskeppas
och ställas till 8. armens förfogande för att avlösa 5. marinregemen
tet vid midnatt den 5 september.
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Slutligen utfärdade kårstaben föreskrifter om särskild utbildning 
med förband avsedda att ingå i landstigningsstyrkan. På grund av 
den korta tid, som stod till förfogande, hann denna utbildning dock 
endast bliva mycket knapphändig. Man tillvaratog emellertid varje 
möjlighet både under sjötransporten från Amerika till Japan samt 
även under det korta uppehållet för omlastningen i Kobe. En uppgift 
som förtjänar särskild uppmärksamhet i detta sammanhang är att 
III. bataljonen ur 5. marinregementet, som skulle anfalla \Volmi-Do,
liksom övriga marininfanteribataljoner, vilka skulle ingå i första an
fallsvågen mot Inchons hamn, fick tillfälle att studera i skala till
verkade modeller av sina landstigningsplatser med närmaste omgiv
ningar. En dylik modell av Wolmi-Do återfinnes i avbildning i Ma
rine Corp Gazette för juli 1951.

Arbetet inom amiral J oy' s stab omfattade dels planläggning i och 
för själva företaget mot Inchon dels för skenföretag. För företaget 
mot Inchon förstärktes sjöstridskrafterna med hangarfartyget Boxer, 
som medförde 2. flygflottiljen om fem flygdivisioner. De flygplan 
som inginge i dessa divisioner voro readrivna attackplan av typen 
Grumman Panther. Vidare förbereddes skydd av 10. armekårens 
sjötransport och landstigning. Vid denna tid hade man börjat miss
tänka att nordkoreanerna påbörjat minering av kustfarvattnen och 
hamninloppen, bl. a. vid lnchon. Då minsvepning icke kunde äga 
rum för att icke i förväg röja hela företaget anordnades daglig flyg
spaning så tidigt som möjligt i syfte att upptäcka fientliga minerings
företag eller förekomsten av fartyg inom operationsområdet. Fr. o. m. 
den 11 september bordrades dessutom de sjöstridskrafter, som del
togo i blockaden av Koreas västkust att lokalisera och förstöra minor 
samt fånga upp fientliga minfartyg. 

Under förberedelsetiden fick man dock icke helt ägna sig lit arbetet 
med det egna företaget utan måste stundom göra ingripanden till 
understöd av 8. armen. Exempel härpå är ett anfall, som hangar
fartygens flygförband natten till den 9 september efter begäran av 
armestridskrafterna insatte mot nordkoreanska styrkor i Naktong

dalen i syfte att avskära järnvägen mellan Taegu och Fusan. 
Vidare fastställde man omfattningen av de skyddsstyrkor, som di

rekt skulle understödja företaget samt huru dessa skulle uppträda. Det 
slutliga antalet fartyg i operationen framgår av bilaga 3. 
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Enligt order av den 8 september planlades och utfördes ett sken
företag mot hamnen Kunsan. Efter förberedande bombanfall och 
kulsprutebeskjutning av flygstridskrafter landsattes här den 12 sep
tember ett litet detachement från den brittiska fregatten Whitesand 
Bay. Detachementet blev emellertid upptäckt och beskjutet samt 
tvangs rätt snart åter gå ombord, varför företaget ur spaningssyn
punkt blev föga framgångsrikt. Som skenföretag var det dock mera 
lyckat, då det synbarligen bidrog till att förvilla den nordkoreanska 
ledningen. Demonstrationerna här fortsatte även under den 13 med 
såväl flyganfall som beskjutning från örlogsfartyg i avsikt att ge in
tryck av inledning till ett anfall mot själva Kunsan. 

Vidare insattes slagskeppet Missouri för kustbeskjutning av ham
nen och järnvägsstationen i Samchok på ostkusten. 

Slutligen avdelades sambandsofficerare från amiral Joy's stab till 
olika underhållsstaber för att biträda vid samordnandet av organise
ringen av sjötransporter m. m. 

Vid 8. armens stab började operationsavdelningen planlägga den 
av MacArthur anbefallda offensiven norrut redan innan utgången av 
striderna runt Fusan ännu var avgjord. Tills vidare måste man dock 
inrikta huvuddelen av verksamheten på att avvärja nordkoreanernas 
attacker. 

Den mest omfattande planläggningen ålåg den gemensamma stab 
från flottan och marinkåren, som under ledning av konteramiral 
Doyle och general Smith etablerats ombord på chefsfartyget Mount 
McKinley. Denna stab planlade närmast verksamheten vid 1. marin
divisionen och understödjande förband ur Amphibious Group 1 m. fl. 
Flera av officerarna här hade redan under andra världskriget sam
arbetat vid planläggning av landstigningsföretag i Stilla havet och 
besutto därför goda insikter i "lagarbete" av detta slag. 

Den operativa planläggning, som här utfördes, uppdelades i tre 
etapper avseende: 

a) Operationerna intill intagandet av Kimpos flygfält.
b) Övergången av Han-floden.
c) Erövringen av Söul.

Ett förhållande, som starkt försvårade stabens arbete, var att under
ställda förband voro så splittrade, att det icke gick att ordna sam
manträffande mellan underlydande chefer. 5. marinregementet stod 
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sålunda i Korea, 1. marinregementet i Japan och 7. marinregemen
tet var alltjämt under sjötransport. I Japan funnos vidare 11. marin
regementet i Osaka samt marinkårsflyget vid Itami. 

För att säkerställa landstigningen måste en rad underrättelser in
samlas rörande inloppet till samt hamnförhållandena i Inchon. Vidare 
var det i hög grad angeläget att söka fastställa art och omfattning 
av det motstånd, som kunde väntas möta. För att lösa dessa uppgifter 
blev det nödvändigt utsända ett särskilt spaningsdetachement, som 
under den återstående förberedelsetiden skulle söka taga reda på vad 
man ville veta. Till ledare för företaget utsågs en sjöofficer, löjtnant 
Eugen F. Clark, som ansågs särskilt lämpad för denna uppgift. Han 
ingick i MacArthurs stab, hade sedan 1949 varit i Tokyo och där 
bl. a. lärt sig tala något japanska och kinesiska. Den 26 augusti er
höll Cl ark order för sin spaningsverksamhet och fem dagar senare var 
hans lilla detachement embarkerat på den brittiska jagaren Charity 
för transport till det utgångsläge, som valts för spaningen. Vid Tok
chok sydväst om Inchon mötte den 1 september en sydkoreansk fre
gatt, med vilken Clark och hans folk transporterades till ön Yong
hung-Do. Där upprättades ett läger och vissa försvarsförberedelser 
vidtogos även. Från detta underhöll Clark nattetid radioförbindelse 
med högkvarteret i Japan. Hans verksamhet underlättades av att han 
dels medförde tolkar dels fick kontakt med vänligt sinnade sydkorea
ner, vilka bl. a. upplyste honom om bestyckningen på Wolmi-Do. 
Andra upplysningar, som införskaffades rörde måtten på murarna 
längs stranden, vilka Clark radierade till marinkåren för att änter
stegarna skulle få rätt storlek. Genom personlig rekognoscering en 
mörk natt ett par dagar innan landstigningen fastställde C., att var
ken trupp eller fordon kunde landsättas över mudderbankarna. En 
annan viktig iakttagelse, som han också gjorde, var att fyren på ön 
Palmi kunde sättas i funktion. Då detta i hög grad skulle underlätta 
inseglingen fick Clark order från högkvarteret att hålla fyren tänd 
från klockan 24.00 den 14 september.1 

1) Några av de viktigaste rapporterna som Clark insände må här återges:
"Ett kompani nordkoreanska soldater är förskansat längs strandvallen utmed

Inchon's hamnbassäng_'' 
"Två luftvärnskanoner finnas placerade på \Volmi i närheten av förutvarande 

amerikanska förvaltningsbyggnaden" (här = Communication building). 
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Vid sidan av denna underrättelsetjänst fortsatte flygfotograferingen 
och bildtolkningen. K ven för detta arbete tog man ut särskilt Limpad 
personal, bl. a. tre specialister från det fotografiska laboratoriet vid 
\Vrights flygfalt och en underofficer ur flottan, som tidigare under 
ett [ir tj;instgjurt i Inchons hanrn och hiir maniivrerat olika landstig
ningsfarkoster. 

Inom denna stab fastställdes också omfattningen och användning
en av specialbyggt landstigningstonnage. De under operationen an
v'.inda landst;g11i11gsfarkosterna rramg[t av l,ibg;1 3. 

Vidare planlades eldunderstöd ;lv fartygsartilleriet. För att ned
kämpa eventuellt uppdykande motstånd beslöt man att ett par dagar 
före landstigningen låta en jagardivision i skydd av kryssare gå in 
mot Wolmi-Do för att få dess batterier att öppna eld så att de kunde 
nedkiitnpas. Landstigningsdagen den 15 september - skulle 1-iven 
fyra kryssare l:inrna det tunga eldunderstödet. dnskad eldverkan mot 
själva landstigningsområdena avsåg man få genom raketer från 12,7 
cm:s raketkanoner på en del landstigningsfarkoster, Eldledningen mot 
mål längre in i land skulle ombesörjas av helikoptrar. 

Slutligen måste man inom denna stab också lösa en rad problem 
angående undcrhållstjfostcn. för marinld.rens del blev denna 
bcsviirligare och mer tyngande iin vanligt beroende på att underhålls
förband ur armen icke funnos disponibla. Det kraftiga tidvattnet i 
Inchons hamn försvårade underhållsproblemen ytterligare. De korta 
tidsmoment under vilka högvatten rådde och det långa uppehållet 
dem emellan gjorde det nödvändigt att första anfallsvågen förs3.gs 
med eget undcrhfill tillr'.ickligt rör tiden tills n'.ista högvatten satte in. 
Detta medförde, att IIL hat 5. marinregementct måste följas av 
8 LST vardera lastad med 50 ton ammunition, 30 ton livsmedel, 15 
ton vatten och 5 ton bränsle. Andra problem, som måste lösas, var 

"\Volmis artil!c,·,iiirsvar består ,, ,. tre grova kanoner på Sowolmi-Do, en pj,is 
,w okänd kaliber •;id vågbryt.at·cns siidra spets, fyra eller fem a11tomatkanuner p/( 
västra sidan samt två på sydvästra sidan, Skyttegravar för infanteri finnas några 
få fot från vattenlinjen." 

"Eldledningspbts är inredd i tornet till en stor byggnad på \'volmi-Do." 
"Tjugofem kulsprutor och fem 120 mm granatkastare ha kunnat lokaliseras p[ 

Sowolmi-Do genom att iakttaga der,.s eldgivning." 
"\>;lolmi-Do har 20 kustförsnrspjäser placerade p:l öns åt havet vcttande delar. 

Omfattande beton�ld,idda sl<vttccrnar och tunnlar ön. Bcdiirnes att 
1.000 man miiitä·· fnncs på ii,;, till yj]kcn endast arlH"t,Hc '.1gct rillträdc," 
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huru man skulle ordna förråden på stranden och vad som var att göra 
för att så tidigt som möjligt öppna Inchons hamn för reguljär under
hållstrafik. Slutligen gällde det också att planlägga tillförseln där
ifrån till enheterna i frontlinjen. 

För att lösa alla dessa uppgifter uppsattes ett operativt underhålls
förband kallat 2. ingenjörspecialbrigaden. I denna ingick en "strand
bataljon", en "underhålls- och bevakningsbataljon" samt en "motor
transportbataljon". Av dessa skulle strandbataljonen närmast svara 
för lossningen till själva strandområdet och förrådens uppläggning 
medan underhålls- och bevakningsbataljonen skulle ombesörja under
hållstjänsten inom brohuvudet. Transportbataljonen slutligen sku !le 
ombesörja underhållstjänsten därifrån och fram till trupperna. 

Ett annat förband vars verksamhet också planlades enligt direktiv 
från marinkårsstaben var "Amphibious Construction Battalion 1". 
Denna bestod av ett pontonjärkompani och ett krigsbyggnadskom
pani. Dessa satte nu också i gång med förberedelser för landstigningen. 
Pontonjärkompaniet iordningställde sålunda landgångsflottar hop
fogade av vanliga pontoner. Delar till gångbanor och landgångsbryg
gor najades upp på sidorna till landstigningsfarkoster, och tung ut
rustning som kranar och vägskrapor lastades i fartygens inre. En 
del landgångsflottar ordnades också som bogsersläp. 

Krigsbyggnadskompaniet förberedde byggandet av ett läger inom 
landstigningsområdet. Materiel medfördes för 50 tält, fältkök, mål
tidsbarack samt chef sexpedition. 

A ven för sjukvårdstjänsten vidtogos en rad förberedelser. Sålunda 
lasarettsfartyget Consolation, som legat i Fusan, order att gå 

till Yokohama och avlämna de patienter som funnos ombord föl' 
att vara berett att den 13 september åtfölja invasionsflottan till In
chon. A ven lasarettsfartyget Haven skulle göras berett att senare del
taga i operationen. Dessutom medföljde sex stridssjukvårdsgrupper, 
vardera bestående av 3 läkare, 1 expeditionsofficer och 10 sjuk
vårdare. Av dessa avsåg man att genast efter landstigningen etablera 
4 grupper inom landstigningsområdet eller på landstigningsfarkoster 
för att kunna lämna snabb och effektiv hjälp till svårt sårade. Två 
avdelningar skulle stanna kvar på fartygen för att där fortsätta be
handlingen. En nyhet, som för första gången tillämpades i full ut
sträckning i samband med Inchonföretaget, var, att sjukv&rdsgrup-
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@ Flollbos 

@ Flygfall 

Transportvägarna över Stilla havet 

perna skulle vara beredda att redan vid stranden behandla även svårt 
sårade dels genom att företaga direkta ingrepp dels genom att giva 
blodtransfusion till dem som voro i behov härav. 

De underhålls- och transportorgan, vilka trädde i funktion redan 
i samband med planläggningen, hade sin verksamhet förlagd dels inom 
amerikanska hemorten, dels inom krigsskådeplatsen i stort och slut
ligen i anslutning till landstigningstruppernas utskeppningsplats Kobe. 

I Amerika hade man redan i samband med beslutet att sända·marin
kårsförband till Korea börjat hopsamling av proviant och övrig ut
rustning först för 1. marinbrigaden och sedan för I. marindivisionens 
återstod, Målsättningen var, att förråd tillräckliga för 30 dygns krigs
mässig förbrukning skulle medföras. Det blev ett svårt arbete att 
samla hop allt detta på den korta tid, som återstod innan förbanden 
skulle avsegla. Verksamheten försvårades dessutom ytterligare av, 
att divisionens destination var okänd. Man visste icke, om den skulle 
landstiga i Japan eller fraktas direkt till Korea. Icke heller kände 
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man till huruvida landstigningen skulle ske i samband med ett am
fibieföretag eller som landstigning inom tryggad hamn. Allt hann 
dock bli klart i tid. 

Nästa led i underhållstjänsten utgjorde transporterna över Stilla 
havet. För dessa ställde Military Sea Transportation Service tonnage 
till förfogande. Efter Koreakrigets utbrott hade redan omkring 300 
fartyg på 40 dagar fört 50.000 man och 500.000 ton last över Stilla 
havet. Fram och återfärd för ett 10.000 tons lastfartyg beräknades 
taga 75 dagar, medan den för ett tankfartyg tog 42 dagar och 40 
dagar för ett trupptransportfartyg med 1.500 man. 

Även Military Air Transport Service deltog i transporttjänsten. 
Den förfogade över 200 flygplan, vilka transporterade stabspersonal 
och specialister liksom viss teknisk materiel, exempelvis raketgevär 
och reservdelar till flygplan till Japan. Under 40 dygn flögs på detta 
sätt icke mindre än 15.000 passagerare och 3.000 ton last över Stilla 
havet. Flygtid San Francisco-Tokyo och åter beräknades till 120 
timmar. 

Planläggningen av den fortsatta underhållstjänsten från Japan till 
Inchon ombesörjdes delvis av Service Force, Pacific, vars chef amiral 
Francis C. Denebrinck först i ett rätt sent läge fick reda på att 
Inchonföretaget skulle verkställas. För planläggning av ammunitions
tillförseln uppgavs, att invasionsflottan skulle omfatta 2 Essex-han
garfartyg, 2 eskorthangarfartyg, 2 tunga kryssare, 25 jagare samt 
många olika småfartyg. Vidare meddelades att landstigningen skulle 
komma att omfatta en 10-dagars anfallsperiod före dagen D samt 
normalt eldunderstöd efter det operationen genomförts. 

Mest hektisk gestaltade sig dock förberedelseverksamheten i om
lastningshamnen Kobe. Här fanns organiserat ett "Port Operations 
Off ice" underställt överstelöjtnant Blust. Denne fick först den 25 
augusti vid ett sammanträde på flygfältet Atami reda på, vad som 
var i görningen. Det läge, som skisserades upp för honom var, att I. 
marindivisionen och stora förrådstransporter vara på väg över Stilla 
havet med kurs mot Japan, alla avsedda för ett landstigningsföretag 
vid Inchon, vilket med hänsyn till rådande tidvatten måste ske den 
15 september. Några meddelanden från annalkande transportfartyg 
kunde icke heller erhållas, då sträng radiotystnad var anbefalld under 
fartygens färd över Stilla havet. När Blust återkom till Kobe blev 
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Plan över Kobes hamn 

det bråda dagar för hans folie Endast 21 dygn återstod till invasions
dagen, och från denna tid måste avräknas de 3½ som det tog för 
invasionsflottan att gå från Kobe till Inchon. För all planläggning 
och alla förberedelser återstod sålunda endast 17 dygn. Och dock 
förestod ett planeringsarbete som tidigare icke gjorts på mindre än 30. 

Blust sammankallade emellertid sina underlydande i "Port Opera
tions Office" och klarlade, att det nu gällde att visa friktionsfritt 
samarbete och verklig fysisk uthållighet. Det enda man med någor
lunda säkerhet kände till var antalet fartyg, som skulle behöva lossas 
i Kobe. Omkring 25 fartyg fraktade marinsoldaterna och deras ut
rustning. Eftersom dessa fartyg blivit kommersiellt lastade i San 
Diego, måste lasten nu stuvas om på ett sätt, som var anpassat med 
hänsyn till stridsuppgif terna. På grund av den korta tid man hade 
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till förfogande beslöts dock att stridslasta ( combat load) endast de 
fartyg, som medförde trupper vilka ingingo i anfallsstyrkan liksom 
deras förrådsfartyg. Återstående fartyg skulle få fortsätta lastade som 
de voro, när de lämnade USA. I viss utsträckning gick det dock ej att 
genomföra denna plan, då en del av den materiel, som behövdes för 
anfallsstyrkan, vid ilastningen i Amerika hade fördelats på flera 
fartyg. 

Först gällde det att åstadkomma tillräckligt hamnutrymme samt 
magasinsbyggnader för lossning och omlastning. Sammanlagt 6 pirar 
klargjordes, omfattande 12 kajer, vardera 380 meter lång. Dessutom 
funnos några mindre pirar användbara för smärre fartyg samt 8 
förtöjningsplatser vid bojar. Till förfogande stod också 8 flytkranar 
med varierande kapacitet från 200 till 30 ton. Till Port Operations 
Office anslötos representanter för flottan och sjötransporttjänsten 
samt för MacArthurs högkvarter. Vidare tillkom en representant från 
den organisation, som skulle anskaffa stuveriarbetare, samt slutligen 
en representant för "Japan Logistical Command", vilken institution 
i sista hand var ansvarig för att denna del av förberedelsearbetet 
skulle gå i lås. Samarbetet mellan alla dessa olika organ blev redan 
från början mycket gott. 

Måndagen den 28 augusti döko de båda första transportfartygen 
upp över horisonten. Nästa dag anlände ytterligare 4 fartyg alla 
lastade med trupper och förråd. Nu började ett dygnet runt pågående 
arbete med omlastningen. Denna försvårades i viss mån av, att inlast
ningen i USA gått med sådan fart, att ingen riktigt visste hur det hela 
var stuvat. Det blev ett påfrestande arbete att lossa, inventera, sor
tera och omlasta sammanlagt 31.000 ton materiel under de närmaste 
12 dygnen. För arbetet, som leddes av 4 officerare och 10 staman
ställda amerikaner, disponerades sammanlagt 56 japanska stuvar
gäng om 20 man vardera. 

Av marinkårens folk fritogos alla utom 3.000 man från arbete i 
detta sammanhang, då de behövde använda all tillgänglig tid till 
kompletterande utbildning och övning för sin kommande verksam
het. Inte mindre än 16.000 marinsoldater transporterades till närbe
lägna övningsområden för ockupationsförbanden. Vidare ordnade 
man en bana för övningsskjutning med marinkårens amfibiestrids
vagnar vid kusten några mil från Kobe. 
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Mitt under detta hektiska arbete inträffade en episod, som höll på 
att äventyra hela företaget. På kvällen den 2 september, då arbetena 
medhunnits så långt att man faktiskt låg något före det uppgjorda 
tidsschemat, kom plötsligt den olycksbådande signalen: "Varning för 
tyfon". Redan tidigare hade väderlekstjänsten fastslagit, att en tyfon, 
kallad "Jane", var på väg mot Japan och nu meddelades, att denna 
kunde komma att passera över Kobe omkring klockan 10.00 nästa 
dag. Omfattande försiktighetsmått vidtogos genast. Folket arbetade 
hela natten med att surra allt löst. Klockan 06.00, 4 timmar innan 
den var väntad och betydligt hårdare än vad varningarna antytt, 
kom "Jane" vrålande in över den uppfyllda hamnen ost ifrån. Det 
var mörkt och den kraftiga vinden förde med sig regndroppar, som 
träffade likt stenar. Wirar, 2½ tum tjocka, röko som ullgarn och en
dast genom att ständigt förnya och mångdubbla förtöjningarna kunde 
det hårt kämpande folket få huvuddelen av fartygen att ligga kvar. 
Endast genom yttersta ansträngningar lyckades man undvika en total 
katastrof. Trots allt arbete sleto sig dock 7 fartyg. Hus störtade in, 
bjälkar, takplåt och träd flögo genom luften, och glasskärvor från 
sönderblåsta fönsterrutor spriddes överallt. Omkring 14 meter höga 
vågor ryckte stora, massiva betongblock ur vågbrytarna. Då tyfonen 
blåste som värst, var vindstyrkan uppe i 50 m/sek. och man kunde 
knappast andas. 

Omkring klockan 15.30 började dock orkanen avtaga i styrka, och 
redan en timme därefter voro reparationsarbetena igång på bred front. 
På fartygen måste elektriska ledningar och instrument, pumpar, kyl
system, kompasser och pannor gås igenom. Icke mindre än 29 skrov 
behövde repareras. 

Den 3 september på eftermiddagen kunde emellertid nattskiftet 
sätta igång som vanligt, och det var hög tid. Man måste nämligen 
göra en del ändringar i fastställda planer på grund av att några far
tyg redan avgått till Fusan för transport av 1. marinbrigaden. Dess
utom måste ytterligare fartyg anskaffas för att kunna medtaga de 
55.000 ton varor, varmed marinsoldaterna kompletterat sina förråd 
i Japan, Inalles inlastades 85.000 ton i Kobe, 

Utöver förberedelserna för I. marindivisionen tillkom motsvaran
de arbete för VII. infanteridivisionen. I nu tillgängliga källor före
finnas inga närmare uppgifter om storleksordningen av detta arbete, 
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Förstörelsen var 
stor i K.obes hamn. 
Utblick över en av 
pirarna 

(Foto: Dcpanmcnt of 
Defensc) 

Ett transportfartyg har slitit 
sig under stormen i K.obes 
hamn 

(Foto: Dcoartmcnt of Defencc) 

som dock i viss mån framgår av det förhållandet, att utrustningen för 
en amerikansk infanteridivision uppgår till cirka 17.000 ton samt att 
dess dagsförbrukning av ammunition, livsmedel m. m. varierar mellan 
580 och 436 ton per dag allt efter omfattningen· av stridsverksam
heten. Antalet fartyg, som behövdes för transporten av VII. infanteri
divisionen och dess utrustning samt förråd, synes av vissa uppgifter 
att döma ha varit 7 stora trupptransportfartyg och 13 lastfartyg. 
Divisionens trupper och förråd lastades med hänsyn till landstigning 
i erövrad och säkrad hamn. 

Härtill kommo 3 transportfartyg samt 13 lastfartyg för kårför
banden med utrustning sannolikt även omfattande vissa förråd för 
187. luftburna regementet.

Samtidigt som förberedelserna på detta sätt pågingo i Kobe sam
lades i Fusan de fartyg, vilka här skulle taga ombord 1. marinbriga-
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den och det sydkoreanska marinregemente, som var 2.vsett att deltaga 
i operationen. Dessa fartyg verkställde stridslastning för de ameri
kanska marininfanteriförbanden och en särskild grupp bildades av 
de landstigningsfarkoster, som skulle transportera III. bataljonen av 
5. marininfanteriregementet, vilken fått den ansvarsfulla uppgiften
att taga Wolmi-Do och härigenom inleda hela företaget och säker
ställa dess lyckliga fullföljande.

Den 5 september meddelades på en konferens i Kobe direktiv om 
att ilastningen måste påskyndas, och härjämte fastställdes de dagar, 
på vilka fartygen skulle avgå (vare sig de voro färdiglastade eller ej), 
vilket närmare framgår av nedanstående översikt. 

Fartyg I Från Kobe I Från Fusan I Anmärkning 
Attack-, lastfartyg transport- och 01.50 12 sept, 10,00 13 sept. APA och AKA 

10.00 10 sept. 
{

02.00 12 sept. { 1st Tractor Landstignings fartyg Group10.45 10 sept. 03.15 12 sept. 2d Tractor Group Wolmi-Do-gruppen 01.40 13 sept. III. bat, 5, marinreg, 

Härmed voro de slutliga planerna för invasionen färdiga. Eld
förberedelser direkt syftande till inledning av anfallet påbörjades 
med sjö- och flygstridskrafter den 13 september. Redogörelse härför 
liksom för själva landstigningen kommer att lämnas i ett senare 
sammanhang. 

En sammanfattande redovisning av de lärdomar denna operation 
skänker, bör anstå till dess att även själva anfallet skildrats. Redan 
här torde det dock vara på sin plats med ett par kommentarer, främst 
i anslutning till principbeslutet om att sätta i gång företaget samt i 
andra hand beträffande organisationen m. m. av förberedelserna. 

Vad då den första av dessa frågor beträffar så knytes det största 
intresset till diskussionen i MacArthurs högkvarter den 23 augusti. 
Här brytes i en skarpt belyst scen de strategisk-taktiska synpunkterna 
mot de tekniska. För att rätt kunna fatta de under diskussionen gjorda 
uttalandena, måste man emellertid hålla i minnet ett par starkt in� 
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verkande faktorer, som inte på något sätt belystes av de debatterande. 
Den första och viktigaste är FN-sidans totala flyg- och sjödominans. 
Utan denna hade de svårigheter, som mött företaget, blivit av en helt 
annan art och storleksordning. Nu kunde man välja ett sådant för
faringssätt, som varit omöjligt om icke luften praktiskt taget varit 
fri från fientligt flyg och havet från fientliga ubåtar och andra sjö
stridskraf ter. Att detta i synnerligen hög grad bidrog att göra före
taget fram intill själva landstigningens början till ett huvudsakligen 
tekniskt problem är tydligt, 

En annan sida av detta förhållande som också, ehuru även den 
outtalad vid diskussionen, måste anses ha i hög grad minskat riskerna 
för ett misslyckande, var den befintliga enorma överlägsenheten i 
flyg och sjöartilleri inklusive raketvapen. Med c:a 400 flygplan, 18 
svåra, över 120 medelsvåra och närmare 200 lätta sjöartilleripjäser 
samt raketfartyg samlade till understöd måste det relativt svaga 
motståndet, som kunde väntas vid stranden, bli praktiskt taget elimi
nerat på mycket kort tid. 

Vad organisationen av planläggningen och förberedelsearbetet te
träffar är det två företeelser, som äro speciellt intressanta. Den första 
är huru man delar upp arbetet på de olika staberna och huru man 
härvid, synbarligen utan att vara i högre grad bunden av alltför 
stela grundläggande instruktioner, visar stor smidighet när det gäller 
att utstaka gränserna för olika stabers verksamhetsområden. Sålunda 
se vi exempelvis huru en sådan fråga som Clarks expedition sköttes 
direkt från MacArthurs högkvarter medan Clark när så var lämp
ligt likaledes direkt sände sina rapporter till närmaste intressent. Att 
man trots dessa till synes rätt fria och improviserade arbetsformer 
dock lyckades särskilja, vad den ena och den andra skulle göra, samt 
undvika dubbelarbete torde ha berott på de goda möjligheter till 
ömsesidig kontakt, orientering och samarbete olika instanser emellan, 
som skapades av det rikliga utbytet av sambandsofficerare. 

Mycket intressant är vidare den gemensamma staben för I. marin
divisionen och Amphibious Group 1, vilken redan från början etable
rades på det specialinredda fartyget Mount McKinley, Detta var helt 
enkelt en flytande uplats med utrymmen och signalförbindelser nog 
för båda stabsgrupperna ävensom för samverkande flygstridsledning, 
vilken även kunde leda flygverksamheten från fartyget. 
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Mängden av övriga specialbyggda landstigningsfartyg och landstig
ningsfarkoster samt deras omfattande differentiering i ett flertal olika 
typer är också väl värd att observeras. För företaget mot Inchon 
med dess speciella hamnförhållanden var den säkerligen av nöden. 
I farvatten med normalare djup- och strandförhållanden torde man 
dock ej böra räkna med att alla dessa olika specialfartyg äro erfor
derliga för att genomföra en landstigning. 

Slutligen wrde framhållas sättet att ordna flygsamverkan med 
underställda i stället för under flygvapnet kvarstående förband hade 
sin orsak i speciella amerikanska förhållanden med flygförband orga
niskt ingående såväl i marinkår som i sjöstridskrafter. Nu ordnades 
flygsamverkan med "close support" inom landstigningsområdet från 
marinkårsflyget och med "deep support" längre in i land lämnad av 
flottans flyg. Air Force's förband medverkade i det hela endast ge
nom förbindelsebekämpning utanför det här aktuella området. 

SUMMARY 
This article is the first half of a study of the landing operation at Inchon in 

September, 1950. The author has followed the development of the operation up to 
the completion of the planning and other preparations. 

The purpose of the study is to show the amount of necessary preparations for 
an operation of this kind and the quantity of technical resourcees that the invaders 
must have for a resonable chance of success, \'v'ithout a careful study of the 
situation, the extensive results af this operation may lead to an overestimation of 
the possibility to tum a critical strategic situation through a !arge scale amphibic 
operation. 
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Bilaga 2, 

SAMMANFATTNING OVER I OPERATIONEN 

DELTAGANDE FL YGFORBAND 

F ö r b a n d Ba s e r i n g

Svensk benämning , 1 Hangar artyg AnnanI 
Am, förkort- f I nmg 

2. fartygsbaserade
flottiljen

5. fartygsbaserade
flottiljen

11. fartygsbaserade
flottiljen

214. jaktdivisionen

323. jaktdivisionen

6. spaningsdivisionen

CVG-2 

CVG-5 

CVG-11 

VMF-214 

VMF-323 

VMO-6 

Boxer 

Valley Forge 

Philippine Sea 

Sicily 

Badoeng 
Strait 

Flygplan 

Fem. div. attack 
(Fighter Bomber) 
Grnmman Panter 
Två div. jakt 
en div. attack 
AD Skyraiders 

Fyra små spa
ningsplan och två 

513. allväders
jaktdivisionen

VMF(N) 513 I Japan helikoptrar,4 

HMS 
Triumph 

Sammanlagt omkring 400 flygplan. 

5 

Sannolikt 32 st, 
jaktplan (Sea
fires) samt spa
nings- och attack
plan (Fireflies), 

1), Flygförband vars beteckning börjar med C tillhör flottan och med V tillhör
marmkaren, 

2) Närmare uppgift saknas; sannolikt 5, fartygsbaserade flottiljen, 
3) Närmare sammansättning obekant; sannolikt omkring 30 st,, huvuddelen

troligen attackplan typ Corsair, 
4) Medfördes på ett specialinrett landstigningsfartyg (LST), För start togas

spaningsplanen ombord på Sicily eller Badoeng Strait. 
5) Närmare uppgifter saknas, till storleksordningen sannolikt rätt lik 214. och

323. jaktdivisionen.
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Bilaga 3. 
INVASIONSFLOTTANS FARTYG 

I. örlogsfartyg.
Antal Fartygstyp Namn Anm. 

3 Hangarfartyg Philippine Sea 27.000 ton. Tager vartdera 80-90 flyg-

2 

Lätt hangar
fartyg 
Eskort
hangarfartyg 

2 Tunga 
kryssare 

4 Lätta 
kryssare 

34 Jagare 

15 Fregatter 
4 Ubåtsjagare 

�Minsvepare 
83 

2 

3 

Chefsfartyg 
(AGC) 

Snabba trans
portfartyg 
(APD) 

Boxer plan; 33 knop. 
Valley Forge 
Triumph 

Badoeng Strait 
Sicily 
Toledo 
Rochester 

\Vorcester 

Manchester 

Ceylon 
Jamaica 

Engelskt; 13.500 ton. Tager 35 flygplan; 
25 knop. 
11.400 ton. Tager vartdera 34 flygplan; 
20 knop. 
13.700 ton. Vardera 9 st. 20,3 cm, 12 st. 
12,7 cm kanoner, 52 st. 40 mm och 24 st. 
20 mm !vakan; 33 knop. 
14.700 ton; 12 st. 15 cm och 20 st. 76 
mm kanoner, obekant antal !vakan; 33 
knop. 
10.000 ton. 12 st. 15 cm, 12 st. 12,7 cm, 
24 st. 40 111111 och 19 st. 20 mm !vakan; 
33 knop. 
Engelska; 8,000 ton, 9 st. 15 cm och 8 st. 
10,2 cm kanoner, 24 st, 40 mm och 7 st, 
20 mm !vakan; 31 ½ knop. 
26 amerikanska och 8 engelska. De ame
rikanska i regel bestyckade med 6 st. 12,7 
cm kanoner, de engelska med 4 st. 11,4 
cm kanoner. 

Il. Landstigningsfartyg. 

Mount McKinley 6.500 ton. Speciellt byggda och utrustade 
Eldorado med hänsyn till att utnyttjas av led

ningen för ett amfibieföretag. Fart 16,4 
knop. 
1.300 ton. 1 st. 12 cm kanon, 3 st. 40 mm 
och 8 st. 20 mm !vakan; rymmande 162 
soldater, 12 fordon, 4 haubitser och 4 
motorbåtar. Fart 23,6 knop. 

47 Landstigningsfartyg 1.500-1.600 ton. Varierande antal !v
akan. Fart 11-12 knop. för stridsvagnar 

(LST) 
4 Medelstora landstig

ningsfartyg (LSM) 

12 Landsättningsfarkos-
ter för stridsvagnar 
(LCT) 

5 Dockor för landstig
___ ningsfartyg (LSD) 
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500 ton, 1 st. 12 cm kanon, varierande 
antal !vakan, 4 stridsvagnar, 15 amfibie
fordon. Tre av dessa LSM voro raket
bestyckade (LSMR). Fart 13 knop. 
130 ton; lastar 150-190 ton. Fart 10 
knop. 

4.500 ton. Fart 15,4 knop. 



III. Trängfartyg. 

1 

2 

2 

Lasarettsfartyg Consolation
Bärgnings- Conserver
fartyg Bolster
Reparations- Askari
fartyg 
Verkstads- Kermit Roosevelt
fartyg

Jason 
4 Oceangående

bogserbåtar 
1 Stor bogserbåt

11

11.000 ton; bäddar för 800 patienter. 
1.360 ton; avsedda i första hand för
landstigningsfarkoster. 1.600 ton; avsett i första hand för land
stigningsf ar kos ter. 14.350 (vid full last 16.200 ton). Huvudsakligen avsett för rep. av explosions
motorer. 9.140 (vid full last 16,200 ton). Avsett
för rep. av tunga skrov.

IV. Transportfartyg. 

4 Tankfartyg
1 Tankfartygför bensin 20 Trupptrans-

portfartyg

--2.§___ Lastfartyg
61
Summa: 228 större och mindre fartyg

Varje fartyg 25.440 ton (full last); fart
18,3-18,8 knop. 4.335 ton (full last); fart 14 knop.
5 fartyg, vartdera om 11.828 ton (20.175ton med full last) kunde transportera5,500 man; fart 20,6 knop. 1 fartyg om 10.812 ton (18,000 ton med
full last) kunde transportera 27 landstig
ningsfarlrnster och 1.400 man; fart 18,4
knop. 1 fartyg på 10.034 ton (17.250 ton med
full last): transportkapacitet obekant;
fart 17 knop. 1 fartyg på 9.000 ton (17.000 ton med
full last) transportkapacitet obekant; fart
16,5 knop. 3 fartyg vartdera om 8,100 ton (16.000 
ton med full last); transportkapacitetobekant; fart 18,4 knop. 2 fartyg på 10.210 ton (16.000 ton med
full last); kunde vartdera transportera
1.500 man; fart 17,7 knop. 4 fartyg på 6.720 ton (12.450 med full
last) kunde transportera vartdera 1.560man + 3.000 ton stridslast; fart 17,7
knop. 
2 fartyg typ ve 2 1 fartyg typ C � }detaljer ang. 

dessa saknas.
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ERÖVRINGEN AV 

OSEL OCH DAGO 1941 

Av WALTHER HUBATSCH 

Genom tillmötesgående av Professorn i historia vid universi

tetet i Göttingen dr \Valther Hubatsch har Försvarsstabens krigs
historiska avdelning beretts tillfälle att framlägga denna förut 
icke publicerade uppsats. Professor Hubatsch, som själv deltog i 

dessa strider som ung reservofficer, ger här en initierad skildring 
av huru ett invasionsföretag huvudsakligen utfört medelst storm

båtar gestaltar sig. 
ÖVERSÄTTAREN 

F ör 13 år sedan, den 9 september-21 oktober 1941, kämpades hårt
om besittningen av de tre strategiskt viktiga Ostersjö-öarna Moon, 
Osel och Dagö. Deras betydelse för operationer i Ostersjön hade visat 
sig redan under första världskriget. Men medan man 1917 satte in 
25.000 man transporterade på stora lastfartyg och understödda av 11 
slagskepp och kryssare för att taga öarna, användes 1941 endast en 
förstärkt infanteridivision, som anföll i stormbåtar över öppet hav 
understödd av lätta sjöstridskrafter och framför allt flyg. Och dock 
hade företaget 1917 utförts mot redan krigströtta trupper, medan 
motståndaren 1941 segt försvarade sina ställningar fot för fot. I detta 
fall gällde mer än någonsin Alexander Meurers uttalande i hans kända 
sjökrigshistoria, att landstigning på försvarad kust är ett riskfyllt 
företag, som ofta misslyckas. Den här framlagda studien, vilken 
grundar sig på tillgängligt källmaterial och författarens personliga 

iakttagelser som infanteriofficer i första överskeppningsomgången, 

är måhända värd särskilt intresse, då den skildrar ett invasionsför

farande, som ej förekommit tidigare och som därför ger tillfälle till 

en hel del nya rön. 

I. Övergången till Moon och Ösel

Den 61. infanteridivisionen, som ingick i 18. armen - Heeres

Gruppe Nord - hade i juni 194-1 stött fram från trakten av Heyde

krug i Memelland över Schaulen, Mitau och Riga. I Estland hade den 
varit invecklad i svåra strider vid Fellin, Oberpahlen och nordväst 
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om Dorpat, innan den lyckades slå sig fram till kusten öster Reval. 
I anfallet mot denna stad gick divisionen - underställd den nybil
dade XLII. armekåren - i kraf tsamlingsriktning, med 254. in
fanteridivisionen till höger och 217. infanteridivisionen till vänster. 
Sedan Reval tagits, omgrupperades den sydväst ut mot kusten med 
början 30 augusti. Av de båda sidoförbanden tog 254. divisionen 
öarna Aegna och Naissaar och fortsatte sedan framryckningen österut 
i riktning Narva, medan 217. divisionen grupperades för kustförsvar 
i trakten av Reval och Baltischport. På de baltiska öarna, särskilt 
ösel och Dagö, funnos fortfarande starka ryska stridskrafter. Dess
utom stodo delar av fientliga styrkor, som trängts mot nordväst, allt
jämt kvar vid Hapsal och \'verder, där de hällas isolerade från det 
baltiska fastlandet av stridsgruppen Friedrich, bestående av bl. a. 
162. infanteriregementet (IR 162.) 1 

Att fortsätta österut innan dessa ryska styrkor hade nedkämpats
var icke möjligt. Dagö och Ösel vara icke blott viktiga stödjepunkter 
för ubåtar och lätta sjöstridskrafter utan även flygbaser för strate
giskt flyg. Tillsammans med Hangö flankerade och behärskade de 
ryska positionerna här infarten till Finska viken samt möjliggjorde 
'kontroll av Riga och Reval. Underhållstransporter sjöledes till Hee
res-Gruppe Nord vara därför icke möjliga att genomföra, så länge 
öarna befunna sig i rysk hand. På grund härav beordrades 61. divi
sionen att taga dessa öar, vilka även vara av vikt för den egna sjö
krigföringen. 

Divisionens omgruppering mot sydväst genomfördes under fot
marscher ordnade som krigsmarscher, då man hela tiden måste räkna 
med att stöta samman med delar av sprängda ryska förband samt med 
"dödsbataljoner". Förläggningstrupper skickades fram först efter dag
ningen och under stark eskort. Inga intermezzon inträffade dock. 
Marscherna genomfördes planmässigt dels under dager, dels vid klart 
månsken. 

Den 3 september erhöll III. bataljonen IR 151 följande special
uppdrag: 

1) Följande tyska militära förkortningar äro använda i texten:
IR = infanteriregemente

AR = artilleriregemente 
AA = Aufklärungsabteilung; närmast motsvarande svensk kavalleribataljon 

med cykel-, ryttar- och motoriserade förband; här kallad kavalleribataljon. 
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"IR 162 befinner sig i hård strid om W crder-halvön. III. bataljonen 
föl'flyttas med motortransport till trakten av Ridase. Bataljonschef 
och adjutant i förväg, inställa kl. 04.50 vid general Friedrichs stab 
i Lihula. Chefen IR 162 upl i Karuse''. 

När bataljonen nådde Ridase den 4 september kL 06.00 var emel
lertid halvön Werder redan tagen, varför kompanierna grupperades 
till kustskydd inom området Werder (Virtsu)---Paatsalu-Oeki.ila. 
Under tiden hade IR 151 på e.m. 4 september oväntat fått order att 
följande dag avlösa IR 162:s bevakningsavdelningar, vilka lidit svåra 
förluster under anfallet mot Werder. Ordern genomfördes under da
gens lopp. I. bataljonen grupperades i trakten av Voose och II. ba
taljonen vid Nurmsi, där de förlades medan III. bataljonen kvar
stannade på Werder. Regementschefens uppehållsplats blev Karuse. 
l denna gruppering kvarstod regementet från den 5 till 12 september.
Fiendens eldve.rksamhet var ringa: blott några enstaka flygare f:illde
bomber, medan svag artillerield riktades mot \Verder-halvön. Den
6 och 11 september tillfördes regementet ersättningspersonal - 15
underofficcrare och 377 man och den 7 september ankommo 8
övningsbåtar (utan motorer). Dessa fördelades på bataljonerna för
utbildning.

Regementet stod nu inför en uppgift av helt ny art. Det skulle 
som första anfallsvåg övergå det tio km breda Moonsundet i storm
bå tar. StormMtar på Östersjön! Annu så länge saknades varje er
farenhet av ett sådant företag. Vem tänkte icke nu på överskeppnings
övningarna i Bretagne för ett år sedan? Vad vi färt vid Atlanten kom 
oss nu tillgodo i Östersjön, Dock var tiden alltför knapp för mera 
ingående förberedelser. De 8 övningsbåtarna utan motorer kunde ju 
icke räcka till för lastningsövningar med ett helt regemente, där helst 
varje man borde ha exercismässigt övat i- och urlastning och där-
jämte lärt nödvändig förtrogenhet med vattnet. 

61. divisionen gjorde sig emcl lc:rtid beredd att taga ön Moon och
bilda ett brohuvud på tJsel (Operation Beowulf). För detta företag 
tilldelades den följande förstärkningar. 

IR 389 (ur 217. divisionen): 
Pionjärregementsstaben 680 med pionjärbataljonerna 360 och 217; arbets

bataljonen 100 jämte 4. kompaniet av arbetsbataljonen 683; brokolonnen 
B 658 samt pionjärstormb�tkommandona 904, 905 och 906, 
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Av artilleri tillkom: 
Artchefen 114 
artregstabcn 609 
tunga artdiv 637 (21 cm mörsare, motoriserade) 
tunga artdiv 511 (15 cm kanoner, motoriserade) 
tunga artdiv 436 (10 cm kanoner, motoriserade) 
tunga artdiv 536 (tunga fälthaubitser, motoriserade) 
IV. tunga div artreg 217 (tunga fälthaubitser, anspända)
observationsavdelningcn 24 
I. div lvreg 1 ll.

För samverkan voro härutöver avdelade armekustartilleribatterier
na 509 (15 cm kanoner) och 512 (12 cm kanoner) samt ett 10 cm:s 
marinbatteri 0111 2 kanoner. För att artilleri skulle finnas till för
fogande omedelbart efter landstigningen var III. divisionen av in
fanteridi visionens eget artilleriregemente för tillfället utrustad med 
isärtagbara bergspjäser. Av dessa hade 1 ¼ batteri tilldelats IR 151, 
1 batteri IR 162 och ¼ batteri AA 161 (161. kavalleribataljonen). 

Av flygstridskrafter deltaga flygstab B, en bombflottilj och en 
bombdivision (JU 88), en jaktflottilj (ME 110), en jaktdivision ur en 
reservflottilj (Me 109 E), en spaningsflottilj (HS 126), 10. Ivrege
mentet med 3 tunga och 3 lätta lvbatterier samt 10. luftsignalregemen
tet. Den 21 september inträffade ytterligare en bombflottilj (JU 88). 

Sjöstridskrafterna, som voro underställda marinbefälhavaren för 
Östersjökusten, bestodo av kryssarna Emden och Leipzig (senare 
Köln), 1. minsökarflottiljen, 1. minsveparflottiljen, 2. torpedbåtsflot
tiljen, 2. och 3. motortorpedbåtsflottiljerna, 3 ubåtsjagare samt några 
specialf artyg och artillerifartyg. 

Högsta befälet över alla insatta stridskrafter fördes av pionjär
generalen Kunze, chef för XLII. armekåren, som samtidigt förde 
det direkta befälet över samtliga deltagande armeförband. Denna 
ledningsorganisation visade sig lämplig. 

Fiendens styrka bedömdes uppgå till 20.000 man, varav 12.000 på 
Ösel och 1.000 man på Moon samt återstoden på Dagö. Den totala 
styrkan på öarna uppgick dock i själva verket till 25.000 man. 

Stridsplanen för 61. divisionen var i stora drag följande. De tre 
förstärkta infanteriregementena skulle efter varandra i ordning IR 
151, 162 och 176 övergå Moonsundet, rensa Moon och bilda ett bro
huvud på Ösel. Samtidigt med att dessa förband övergingo Moon
sundet skulle kavalleribataljonen gå iland på nordspetsen av Moon 
medan specialgruppen Benesch fick i uppgift att taga de tunga ryska 
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kustbatterierna vid Kiibassaare på Osels sydostspets genom samtidig 
landsättning från sjön och med scgelflyg. Sjöstridskrafterna skulle 
binda ficmlcn genom starka skcnförctag mot Surn- och Tagabukterna 
,,,mt mot Aremburg och Oscls vi-istkust. Flygvapnet sti-illclc till fi\r
fogandc starka spanings-, bomb- och jaktförband beredda att under
stöd ja divisionen. Antalet stormbåtar (landstigningsfarkoster fanns 
överhuvudtaget icke) var begränsat, och man måste dessutom räkna 
med förluster av dylika, varför det första regementet endast kunde 
,iverskcppas i bataljonso111gångar. Ordningsfiiljden for IR 151 :, över
gång blev I., IJ. och III. bataljonerna, vilka skulle följa var.rndra 
med 100 minuters tidsmellanrum. Det andra regementet, IR 162, 
skulle kunna börja sin ilastning 4½ timme ef tcr första överskcpp
ningsomgångens avfärd. 

Natten 9-10 september besatte, de i Moonsundct liggande öarna 
Schildau (Kcssulaicl), Hobulaid m:h Vorrnsii av en skvadron ur 161. 
kavalleribataljonen och delar av 217. divisionen. Detta var uppuktcn, 
Den 12 september genomgick chefen för IR 151, överste Melzer, i sam
band med en stabsorientering ännu en gång alla enskilda order för 
detta företag, som fått täcknamnet Beowulf Il. Regementsordern 
hade följande lydelse: 

IR 151 
Avd I A 

Regementschefens ,tppehållsplats den 12 
september 1941 
Hemlig 

Rcic',>ncntsorder J(·;r g,·nnn:/r')r,uzdc ru.J ojn:rdt!un fleo"w11/f Il. 
I. Fi,�m/,_,,1, Pi\ Moon och Oscl lsn:us fiirmodliPen 1--2 infantcrirc½crnrnten
och 30 föltarcil'.cripjäscr. I traktcll av Vuiktila 'finnas ett antal skyttegropar
samt några s,1rnmanhängandc skyttevärn. Stridsst,illningar för inhnteri
med skjut,·iktning mot sjön sträcka sig längs kusten från Voiktila norrut
intill 1 km norr om Kuivasrn. I trakten 500 m :1ordöst Kärneri kulsprute
värn av trä. Troligen äro stäl'.n'.ngar för infanteri under utbyggnad även
norr Volla, Skyttegropar p:i ömse sidor om \',ige;i Kuivastu·······Hcll:1n1.1a.
lnfantcristiillningar liin[;s vägen fr,111 l'ärase norrut med front mot no1-i-. I
nordv,istra delen av ivfoon ,ir ett försvarssy.,tcrn under uthyggnad med
högra flygeln 2 km norr Lalli och med vänstra fl ) geln i trakten av Nomme,
skjutriktning mot sjön. Enstak::. eldställningar av tr� iakttagna vid Loctsa.
Hittills faststä'.lt artilleri: ett ba:teri om 4 kanoner sydväst Voikiila, ett
batteri i trakten av Ranna och ett lvbatteri vid Kansi.

Av fienligr flyg kunde till 8 september fasr,rällas 5-10 bombplan och 
5 jaktplan på flygplatserna Endla och Monnaste. 

Pc°t b:1d,1 iiarna finnas sannolikt 1.000-1.500 :i: 1ri:i,oldater, vilk,1 ber-j:ina 
kustbatterie r11.1. 
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Vid striden om kusten kunna en torpedkryssare och 1-2 jagare väntas 
ingripa. Enstaka motortorpedbåtar och minsvepare siktades i Triidibukten 
ännu den 7 september. Flottbas 1 km not·dväst Triidi. 

Sedan 7 september har lastbilstrafiken ökats på Moon. Enstaka lätta 
stridsvagnar ha iakttagits på tlsel. 

Fiendens styrka på Moon uppgår sannolikt till en förstärkt bataljon. Ön 
Schildau (Kessulaid) togs tidigt den 10 september av delar av kavalleri
bataljonen efter svagt fientligt motstånd. för närmare uppgifter om fien
dens befästningar, se befästningskarca i skala 1: 100.000, uppgjord av av
delning I c i 61. divisionsstaben den 8 september 1941 (utdelad ned till 
bataljonerna) och flygbilder (här uteslutna), 

Av egna trupper har 217. divisionen tagit Vormsö och späl'l'ar norra in
loppet till Moonsundet mellan Vormsö och Dagö med artilleri. 

2. Förstärkta 61. divisionen skall taga öarna Moon och Ösel.
Dagen D 14 september. Kl K 0400.
Huvudanfallslinje första dagen: Komsi (Kyrkan)-TP 21 (1) nordvästra

udden av Moon (Kana 1: 100,000). 

Anilleriunderstöd: 
Artillerigmpp 114 
Gruppstab; artilleriregementsstab 609, 
21 cm mörsardiv 637 (mot), 
15 kanondiv 511 (mot), 
10 cm kanondiv 436 (mot), 
tunga fälthaubdiv 536 (mot), 
IV. anspända tunga fälthaubdiv AR 217,
observationsavdelningen 24,
I. div lvregementet 111.
För samverkan avdela arm�- och marinkustartilleri:
15 cm kanondiv 509
12 cm kanonbatt 512
10 cm marinkanonbatt om 2 kanoner.

Pionjärer. 
pion järregementsstab 680 
pionjärbat 660 
pionjärbat 217 
arbetsbatal jon 100 
4. komp av arbetsbataljon 683 
brokolonnen 658
stormbåtskommandona 904-906.

3. Stridspfon för divisionen.
Divisionen; första anfallmppgift är att taga ön Moon samt brnhuvud på

tlsel. Uppgiften innebär, att Moons västra del först rensas från fiender, 
så att en stark anfallskil kan drivas fram längs vägbanken mellan Moon 
och Ösel för att s& snabbt som möjligt upprätta ett brohuvud vid västra 
landfästet. Anfallet på tlsel skall fortsättas först efter fullbordad artilleri
uppmarsch på Moon. 

Gmppen Benesch skall taga det fientliga batteriet Ki.ibassaare. Anfallet 
utföres samtidigt med fartyg och segelflyg. Beroende på lägets utveckling 
skall gruppen, när batteriet förstörts, antingen försvara tagen terräng eller 
med sina fartyg återvända till utgångshamnen Paatsalu. 



Oberoende av huvudangreppet över Moonsundet skall förstärkta 161.

kavalleribataljonen samtidigt norrifrlin anfalla Moon. Bataljonen löper föl'
denskull under natten till D-dagen ut ur Matsalubukten, skyddad av kust
artilleriet vid Puise, passerar den av krigsmarinen besatta ön Kumari och 
överskeppas till Moon samt landstiger i trakten öster Voikula för att i 
gryningen närmast bilda ett brohuvud däBtädes. 

Kavalleribataljonen skall därefter genom snabbt anfall mot söder och 
senare insvängande österut bringa fiendens försvarsfront i öns östra del att 
bryta samman. Samtidigt skall den med starkast möjliga rörliga krafter 
stöta fram mot sundet mellan Moon och tlsc! för att taga detta och orn 
möjligt p::l samma g!l.ng bilda ett brohuvud p� tlsel. Om detta icke lyckas, 
�r en0 snabb rensning av Igakiila-halvön viktig f6r att förbereda senare 
overgang av sundet. 

Krigsmarinen skydd:,r divi,io•1cns överskeppning fr::ln sjösidan och för
söker binda fiendens krafter pii Usel och Dagö genom starka skcnlörctag 
mot Sutubukten, Arensburg och Uscls västkust samt mot Tagabukten och 
Moonsundets norra inlopp. Minsvepning av stora sundet verkställes i sam
verkan med flygvapnet, 

Flygvapnet kommer att understödja divisionens anfall med starka spa
nings-, bomb- och jaktförband, 

4. Uppgift för stridsgmpp lR 151,
Tmppcr.
IR 151
1 ½ batteri AR 161 (6 bergskanoner)
IL pionjärbataljo11e11 161
del av signalbataljonen 161
en tropp av I. lv-div 55 (överföres senare p:1t Hil'jo1·).
Stridsgmppen JR 15.1 lämnar grupperingsområdet med första anfallsvåg

klockan K och övergår p,\ bred front stora sundet sann bildar ert första 
brohuvud i trakten av Kansi-Tu,ti på ömse sidor om Volla. J andra och 
tredje omgången överförda förstärkningar utvidga brohuvudet, andra om
gången mot sydöst och tredje omgången mot nordöst. 

5. Plan för iivcnkcppningen.
Ungefärliga beredskapsområden, väntplatser och iskeppningsplatse1· fram

g:1t av planskiss bifogad regementsorder IR 151 IA, 8/9 1941. Styrka och 
sammansättning av överskeppningsomgångarna enligt bilaga 1 (tilldelas di
rekt underställda förband i försu omgången under 12/9), (Bilaga h,\r ute
lämnad.) 

Tidsplan för överskeppningen enligt bilaga 2. 
Inryckningen pli väntplatserna regleras på följande sätt: 
1. omgången (I. bat jämte en plucon ur vartdera 13. infanterikanon- och

14. pansarvärnskanonkompanierna, tv::! plutoner av 2. kompaniet pionjär•
bataljonen 164 samt ett batteri AR 161) går dagen D-1 kl 2000 fran
beredskapsgruppering vägskälet vid Kinksi och ni'tr väntplats 1 senast
kl 2300.

2. omgången (II. bat jämte en pluton ur vartdera 13. och 14. kompani
erna, en pluton av 2. kompaniet pionjärbataljonen 161 och två bergskano
ner ur III, div AR 161} går kl 2200 från bcredskapsgruppering vägskälet vid 
Kinksi och når v/lntplats 2 senast kl 0300. 

3. omgången (III. bat jämte en pluton ur vartdera 13, och 14. kompa•
nierna), g::lr kl 2400 från Ridasc och nlh väntplats 3 senast kl 0400. 

Framrydmingsvägar och /iycrskcppningsplatser äro rn,irkta. Fiir infanr.eri
kanoner och pansarvärnsk:1noncr ,fro lastningsbryggor förberedda y'd i!ast-
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ningsplatserna la, 2a och 3a. Raster få icke göras under förflyttning mellan 
Kinksi-vägskälet och väntplatserna. Rapport dli väntplatserna uppnlitts. 

Chefen för pionjärregementet ger order om 1. omglingens avgång. Ovriga 
omgångar hålla anslutning framåt och föl ja utan särskild order framför
varande förband. Endast oundgängtigen nödvändiga hästar och fordon 
medföras vid förflyttningen titl väntplatserna. Efter ilastningen föras (över
lämnas) de med undvikande av alla vägar så snart ske kan till fordons
grupperna. Förflyttningar bak/it längs framryckningsvägarna fä under inga 
omständigheter förekomma. 

6. Stridsplan för lR 151.
a. I. o m g /t n g e n lämnar hitre stranden kl K och tager efter över

skeppning på bred front östra stranden av Moon, Kansi-Tusti samt full
följer anfallet i huvudriktning vägen Kansi-Moega intill och över stora 
landsvägen (Kuivastu-Hellamaa) där brohuvud bildas. 

2. o m  g å  n g e  n landstiger inom samma omr/tde och anfaller till vänster
om I. bat med kraftsamling höger i sydlig riktning över Tusti. Anfallsmål 
färjstället vid Kuivastu. 

3. o m  g å n g  e n  landstiger p/t samma plats som 1. och 2. omg/tngarna
och anfaller till höger om I. bat över Hellamaa och Lehtmetsa i riktning 
Loetsa. Samband sökes med kavalleribataljonen. 

Av vikt är att snarast möjligt bekämpa upptäckta mål i sundet och på 
västra stranden. T,tgen terräng försvaras avvärjande. Om fientlig artilleri
eld utgår mot landstigningsplatsen skall landningen utan särskild order verk
ställas längre norrut. 

b. Artilleriunderstöd.
F ö r e  a n  f a 11 e t. Artillerispaning och övervakning verkställes av di

visionen från beredskapsläge. "Fri eld" f/tr avges endast vid fientligt land
stigningsförsök, för eld mot lönande fartygsmål eller för nedkämpning av 
upptäckta eldgivande fientliga batterier. 

Un d e r  a n  f a 11 e t. Frlin kl K + 35 divisionsvis eld över landstig
ningsomr/tdet intill dess att de främsta båtarna med röd ljussigna! begära 
eldframflyttning. Därefter nedkämpas eller nedhlllas upptäckta fientliga 
motstlindsnästen i närheten av landstigningsstället samt fastställda fientliga 
batterier. Slutligen direkt understöd av det fortsatta infanterianfallet ge
nom framsända eldledningsorgan. 

Tilldelning av eldledningsorgan: 
Med 1. omgången (I. bat): en eldledningspatrull ur vardera 10 cm kanon

div 436 (norr om Moisaki.ila); IV. divisionen AR 16l (Arokiila); 21 cm 
mörsardiv 637 (Teeni). 
I. lvdiv 111 (Kessulaid)1 

tunga fälthaubdiv 536 (Kessulaid)1 

sambandsofficer från flygvapnet.
2. omgången (Il. hat): en eldledningspatrnll ur vardera tunga fälthaub

div 536 (Abja); IV. div AR 161 (Arokiila); 21 cm mörsardiv 637 (Teeni) 
och II. div AR 161 (Vana-Virtsu). 

3. omgången (III. bat): en eldledningspatrull ur vardera 10 cm kanondiv
436 (norr Moisakiila); IV. div AR 217 (Uekiila); fälthaubdiv 536 (tidigare 
med I. bat) samt I. lvdiv 111 (tidigare med I. bat). 

Den först överskeppade I. div AR 161 underställes efter landsättningen 
på Moon IR 151 men återgår under regementsstaben AR 161 efter dennas 
överskeppning. 

Anfallet understödes från ön Schildau (Kessulaid) av ett tungt l vbatted 
(I. div lvregementet 111) och ett batteri (tunga fälthaubdiv 536). 

1) Följa senare III. bataljonen.



c. Flyg1mderstöd,
Flygvapnet, som efter hand understödjer anfallet med spanings-, jakt

och lätta bomb-(störtbomb)plan, insätter dessutom två grupper om vardera 
15 attackplan (JU 88) i rullande anfall. 

Kl K + 35 fälla sju flygplan under Ugflygning längs sju stråk från 
landstigningsplatsen inåt land 50 eller 250 kg bomber med ett avsd.nd av 
15 m mellan bombnedslagen. Det gäller för första landstigningsomgången 
att landstiga där med huvudkrafterna och sedan följa dessa gator. Ater
stoden av eskadern bombarderar fastställda fientliga infa11teri- och artilleri
ställninga1·. Flygplanen kvarligga i luften efter verkställd bombfällning. 
När sista flygplanet fällt sina bomber skjutes vit ljussignal. Efter röd ljus
signal från marken upphör bombfällningen. Främsta linjen skall ständigt 
utmärkas genom flaggor och f lygsignaldukar. Mllskiss skall omgaende UJ?P·
göras, Mål som inrapporteras, anges i förha!lande till huvudanfallmkt
ningen. Endast härigenom är framgangsrik bekämpning säkerställd. 

7. Efter verkställd landstigning ordnas färjtransport för artilleri och for
don, Fordon tillhörande stridsgrupp IR 151 liverskeppas under ledning av
överskeppningsstaben Nord.

Chef: överstelöjtnant Weiss, pionjärbataljon 217, Moisakiila; ilastnings
plats Kinnika. 

Följande fordon överskeppas: 
flir varje skyttekompani: 1 ammu11itionsvagu, 1 kokvagn; 
,, ,. kulsprutekompani: 3 kulsprutevagnar, 1 kokvagn, 6 granatkas-

tarkärror; 
för varje b ataljonsstab: 1 lätt lastbil, 2 motorcyklar; 
,, 13, kompaniets tunga plutoner: 3 ammunitionsvagnar, 1 kokvagn; 
,, 14, kompaniet: 5 föreställare, 6 motorcyklar; 
,, regementsstaben: regementschefens bil, 1 kokvagn; 
., 2. pionjärkompaniet IR 161: 1 lätt lastbil, 2 motorcyklar; 
,, III. div AR 161: 1 kokvagn; 
,, flygsambandskommandot: 2 lätta bilar. 

I första omgången öyerskeppas 1.-12. komp kokvag11ar och kokvagnen 
för stabskompaniet, samt för varje bataljonsstab 1 lätt lastbil, för 14. komp 
5 föreställare, regementschefens bil. 

I andra omgången återstoden av de fordon, som upptagits i denna 
orderpunkt. 

Väntplatser se planskiss av den 8/9 1941. Fordonen skola D-dagen kl K 
- 1 timme hava inträffat därstädes. Hästar och fordon tillhlirande rege
mentet underställda delar av III. div AR 161 och 13. kompaniets tunga
pluton skola först överskeppas.

Sambandsofficer frlln regementet vid överskeppningsstaben Nord i Moi
sakiila löjtnant Michalik. Chef för stridstrossen enligt punkt 7 överinten
denten Kiihl och veterinär Krremer (tjänstgöra växelvis). Kommenderande 
officerare inställa sig på sina platser dagen D före kl 10.00. 

8. Fordon tillhörande fÖ!'banden i 1. och 2. överskeppningsomgllngarna,
vilka icke upptagits i punkt 7 ovan, samlas dagen D före kl 0800, under
ställda löjtnant Höpfner, slHunda:

I. bataljonen och 14. komp Ridase,
II. bataljonen Vahi,
III. bataljonen Uue-Virm1,
13. komp Komsi,
regementsstaben och 1, anspannskolonnen K.aruse-Voose-Kinksi.
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Frln de olika fordonsgrupperna sändas orderhämtare till löjtnant Höpf
ner i Karuse, Fordonen indelas efter angelägenhetsgrad i grupper om unge
fär 50 fordon och 100 hästar. En av dessa grupper är dagen D kl 1000 
beredd att½ timme efter order avmarschera till överskeppning. 

9. Räddningstjänst.
För räddningstjänsten användas fiskebåtar med rödakorsflaggor. Tilldel

ning av flytvästar regleras enligt följande. Pionjärbataljon 217 upprättar 
och betjänar depåer i närheten av överskeppningsplatserna och färjställe 1 
(infanteristridsfordon), Före överskeppningen mottaga överskeppningsom
gångarna där flytvästar i tur och ordning. 

10. Transporter av sårade ombesörjas av bataljonerna till landstignings
ställena och därifrån av kirurgavdelningen, Återtransport av slirade sker i
tomma stormbåtar.

11. Amm1111itionsersättning ombesörjes av divisionen. Framskjuten ammuni
tionsersättningsplats i Tusti.

12. Det kan bliva erforderligt att på grund av ogynnsam väderlek med
kort varsel uppskjuta företaget till en senare dag. Avgörande härom träffas
senast 14/9 kl 0200, I sådant fall gå alla överskeppningsomgångar genast
tillbaka och återvända, i möjligaste mån undvikande stora vägen Lihula
Werder, till respektive beredskapsområden, III. bataljonen till området
Hanila-Komsi-Ridase.

13. I samband med operation Beowulf Il skall följande fastställas och
inrapporteras efter stridernas slut:

a. antalet pli öarna anträffade fältbefästningar (trä-, jord- eller betong
bunkrar), 

b. antalet upptagna minor,
c. fientliga batterier med angivande av kaliber och plats.

14. Signaltjänst. Regementets si§nalpluton ordnar radioförbindelse till I.
och II. bat. II. signalbat 161 atföljer II. bat med radio. Radiotystnad
upphör vid första omgångens landstigning. Mottagningsberedskap skall dess
förinnan vara säkerställd. Upprättande av trll.dsignalförbindelser anbefalles 
senare. Frekvenstabeller sändas separat till alla radiostationer. 

15. En tropp I. Lvdiv 55 står från kl K 1 timme beredd till över-
skeppning inom 1. och 2. omgångarnas ilastningsområden, 

16. Som sambandsofficer till divisionschefens uppehållsplats Massu beordras
löjtnant Schönfeld från 13/9 kl 2100. Motorcykel tilldelas genom regemen
tets försorg.

17. Senast 30 minutet· efter verkställd landstigning insända de olika över
skeppningsomgångarna första radiorappon till regementet (intryck av fien
den).
18. Regementschefens 11ppehållsplats frlin dagen D kl 0130 i Olevi

Melzer. 

Bilaga 2. 
Tidsplan för överskeppning med stormbåtar. 
K - 40 båtarna föras fram. Lastning, istigning inom södra området, 



K - 10 motorerna sättas i gång och båtarna skjutas ut. 
K sista båten lämnar stranden. 
K + 45 de sista båtarna landa, 
K + 55 de sista tomma båtarna landa. 
K + 60 infanteriet (andra överskeppningsomgången) ligger berett till ilast-

ning 150 m från stranden, 
K + 75 landning. 
K + 95 klart för avfärd inom norra området. 
K + 100 sista båten i andra överskeppningsomgången lämnar stranden. 
K + 140 landning, 
K + 150 de tomma båtarna fara tillbaka. 
K + 160 infanteriet (tredje överskeppningsomgången) ligger berett till ilast-

ning 150 meter från stranden. 
K + 170 de tomma båtarna landa, 
K + 190 klart för avfärd. 
K + 195 sista båten lämnar stranden, 

Anmärkningar. 

1. De stormbåtar, som bogsera f!ytsäckar med pansarvärnskanoner, samt
en stormbåt för manskap lämna kusten som sista båt i varje omgång.
2. Samling genom förflyttningar i sidled är förbjuden. Avstånd intagas 
bakifrån och framåt.
3. Ilastning av det andra regementet från K + 265,

På kvällen den 13 september gingo bataljonerna fram till sina be
redskapsområden. Det var nermörkt, och vägarna till ilastningsplat
serna kunde knappt iakttagas. Terrängen var skoglös och marken be
täckt med stenar och enbuskar. Då och då blänkte en strålkastare 
till ute på Moon och svepte en klarvit ljuskägla över fastlandsstran
den. Planmässigt arbetade I. bataljonens folk med lastningen av 
stormbåtarna, vilkas motorer redan varmkördes under högt oväsen. 
Medan det ännu var fullt mörkt, stötte första omgången ut från land 
klockan 04.00. Strax därefter började också det egna artilleriet sitt 
eldöverfall. Därpå blev allt tyst. Alla väntade med spänning på den 
första rapporten. Äntligen kom kl. 05.50 ett radiomeddelande från 
I. bataljonen: "Första omgången har landat mellan Kansi och Tusti.
Fienden gör starkt motstånd. Fortsatt framryckning mycket svår.
Inget understöd från 1. kompaniet." I själva verket hade landningen
på grund av orienteringssvårigheterna i mörkret kommit att verk
ställas 2 km längre söderut än enligt planen, vilket medförde, att land
stigningsområdet kom att ligga omedelbart framför fiendens stödje
punkt vid Kuivastu. 1. kompaniet hade i mörkret till följd av en
stormbåtsförares f elorientering kört i cirkel och återkommit till fast
landet men kunde omedelbart sändas fram på nytt. Färden över havet
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I stormbåtar över Östersjön 

Den första överskeppningsomgången har landstigit 



i små stormbåtar under fullt mörker och strömsättning med oövad be
sättning och ovana stridsförhållanden var ett mycket vågat företag; 
tagandet av ett brohuvud med endast två kompanier efter 10 km över
skeppning ett djärvt dåd. Chefen för I. bataljonen, major Budning, 
rapporterade härom: 

"Bildandet av brohuvudet var mycket försvårat på grund av häf
tig flankerande fientlig eld, särskilt från kajen i Kuivastu, samt hop
blandningen av olika stridsgrupper. Mineringarna på stranden kunde 
till en början icke röjas på grund av den starka elden, vilket vållade 
förluster. Trots detta lyckades i första hand det till vänster insatta 
2. kompaniet att, efter en djärvt utförd stormning, oskadliggöra fien
dens flankerande kulspruteställningar. Också det till höger insatta
3. kompaniet genombröt med föredömlig anfallsanda fiendens ställ
ningar närmast stranden. På grund av dessa lyckade anfall sattes
genast en del fientliga vapen ur strid, vilka hade kunnat försvåra
landstigningen för de senare omgångarna ännu allvarligare än de nu
gjorde."

Fastlåsta vid strandkanten och sökande betäckning bakom en sten
vall höllo första bataljonens män det lilla trånga brohuvudet medan 
de ivrigt spanade efter andra landstigningsomgångens båtar, Nu hade 
emellertid den ryska ledningen skridit till motåtgärder; det hade 
under tiden blivit ljust och överraskningsmomentet var förbi. II. 
bataljonens båtar utsattes för eld från lvpjäser. Kulsprutekärvar 
mötte och flygplan bekämpade båtarna med bomber och kulsprutor. 
Härvid blev bataljonschefen, överstelöjtnant Driedger, svårt sårad. 
Trots detta nådde andra omgången sitt landstigningsområde kl 07.50, 
Nu gjorde sig också den tyska luftöverlägsenheten gällande. Sam
arbetet med flygvapnet fungerade från och med nu utmärkt under 
hela Moon-tiselföretaget. "Varje begärt understöd lämnades genast 
beredvilligt och detta i regel på kortare tid än beräknat. Truppens 
segervilja fick härigenom ett oerhört tillskott. De mål som angåvos 
blevo i själva verket förintade." Kl 11.15 nåddes vägen Kuivastu
Hellamaa, och 12.55 hade II. bataljonen fältställningen och urlast
ningsområdet vid Kuivastu fast i hand och anföll vidare mot söder. 
Under tiden hade vinden blivit starkare, båtarna kunde icke mer hålla 
full fart i den ökade sjögången och togo mycket vatten över sig. Blott 
omkring 50 båtar voro nu användbara, och med dessa började 3. om-
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gången sin överfart vid middagstiden. Kl 15.00 hade regementschefen 
upprättat sin upl i Kuivastu, och under eftermiddagstimmarna in
träffade även III. bataljonen IR 162, som insattes inom det högra 
avsnittet. På aftonen var ett cirka 6 km brett ehuru rätt grunt bro
huvud från Kansi till Voikiila i regementets hand. Krigsbytet denna 
första stridsdag uppgick till två kanoner, tre pansarvärnskanoner, en 
lätt stridsvagn, en lätt granatkastare, två tunga och fyra lätta kul
sprutor, 50 gevär, 3 lastbilar, signalmateriel och 21 ammunitionsföre
ställare. 225 fångar och 70 stridsställningar av trä hade tagits. Rege
mentets egna förluster uppgick till omkring 200 man. Trots alla svå
righeter hade detta företag lyckats och genomförts på ett sätt, som 
kommer att förläna det en särställning i krigshistorien. 

Vägen till Moon var ingen promenad utan ett företag, där utgången 
hängde på ett hår. Operationen lyckades endast tack vare den upp
offrande insatsen av I. och II. bataljonernas soldater, om vilka major 
Budning kunde säga, "att varje enskild officers, underofficers och 
menig soldats segervilja på nytt bestod provet". Var och en höll stånd 
där han var ställd, var och en strävade efter att slå fienden. Anda 
till 36 timmar lågo soldaterna, av vilka en del voro fullständigt 
genomblöta, nära fienden utan mat, utan någon värmande dryck, 
endast besjälade av en tanke - framåt! Det lyckades; efter 36 tim
mar hade bataljonens främsta delar, nedkämpande allt som ställdes i 
deras väg, nått nästan intill sundet Moon-Osel och skapade härigenom 
förutsättningar för upprättande av ett brohuvud på sistnämnda ö. 

Efter grundlig spaning fortsatte regementet att utvidga brohuvu
det under den 15/9. Jämlikt divisionsorder hade överste Melzer fått 
befälet över alla trupper, som landstigit på Moon. Enligt vad som 
redan dagen innan muntligt avhandlats med cheferna skulle III. ba
taljonen med 11. kompaniet anfalla åt höger mot Mäela samt II. och 
I. bataljonerna till höger respektive vänster om vägen Kuivastu
Pädaste-Suuremoisa. Redan vid detta sammanträffande hade rege
mentschefen planlagt att genom överrumpling taga sundet Moon
Osel. Längre norrut framryckte delar av IR 162 över Hellamaa-Son
da mot vägkorsningen vid Liiva-Muuhu för att söka nå samband
med 161. kavalleribataljonen. Denna hade natten 13-14/9 övergått
Moonsundet på 4 marinfärjpråmar och 4 bogserbåtar med mindre
båtar på släp och landat vid Nommkiila. Härifrån hade framryck-
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ning igångsatts söderut, och redan den 14/9 på af tonen hade batal
jonen nått ovannämnda vägkors och sedan hållit detta. Medan an
befallt samband mellan AA 161 och IR 162 nåddes vid Muhu, fort
satte IR 151 sitt anfall på öns södra del. Efter det att starkt motstånd 
brutits under förmiddagen, kunde bataljonerna omkring kl. 00.15 
taga Suuremoisa. I samband härmed utmärkte sig särskilt stabsfält
väbeln Lisdat vid 6. kompaniet. I rapporten härom heter det: 

"Han hade denna dag beordrats att utföra ett spaningsföretag med sin 
pluton längs öns sydkust. Med sig hade han som "byte" en ukrainsk över
löpare, Ivan. Vid Pädaste mötte Lisdat och Ivan, vilka gingo långt fram
för plutonen, i en kurva plötsligt 20 ryssar, som stodo där med gevär i 
remmen, Medan Lisdat gick fram mot ryssarna vinkande med en näsduk, 
uppfordrade Ivan sina kamrater att lägga ned vapnen. De fullständigt 
överraskade ryssarna åtlydde uppmaningen. 4 tunga 12 cm granatkastare, 
4 lastbilar fullastade med ammunition, 3 tunga kulsprutor och en 7,6 cm 
lvpjäs med startklar traktor blev bytet. När de foptsatte mot Eha, kom 
plötsligt 30 ryssar under befäl av en officer fram ur skogsbrynet. Åter 
ropade I van till ryssarna, och Lisdat vinkade. Efter rätt lång tvekan lade 
soldaterna ner sina vapen, medan deras chef sköt sig en kula för pannan. 
Tack vare Lisdats beslutsamma och modiga uppträdande inbragtes förutom 
den ovannämnda materielen 5 ridhästar och 50 fångar, varjämte vägen till 
Moon-Öselsundet blev fri för den efterföljande bataljonen." 

Sent på eftermiddagen inträffade och fördelades regementets for
don,vilka överskeppats på siebelfärjor och marinfärjpråmar tillhö
rande försöksförbandet Östersjön. Dagen därpå började normal färj
trafik med 20 siebelfärjor och 9 marinfärjpråmar. Först nu blev det 
möjligt att överföra huvuddelen av divisionsartilleriet till Moon, 
vilket truppen kände som en stor lättnad, då bergspjäserna icke be
stått provet. 

Då genom flygspaning den 15/9 inga fientliga förflyttningar kun
nat observeras på östra delen av Osel och befolkningen i Orissaare 
hade hängt ut vita dukar, ansåg överste Melzer på aftonen ögonblicket 
vara inne för att genom överrumpling söka taga vägbanken över 
sundet. En radioorder av följande lydelse sändes kl 18.20 till Il. 
bataljonen, som numera fördes av kapten Pankov: "IL bataljonen 
tager kusten vid Eha. Eldskydd lämnas för I. bataljonens övergång 

över sundet." Avsikten var att redan denna dag genom överraskande 
insättning av I. bataljonen taga ett brohuvud på Osel. Denna plan 
inrapporterades till divisionen per radio. När fiendens motstånd fram
för I. bataljonen visade sig starkare än beräknat, måste emellertid 
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detta anfall inställas, vartill också bidrog det hastigt inbrytande 
mörkret. 

Enligt divisionsorder avsågs för den 16/9 endast att uppnå västra 
stranden av Moon. Överskeppning till ösel skulle ske först efter 
gruppering av artilleri på Moon och framflyttning av stormbåts
kommandona. Trots detta fasthöll överste Melzer vid sin nyssnämnda 
avsikt och meddelade divisionschefen medelst radio kl 04.25: "Rege
mentet fortsätter kl 07.00, riktning vägbanken, artilleri- och flyg
stöd önskas." Anfallsgrupperingen av de båda bataljonerna försig
gick planmässigt. III. bataljonen grupperades som flankskydd bakom 
och till höger om I. bataljonen. Framför denna bataljon höll mot
ståndaren dock hårdnackat sin ställning. Då de båda bataljonschefer
na hade sina uppehållsplatser i omedelbar närhet av varandra, träf
fade de personligen överenskommelse om den fortsatta framryck
ningen. I major Budnings rapport förklaras den tilltänkta stridsplanen 
närmare: "Sedan genom spaning fastställts, att fienden framför I. 
bataljonen icke hade vikit, medan däremot II. bataljonens spanings
organ hade funnit framförvarande terräng fri från fiender, fattade 
vi efter ingående överläggning det beslutet, att I. bataljonen skulle 
anfalla och söka driva fienden mot nordöst för att därigenom möjlig
göra för II. bataljonen att övergå sundet. Därefter skulle den under 
natten framförda III. bataljonen, som stod i höjd med I. bataljonens 
högra flygel, övertaga avreglingen av kvarvarande fiender, medan 
I. bataljonen snarast skulle fortsätta över sundet för att förstärka
och utvidga brohuvudet på Ösel."

Så kom det sig, att II. bataljonen blev den första, som övergick 
sundet mellan Moon och Ösel. Kapten Pankov gav chefen för 6. 
kompaniet, löjtnant Mertins, order att undersöka de närmaste 400 
meterna av vägbanken. På egen hand fattade löjtnant Mertins beslutet 
att utvidga detta uppdrag till att genast taga hela vägbanken. Med 
6. kompaniet följde kapten Pankov och kl 09.34 rapporterade han
per radio till regementet:

"Vägbanken uppnådd kl 09.15, de främsta avdelningarna över, 
anhåller om starkt flygstöd mot västra landfästet. Framryckningen 
igångsattes kl 10.00." Kl 10.45 befann sig bataljonen på plutonsvis 
framryckning över vägbanken och kl 11.30 sände kapten Pankov 
radiorapport till regementet: "Brohuvudet Orissaare bildat kl 11.05. 
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Svagt fientligt motstånd från bunkrar brutet i närstrid. Vägbanken 
sprängd vid kröken söder K i Kindalaid (Kartan 1 :200000), Pansar
värnskanoner och infanterikanoner överförda genom dragning, for
don kunna icke komma över. Min uppehållsplats vid sprängstället, 
Förstklassig hjälp av flyget. Brohuvudet utvidgas." 

Vägbanken Moon-Ösel var tagen och brohuvud bildat på den 
största av de baltiska öarna; åter hade regementet uppnått en tak
tisk framgång av stor räckvidd.1 Med stor djupgruppering övergicks 
den 4 km långa, av eftermiddagssolen skarpt belysta vägbanken, som 
översköljdes av skummet från en hård nordvästlig vind. Spräng
stället utfylldes snart, så att fordonen kunde överföras. Redan på 
kvällen den 16/9 nådde III. bataljonen, som framryckt sydvästut 
Pöide, den ort där diktaren Walter Flex hade stupat vid det tyska 
Öselföretaget 1917. På natten avlöstes regementet av IR 162, Detta 
stora brohuvud2 skapade de gynnsammaste förutsättningar för det 
fortsatta anfallet nästa dag. Under det att IR 162 anföll mot syd
väst, skulle mellersta strids gruppen (förstärkta IR 151) hållas till
baka och blott sända fram starka skyddsavdelningar, Fiendens mot
stånd visade sig emellertid vara svagt och bröts snabbt på alla ställen, 
vilket hade till följd, att regementet kvällen den 17/9 nådde trakten 
av Arju-Tagavere. Följande dag fortsatte framryckningen till och 
över den väg, som söderifrån gick norrut mot Leise, varvid trakten 
av byn och godset Lööne uppnåddes. 

61. divisionen var denna dag grupperad med kavalleribataljonen
inom öns norra kustområde, med IR 151 i mitten och med IR 162 
inom södra delen av ön under fortsatt anfall; en gruppering som skulle 
komma att bibehållas även de närmaste dagarna. Den 18/9 togs slut
ligen efter häftigt motstånd också flankeringsbatteriet vid Ki.ibassaare. 
Det första försöket att genom en kupp den 14/9 taga detta batteri 
med ett förstärkt kompani på segelflygplan och kustfartyg hade 
misslyckats, Sjöstridskrafterna stödde under dessa dagar striderna 
vid kusten genom artillerield med god verkan. Samverkan mellan 

1) Det saknar i detta sammanhang betydelse vem äran tillkommer att ha tagit
initiativet till besittningstagandet av vägbanken Moon-Ösel. Det enda av bety
delse är resultatet och det förhållandet, att det raska kuppartade företaget inbe
sparade mycket stora offer av blod och tid. 

2) Orinomme-Mäe-Tumala-Ariste-vägskälet söder om Välja-Pöide-Oti
Tornimäe, 
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marktrupper och flyg var synnerligen god. Chefen för flygstridskraf
terna, general von Wiihlisch, hade varje dag landat med sin "Storch" 
hos överste Melzer för att få pe1·sonlig orientering och kunna till
mötesgl önskemål om understöd. Huruvida mi11svepninge11 i stora 
sundet lyckats tack vare minspaningsflygplanet "Mausi» kunde icke 
fastställas. Nlgra minskador inträffade dock icke under 61. divisio
nens överskeppning. Underhållet till flygförbanden på Osel verk
ställdes av en jättesegelflygare "Gigant", som bogserades av två flyg
maskiner typ JU 52. Då startsträckorna icke räckte till för återflyg
ning måste den emellertid lämnas kvar efter urlastningen. 

Nästa dag fortsatte IR 151, som framryckte i kilformig gruppe
ring, anfallet sydväst ut. Denna dag - den 19/9 - bröt II. bataljo
nen under samverkan med flygförbanden starkare fientligt motstånd 
och nådde Haeska, medan I. bataljonen längre till vänster tog Vorsna. 
I den svåröverskådliga skogsterrä11ge11 här togos 50 få11gar. I allmän
het erbjöd landskapet dock en vidsträckt flack bild och påminde med 
sin glesa, buskliknande vegetation och sina stenrösen i påfallande 
grad om Bretagne. X ven under den 20 fortsatte anfallet efter att till 
en början ha mött motstånd, och under eftermiddagstimmarna flöt 
det hela framk På kvällen stodo II. och I. bataljonerna vid Ma
leva-Upa-Lilfbi endast 5 km från Arensburg, öns huvudstad. För
hoppningen att finna denna utrymd slog emellertid fel. Först nästa 
dag kl 12.15 lyckades II. bataljonen efter häftig men kort strid till
sammans med delar av IR 162 inrycka i den lilla staden. Xnnu stod 
befolkningen här under omedelbart intryck av striden, men mottagan
det var trots detta hjärtligt. En blek septembersol sände sina sneda 
strålar över gatornas kullerstenar och de rn.ga trähusen under den 
starka trotsiga borgen. Åter hade en betydande deloperation genom
förts på några få dagar. En kommunike från Wehrmacht ägnade 
divisionens prestationer följande omnämnande: 

"Under mönstergillt samarbete hava förband ur armen, flyget och mari
nen uppnlht en ny betydelsefull framgång. Arensburg, Ösels huvudstad, 
togs genom ett beslutsamt anfall. Moon och Ösel äro därigenom fast i vår 
hand, blott sprängda delar av Ösels besättning befinna sig nu pil. öns västra 
del. Deras förintelse förestår." 

Trots att huvudstaden tagits och wehrmachtskommuniken endast 
talat om sprängda delar av fientliga trupper på västra delen av ön, 
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skulle de hårdaste striderna ännu återstå. Under två dagar stannade 
regementet i trakten av Arensburg för att säkra och rensa området 
norr därnm. Ytterligare två dagar kvarstod det i en trång förlägg
ningsgruppering väster om staden för att vila ut. Under rensnings
operationerna här togos 50 fångar. Samtidigt hade III. bataljonen 
underställts IR 162 och gått fram emot de fientliga styrkor, som 
grävt ner sig pli Sörve-halvöns smala landtunga. Trots att fienden här 
utfört starka befästningar genombröts den främsta motståndslinjen 
den 24/9. Den 28/9 fick IR 151 order att avlösa IR 162. 

Med fyra bataljoner grupperade i höjd med varandra - rege
mentet hade fått sig underställd III. bataljonen IR 176 under major 
Wolff och med understöd av den tunga artilleridivisionen 536 
15 cm fälthaubitser anföll stridsgruppen IR 151 den 28/9 från 
i höjd med Kaugatuma-Ranna söderut. Denna dag nåddes goda 
resultat: 30 stridsvärn och 262 flingar togos. Även följande dag gick 
anfallet bra framåt och linjen Marise-Anseki.ila nåddes efter avsevärd 
terrängvinst. Här blev fiendens motstånd starkare mot aftonen. När 
regementet den 30/9 ånyo anföll, måste omfattande mineringar först 
röjas. Enbart denna dag oskadliggjordes 2.050 minor. Sex flyg
plan angrepo regementet överraskande. Flera eldöverfall utfördes av 
det tunga batteriet på den lilla ön Abruka söder om Arensburg, vil
ken ännu hölls av fienden.1 Sprängda grupper av fiender visade sig 
i bataljonens rygg. Här stupade chefen för III. armebataljonen IR 
176, major Wolff. Sjöstridskrafterna understödde armeförbandens 
strid genom att beskjuta och hålla nere det tunga kustbatteriet på 
halvöns sydspets ( det från första världskrigets strider kända och nu 
fullt moderniserade Zerel-batteriet). Mot dess kustbefästningar av
sköto kryssarna Leipzig och Emden, vilka lågo på halvöns västsida, 
under upprepade framstötar flera hundra 15 cm granater, medan 
minsveparflottiljen och artilleriförsedda landstigningsfarkoster togo 
östkusten norr om Sörve under eld. Kvällen den 30/9 hade det endast 
lyckats III. bataljonen att genombryta fiendens bunkerlinje; på nat
ten måste upprepade häftiga motanfall slås tillbaka. Icke heller under 
den 1/10 lyckades det regementets övriga bataljoner att vinna nämn
värd terräng. De lågo nästan fastlåsta framför fiendens starkt mine-

1) Abruka togs den 3/10 utan strid av pionjärbataljonen 660.
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rade tredje motståndslinje. Först efter stormeld av allt tillgängligt 
artilleri och tunga infanterivapen samt med starkt understöd av stört
bombflygare (JU 88) kunde även I. och II, bataljonerna genombryta 
bunkerlinjen. 

Då halvön nu blev bredare, insattes även IR 176 i höjd med och 
till höger om IR 151. På kvällen måste fientliga motanfall åter av
värjas. Knnu den 2/10 var fiendens motståndsvilja så stark, att blott 
små terrängvinster kunde göras. Först sedan man den 4/10 över
skridit vägen Loupollu-Vintri gick anfallet lättare fram. Denna dag 
nildde man fram till linjen Mäebe-Kaavi. På morgonen den 5/10 
stodo de sista striderna på Ösel. I samband med att bataljonerna 
gjorde sig anfallsberedda märktes tydliga tecken till upplösning hos 
ryssarna. Kommissarier och officerare hade försökt att med båtar 
och småfartyg undkomma till Dagö men hindrats härifrån av sjö
stridskrafterna och flygvapnet, Överlöpare kommo i stora skaror, 
många uppflugna på fullastade lastbilar. Fiendens sammanbrott på 
Sörve övergick i fullständig oordning och upplösning. Utan strid 
trängde bataljonerna fram till halvöns sydspets och kl 10.30 togs 
fyren av 3. komp. 4.000 fångar och ett oöverskådligt byte blev dagens 
skörd. ösel var fritt från fiender. 

Den 6/10 återkom IR 151 till Arensburg och dess omgivning och 
stannade i den vänliga lilla staden under de soliga höstdagarna till 
11/10. Den 9/11 hade chefen för XLII. armekåren, pionjärgeneralen 
Kunze, överlämnat befälet över de på de baltiska öarna insatta sta
berna och trupperna till chefen för 61. divisionen och härvid ännu en 
gång uttalat ett tack och ett erkännande till alla, som deltagit i ope
rationen och bidragit till att beröva fienden denna viktiga stödje
punkt. 

IL Erövringen av Dagö 

Under striderna om halvön Sörve hade IR 176 jämte pionprer 
och stormbåtsk:ommandon förberett detta företag, som erhöll täck
namnet "Siegfried". Dagö, den sista av de baltiska öarna, skulle 
tagas av IR 176 och AA 161. Efter denna första omgång skulle IR 
151 följa och om så erfordrades även IR 162. Regementsordern för 
IR 151, som utfärdades den 10/10, återges här i utdrag. 
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1. Divisionen skall dagen D kl K anfalla och taga Dagö. Täckbenäm
ning Siegfried. Dagen Där 12/10 1941. Kl K (urlastningstid för första om
gången av IR 176 och AA 161) är kl 0500. 

2. Så snart läget på Dagös sydkust tillåter skall I R 151 med under•
ställda 3, pionjärkompaniet 161 och Il. pvbat 161 övergll. Soela•sundet 
som andra omgång i stormb&tar och pl skutor (Pinassen), 

3. Förbanden skola 11/10 kl 1800 ha nltt följande platser:
I. bat, trakten av Liiva

Il, bat. trakten av Nurme
111. bat. östra delen av Metskiila.
Självständiga kompanier och 3. kompaniet av pionjärbataljonen 161

västra delen av Mctskiila. 
Från 11/10 kl 1800 underställes ur vartdera 13. och 14. kompanierna 

en pluton, ävensom en pluton 3. pionjärkompaniet samt en radiopatrull I. 
resp. III. bataljonen. 

8. Efter landstigningen pi Dagö skall regementet bemende p!l. läget:
a. snarast och utan särskild order bryta lokalt motstånd; eller
b. om landstig11ingen äger rum utan fientligt motsd.nd samlas p!l. något

avstlnd frln landstigningsställena och Milas stridsberett. Skydd ordnas 
förbandsvis, Samband sökes omgående med IR 176 och AA 161. 

Erfarenheterna från övergången av Moonsundet hade redan hun
nit bearbetas. Organisation och genomförande utvisar de för land
stigning på e11 ö lämpligaste formerna. Högsta ledningen hade an
förtrotts chefen för 61. divisionen, generallöjtnant Haenicke, som, 
i vad avsåg denna operation, fått sig underställd marinområdesbe
fälha vare11 för östra Ostersjö11, amiral Clasen. Till samverkan med 
divisionen hade anvisats chefen för flygstridskrafterna inom Öster
sjöområdet, vilken dock nu förfogade över relativt svaga krafter 
jämfört med dem som deltogo i anfallet mot t.lsel. Inberäknat de från 
denna ö undkomna resterna av ryska förband beräknades fienden 
på Dagö uppgå till 3.000-5.000 man. 61. divisionens tillfälliga in
delning för företaget Siegfried jämlikt divisionsorder av den 6/10 
1941 var följande: 

1. Fötttärkta IR 176.
IR 176 (utom 6. komp)
ett batteri bergskanoner
2. pionjärkompaniet 161
en radiopatrull
förbindelseavdelning och eldledningspatrull fr!l.n artillerikommando 114
lvbatt 55 (utom en tropp)
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2. Förstärkta AA 161.
AA 161
6. kompaniet IR 151
6. kompaniet IR 176
½ tung kulsprutepluton IR 151
två tunga granatkastargrupper
3. pionjärkompaniet (titom en plut) 161
en pluton pansarjägaravd 161
en radiopatrull
en pluton 1. lvbatt
läkargrupp

3. Förstärkta IR 151.
IR 151 (utom 6. komp)
1. pionjärkompaniet 161
2. pansarjägaravd 161

4. Artilleri.
Artillerikommando 114.
a. Fjärrstridsgmpp.

Artilleriregementsstab till förfogande 609
tunga motoriserade div 511 - 15 cm kanoner
tunga motoriserade div 436 - 10 cm kanoner
armekustbatteriet 512 - 12 cm kanoner

b. N ärstridsgmpp.
AR 151 (utom 1. batt) - 10,5 cm haubitser
IV. div AR 217 - 15 cm haubitser
tunga motoriserade div 536 - 15 cm haubitser

c. Observationsavdelning 24.
d. Ltt/tvärn.

3. och 5. batt lvreg 111

5. Pionjärer.
pionjärregementsstab 680
pionjärbataljonerna 161, 660 och 217
arbetsavdelning 100
4. brobyggnadskompaniet 683
B-brokolonnen 658
pion järlandstigningskomp 777
stormbåtskommando 904, 905 och 906 

6. Divisionsreserv I R 162 (I. förstärkta bataljonen beredd för överskepp
ning i två omgångar från Ki.idemaabukten).
pansarjägara vdelningen 161
signalavdelning 161

7. Dämtöver voro underställda.
Marinbefälhavaren C
vissa flygförband
III. bat IR 389 (från 217. div)



Tidigt den 12/10 väntade bataljonerna på ösels nordspets, halvön 
Pammana, på överskeppningen. Omkring kl 04.30 hade delar av 
IR 176 och AA 161 landstigit på sydöstra respektive sydvästra Dagö 
och, efter att ha nedkämpat svagare motstånd, snabbt fortsatt fram
ryckningen. Omkring kl 12.30 befann sig sydöstra delen av Dagö 
i IR 176 besittning, och omkring kl 15.30 nådde AA 161, vars land
stigning från minsveparflottiljen hade fördröjts, den viktiga lilla 
hamnen Söru på Dagös sydspets. Nu stod också IR 151 berett till 
överskeppning. Dagen var blåsig och kall, men havet låg jämförelse
vis stilla. Generallöjtnant Hae11icke och marinchef C., amiral Clasen, 
uppehöllo sig vid regementschefens uppehållsplats. Framemot mid
dag inträffade stormbåtar jämte slupar tillhörande sjöstridskrafterna 
på de provisoriskt förberedda iskeppningsplatser11a (av slagskeppens 
och kryssarnas stora slupar hade bildats hjälpminsvepningsflottiljer, 
vilka nu gjorde mycket god tjänst vid överskeppning av infanteri
pjäser, pansarvärnskanoner och bilar). Ännu sköto enstaka ryska ar
tilleripjäser från Dagös sydkust, men inemot kl 15.00 var denna kust
remsa så pass rensad från fiender, att III. bataljonen kunde börja 
övergå Soelasm1det. I den nu inbrytande mörkningen följde I. bataljo
ne11 och de självständiga kompanierna. Nu kunde också den lilla 
hamnen Söru, som ännu på eftermiddagen varit utsatt för fientlig 
artillerield, utnyttjas som urlastningsplats, trots att kajerna voro 
sprängda. Enligt divisionens stridsplan skulle IR 176 till höger och 
IR 151 till vänster framtränga mot öns nordspets. Redan på kvällen 
12/10 nådde III. bataljonen, som framryckte längs den vänstra vägen, 
norra delen av Ki\lamaa, och under nattens lopp fick den där sam
band med I. bataljonen. Regementschefens uppehållsplats var i Rida, 
varifrån man hade radiosamband med III. bataljonen och divisions
staben. Härigenom kunde även IR 176 och AA 161, vilka stundom 
voro utan radioförbindelse med divisionsstaben, hållas underrättade 
om divisionschefens avsikter. Denne ämnade 13/10 fortsätta anfallet 
norrut. Sjöstridskraftema utförde skenföretag, Kryssaren Köln samt 
1. och 4. minsveparflottiljerna besköto under den 12 och 13 tre
gånger batteriet Ristna (Dagerol't). Under natten hade det frusit på.
Det lätta nysnötäcket försvann emellertid under följande dags klara,
soliga väder.Utan fientligt motstånd nådde bataljonerna, som fram
ryckte över Vanamoisa i riktning Kaderu, bäckavskärningen vid
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Laartsa. Här tryggades tagen terräng av I. bataljonen till höger och 
III. bataljonen till vänster. IL bataljonen som under natten 12-
13/10 hade bivackerat vid eldar på Osels nordspets, framflyttades nu
till Ole-Selja. Regementschefens uppehå11splats blev skolan vid Leisu.
I denna gruppering kvarstod regementet också under den 14-15/10.
Fortsatt anfall skulle nämligen enligt divisionsorder äga rum först
sedan artilleri hade överskeppats och kokvagnarna kunnat fram
föras.

Den 16/10 marscherade IR 151 med II. bataljonen som för
bataljon på dåliga byvägar östernt över Tatermaa-Dhtri-Nomme. 
Dagö gjorde ett kargare intryck än Osel. tln var mycket skogrik, tal
rika väderkvarnar eller lämningar av sådana funnos i var by och 
gåvo åt landskapet en säregen prägel. Vid middagstiden nåddes Käina. 
Framför IR 151, som efter ankomsten av delar ur det till vänster 
insatta IR 162 skulle framgå som mellersta regemente, låg AA 161 
vid Nomba, sedan morgonen den 16/10 hejdat av en starkt försva
rad fientlig fältställning. Generallöjtnant Haenicke, som vid mid
dagstiden inträffade på regementschefens uppehållsplats i Käina, be
slöt att insätta IR 151 till omfattande anfall mot fiendens västra 
flygel i avsikt att härigenom öppna vägen för kavalleribataljonen. 
Samtidigt skulle en bataljon av IR 17 6 från nordöst rycka fram mot 
Nomba. tlverste Melzer bildade på grund härav en stridsgrupp under 
befäl av löjtnant Sierick, som på skogsstigar skulle taga omvägen 
över Määvli mot Kertel. Denna avdelning bestod av 7. kompaniet 
IR 151, 2. kompaniet ur 161. pansarjägaravdelningen och två pluto-
ner 3. pionjärkompaniet 161. Regementet började framryckningen kl 
14.00 och hade kl 16.00 nått fram i höjd med kavalleribataljonen. 
Redan när det skymde, gick I. och II. bataljonen till vänster om 
vägen fram till anfall mot befästningslinjen. Därvid kom det vid 
IL bataljonen till en kort men häftig strid, vilken på grund av det 
tilltagande mörkret snart måste avbrytas. Mer framgångsrikt i sina 
anfall var IR 176, som under den 15 och 16/10 kunde överrumpla 
och taga Hellamaa och Hiiesaare. 

Den 17/10 hade emellertid fienden utrymt sina ställningar även 
framför IR 151. Regementet ryckte härefter fram längs landsvägen 
mot Kärdla, där det vid Tubala enligt order slog in i en västlig rikt
ning och marscherade på mycket dåliga vägar genom skogs- och hed-
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terräng över Mäeselja mot Kanapeeksi. En iskall nordvästvind kom 
med lätta snöbyar, kärr och sumpmarker bildade flera gånger hinder, 
som voro svåra för fordonen att passera. Sent på eftermiddagen fast
ställde spaningen, att fienden stod vid jägmästargården i Kanapeeksi 
och i huset vid Alikka, där han ordnat försvarsställningar. II. och I. 
bataljonerna satte sig då i besittning av dessa gårdar, medan III. 
bataljonen och regementsstaben tillbringade den mycket kalla natten 
vid små lägereldar och i hast anordnade vindskydd av granris. Nästa 
dag framskötos de båda främre bataljonerna till den väg, som går 
väster ut från Kärdla. De fientliga ställningar, som låga norr denna 
väg, utspanades noggrant, och förterrängen frigjordes från förhugg
ningar och trådhinder. Under tiden hade den moto.riserade avdel
ningen Sierick enligt order nått Kärdla och stött fram mot Risti; 
nu upplöstes denna avdelning och de enskilda förbanden återgingo till 
sina enheter. Under natten låg stark artillerield från ett fientligt tungt 
kustbatteri över regementets avsnitt. 

Efter stark artilleriförberedelse började anfallet mot befästnings
linjen kl 10.00 den 19/10. Den förste, som lyckades genombryta 
denna linje, var fältväbel Lisdat med en stöttrupp ur 6. komp. Detta 
genombrottsställe utvidgades senare av IR 176, så att icke blott II. 
bataljonen utan också I. bataljonen kunde gå fram härigenom och 
rulla upp motståndet från ryggsidan. A ven denna dag sköt det ryska 
kustbatteriet oavbrutet med pansargranater mot landsvägen och trak
ten av regementschefens uppehållsplats. 

När bataljonerna den 20/10 på nytt gingo fram till anfall var 
terrängen de närmaste 2 kilometerna fri från fiender. III. bataljonen 
sattes in som anfallsspets och tog efter svagt fientligt motstånd om
kring kl 01.00 jägmästarbostället Tahkuna. På motsvarande sätt som 
på Sörve hade ryssarna även på Tahkuna-halvön utbyggt ett stort 
antal motståndslinjer; på kvällen blev anfallet stående framför en 
dylik ställning på nordspetsen av Dagö. Samtidigt hade IR 162 tagit 
västra spetsen av Dagerort-halvön. 

Den 21/10 kl 09.30 fortsatte IR 151 anfallet på nordspetsen. Vid 
middagstiden var halvön fri från fiender, Enstaka soldater och 
sprängda mindre förband komma dock fortfarande då och då fram 
ur skogarna. Aven här hade man vid brytandet av det sista motstån
det kunnat iakttaga liknande upplösningstendenser hos ryssarna som 
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på tisel. I. och II. bataljonerna stannade denna dag i militärbarac
kerna vid Tahkuna, medan III. bataljonen förlades i trakten av Posti 
och regementsstaben i Korgessaare Vallamaja. 

Striden om Dagö var slut och de baltiska öarna befriade från fien
der. Därmed hade ryssen förlorat starka stödjepunkter, som måste 
vara av särskild betydelse för slutstriden om tistersjön. Den inte 
långt därefter följande utrymningen av Hangö visade, att denna 
flankerande stödjepunkt icke kunde hållas utan tillgång till de bal
tiska öarna. Därmed var låset till Finska viken uppbrutet och där
med också Sovjets Östersjöflotta sammanträngd på ett mycket litet 
utrymme runt Kronstadt och dömd till overksamhet. Antalet på Dagö 
och tisel tagna fångar, vapen och förråd var oväntat stort - ett 
talande bevis för hur starkt Sovjetryssland hade utbyggt Östersjö
bastionen. På samma gång bar det vittnesbörd om god ledning, an
fallskraft och framåtanda hos en ensam tysk division, vilken tidvis 
dessutom uppträdde endast med delar. På Moon, tisel och Dagö 
togas sammanlagt 15.388 fångar, bytet i övrigt uppgick till bland 
annat 212 kanoner, 70 granatkastare, 309 kulsprutor, 18 pansarfor
don, 602 bilar och 2 flygplan. De egna förlusterna uppgingo till 
2.154 man på Moon och tisel samt omkring 700 man på Dagö. Efter 
avslutandet av detta divisionens första självständiga företag under 
fälttåget i öster tackade generallöjtnant Haenicke sina soldater med 
följande ord: 

"Kamrater! Dagö, den sista stora baltiska ön, är vår. Genom dådkraftigt 
förarbete och medverkan av marinen ävensom av sjukvårdsförbanden, ingen
jörtrupperna, stormpionjärerna och underhållstrupperna, vilka under svåra 
förhållanden hava säkerställt den materiella underhållstjänsten, liksom också 
genom signaltruppernas enastående prestationer, skapades förutsättningarna 
härför. Den tyngsta bördan har emellertid åvilat infanteriet, som under 
mycket svåra strider, liksom alltid väl understött av flygvapnet samt 
divisions- och armeartilleriet, stormat de segt försvarade fientliga fält
befästningarna och artilleriställningarna, Mer än 3,000 fångar, 40 kanoner, 
talrika infanterivapen och annat byte äro de synliga resultaten härav."1 

Erkännsamma ord efter de fullgjorda prestationerna uttalades även 
av armens överbefälhavare, generalfältmarskalk von Brauchitsch 
samt av cheferna för Norra armegruppen och XLII. armekåren. 

1) Dessa siffror avse endast Dagöstriderna, Övers. anm.
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Från den 22/10 till 24/10 förlades IR 151 i Kärdla, utom III. 
bataljonen som stannade i Tahkuna, Köpingen Kärdla, öns enda 
större samhälle, var ovanligt vidsträckt; små vänliga trähus med 
trädgårdar, långsträckta breda vägar, trädgrupper och åkerplättar 
gåvo orten ett idylliskt utseende, Redan den 25/10 återvände emeller
tid regementet till Dagös södra del och överskeppades den 26 med 
Siebelfärjor och marinpråmar till Leisi samt förlades härefter med I. 
bataljonen i Pärsama sydöst om Leisi (senare i trakten av Orissaare), 
med III. bataljonen i Metski.ila (på Pammana-halvön) och regements
staben i Arensburg. Blott II. bataljonen stannade ännu en tid på 
Dagö, Jämlikt divisionsorder uppdrogs högsta befälet på de baltiska 
öarna åt överste Melzer, Skulle regementet nu komma att få stanna 
här som öbesättning? Redan den 3 november började det emellertid 
sin tillbakamarsch på vägen över Moon-Kuivastu till Werder, Den 
5/11 var det återsamlat i trakten av Lihula, där IL bataljonen inträf
fade tre dagar senare. Här avgjordes dess fortsatta användande; di
visionen skulle samlas till trakten av Narva för att sedan återgå i 
armef örband, 

Så långt professor Hubatsch. Det här skildrade landstigningsföreta
get är intressant att studera, då det ägde rum inom ett område där 
de geografiska och nautiska förhållandena äro rätt likartade med dem 
längs en del sträckor av våra långa kuster. Särskilt gäller detta så
dana områden, där de vatten, som skilja oss från annat land, hava 
mindre eller ungefär samma bredd som Moonsundet. I dylika fall 
måste man alltså räkna med att motståndarens främsta anfallsvågor 
kunna utnyttja stormbåtar och härigenom ge anfallet en utsträck
ning i bredd och djup som försvårar dess avvärjande, Det blir först 
de senare omgångarna och den tyngre materielen, som överföres på 
större farkoster och fartyg. Härtill utnyttjas förutom fiskebåtar och 
småskutor, specialbyggd överskeppningsmateriel, i detta företag re
presenterade av marinfärjpråmar och Siebel-färjor. 

Det sakliga utbytet av professor Hubatschs redogörelse förhöjes 
ytterligare vid ett parallellt studium av huru ryssarna några år senare 
genomförde motsvarande anfall. En artikel härom, rubricerad "Den 
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ryska ockupationen av Moonsundet 1944" och författad av kommen

dörkapten S. Ry d s  t r ö  m, var införd i Tidskrift i Sjöväsendet 
1949, sid. 279 ff. Ett studium av denna artikel kan varmt rekom

menderas. 

Börje F urtenbach 

AUSZUG 

Der vorstehende Aufsatz schildert die deutsche Einnahme von Ösel und Dagö im 
Herbst 1941 und die damit zusammenhängenden Landungsunternehmungen. 

Der \V' ert dieser schon an sich lehrreichen Studie wird dadurch erhöht, dass sie 
Veranlassung gibt zum Vergleich mit <ler im obigen Artikel geschilderten Unter
nehmung gegen Inchon. Hier begegnet eine ganz andere Verfahrungsart bei der 
Anfahrt der ersten Landungswellen, die in kleineren Obersetzfahrzeugen - Sturm
boote hini.ibergesetzt werden; ein Verfahren das doch nur bei Ubergang von 
Meeresverengerungen benutzt werden kann. Als ein zu dem gli.icklichen Ausgang 
stark beitragende Faktor stellt sich doch auch hier die eigene See- und Luftherr
schaft dar. 
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EXPEDITIONEN TILL 

VK S TER B O TT EN 1 8 O 9 

:\ ,- A L I, A N K IZ O Cl N 

V åren och sommaren 1809 befann sig Sverige i en synnerligen bryd
sam situation, sett ur s'.h:il utrikes- som i11rikespolitisk synpunkt. 
Rikets inre tillsdnd känneteclrnadcs av allmän förvirring, Konungen 
gjordes med rätt eller orätt till syndabock för den misslyckade krig
föringen och andra olyckor. Så följde statsvälvningen i mars, som 
ingalunda ökade landets prestige. 

Utrikespolitiskt sett medförde statsvälvningcn i stället vissa kom
plikationer, 1-'i_irhålhndct till F11gland, diir man med r::itta misstii11kte, 
,m den nya regeringen ämnade föra en franskv:inlig politik, för
sämrades avsevärt, vilket dock lyckligtvis ej ledde till brytning. Rela
tionerna till Ryssland och Danmark förbättrades ej heller. Revolu
tionsmännen hade hoppats, att statsvälvningen skulle mildra de ryska 
kraven på Sverige. Effekten blev den motsatta, i det att dessa nu 
lrnmmo att omfatta ej blott Fi11la11d utan :iven Abnd och omr:ldet 
mellan Kemi och Kalix älv. Stilleståndsförhandlingarna med ryssarna 
gåvo intet resultat, Själva huvudstaden låg i farozonen - ryska trup
per hotade att invadera det egentliga Sverige från Åland, som ut
rymts i medio av mars. Ryska trupper opererade fr. o. m. senare 
delen av denna månad i V'.-istnliottcn. Vad lhnmark beträffar var 
faran för anfall tLirifrån ej överhängande, bl. a, på grund av dess 
sjömilitära svaghet, 

Det inrikespolitiska läget stabiliserades ej genom statskuppen. Riks
föreståndaren, hertig Karl, var för svag att själv taga ledningen. 
Rcvolutionsm:innen, speciellt Adlcrsparre och Adlcrcreutz, misstrod
de varandra, och splittringen inom ledande kretsar var överhuvud
taget så stor, att man trots det svåra yttre hotet kunde befara ny in
rikespolitisk kris. All splittring och oenighet till trots mognade så 
småningom ett beslut om en sista större krigsansträngning för att om 
möjligt skaffa Sverige n!lgorlunda drägliga f rcdsvillkor. Resultatet 
av detta beslut blev expeditionen till Västcrhuttcn i augusti 1809. 
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Innan denna göres till föremål för behandling, skall det aktuella 
strategiska läget i korthet beröras. I medio av mars 1809 stodo tre 
ryska kårer hotfullt nära landet. Från Danmark behövde man ej 
befara något anfall, sedan isen i sundet brutit upp i början av mars. 
Riskerna för en offensiv från Norge bedömdes icke vara överhängan
de. I händelse av brytning med England vore ett engelskt anfall mot 
Göteborg, eventuellt även Karlskrona, att befara. 

Den närmaste faran kom sålunda från de ryska armeerna, främst 
den på Åland. Annu i mars voro Bottniska viken och Ålands hav 
tillfrusna, varför anfall från öster mot det egentliga Sverige kunde 
föras fram över isen utan att sjöstridskraf ter kunde ingripa däremot. 
En rysk offensiv här skulle näppeligen kunna hejdas med de små 
lantmilitära resurser, som stodo till buds för rikets försvar. Åter
hållande på ryssarna var dock, att en invasionsarme skulle få osäkra 
förbindelser med hemlandet, särskilt sedan isarna brutit upp. 

Ett eventuellt engelskt anfall i väster eller söder torde haft stora 
utsikter till framgång, åtminstone innan de svenska sjöstridskrafterna 
voro rustade och planerade f örsvarsåtgärder genomförts. I mars var 
örlogsflottan långt ifrån färdigrustad. 

Utvecklingen under våren och sommaren gick delvis i en för Sve
rige ogynnsam riktning. Efter kapitulationen i Kalix låg Västerbotten 
öppet för den ryska kår, som här efter hand trängde fram söderut. 
Den 1 juni hade den nått Ore älv. 

Å andra sidan utvecklades förhållandet till England under somma
ren till fullt samförstånd. I maj fick sålunda svenska regeringen löfte 
om att engelska flottan skulle åtaga sig försvaret av södra Sveriges 
kuster, och redan i början av juni inlöpte engelska örlogsmän i Oster
sjön. Detta medförde, att delar av de svenska sjöstridskrafterna kun
de frigöras för operationer mot ryssarna, vilka knappast kunde be
strida de svensk-engelska flottorna herraväldet i Ostersjön och Bot
tenhavet. Detta eliminerade risken för ryskt anfall från Åland och 
skapade möjligheter för offensiva operationer i syfte att fördriva 
ryssarna ur Norrland och återtaga Åland. Erforderliga landstrids
krafter härför kunde nu också frigöras från södra och västra Sverige. 

Det skulle emellertid dröja, innan man på svensk sida utnyttjade 
möjligheterna att övergå till offensiven. Beträffande försvaret mot 
ryssarna i norr beslöt man vid krigskonselj den 18 maj att söka hejda 
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fienden vid Ångermanälven. Skyddet av Stockholm mot anfall från 
Åland skulle ombesörjas av den s. k. Kustarmen. 

En dylik defensiv krigföring var dock icke ägnad att förmå rys
sarna till en lindring av fredsvillkoren. För att nå detta mål krävdes 
en bestämd förbättring av krigsläget, och en sådan kunde icke komma 
till stånd utan en svensk offensiv, som ledde till påtagligt resultat. 
Av de två närmaste alternativen, återtagande av Åland eller en ex
pedition i ryggen på de ryska trupperna i Västerbotten, valdes det 
sistnämnda. 

Vem som först väckte tanken på en sådan operation vet man ej -
sannolikt var det chef en för Kustarmen, general Gustaf W achtmeis
ter.1 När uppslaget framfördes i slutet av maj, väckte det regeringens 
och högsta krigsledningens intresse, men dess realiserande skulle dra 

1) I ett "projekt till kustens bevarande" antydde han möjligheten av samverkan
mellan sjötransporterade trupper och Norra armen. 
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ut på tiden. Först den 30 juni kallades överamiralen Puke till Stock
holm såsom blivande ledare för företaget, varom man då nyligen fat
tat beslut. 

Den 19 juli hölls krigskonselj, vilken f. ö. hade en rätt märklig 
sammansättning. Den bestod av, förutom konungen, ej mindre än 
fyra sjöofficerare men blott en armeofficer, generalmajoren Adler
sparre. Denne hade, sedan han i slutet av mars blivit medlem av re
geringen, ett stort inflytande i ledande kretsar och drev en ofta hän
synslös partipolitik. Generaladjutanten för armen, Adlercreutz, som 
borde varit självskriven medlem i krigsrådet, hade åsidosatts till följd 
av Adlersparres inflytande. De fyra sjöofficerarna voro dessutom an
hängare till Adlersparre, varför denne ej behövde befara någon op
position, särskilt som allt på förhand syntes vara uppgjort efter hans 
personliga intentioner. 

Chefskapet uppdrogs åt Puke, som i sin av konungen fastställda 
instruktion fick praktiskt taget full handlingsfrihet. Han erhöll icke 
ens några föreskrifter om var företaget skulle sättas in, ej heller om 
dess mål. I instruktionen angavs, att rustningarna för expeditionen 
skulle påbörjas redan dagen efter krigskonseljen. 

Landstigningstrupperna, under befäl av \'{' achtmeister, skulle ut
göras av Kustarmen samt delar av Stockholms garnison. Anmärk
ningsvärt var, att endast svagt artilleri och en mindre kavalleritrupp 
kom att tilldelas expeditionsarmen. Denna räknade totalt omkring 
6.800 man, organiserade på tre brigader, ett kavalleridetachement 
(ungefär 50 beridna) och tre batterier. Härtill kom omkring 1.000 
man lantvärn, tjänstgörande å skärgårdsflottan. 

Sedan engelska örlogsmän i senare delen av juli detacherats till 
Ålands hav, blev det möjligt att frigöra vissa svenska sjöstridskrafter 
för västerbottensexpeditionen. För transport av personal, hästar, pro
viant m. m. förhyrdes ett stort antal fartyg, mest roslagsskutor. Den 
samlade flottan räknade cirka 100 segel. 

Den 2 augusti, fjorton dagar efter krigskonseljen, voro trupperna 
ombord på flottan, som samlats till Gräddö. Som Puke utfärdat em
barkeringsordern den 24 juli, är det tydligt, att inskeppningen tagit 
lång tid. Detta berodde till stor del på bristande förberedelser och 
frånvaron av effektivt samarbete mellan de chefer ur armen och 
flottan, som hade att verkställa Pukes order, 
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Läget vid Norra armen den 17 augusti 1809 

Wachtmeister hade i slutet av juli avrest till Härnösand för att 
rådgöra med chefen för Norra armen, generallöjtnant Fabian Wrede 
om samverkan i de tilltänka operationerna. 

Innan huvuddragen av händelseutvecklingen skisseras, bör läget i 
medio av augusti på krigsskådeplatsen i norr klargöras. 

Befälet över den ryska kåren i Västerbotten hade vid månadens 
början övertagits av generalen Nikolaj Kamenski. Denne beslöt med 
hänsyn till det utomordentligt dåliga försörjningsläget i Västerbotten 
att sätta sig i besittning av Ångermanland. Kustskyddet mellan Umeå 
och Torneå skulle bestridas av smärre detachement. I överensstäm
melse med detta beslut grupperade Kamenski om sina trupper, så att 

läget vid mitten av månaden i stort sett var följande: 
I Torneå resp. Piteå 300-400 man. 
Mellan Skellefteå och Umeå 850 man. 
I eller kring Umeå och söder därom intill Ore älv omkring 7.500 

man, 
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Till Kamenskis omedelbara förfogande stod alltså sistnämnda 
styrka, av vilken dock en del måste avses såsom skydd för själva 
Umeå. 

Norra armen hade gått i ställning söder om dre älv. En av dess 
båda fördelningar, vilken varit detacherad till Jämtland för att av
visa ett norskt anfall, hade ännu blott delvis hunnit återkomma. 
Wrede disponerade den 12 augusti mindre än 3.500 man men kunde 
påräkna, att denna styrka skulle växa efter hand som Döbelns trup
per återkommo. Den 17 borde han förfoga över c:a 4.000, den 21 
4.400 och den 25 augusti i det närmaste 5.000 man. Armen hade visst 
flankskydd av fyra skärgårdsfartyg vid dre älvs utlopp. 

Såsom förut nämnts var landstigningskåren inskeppad den 2 au
gusti. Tidigt följande morgon avseglade skärgårdsfartygen jämte en 
del av transportflottan. drlogsflottan och resten av transportfartygen 
kommo till följd av ogynnsamma vindförhållanden i väg först den 8. 
Destinationsort var Härnösand, där hela expeditionen var samlad 
den 13 på af tonen. 

Efter krigsråd i nämnda stad beslöt Puke, att expeditionskåren 
skulle landsättas vid Ratan och därpå skyndsamt gå söderut mot 
Umeå. Norra armen skulle i möjligaste mån engagera de söder om 
staden opererande ryska trupperna. 

Den 15 augusti avseglade expeditionen från Härnösand och nådde 
utan missöden farvattnen vid Ratan följande dags eftermiddag.1 

Tjocka medförde, att debarkeringen ej kunde börja förrän framåt 
efternatten. Vid 8-tiden på kvällen den 17 voro alla trupperna i land. 
Under tiden hade W ach tmeister låtit sin generaladjutant överste Gus
taf Olof Lagerbring med avantgardet rycka fram mot Djäkneboda 
pass, där en rysk styrka tvingades tillbaka. Vidare hade ett regemente 
och en kanonavdelning detacherats norrut till Bygdeå för att säkra 
armens rygg. I övrigt dirigerades förbanden under dagens lopp succes
sivt mot Djäkneboda, varifrån huvudkrafterna vid 9-tiden på kväl
len anträdde framryckningen mot Umeå, vilket marschmål enligt 
högste befälhavarens order snarast borde uppnås. 

1) Det har sagts, att Puke genomförde en 40-milaseglats (Härnösand-Ratan) på
36 tim. I själva verket var den seglade distansen cirka 25 svenska mil. Sannolikr 
har man tidigare räknat i tyska mil (en sådan = ¼ svensk), avrundat uppåt och 
så kommit till det för höga miltalet. 
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Kmtlmfnet, skådeplats för Sävarht1t,1ljens hlodi.g,Hte strider 

Vid 10-tidcn på förmiddagen den 18 nildde arm6n S'.ivar unge
fär två mil från Umeå. \Vachtmeister gjorde här halt, och sedan vissa 
underrättelser om fienden inkommit, sändes Lagerbring till Ratan 
för att orientera Puke om läget och inhämta nya order. I v;intan på 
Lagerbrings återkomst avstod Wachtmeister från vidare framryck
:1i11g. Utöver org:miserandet av visst front- och flankskydd vidtogos 
icke några förberedelser för försvar av Sävar-avskärningen. 

Under tiden hade Kamenski fått kännedom om svenskarnas land
stigning. Han handlade snabbt och målmedvetet. Kvarlämnande 
smärre styrkor för att hålla känning med \�'rede marscherade han 
mcLl huvudkrafterna mot \X/achtmeisrcr. Den 18 augusti på kv:11-
len nådde han Umeå. Sedan ett svenskt anfall med skärgårdsfartyg1 

uppför älven mot staden slagits tillbaka, fortsatte den ryske generalen 

1) Detta företag, som främst syftade till att förstöra bron över älven, skulle i
lyckligaste fall direkt kunnat stödja Wachtmeisters operationer till lands. Om W. 
ryckt fram planenligt, hade nämligen anfallet från älven kunnat inträffa ungefär 
samtidigt med att expeditionskåren nådde Umeå, Nu blev det ett helt isolerat före
tag. 
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mot Täfteå, varifrån han tidigt följande morgon stötte fram mot den 
svenska armen vid Sävar, vilken i likhet med de anfallande ryssarna 
räknade ungefär 5.000 man. 

För Wachtmeister synes det ryska anfallet inneburit en fullständig 
överraskning. Några nya direktiv från Puke hade icke inkommit -
Lagerbring inträffade nämligen ej i Sävar, förrän striden var i full 
gång. 

I första hand utvecklades denna till en kamp om den svenska för
postställningen på höjden Krutbrånet. Länge höllo svenskarna stånd 
mot ryssarnas anlopp och gjorde flera bataljonsvisa motstötar för att 
återställa läget, där fienden vunnit terräng. 

Ryska trupper gingo även över Sävarån vid Ytterboda-vadet (nu
mera även kallat "Ryssvadet") för att omfatta svenskarnas vänstra 
flygel men hejdades, sedan tre svenska bataljoner efter hand satts in 
på denna front. Emellertid gick en rysk styrka över ån cirka 2 km 
söder om Sävar (vid det s. k. "Granvadet") och föll nämnda bataljo
ner i ryggen. Detta gjorde läget förvirrat och gav upphov till över
drivna rapporter om fiendens styrkor i avsnittet ifråga. Påverkad 
härav och av rykten om att ytterligare ryska förband voro i an
marsch mot vänstra flygeln, beslöt Wachtmeister framåt eftermidda
gen att slå till reträtt, ehuru han disponerade fem orörda bataljoner. 

Svenskarna kunde genomföra återtåget ostörda av fienden, som 
saknade krafter att förfölja. \Vachtmeister hade avsett att gå tillbaka 
till det mot anfall söderifrån lättförsvarade passet vid Djäkneboda.1 

Sin avsikt att här upptaga nytt försvar frångick han emellertid, "eme
dan - - fienden med hela sitt infanteri kunde på en halv mils 
skogsväg avskära all reträtt". Återtåget fortsattes mot Ratan var
igenom vägen norrut lämnades öppen för Kamenski. Tidigt på mor
gonen följande dag, den 20 augusti, var expeditionskårens återsam
ling vid Ratan genomförd. Åtgärder vidtogos för att möta ett väntat 
fientligt anfall. Tillgängligt artilleri grupperades i fältbefästningar, 
som färdigställts under armens frånvaro. Vidare ordnades skärgårds
fartygen så, att hela strandområdet intill hamnen kunde tagas under 
eld. I sin av artilleri väl understödda ställning disponerade Wacht
meister minst 5.500 man och kunde dessutom vid behov påräkna för
stärkning med trupp från flottan. 

1) Framgår av en av Wachtmeiscers rapporter till Puke från Sävar.
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Innan striden vid Ratan beröres, torde det vara av intresse att göra 
en sammanfattning av händelseutvecklingen vid Norra armen. Den 
18 augusti stod det klart för general \Vrede, som tidigare väntat sig 
ryskt anfall över Öre älv, att de ryska huvudkrafterna dragit sig till
baka mot Umeå. Först sedan han den 19 augusti på kvällen fått skrift
ligt besked från Puke, att expeditionskåren gått i land, beordrade 
han framryckning över Öre älv, vilken skulle börja följande morgon. 
Då befann sig närmaste fientliga trupp 5 mil från Norra armens 
främsta avdelningar och Wachtmeisters trupper voro tillbaka i Ratan. 
Den 21 augusti på e. rn. nådde Wrede Ume älvs södra strand. Sam
ma dag fick han meddelande om sävarstridens utgång och beslöt att 
tills vidare hålla sig avvaktande. Den 23 utrymde ryssarna Umeå, 
vilket först dagen därpå blev uppenbart för Wrede, som då lät be
sätta staden. Senare sände han fram en brigad till Sävar men avstod 
från att förfölja ryssarna. 

Den samverkan mellan de båda svenska stridsgrupperna, som varit 
den viktigaste förutsättningen för framgång, uteblev således helt. 

Efter bataljen vid Sävar lät Kamenski sina utmattade trupper där 
taga förläggning. På kvällen den 19 augusti fick han rapport om att 
Wrede började röra på sig och beslöt· att om möjligt tvinga den 
svenska expeditionskåren till embarkering. Följande dag ryckte han 
fram mot Ratan och gick efter visst parlamenterande till attack, trots 
betydande underlägsenhet han hade ungefär 3.000 man till för
fogande och endast ett fåtal artilleripjäser. Efter 5-6 timmars häf
tiga strider måste ryssarna avbryta striden, främst på grund av den 
förkrossande svenska artillerielden. \Vachtmeister försökte emeller
tid ej att gå till motanfall. I stället inleddes dagen därpå underhand
lingar, vilka ej ledde till någon överenskommelse. Den 22 augusti 
beslöt Puke inskeppa trupperna och lämna Ratan. Inskeppningen 
genomfördes samma dag, men ogynnsamma vindförhållanden för
dröjde avseglingen. Först efter ett par dagar avgick skärgårdsflottan 
med ombordvarande trupper. örlogsflottan låg kvar till den 28, då 
på denna embarkerade trupper (1.500 man) under \'{T achtmeisters be
fäl landsattes för att marschera till Umeå. Den 29 var expeditions
kåren återsamlad i Umeå och därmed förenad med Norra armen, 
som ju under tiden besatt staden. Någon framryckning norrut blev 

inte av. 
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l(amenski, som dragit sig tillbaka till Dj;ikneboda, insåg å sin sida 
sitt vanskliga läge uch beslöt n'.irmast att gå tillbaka till Piteå. UmeJ 
utrymdes som förut nämnts den 23 augusti, och samma dag drogo de 
ryska huvudkrafterna norrut från Djäkneboda-trakten. Inom kort 
inleddes underhandlingar från svensk sida med Karnenski, som trors 
sitt besv:irliga läge åter bfäjat söderut från Piteå. Den 2 septem
ber slöts ett stillestånd, som skulle gälla intill det kommande frecls
slutet. 

Syftet med Västerbottensexpeditionen var ytterst ehuru ej ut-
talat i instruktionen till Puke -· att bereda lanclet fred på ej allt för 
hårda villkor. Den svenska regeringen ansåg, att detra mål skulle 
kunna vinnas, om man lyckades återerövra Västerbotten ( '--"' nuva
rande Norr - och V:isterbotten), Ryssarna väntades i så fal 1 begr'.insa 
sina territoriella krav till att omfatta enbart Finlanct. 

Uppgiften att återtaga Västerbotten krävde, att de ryska trupper
na därstädes tillintetgjordes eller fördrcvos, vilket allts'.1 var det mili
tira n:1ålet för Pukes expedition. Mall räknade rnccl att detta m:U 
skulle vinnas genom samverkan mellan Norra armen och trupper, 
landsatta i ryssarnas rygg. Sålunda pressad forvfö1tades Kamenski 
ge spelet forlorat och kapitulera. Om hans enda retdtttviig - kust
väg-en norrut - var spärrad, kunde han icke draga sig tillbaka, och 
över havet hade han ingen möjlighet att undkomma. Det var dessa 
grumUinjer, som helt borde ha best::imt den operativa planliigg-
111ngen. 

Vad befälsfrågan angår, kan principen för dess lösande disku
teras. Var det lämpligt att ställa företaget under högsta ledning av 
en sjöofficer, dl man kunde förutse vittgående operationer till lands, 
där dessutom det slutliga avgörandet mihte falla? Den frågan kan 
icke besvaras med ett obetingat "ja" eller "nej". Här må endast 
konstateras, att en kombinerad operation kräver skicklig leJni11g och 
ett smidigt samspel mellan agerande styrkechefer. AY mindre vikt 
synes vara, om den högste ledaren tillhör den ena eller andra för
svarsgrenen. Emellertid kan prestigefrågan i detta sammanhang lätt 
utlösa irritation. Detta kom ocks{\ till synes, efter det Pukc utsetts 
till överbefälhavare. \Vrede kände sig nämligen i hög grad förorättad 
av att ställas under en "sjömans" befi.l. Saken blev ej bättre därav, 
att konungen sökte blidka Wrede genom att sidoordna honom med 
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Puke utom i vad avsåg "gemensamma företag", då den sistnämnde 
på grund av sin tjänsteställning ägde att utöva högsta befälet. Detta 
kunde anses innebära en ytterst betänklig begränsning av högste be
fälhavarens befogenheter i fråga 0111 Norra armb1. 

Efter som de personliga kvalifikationerna alltid utöva ett stort in
flytande på ledningen av en operation, synes det vara väl motiverat 
att göra ett försök till karaktäristik av de agerande huvudpersonerna. 

Högste chefen på svensk sida, den 58-årige Puke, ägde åtskilliga 
goda ledaregenskaper. Han var offensivt lagd, handlingskraftig, 
orädd och beslutsam samt begll.vad med viss strategisk blick. Han 
ansågs med rätta som en skicklig sjöofficer och hade stor erfarenhet 
av bataljer till sjöss. Puke hade utan tvivel ganska goda förutsätt
ningar att väl skilja sig från det ansvarsfulla värvet som expeditio
nens högste befälhavare, även om han ej var förfaren i lantkrigets 
konst. Detta förhållande borde ju betyda mindre, eftersom han ej 
var ålagd att själv leda operationerna till lands. Värre var, att sjö
bussen Puke knappast kunde ha den rätta förståelsen för vikten av 
att till varje pris samordna landstridskrafternas operationer. Troligen 
var han även alltför "seaminded" för att helt beakta skärgårdsflottans 
stora möjligheter att direkt stödja landstridskrafterna i deras strid. 

De båda svenska armecheferna, \Vrede och \Vachtmeister, voro 
knappast de för uppgiften bäst lämpade av den tidens svenska gene
raler. Bl. a. stodo till buds sådana män som von Döbeln, Adlercreutz 
och Sandels. Dessa hade färska erfarenheter av rysk taktik och voro 
vana att föra krig i oländig skogsterräng. 

Vid studiet av tillgängliga källor får man en rätt konturlös bild av 
Wrede, åtminstone i vad avser hans kvalifikationer som ledare av 
mer omfattande militära operationer. Han synes i varje fall knappast 
kunna karaktäriseras som en kraftfull ledarnatur. Wrede, som var 
född 1760, ägde, då han på våren 1809 övertog befälet över Norra 
armen, ej någon större krigserfarenhet. Han hade visserligen deltagit 
i finska kriget 1788-90 men där ej utövat högre befäl. Vidare hade 
han viss tid varit armefördelningschef i Pommern 1807, där emeller
tid de svenska trupperna varit hänvisade att uppträda defensivt in
för den franska övermakten. Någon iögonenfallande offensivanda 
visade han aldrig, fastmer ett tydligt drag av försiktighet. På takti
kens område var han talesman för modernare grundsatser, vilket kom 
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till uttryck bl. a. i en av honom utarbetad "Militärisk handbok", 
som röjer påverkan av den tidens nya franska L1ktik. 

Ehuru personligen en tapper och rättskaffens man kan \Vrede 
k11appast bedömas ha varit s:ir,ki!t lämpad att fi\ra bcfal över c11 

,u·rni'.\ avsedd ;UL samverka i t:n vitt syftande offensiv operation, vil
ken kunde väntas kräva såv:il energi som snabbt initiativ och stor 
anpassningsförmåga. Det sistnämnda var här ej minst viktigt med 
tanke på att en amiral skulle utöva högsta bcfalet. Av ålder förelåg 
viss rivalitet mellan försvarsgrenarna, och sakrn förb:ittrades ej av 
,Ht \'{/redes imt:dlning till flottan och dess representanter var ut-
präglat reserverad. Han �igde f. ö. en långt driven självständigliets
känsla, som kunde väntas ytterligare komplicera det Ömtåliga för
hållandet mellan honom och högste befälhavaren. 

Ett starkt bidragande skäl till att Wachtmeister hedrades med det 
\'ttcrst krävande uch ansvarsfulla uppdraget att Fungera som chef 
fiir expeditionsk:iren var s:ikerligcn, att han ej engagerat i de 
inrikespolitiska striderna och därför ansågs pålitlig. 

Den vid denna tid 52-årige generalen var förvisso icke sin svåra 
uppgift vuxen. Han var visserligen en tapper krigare och en rikets 
trogne tj;inare men saknade !l.tski!liga av de egenskaper, sorn göra en 
Lilthcrrc fran1gl\11gsrik, frzi111st sj'.ilvförtrocnde (hh beslutsamhet. I Ian 
visade en viss ovilja att själv Laga ansvar och var av en utpräglat de
fensiv läggning. \v achtmeister hade ej någon praktisk erfarenhet av 
den samtida moderna krigföringen. Han var cf ter allt att döma ännu 
bunden av den stelbenta linearraktikens grundsatser, vilka han i yngre 
år haft visst tillfallc att studera under en kortvarig tjzinstgöring i 
preussisk tjfost, då han i stal-dJcfattning deltagit i det bajerska tron
följdskriget. F ö. begränsades hans krigserfarenhet till några smiirre 
affärer i 1788-90 års finska fälttåg, där han utmärkt sig för per
sonlig tapperhet. Härefter hade hans militära verksamhet, intill dess 
han pl1 v?trcn 1809 iivcrtog bef:ilct över Kustarmcn, huvudsakligen 
,"arit av rent fredsrn:issig karaktiir. Man torde alltså med fullt fog 
kunna. hävda, att \Vachtmeistcr ej var rätt man att sätta i spetsen 
för ett högre förband med så utpräglat offensiv uppgift som expedi
t i onskå:rens. 

En olycklig omständighet, vilken sannolikt i ej ringa grad på verkat 
företagets utgång, biir i dett,1 �,rn1m,rnhang umn'.imnas. Då \Vacht-
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meister uppvaktade konungen föte expeditionens avgång, lär denne 
hava sagt: "Jag ålägger Er att spara hären; ty kom ihåg, att den 
är armens kärna och Sveriges sista tillgång pil. försvarare."1 

Medan sålunda befälsfrågan på svensk sida fått en ej tillfredsstäl
lande lösning, var motståndarsidan därvidlag lyckligare lottad. Den 
ryske generalen, Nikolaj Kamenski, var betydligt yngre än de svenska 
armechef erna, endast några och trettio år men redan känd och er
känd. Hans militära kvalifikationer voro utomordentliga. Förslagen, 
hänsynslös intill dumdristighet och besittande en lysande taktisk be
gåvning var han kort och gott en kapacitet på sitt område, prövad i 
ett otal strider och obunden av taktiska fördomar. Enbart kännedo
men om att det var Kamenski, som förde den ryska armekåren i Väs
terbotten, borde varit nog för att få svenska regeringen att inse nöd
vändigheten av att tillsätta de mest dugande generalerna som arme
chef er i den kommande kampen mot ryssarna. 

Som i det föregående nämnts, ålades Puke att dagen efter krigskon
seljen den 19 juli börja rustningarna för expeditionen. Dessförinnan 
hade regeringen lämnat saken helt oförberedd. Denna uraktlåtenhet 
skulle få vittgående och ödesdigra konsekvenser. Som exempel må 
nämnas, att man icke vidtagit erforderliga åtgärder för att anskaffa 
sjötransportmedel för hästar. Följden blev, att endast ett fåtal sådana 
kunde medföras, vilket i sin tur direkt återverkade på expeditions
kårens tilldelning av artilleri och kavalleri. Att Wachtmeister blev 
nästan helt utan kavalleri gjorde det omöjligt för honom att organi
sera en effektiv spanings- och sambandstjänst, vilket skulle draga 
med sig synnerligen olyckliga konsekvenser. 

A ven på annat sätt gjorde sig de starkt begränsade möjligheterna 
att medtaga hästar gällande. Sålunda måste man avsevärt beskära 
truppernas trängutrusming, vilket i hög grad skulle försvåra under
hållstjänsten, särskilt som man ej kunde räkna med att inom krigs
orten erhålla mer än ett fåtal hästar. 

1) Sparre sid 30. Om detta yttrande verkligen fällts - ingenting talar däremot
ställdes därigenom den av naturen betänksamme generalen i en mycket svår 

situation: å ena sidan måste han taga hänsyn till detta åläggande, å andra sidan 
måste han underordna sig Pukes direktiv, vilka baserade sig på konungens in
struktion, som bl. a. föreskrev: ''offensiva försök - - - äro av högsta angelä
genhet - - djärvhet, hastiga beslut och snabba 1·örelser äro oundvikliga." 
Denna kontrast mellan konungens instruktion till högste befälhavaren och upp
maningen till hans underlydande general är högst anmärkningsvärd. 
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I fråga om provianteringen voro trupperna h:invisade till det, som 
medfördes ombord, enär "ortens tillgångar" efter en tids rysk ockupa
tion helt visst måste beräknas vara praktiskt taget uttömda. Expedi
tionen utrustades diirför med proviant för bunåt tv3. månaders behov. 
för sjukvården disponerades tv{"i sjukfartyg vardera ett 9O-tal 
liggplatser 

.lVIan kan utgå ifrån, att ledningen vid planbggningen av operatio
nen hade en allmiin och rätt god kfömedom om Viisterbottens militär
geografi. Kart\lr funnos nlirnligcn, vilka gåvo en ni1gorlunda riktig 
bild av landskapets vlign:it, större sjöar och vattendrag samt kust
!inje. Dessutom fanns .Abraham Hiilphers beskrivning över Väster
botten, innehållande aktuella och goda uppgifter om hithörande för
hållanden. Sannolikt har nämnda material studerats i samband med 
expeditionens planläggning och förts med i fält. I varje fall har kar
tor best:illrs, vi I ket framgår a \" L'n i krigsarki vet förvarad shi vdse 
undcrtecknacl ,1v Pukc (fältm. ldrcns ankommamk: nr 34/1809). 

Kännedomen om Bottenhave[s och Bottenvikens farvatten vid 
denna tid var ej grundad på noggrann sjömiitning - bef indiga sjö
kort voro i flera avseenden bristfälliga. Emellertid kunde man vid 
navigeringen påräkna hjiilp av lotsar, väl förtrogna med farvattnen 
och vana vid lotsning iiven av S[Örre fartyg. I hiindelse av gynn
samma väderleksförhållanden borde alltså ganska goda möjligheter 
föreligga att relativt snabbt genomföra landstigningstruppernas sjö
transport. Men det bör ihågkommas, att väder och vind i dessa nord
liga farvatten på sensommaren och hösten kunna vara rätt opålitliga: 
storm och tjocka iiro sålunda ej siillsynta företeelser redan i augusti, 
och under september s�itta höstovädren in på allvar. Dessa förhållan
den samt önskemålet att i möjligaste mån överraska fienden gjorde 
det nödvändigt för ledningen att handla snabbt, när platsen för 
landstigningen väl bestämts. Deua hade i varje fall Puke fullt klart 
för sig, vilket tvdEgt framgick dels av hans sätt att lcda scµ;latsen 
från IJärnösand till R.atan, som ju till stor del :igde rum under mör
ker och tjocka, dels av hans obenägenhet att efter Ratan-bataljen låta 
flottan fortsätta operationerna i Bottenviken. 

En viktig detalj i den strategiska planläggningen var valet av land
stigningsplats. förutom hamnarna i Umeå- och Skellefteå-området 
var det egentligen endast Rata11, som ägde goda urlastningsmi>jlig-

83 



heter. Hamnarna kunde väntas vara bevakade och även försvarade. 
Onskvärt var naturligtvis, att direkt samverkan skulle kunna ske 
mellan sjö- och landstridskraf tema inte bara under själva landstig
ningsmomentet utan även för det fall, att ryssarna längs kustlands
vägen, den enda genomgående vägen norrut, sökte slå sig ur omfatt
ningsgreppet. Den enda plats, dit större örlogsfartyg kunde gå in och 
med sitt mäktiga artilleri direkt understödja landstigningstrupperna, 
var Ratan,1 vid denna tid måhända mest känt under namnet "Norr
lands hamn" varifrån kustlandsvägen emellertid ej kunde tagas 
under eld. Vid Umeå, Skellefteå och även Täfteå var kustvägen 
inom räckhåll för beskjutning från sjön, men djupförhållandena voro 
sådana, att endast skärgårdsfartyg kunde operera därstädes. 

För att belysa sista delen av företagets planläggning skola krigs
rådsförhandlingarna i Härnösand här återges.2 

Innan högste befälhavaren den 12 augusti sammanträffade med 
armechef erna, hade dessa haft ganska god tid att diskutera läget 
Wachtmeister hade, som förut nämnts, anlänt till Härnösand en 
vecka tidigare. Wrede hade brevledes inhämtat sina fördelnings
chefers, Sandels och von Döbeln, åsikter om de blivande operatio
nerna. I det första krigsrådssammanträdet den 13 på morgonen del
togo Puke och hans båda generaler samt von Döbeln, ävensom ett an
tal officerare ur Pukes och Wachtmeisters staber, bl. a, överste Lager
bring. 

1) I ett brev till amiralen von Platen, daterat "Härnösands yttre Redd den 14.
Aug 1809", skriver Puke bl. a. följande: "Gud gifve oss makeligt väder och rent 
vatten för mina fartyg; men det är en ledsam sak, att ej vara säker för grund
bankar och bergshällar i detta okända farvatten; men ingenting kan eller får 
afskräcka oss." 

2) Efter framställningen i generalstabsverket "Sverige Krig åren 1808 och 1809,
del 9. 
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"Denna Charta är f örf att ad under expeditionen 
till Westerbotten Attg. 1809 - hwr tillhört då
varande adjutanten hos Gref W achtmeister Baron 
Ridderstolpe. Kanske war kännedomen om landet 
wid frammarschen på Umeå före drabbningen wid 
Säfwar ej fullständigare då inga noggranna kartor 
funnos." 





l..yn,n- o/�( lil a( 1l(1wd l1c!lt .'IJ11,�ut e(1d11wr Ji1 ,11/t 
:�;,i111u11 111t� ,1,\v1m. ·t��rtNu1. 

l/i;,f,>tJ! ',•,:.�,tf 

... ,ft/(u•/h(. f* :•\r:1l1>"1l(, 
·, ;-.�i.r>4,f,'H 

, \,tsn.. .. ,.171,ff<"'C 
� 'l!,d,)1r1t(,•i", 

. . 
. 

._,, .. ,),., ·.: .

i , .' \;1r, ,:,u,/r� 
:.,A.1iJh1i1 

'\ 

�

�

. ' 

•. 

u1i.r.lli,n , 
'\.-, 

""':" 

,· 
(/!J�H tit1<� fJlfUifl. 

. .

1700-tals karta över del av Västerbotten 

86 

:;HI 
\•(•<11-'tll"JU • 

. ,

f:i.'1.i--•tt 



/ 

-��,, 
'\ � 

A 

' i 

• 
,;,j . ,_ 

,�•,i'd_. t ·, 1u ,. 

J�1�r/4(,'f;.,r ·_./ r Il 

.,., _ . .,. 

., 

Detalj av/ Nordenanckars sjökort över Botten),avet, 1790-talet 

Läget på fiendesidan, varom \Vrede redan orienterat överbefälha
varen, sammanfattades sUunda: 

Styrka: 9.000-10.000 man. 
Gruppering: huvudkrafterna mellan Ume och Öre älvar, en mindre 

garnison i Umeå och smärre detachement utåt kusten. 
Härav drog Puke slutsatsen, att ryssarna ännu ej hade kännedom 

om expeditionen. Med hänsyn härtill borde man s?t snart som möjligt 
landsätta trupper på lämplig plats i fie11dens rygg, Efter som ännu ej 
mera än cirka 2.200 man av expeditionskåren voro disponibla -
skärgårdsflottan med transportfartygen anlände först senare med 
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Ratans hamn enligt äldre teckning (I. Törnblom) 

resten av trupperna - avsåg Puke att med tillgänglig styrka genom 
överrumpling taga Umeå. Kamenskis reträttväg skulle därmed vara 
blockerad. 

Förhandlingarna inleddes av \\7rede, som framhöll, att Norra 
armen ej kunde anses offensivklar förrän omkring 25 augusti, då 
von Döbelns fördelning beräknades vara disponibel och utvilad efter 
en strapatsrik återmarsch från Jämtland. Intill dess borde armen för
hålla sig avvaktande och söka locka Kamenski så långt söderut som 
möjligt, under det att expeditionskåren lämpligen landsattes någon
stans norr om Umeå för att snabbt taga denna stad. 

Wachtmeister var i princip ense med Wrede men föreslog Skellef
teå såsom landstigningsplats. Gick man i land närmare Umeå, riske
rade man att bliva överflyglad av Kamenskis huvudkrafter, medan 
Norra armfo uppehölls vid Ume älv. Wachtmeister var tydligen icke 
benägen att taga några risker. Han ville ha Skellefteå ej blott som 
utgångspunkt för sina operationer utan även som reträttplats i hän
delse av "oförutsedda motgångar", Troligen ville han ej engagera 
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sig i någon framryckning söderut med risk för strid med Kamenskis 
huvudkrafter utan hoppades, att ryssarna, ovetande om expeditions
kårens ankomst, skulle anfalla söderut över Ore älv. När de sedan 
ri11go k'.fonedom om att svrnskarna avskurit deras reträttv:ig var det 
sal1l1olik1. att de grnast skulle ge sig. Om ryssarna emellertid v:111de sig 
norrut för att slå expeditionsld.ren, borde de, när de mötte den först 
vid Skellefteå, vara "så utmattade att de vid åsynen av den för dem 
totalt avskurna viigen fällde modet och antingen kapitulerade eller 
lwg'.irde fritt av mot förbindelscn att först stanna p'.i andr:, sidan 
Tor11d''. 

Av förhandlingarna att döma var ingen av de båda kommende
rande generalerna särskilt angelägen att engagera egen arme i mera 
oifensiva operationer. Såväl \Vrede som Wachtmeister voro troligen 
fast övertygade orn att Kamenski skulle ge spelet förlorat, blott ex pe
dit ionsk'.hen lyckades intaga c11 försvarssr:illning i ryggen pi"i li.rns 

vid U
r

nc Skclldte älv. Om denna uppfattning är i och for 
sig ej så mycket att säga - de flesta dåtida generaler hade troligen 
sett saken på enahanda sätt. Kär det gällde Kamenski, var det emel
lertid oförsiktigt att icke räkna med hänsynslösa motåtgärder. 

Efter \\1/acht111c·ister hkv det von Döbelns tm att framföra syn-
punkter. Dtcssa utvecklade han i en promemoria, som visar ett mer 
realistiskt bedömande av läget och tydlig vilja att genom aktiva åt
giirder åstadkomma ett avgörande. von Döbeln underströk bl. a. bety
delsen av samband mellan egna operationsgrupper, känning med 
fienden, samord11i11g av verksamheten till lands och sjöss samt de
rno11st.rationer I' sjösidan. I fa11 sade klart ifrån, att fornaget 
kriivde strid såväl Norra arrn611s fördelningar som landstignings
trupperna borde alternativt "vara fienden nära och i kraftfullt hand
gemäng". Ratan n'.imndes såsom en mycket lämplig demonstrations
punkt. von Döbcln länmade dessutom flera intressanta upplysningar 
om de ryska trupp,�rnas taktik S\-irskilt framhiill han deras rörlighet, 
tilltagscnhet, disciplin och ihiirclighct, Han gav ocks/\ r/idet, att man 
ei skulle låta skrämma sig av f iendig ''tournering" med smärre av
delningar. 

Puke själv ville med tillgänglig styrka, omkring 2.200 man, söka 
rng:1 älvbron vid Umeå. Med denna i svensk hand vore fiendens hu
n1dstyrka avskmt·11. Denna pb11 anst\gs erncllntid alltför vamklig, 
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och det beslöts därför, att styrkan i fråga skulle landsättas i Skellef
teå, medan Wachtmeister med den på väg varande huvuddelen av 
expeditionsarmen skulle anfalla fienden från något debarkerings
ställe ungefär mitt på den ryssockuperade kuststräckan mellan Umeå 
och Skellefteå. Wrede skulle handla i överensstämmelse härmed. 

Emellertid fick Puke blott ett par timmar efter krigsrådets slut 
meddelande om att skärgårdsflottan med transportfartyg vore att 
förvänta innan kvällen. Samtidigt rapporterades från Sandels, att 
Kamenski troligen förberedde anfall över t:ire älv med sina huvud
kraf ter (omkring 6.000 man). Med hänsyn till det förändrade läget 
beslöt Puke frångå den under dagen fastställda operationsplanen och 
i stället landsätta den samlade expeditionsarmen vid Ratan, varifrån 
den skulle gå söderut för att besätta Ume älvs norra strand vid Umeå. 

Detta beslut delgavs det åter sammankallade krigsrådet, varvid 
Wachtmeister, understödd av sin generaladjutant, Lagerbring, lär 
hava anmält avvikande mening.1 

Vid reglerandet av samverkan mellan Norra armen och Wacht
meisters kår genomdrev \'Vrede, att expeditionsstyrkan ej fick börja 
operationerna förrän tre dagar efter avgången från Härnösand, samt 
att han snabbt skulle få underrättelse om när debarkeringen ägde 
mm. Detta var den osäkra grunden för samordnandet av operatio
nerna ett bud från Ratan till Wredes högkvarter måste gå sjö
vägen och var således helt beroende av väder och vind. Kanske kunde
det ej alls komma fram, och huru skulle det då bli med Norra armens
insats? Högste befälhavaren borde för alla eventualiteter hava angivit
den tidpunkt, då Wrede senast skulle gå till aktion, om rapport ej
kom honom tillhanda inom viss tid. Att Puke ej gjorde detta kan ha
berott på att han efter konungens tidigare omtalade ingripande i
befälsfrågan - ej ansett sig äga befogenhet att ge W rede order om
operationerna till lands.

Det är redan antytt, att \'Vachtmeister icke önskade gå i land vid 
Ratan. Men nu var beslutet fattat, och det gällde att realisera planen 

snabbt, så att man kunde draga nytta av överraskningsmomentet. 

1) Han ville rnta landstigningskåren, troligen i dess helhet, debarkera i Skellefteå,
\"(,'rede däremot gick utan invändning med på Pukes plan den stämde rätt väl 
med hans egna synpunkter, 
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Som i det föregående nämnts, avseglade expeditionen från Härnö
sand den 15 augusti, och därmed började en djärv seglats, Linje
skeppen och en fregatt togo de föga sjödugliga, öppna kanonsluparna 
under bogsering, ehuru kursen rnligt Pukcs oförv'.1g11a beslut skulle 
s:ittas genom Ustra .K varkcns iippna och ganska sv:irnavigabla far
vatten, bl. a. för att företaget icke skulle upptäckas från det av fien
den besatta svenska kustlandet, Det gamla ordspråket "lyckan sr1r 
den djärve bi" besannades. En gynnsam omständighet må s�irskilt 
poängteras. flottan fick den ! (J p� morgonen pejling på Gaddens 
I yr i en tilltag,rnde tjocka, som inom kon reducerade sikten till ett 
minimum. Deima pejling möjliggjorde för Puke att fortsätta seglatsen 
trots tjockan. Den 16 augusti kl. 5 e. m. nådde flottan destinations
orten och ankrade utanför Ratan, och därmed var operationens första 
fas lyckligt avslutad. 

Med hänsyn till läget i stort ludc det varit synnerligen värdcCullt, 
om trupperna omedelbart kunnat landsiittas och gå mot Umd. Som 
redan tidigare nämnts, kunde emellertid debarkeringen dessvärre ej 
börja förrän under natten rill den 17 augusti och var avslutad 
först framåt 8-tidcn på kvällen. 

Innan operationerna till lands närmare granskas, må väg-- och 
tcrdngförhJ_llarnlcna i11um det aktuella omddet i korthet heruras. 
Den egentliga v:igen från Ratans hamn gick norrut anknytande till 
kustlandsvägen söder om Dalkarlså, medan en skogsstig ledde i väst
lig riktning emot Djäkneboda, varifrån kustvägen gick vidare åt 
söder till Umeå över Johannisfors-Pålbölc-S:ivar-Täfteå och 
Innertafle. 1vk!L111 Johannisfors och Pålbölc utgick en v'.ig till Cun
nisrnark, som söderut hade förbindelse med Siivar och över Tviirå
mark med Umeå. Från Täfteå ledde en väg åt öster över Ytterboda, 
som genom en skogsväg förbands med Sävar. Av intresse är även en 
från den sistnämnda utgående förgrening till ett vadställe över ån 
cirka 3 krn söder om Sävar. 

Terr'.ingcn mellan v/igarna och intill kusten v,u Övervägande sv:'ir
framkomlig skogs- och kärrmark, varför alla större operationer till 
lands måste bli i hög grad vägbundna. Försvarssrrid, även med rela
tivt svaga styrkor, borde med goda utsikter till framgång kunna 
upptagas i anslutning till förekommande v\1gpass, Framför allt bör 
i dctt,, samrna11h:rng Dj:ikncboda-passct nlirnnas, vilket gav utornor-
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dentliga möjligheter till försvar mot anfall söderifrån. Terräng- och 
vägförhållandena vid Sävar, där huvudstriden kom att utldmpas, 
voro däremot icke särskilt gynnsamma ur försvarssynpunkt. 

Enligt högste befälhavarens beslut i Härnösand skulle expeditions
kåren i samverkan med Norra armen med minsta möjliga tidsutdräkt 
slå ryssarna eller tvinga dem till kapitulation. Wachtmeister skulle 
med hänsyn härtill snarast tilltvinga sig kontrollen av norra älv
stranden vid Umeå och förhindra ryskt återtåg norrut. Denna upp
gift krävde av expeditionskåren en snabb framryckning för att söka 
slå de ryska styrkor, som kunde väntas bjuda motstånd norr om och 
invid Umeå. Händelseutvecklingen blev emellertid helt annorlunda 
än man tänkt sig. I det följande skall göras ett försök att belysa 
några av de faktorer, som synas hava bidragit härtill. 

Numerärt var Kamenski överlägsen de svenska stridsgrupperna var 
för sig men underlägsen dem sammantagna. I huvudstriden vid Sävar 
voro motståndarna jämnstarka, c:a 5.000 man på vardera sidan. I 
kvalitativt avseende voro ryssarna överlägsna tack vare sin större 
stridsvana. Denna överlägsenhet motvägdes emellertid av att de 
ryska trupperna gingo till strids omedelbart efter tröttande marscher 
till grupperingsområdet. Ryssarnas personliga utrustning var dess
utom till stor del i dåligt skick på grund av bristande underhåll och 
förplägnaden var bristfällig. Svenskarna voro i stort sett väl utrus
tade och väl förplägade samt, då striden vid Sävar började, relativt 
utvilade. 

Om de båda armeerna i huvuddrabbningen kunde anses i stort sett 
jämspelta, var detta, som nämnts, ej fallet med armecheferna. Ut
gången av striden vid Sävar kom också att i hög grad betingas dels 
av Kamenskis kraftfulla, målmedvetna ledning, dels av Wachtmeis
ters osäkerhet och valhänthet. Den senare har bl. a. i generalstabs
verket fått uppbära mycken och hård kritik för sitt sätt att leda 
expeditionskåren. Vid bedömandet av i vad mån denna är berättigad, 
bör man granska W :s dispositioner mot bakgrunden av dåtida mili
tära förhållanden och åsikter. Sålunda skall man komma ihåg, att 
den nya franska taktiken, som sökte avgörande genom strid även till 
priset av stora egna förluster, ej börjat tillämpas här men väl av 
ryssarna, som alltid haft gott om folk. Den gängse taktiska uppfatt
ningen hos oss innebar i stället, att man måste "salvera armen", var-
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för det vore bättre att söka få en fiende att giva upp genom manöv

rerande och förhandlingar än att söka slå honom. Dessutom var ma11 
icke ens inom ledande militära kretsar klart medveten om nödvän
digheten av samverkan, allraminst sjö- och landstridskrafter emellan. 

Huru Wachtmeister bedömde situationen och tänkte sig lantopera
tionerna har framgått av de11 lämnade skildringen av krigsrådsför
handlingarna i Härnösand. Man kan utan överdrift fastslå, att hans 
åsikter i mycket avveko från högste befälhavarens, och detta förhål
lande kom helt visst att i hög grad inverka på händelseutvecklinge11. 
Det torde vara av intresse att i någon mån granska Wachtmeisters 
åtgärder och motiv vid ledandet av expeditionsarm6ns operationer 
efter landstigningen. 

Det kan då först konstateras, att framryckningen frå11 Ratan 
skedde långsamt och tvekande tvärtemot lägets krav. Detta berodde 
främst på att W. med överdriven försiktighet lät rekognoscera di
verse obetydliga bivägar samt den oländiga terrängen å ömse sidor 
av huvudvägen. Den 21 km långa förflyttningen från Djälmeboda 
till Sävar tog, ehuru fienden ej satte sig till motvärn, hela 13 timmar, 
vilket knappast kan sägas svara mot högste befälhavarens order om 
snabb framryclming. Såsom jämförelse må nämnas, att återtåget 
samma väg tog c:a 8 timmar, och då hade dock trupperna varit i 
strid från tidigt på morgonen och måste föra med sig ett stort antal 
sårade. 

En starkt bidragande orsak till den långsamma framryckningen 
var att all spaning skedde med jägare till fots. Det fåtaliga kavalleriet 
hade redan vid landstigningen avdelats till generalstabsvakt och för 
ordonnanstjänst. Detta var dock i hög grad olämpligt. Om denna 
trupp i stället direkt framsänts till fjärrspaning mot Ume! och Ka
menskis trupper, hade huvudstyrkan kunnat rycka fram hastigare. 
Vidare är det klart, att, om Wachtmeister även under dessa omstän
digheter valt att avbryta marschen i Sävar, han ej där skulle blivit 
överraskad av ryssarna, som nu blev fallet. 

Om Wachtmeisters beslut att rasta i Sävar är intet att säga -
trupperna voro helt visst i behov av vila efter den långa och obe
kväma vistelsen ombord och det sista dygnets framryckning. Gene
ralens avsikt var enligt en under loppet av den 18 augusti utgiven 
"extra generalorder" att fortsätta mot Umdl vid 8-tiden på kvällen. 
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Han kvarstod emellertid och begick därmed ett ovedersägligt order
brott, vilket bl. a. medförde, att ryssarna hunno omgrupperas för 
anfall mot expeditionsarmen. Motiven till detta beslut äro höljda i 
dunkel. Vissa källor1 uppge, att generalen under förmiddagen Hl.tt 
underrättelser om fienden Kamenski sades med starka krafter 
redan befinna sig i Umeå - och att det var med anledning härav, 
som W. sände Lagerbring till högste befälhavaren för orientering och 
erhållande av direktiv med hänsyn till det bedömda nya läget. 

Sett mot denna bakgrund är Wachtmeisters passivitet i Sävar svår
förklarlig. Om man utgår från att hans bedömande var grundat på 
tron, att ryska huvudstyrkan redan på morgonen den 18 augusti 
befann sig i Umeå (nu inträffade den där först på kvällen denna dag) 
kan man förstå beslutet att avbryta framryckningen, men ej den nära 
nog fullständiga overksamheten därefter. Möjligen umgicks Wacht
meister med planer på att draga sig tillbaka till det lättförsvarade 
Djäkneboda-passet men vågade ej taga ansvaret för en sådan åtgärd. 
Om detta antagande är riktigt, torde hans budbärare Lagerbring bL a. 
haft i uppdrag att utverka Pukes medgivande, vilket Wachtmeister 
kanske ansåg sig kunna räkna på och därför bedömde det vara onö
digt att under dagen inreda Sävar-ställningen för avvärjande försvar. 

Först 0111 man antager, att \'1(/achtmeisters åsikt var, att det ej 
förelåg någon risk för ett ryskt anfall mot expeditionskåren, kan 
man förstå, att han ej anbefallde effektiva försvarsåtgärder. Den 
möjligheten bör ej uteslutas, att han i själva verket alls icke trodde 
på de förut omnämnda underrättelserna om fienden utan endast tog 
dem till förevändning för att få tillämpa sin egen taktik och gå till
baka till det lättförsvarade Djäkneboda-passet, vilket dessutom låg 
relativt nära basen i Ratan. Denna teori skulle förklara, varför den 
annars hyperförsiktige generalen ej vidtog betryggande åtgärder för 
spaning m. m. 

Hursomhelst: vare sig Wachtmeister avsåg att stanna kvar i Sävar 
eller ej, borde han ha garderat sig mot överraskning bl. a. genom att 
framsända kavalleripatruller söderut. Ansvaret för att så ej skedde 
kan icke läggas på någon annan. 

1) Bl. a. Sparre.
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Äldre teckningar av Djäkneboda (ovan) och Sävar bro (nedan) 



Under striden vid Sävar gav W. prov på personligt mod, men det 
sätt, på vilket han ledde striden, måste sägas ha spelat de utmattade 
ryssarna segern i händerna, Hela hans handlande karaktäriserades av 
misströstan och brist på framåtanda, Lika oförsiktigt som han utsatte 
sig för fientlig överraskning i sin oförberedda ställning, lika försiktigt 
tillämpade han under slaget en missriktad sparsamhetens taktik, då 
det gällde att utnyttja tillgängliga resurser. Han gav striden förlorad 
i ett läge, där fienden ej längre var mäktig ytterligare kraftmveck
ling, medan han själv disponerade hela fem orörda bataljoner, I sin 
misströstan om framgång överskattade han fiendens resurser i samma 
mån som de egna underskattades. 

Den svenska armen gick sålunda tillbaka från Sävar utan att vara 
slagen, Möjligheterna att lösa den taktiska uppgiften voro därmed 
ingalunda uttömda. Om Wachtmeister blott vidhållit sin avsikt att 
taga ställning i Djäkneboda-passet, hade ryssarnas förbindelser norrut 
ännu effektivt kunnat avskäras, varigenom Kamcnski trots sin tak
tiska framgång vid Sävar skulle kommit i ett svårt läge. Nu följde 
emellertid den svenske generalens kanske svåraste missgrepp, när han 
valde att gå direkt tillbaka till Ratan, utan strid lämnande ryssarna 
vägen fri. Detta är desto mera svårfötståeligt, som Puke låtit över
bringa honom en muntlig order att med all makt försvara passet. 

Föt att ge tydlig relief åt Djäkneboda-passets taktiska fördelar, må 
terrängförhållandena där i någon mån beröras. Passet, beläget mel
lan Djäknebodasjön och Ratu träsk, hade en bredd av omkring 125 m 
och genomskars av en bäck, som bildade ett visst fronthinder. Själva 
näset emellan de båda sjöarna var sankt och kalt. Terrängen öster om 
bäcken höjde sig betydligt. Nämnda förhållanden gjorde passet syn
nerligen lämpat som ställning för avvärjande försvar mot en längs 
huvudvägen från Sävar anfallande fiende. 

Möjligheterna att kringgå denna ställning voro med hänsyn till de 
otillgängliga omgivningarna minimala. Hela området öster om Ratu 
träsk samt öster och nordost om Djäkneboda intill havet bestod hu
vudsakligen av kärr, myrar och moras. Endast enstaka gångstigar 
gåvo sparsamma möjligheter för lätt utrustade smärre truppavdel-
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nmgar att taga sig fram genom dessa ödemarker. Numera är ter
rängen betydligt mera lättframkomlig, sedan sjöar och vattensjuk 
mark i stor utsträckning torrlagts. Man kan emellertid alltfort lätt 
konstatera riktigheten av den gängse uppfattningen, att Djäkneboda
passet i början av 1800-talet måste varit synnerligen lämpligt som 
försvarsställning mot anfall från söder.1 

Huru kom det sig då, att Wachtmeister med frångående av både 
order och egen första avsikt gick direkt tillbaka till Ratan? Ja, detta 
kan knappast förklaras på annat sätt, än att han blivit hårt skakad 
av händelserna vid Sävar och vid närmare eftertanke fann sig hava 
varit oförsiktig där. Han såg de egna truppernas trötthet och stora 
förluster men glömde, att också fienden måste vara hårt tagen. Så
lunda synes han icke ens ha tolkat innebörden av det faktum, att 
Kamenski avstod från förföljning. I denna missmodiga sinnesstäm
ning fick troligen tanken att i varje fall "salvera armen" alltmer över
handen, och så godtog han, kanske rentav med lättnad, de till Djäk
neboda-passet utsända fältmätningsoff icerarnas något verklighets
främmande rapport, att detta kunde kringgås. Likaså tog han för 
riktiga några obestyrkta och felaktiga underrättelser från "kunska
pare", att fientliga kolonner redan voro i färd med att "tournera" 
passet. 

Man kan också med skäl fråga sig, huru de rekognoscerande off i
cerarna kunde lämna sin chef en så missvisande rapport om försvars
möjligheterna. Förklaringen får väl till stor del sökas i det förhållan
det, att de hade för knapp tid på sig för att själva hinna göra erfor
derliga iakttagelser och därför troligen måste lita till utsagor av kvar
varande ortsbor. I så fall finns goda skäl till antagandet, att tolk
ningen och sammanställningen därav skett varken besinningsfullt eller 

1) För två samtida generaler, von Vegesack och von Döbeln, som n�gon tid efter
Sävarstriden besökte Djäkneboda, framstod passet som en utomordentlig naturlig 
försvarsställning. Betecknande är Döbclns förtrytsamma yttrande: "Att jag aldrig 
fått slåss på ett sådant ställe! Man har sagt, att det kan kringgås, ja över Abo 
och Haparanda," 
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noggrant. De utskickade officerarna voro nämligen helt säkert påver
kade av nederlagsstämningen i kretsen närmast generalen, och tiden 
medgav ej någon större noggrannhet. Sannolikt hade omdömet blivit 
ett helt annat, om det varit grundat på en regelrätt rekognoscering. 
Starka skäl tala för att Wachtmeister borde låtit utföra en sådan 
redan i samband med framryckningen eller under uppehållet i Sävar. 
Han hade ju själv under marschen förbi Djäkneboda knappast kun
nat undgå att konstatera passets allmänna taktiska betydelse, och 
mycket tyder ju på att han den 18 genom Lagerbring sökte erhålla 
Pukes medgivande att gå tillbaka till Djälmeboda. Platsen kunde f. ö. 
betecknas såsom en strategisk nyckelställning, eftersom den enda 
egentliga vägförbindelsen norrut här lätt kunde spärras. Enbart detta 
förhållande borde varit motiv nog att förbereda passets försvar. 

Striden vid Ratan slutade som tidigare omtalats med att ryssarna 
måste draga sig tillbaka med stora förluster. Styrkeförhållandena 
voro också sådana, att det ryska anfallet mänskligt att döma ej hade 
någon utsikt att lyckas. 3.000 ryssar med allt som allt två haubitser1 

mot cirka 5.500 man svenska trupper med 11 artilleripjäser i fält
befästningar samt skärgårdseskaderns alla fartyg så grupperade, att 
deras kanoner kunde lämna direkt eldunderstöd.2 Den svenska för
svarsplanen gick ut på att utnyttja denna förkrossande artilleristiska 
överlägsenhet, och för första och sista gången under operationerna 
kom det till nära och effektiv samverkan mellan sjö- och landstrids
krafterna. Enligt planen skulle de svenska trupperna under uppe
hållande försvar vika undan och från det öppna området vid ham
nen gå i skydd bakom klippor och förskansningar, varpå lant- och 
sjöartilleriet skulle ingripa med full effekt. En svaghet i denna plan 
var, att huvuddelen av den svenska armen blev sammanträngd inom 
ett mycket litet område, varifrån trupperna, sedan de väl gått i 

1) Enligt Lindström. Skall kanske vara två batterier, ty vissa ryska uppgifter
ange 6-8 artilleripjäser. 

2) Enligt flera skildringar av striden vid Ratan skulle fyra kanonslupar ha
dirigerats från hamnen ut genom södra inloppet och norrut runt skären för att 
beskjuta ryskt artilleri vid hamnens norra del (jämför skissen över Ratan sid. 
99). Av en kanonslups loggbok framgår emellertid, att fartygen ifråga låga utanför 
hamnen nära skeppen och därifrån under striden detacherades till angiven plats. 
Loggboken omtalar icke, att dessa slupar själva tagit aktiv del i striden, endast 
att livlig eldgivning kunde ses och höras inne i hamnen, 
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skydd, ej snabbt kunde sättas in till motanfall. Något sådant torde 
ej heller ha satts ifråga - svenskarna avstodo t. o. m. från förfölj
ning, då ryssarna drogo sig tillbaka, och inte ens spaningskontakt 
synes hava etablerats. 

Kvcn vid Ratan visade sålunda den svenska ledningen bristande 
initiativ och försatt ånyo ett tillfälle att il.stad.komma ett segerrikt 
avgörande. Ryssarna voro ju avsevärt underlägsna och dessutom illa 
åtgångna efter sitt desperata anfall. Wachtmeisters passivitet i detta 
läge är så mycket mer anmärkningsvärd, som han kunde förutsätta 
ökade möjligheter till samverkan med Norra armen, vilken sedan 
någon tid borde vara stadd på framryckning norrut. 

In i det sista dominerade en allmän defensiv grundsyn i expedi
tionskårens ledning. Sedan såväl Wachtmeister själv som hans gene
raladjutanter och brigadchefer förklarat "att fienden icke möjligen 
med hopp om någon slags framgång kunde fördrivas från den posi
tion han innehade", beslöt Puke den 22 augusti att inskeppa trup
perna. 

Mot bakgrund av W :s handlingssätt i olika lägen synes det ove
dersägligt, att han bar en dryg del av ansvaret för expeditionens 
misslyckande. Som en röd tråd i händelseförloppet framstår hans 
ambition att spara trupperna; kungsorden därom synes hos honom 
hava utvecklats till en tvångstanke, som förlamade hans handlings
kraft och fördunklade hans omdöme. 

Vid planläggningen hade man räknat med samverkan mellan 
Wredes och Wachtmeisters trupper. Förutsättningarna härför vilade 
emellertid på lösa grunder, vilket klart framgick av utvecklingen. 
När den väntade ryska offensiven över Öre älv uteblev, kunde Norra 
armen ej genomföra sin roll i det tilltänkta samspelet. Regissö
ren, Puke, befann sig ej så nära, att han kunde ingripa, och aktören, 
\'(!rede, hade inte tillräcklig inlevelse att improvisera. Om högste 
befälhavaren under överläggningarna i Härnösand genom bestämda 
och tillräckligt långt gående direktiv ålagt Wrede att under alla om
ständigheter vara aktiv, hade det hela dock haft en förutsättning att 
lyckas. Och om han med hänsyn till de känsliga befälsförhållandena 
ej ansåg sig kunna föreskriva Wrede en dylik sak, så hade Puke dock 
haft möjlighet att taga initiativet till en överenskommelse av samma 
innebörd. Att som nu skedde uteslutande lita till order och medde-
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landen, som sjöledes överfördes till Wrede, var icke lämpligt - för
bindelsen var både osäker och långsam. Det synnerligen viktiga brev 
från Puke, som innehöll meddelandet om expeditionsarmens land
stigning och sändes från Ratan vid middagstiden den 17 augusti, 
nådde sålunda Wredes högkvarter först den 19 på aftonen. Anmärk
ningsvärt är, att överbefälhavaren i detta brev ej uppmanade gene
ralen till handling - måhända ansåg han det ogrannlaga med tanke 
p!l. Wredes av konungen sanktionerade självbestämmanderätt i vad 
avsåg Norra armens operationer. 

Överbefälhavaren vidtog ej heller erforderliga åtgärder för att 
trygga sambandet med chefen för expeditionsarmen efter debarke
ringen. Åtskilligt missförstånd hade helt visst kunnat undvikas, om 
Puke själv följt de inledande operationerna eller åtminstone ett par 
dagar tagit sitt kvarter i t. ex. Djälmeboda, varifrån han kunnat hålla 
tillfredsställande kontakt dels med expeditionsarmens chef, dels med 
basen i Ratan. 

Sammanfattningsvis synes man berättigad säga, att överbefälha
varens handlande karakteriserades av en viss tendens att kasta loss 
från ansvaret för utvecklingen till lands, sedan flottan fullgjort sin 
första uppgift inom det kombinerade företagets ram, nämligen att 
transportera expeditionsarmen till bestämd plats. 

Chefen för Norra armen har med rätta klandrats för bristande 
handlingskraft. Han hade dessutom uppenbarligen illa sörjt för un
derrättelsetjänsten vid sin arme, vilket bidrog till att operationerna 
avsevärt fördröjdes. 

W redes saktfärdighet kom till synes vid flera tillfällen. Först må 
erinras om hans svårförklarliga dröjsmål med att sätta igång offen
siven norrut över Öre älv, sedan det under den 18 augusti blivit klart, 
att de ryska huvudkrafterna gått tillbaka mot Umeå. Själv har han 
åberopat provianterings- och transportsvårigheter. Sålunda uppger 
han, att armen provianterade den 19 augusti, och att färjor måste till
verkas för att få artilleri och tross över älven. Trupperna hade dock 
proviant för den 19, varför framryckningen mycket väl kunde ha 
påbörjats omedelbart och provianten tillförts efter hand. Vidare var 
vattenståndet så lågt, att det gick att vada över älven, varför det 
borde ha gått att utan färjor forcera denna även med artilleri och 
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tross. Wredes försvar för sin overksamhet ger ett visst intryck av 
den obotfärdiges förhinder. 

Nästa gång generalen visade brist på initiativ var, då ha11 ej för
sökte gå över Ume älv förrän han med säkerhet visste, att fienden 
redan utrymt Umeå. Hans beslut att icke inleda offensiva operatio
ner norr om staden är också betecknande för hans lama krigföring, 
vilke11 11ärmast tyder på att han till varje pris ville undvika strid 
med ryssarna. Wredes passivitet medförde, att den tilltänkta samver
kan med expeditionsarmen uteblev, vilket i hög grad bidrog till att 
Kamenski in i det sista kunde behålla initiativet. 

Underhållstjänsten var ur flera synpunkter svårbemästrad särskilt 
för landstigningskårens del. 

Den tidigare påtalade hästbristen inom operationsområdet och be
skärningen av trossen försvårade och fördröjde framforslandet av 
proviant, ersättningsammunition och andra förnödenheter landvägen. 
I och med att etapplinjerna förlängdes, ökades naturligtvis svårig
heterna, vilket också kan ha bidragit till Wachtmeisters beslut att 
stanna i Sävar. Emellertid hade Puke bestämt, att huvudparten livs
medel skulle sändas sjövägen till expeditionsarmen. Generalinten
denten Klingstedt skulle sålunda låta 8 dagars proviant avgå till 
Umeå med båttransport under skydd av två kanonslupar.1 

För truppernas underhåll fick man f. ö. i stor utsträckning bära 
eller släpa fram förnödenheter från basen· i Ratan, varvid bl. a. 
manskap ur flottan togs i anspråk. Praktiskt taget alla ortens drag
djur voro antingen redan rekvirerade av ryssarna eller undangömda 
av bef olknit1gen. Samma var förhallandet med ortens tillgångar i 
övrigt. Västerbotten var ett av ofreden svårt härjat landskap, vilket 
förhållande ju tvingat K.amenski att planlägga en offensiv in i Ånger
manland för att säkerställa sin armes underhåll. 

Västerbottens befolkning hade fått genomlida svåra prövningar 
under den ryska ockupationen även om Kame11Ski vinnlagt sig om 

1) Det förtjänar nämnas, att Klingstedt var förutseende nog att beordra trans
portchefen att ankra vid Sävar!lns utlopp och taga reda på om armfo passerat 
Sävar eller ej, Provianteringsfrllgan höll pil att direkt inverka pil Wachtmeisters 
dispositioner: för att underlätta provianteringen föreslog nämligen Klingstedt ti
digt den 19 augusti en framryckning från Sävar till Täfteå, där ju landsvägen 
gick alldeles intill den djupt inträngande havsviken. \Vachtmeister godkände för
slaget, som emellertid pil grund av Kamenskis anfall icke realiserades. 
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att skydda civilbefolkningen mot godtycke och övervåld. När det 
gällde att "bestraffa" den, som "gjort sig skyldig" till samarbete med 
de svenska trupperna, lade han dock ej fingrarna emellan. Emellertid 
var det ej så många, som råkade ut för hans "hämnd", närmast till 
följd av att svenskarna endast i ringa grad synes ha vädjat till lands
männens lojalitet t. ex. vid införskaffandet av underrättelser om 
fienden. Kamenski däremot tillämpade allehanda metoder - kling
ande mynt, omväxlande med våldshot för att pressa fram upp
lysningar av ortsbefolkningen och sprida missledande uppgifter till 
svenskarna. Trots detta var det få västerbottningar som visade sig 
villiga att gå ryssarnas ärenden. Huvuddelen av den hårt prövade 
befolkningen synes vid denna tid f. ö. ha resignerat och intog efter 
allt att döma en relativt passiv hållning. 

Till sist några iakttagelser berörande stridsmoral och taktik. 
Vad stridsmoralen beträffar ådagalade såväl de svenska som de 

ryska trupperna tapperhet och god stridsvilja. En jämförelse mellan 
förlustsiffrorna på båda sidor visar, att ryssarnas förluster voro av
gjort störst. De förlorade i döda, sårade och fångna totalt omkring 
1.600 man, svenskarna i runt tal 1.000 man. De svenska truppernas 
goda uppträdande var så mycket mer märkligt, som den allmänna 
stämningen i Sverige vid här aktuell tid var synnerligen olustig. 
Krigströttheten hade brett ut sig mer och mer, och man väntade att 
erhålla den fred, som utlovats efter statskuppen. Innerst inne hade 
man nog en känsla av att denna slutligen måste köpas på praktiskt 
taget hur hårda villkor som helst. Insikten härom skapade främst 
inom ledande kretsar en god jordmån för misströstan och modlöshet. 
Sannolikt voro väl även de båda armecheferna, låt vara omedvetet, 
påverkade därav. Vad detta innebar för expeditionens utgång behö
ver ej närmare förklaras. 

Ryssarna och svenskarna kämpade i vissa avseenden under helt 
olika betingelser och detta satte sin prägel på utvecklingen. Kamens
kis trupper måste slåss, de hade icke sin reträttväg fri. Detta hade 
däremot svenskarna. Den ryske generalen var ensam direkt ansvarig 
inför sin kejsare och kunde vänta sig svårt straff, om han kapitule
rade eller misslyckades. På svensk sida delade de båda armecheferna 
ansvaret med högste befälhavaren, och denne hade i sin tur redan 
vid uppdragets erhållande befriats från allt ansvar för utgången. 
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För Kamenski gavs det sålunda endast ett val, nämligen kamp till 
det yttersta, så ej för de svenska armechef erna. Det torde ej råda 
något tvivel om att t. ex. W achtmeister och vissa hans rådgivare 
skulle betett sig helt annorlunda, om de ej hela tiden haft den farligt 
säkra känslan av att vid behov kunna falla tillbaka på högste befäl
havaren och flottan. Ja, man kanske rentav kan säga, att det blev 
svenskarnas olycka, att flottan låg kvar vid Ratan, särskilt som 
expeditionsarmens chef, av naturen obenägen att taga några risker, 
starkt påverkats av konungens psykologiskt sett obetänksamma upp
maning att spara armen. 

Skillnaden i taktik, som den tillämpades på respektive sidor under 
operationerna i Västerbotten, var påfallande. Den ryska känneteck
nades av stor rörlighet och anpassningsförmåga, den svenska var 
konventionell och klavbunden. Som exempel kan nämnas, att Wacht
meister följde den taktiska grundsatsen, att en träffning vore prak
tiskt taget förlorad, om fienden lyckades kringgå ens flygel. Det var 
efter allt att döma bl. a. en överdriven fruktan för "tournering", 
som kom honom att ge upp kampen vid Sävar och att utan strid 
överge Djäkneboda-passet. 

Underrättelsetjänsten sköttes illa både vid Norra armen och ex
peditionskåren. Härtill kom, att man med sedvanlig svensk godtro
genhet satte tro även till obestyrkta meddelanden och rykten om 
fienden. Detta blev ett hinder för den svenska ledningen både i norr 
och söder och inverkade ogynnsamt på operationerna. Svårigheten 
för högste befälhavaren att etablera förbindelse med och mellan sina 
stridsgrupper har redan tidigare framhållits. 

På rysk sida stod däremot underrättelse- och sambandstjänsten 
på ett mycket högt plan. Man lade stor vikt vid att genom falska 
meddelanden söka vilseleda motståndaren. I samma syfte utnyttjades 
med framgång skenanläggningar och skenmanövrer, varigenom man 
bl. a. lyckades avsevärt fördröja Norra armens framryckning. Fient
lig spaningsverksamhet försvårades på så sätt, att man noga kontrol
lerade framkomliga vägar och, som förut nämnts, sökte avskräcka 
civilbefolkningen från att lämna medverkan åt de svenska trup
perna. Relativt god tillgång på beriden trupp möjliggjorde slutligen 
bedrivandet av en effektiv spanings- och rapporttjänst. 
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Sävarmomimentet 

(Foto: Börje Furtenbach 1954) 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att expeditionens utgång 
blev en besvikelse. Visserligen hade ett sådant läge åvägabragts, att 
fienden tvungits draga sig tillbaka från trakten av och söder om 
Umeå till Piteå, en sträcka av cirka 20 mil, därmed utrymmande 
södra Västerbotten. I och med detta hade man vunnit en halv stra
tegisk framgång, vilket emellertid ej var tillräckligt för att vinna det 
politiska målet, nämligen en fred på drägliga villkor. Genom att man 
misslyckats med att slå eller tillfångataga Kamen.ski hade den relativt 
storstilade krigsansträngningen visat Sveriges militära vanmakt. Or
sakerna till utgången hava därför underkastats sträng granskning i 
både samtida och senare historieskrivning. Denna prövning har dock 
närmast syftat till att finna någon enskild person, som kunde göras 
ansvarig för misslyckandet, någon "syndabock". Om de omdömen, 
som härvid fällts, synes följande vara att säga. 

Om Puke ha de flesta uttalandena varit positiva, ja, man kanske 
t. o. m. kan säga litet för positiva. Medan samtida kritik i första

hand riktade sig - med rätta men ej med måtta - mot Wachtmeis
ter, framstod överbefälhavaren såsom den, vilken väl skilt sig från
sin uppgift. Frågan är, om ej denna onyanserade uppfattning ganska
mycket påverkat senare bedömare, så att Puke för dem framstått i
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en väl gynnsam dager. I varje fall synes det lämpligt att något mo
difiera omdömet om honom, vilket ju också i det föregående skett 
utan att hans insats därför undervärderats, 

Vad de båda generalerna beträffar, har Wachtmeister främst kom
mit i blickpunkten. Om hans del i ansvaret är här nog ordat. Wre
des anpart har blivit mindre uppmärksammad och synes hittills i 
viss mån ha underskattats.1) 

Det yttersta och tyngsta ansvaret för utgången bör åläggas rege
ringen, som genom mindre lämpligt personval, ofullständig planlägg
ning och alltför sent igångsatta förberedelser lade grunden till de 
kommande motgångarna. Av dess medlemmar synes Adlersparre 
bära det största ansvaret för befälsfrågans mindre lyckliga lösning. 
Regeringens bristande handlingskraf t hade åter sin rot i det splitt
rade inrikespolitiska läget, vilket även var en god jordmån för per
sonligt in trigspel. 

1) Några bedömare, bl. a, Hammarskjöld, ha velat göra generaladjutanten La
gerbring till syndabock. När man klandrar honom för att han behövt lång tid 
för att fullgöra beskickningen till Puke under armens uppehåll i Sävar, slår man 
dock i blindo. De närmare omständigheterna kring dröjsmålet äro icke och komma 
väl tyvärr aldrig att bliva kända. Lagerbring kan ha haft fullt legala skäl för sin 
sena återkomst till Sävar - man kan icke med fog förutsätta pliktförgätenhet, 
särskilt som detta strider mot den kännedom, man i övrigt har om Lagerbring. 
Dessutom må i detta sammanhang framhållas, att en chef - i detta fall \Vacht
meister - alltid måste betraktas som ansvarig för fattade beslut, ej hans adjutant. 

SUMMARY 

As a counter move to the Russian invasion of northern Sweden, around the 
Gulf of Bothnia, a Swedish army made a landing at Ratan, north of Umeå, in 
order to cut the enemy's lines of communication with his homeland. The project 
did not succed in spite of the fact that the Swedes dominated the sea and had a 
numerical superiority 011 land also. 

This article is a summary of the more important studies of this operation. The 
author also discusses the reasons for Swedish failure and presents the share of each 
commander in this failure. 
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0 P E R A T I O N "B D F F EL" 

Stridsgrnppen Feuersteins försök att tmdsätta de tyska 

trupperna vid N arvik 

Av HERMAN MOLLERN. 

I samband med striderna om Nordnorge våren 1940 utfördes inom
området mellan Grong och Narvik en framryckning norrut av rela
tivt starka tyska förband, vilka hade till uppgift att undsätta de i 
Narvik hårt ansatta trupper, som landstigit här den 9 april. Detta 
företag är väl värt ett närmare studium, då operationerna utvisa 
righeterna att förflytta starkare krafter genom ett f jällområde av 
den typ, som är den vanligaste inom den västligaste delen av Nord
skandinavien. 

Chefen för III. bergsjägardivisionen - med folk från Kärnten och 
Steiermark generalmajor Eduard Died, hade tidigt på morgonen 
den 9 april överraskande landstigit i Narvik med 139. bergsjägarre
gementet. Transporten hade skett från Wesermiinde (avgång den 7/4 
kl 00.00 med tio jagare, som dock endast medförde truppens lättare 
utrustning. Sedan samtliga jagare gått förlorade under strider med 
överlägsna brittiska sjöstridskrafter den 10 och 13 april, befann sig 
den svaga stridsgruppen omkring 1.750 bergsjägare och något 
mindre än 3.000 man av de räddade jagarbesättningarna helt av
skuren från hemlandet. De närmaste tyska trupperna stodo omkring 
650 km fågelvägen längre söderut, vid Trondheim. 

Området mellan Narvik och Grong, där järnvägen från Trond
heim slutade (1940) frånsett fortsättningen västerut till Namsos 
- kan i stort karakteriseras såsom ett land med djupt inträngande
fjordar, ödsliga f jäll?mråden och en gles bebyggelse utefter vissa
kuststräckor. Vägarna äro fåtaliga och trafiken går året om i huvud
sak sjöledes. Den enda landsvägen norrut var på ett flertal punkter
söder Bodö avbruten av färjförbindelser. Och norr om Bodö fanns
det ingen väg alls, förrän man närmade sig Narvik. Den enda staden
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av någon betydelse inom hela detta vidsträckta område var Boclö med 
(år 1940) en befolkning av ungefär 5.000 personer. 

General Dietls Eige blev snart bekymmersamt. Han trängdes allt 
Lingrc upp utcf tcr malmbanan mut den svcnsk:i gr:-insen. Och trup 
pl.'.mas underhåll blev allt knappare. Framför alle flottans folk led 
svån av vintervädret i sin för dessa förMllanden alldeles otillräck
liga beklädnad. Hitler fattade i mitten av april ett desperat beslut 
att beordra Dietl gå över gränsen till Sverige och låta sig interneras. 
Sedan beslutet Hpph(ivrs, tillgrep man till en början flygtransporter 
- niirmast frfo Trondhcimsomr:1.dct för att tillföra Diet! för
stärkningar och underhåll. Dessa åtgärder förslogo emellertid icke 
långt och stötte dessutom på stora svårigheter icke minst på grund av 
det i regel dåliga flygvädret samt avsaknaden av landningsfält inom 
der av Diet! hållna området. Det krävdes uppenbarligen helt andra 
och kraftigare tag. Inför den övc:rliigsna brittiska flottan var dt.:L gi
vetvis helt uteslutet att försöka sig på att skicka förstärkningar sjö-
vägen. Men trots detta väcktes det på fullt allvar förslag - bl. a. 
av Göring - att man skulle avsända en hel division med en stor 
atlantångare till Lyngenfjorden, omkring 150 km nordöst Narvik, 

att norrifrån ingripa till Dict!s undsiittning. Det faktiska liiget 
tvang drn tyska högsta krigslcd1lingcn (OK \Y') att giira ett allvarligt 
försök till lands söderifrån, ehuru man var klart medveten om både 
svårigheter och risker, Men saken brådskade, om man i tid skulle 
hinna fram till N arvik. 

Uppdraget anförtroddes åt chefen för IT. bergsjägardivisioncn, ge-
1wrallöjtnant Fcucrstein. Denne tog den 4 maj i 'f'rondhcim bdiilct 
över de dit nyligen från västfronten anlända delarna av sin division 
jämte vissa andra förband, vilka funnos i Trondheim alltsedan den 
9 april. Av dessa styrkor organiserades snabbt "Stridsgruppen Feuer
stein:', vilken fick följande sammansättning: 

Chef: 
( ;rncrallöjtnant l·cucrstei n. 

Trupp: 
13 6. bergs jägarregementet ( tillhörande II. bergs_iägardivisionen) 
137. 
138. 

" 

,, 
83. pionji-irbataljoncn

" 

,, 

II. 
III. 
Jll. 

" 

,, 
" 
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två provisoriskt motoriserade batterier 10 cm kanoner 
ett pansarkompani 
ett motorcykelskyttekompani, samt 
vissa divisionsförband. 

Redan den 21 april hade britterna skickat en trålare till Mosjöen 
för att rekognoscera landstigningsmöjligheter m. m, Den 27 fick man 
från norsk källa veta, att tyskarna ämnade taga Mosjöen. Men detta 
måste förhindras. Avsikten var att sjövägen sända ett detachement 
till Mosjöen; ett andra detachement som hade kvarlämnats såsom 
efter trupp vid Grong för att skydda Namsos, skulle med till för
fogande stående transportmedel fördröja den tyska framryckningen 
norrut. Man tänkte organisera detta senare detachement uteslutande 
av skidlöpartrupp. Men av sådan hade man endast ett fåtal förband, 
vilka alla erfordrades vid Namsos, Rekognosceringar hade dessutom 
visat, att de motorfordon, som avsetts för skidlöpartruppen, icke 
kunde taga sig fram längs de på grund av snösmältningen oframkom
liga vägarna. 

Slutligen löstes frågan på det sättet, att en avdelning franska alp
jägare om 100 man jämte två brittiska luftvärnskanoner med servis 
avsändes till Mosjöen natten den 29-30 april ombord på en jagare. 
De anlände dit den 1 maj utan att ha blivit upptäckta av det tyska 
flyget. 

De allierade styrkorna vid Narvik - med högkvarter i Harstad 
i Lofoten - hade erhållit order om att trygga Bodö, varför ett 
kompani Scots Guards sändes dit och framkom den 30 april. Me
ningen härmed var, att de styrkor, som avsågos för fördröjning av 
den tyska framryckningen norrut, skulle ha Bodö att vid behov falla 
tillbaka på. 

För de allierade var läget bekymmersamt. Man kunde knappast 
räkna med att i någon större omfattning understödja fördröjnings
gruppernas operationer med sjöstridskrafter. Farvattnen voro för 
trånga och medgåvo icke erforderlig rörelsefrihet inför det tyska 
flyget. Någon eller några lämpliga landstigningsplatser, som kunde 
byggas ut till stödjepunkter, kände man ej till. Den 30 april beord
rade därför det brittiska flygministeriet att rekognosceringar skulle 
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utföras vid Bodö, Mosjöen och Mo - i nu nämnd ordning. Den 
4 april anlände rekognosceringstrupp ur R. A. F. till Bodö med 
tvenne stora flygbåtar. Men redan ½ timme efter landningen var det 
tyska flyget över dem och förstörde båda genom bombfällning. 

Av norska förband inom det aktuella området funnos endast två 
bataljoner, dels en linjebataljon, vilken drog sig tillbaka från Grong 
mot Mosjöen, dels en reservbataljon av tvivelaktigt stridsvärde. 
Olyckligtvis hade redan före den 9 april en linjebataljon sänts till 
Kirkenes-området i nordligaste Norge. 

I England organiserades en styrka - "Scissorsforce" - vilken 
skulle sändas till området Bodö-Mo-Mosjöen med förstahandsupp
gif t att förhindra tyskarna från att taga detta område. På grund av 
sin speciella sammansättning och utrustning m. m. erbjuder den ett 
särskilt intresse. Den ställdes under befäl av översten C. Mc V. 
Gubbins och utgjordes av stab - till storlek och sammansättning li
kadan som staben vid en infanteribrigad och fem stycken själv
ständiga kompanier. Varje kompani hade en numerär av omkring 
20 officerare och 270 manskap, alla frivilliga. Kompanierna voro 
organiserade på vardera tre plutoner om tre grupper med officerare 
såsom gruppchefer samt en understödsgrupp med 4 st kulsprutor. 
Dessutom funnos vid varje kompani ett antal pionjärer och signalis
ter samt ett par norska tolkar. Kompanierna voro avsedda att ope
rera helt självständigt med basering på ortens tillgångar. Några egna 
transportmedel hade kompanierna icke. Man hade emellertid tänkt 
sig att ställa ett antal trålare eller andra småfartyg till deras för
fogande. I utrustningen ingick bl. a. stora ryggsäckar, snöskor, alp
skodon, f årskinnsjackor och en 5-dagarsportion köttkonserver. Dess
utom medförde varje kompani 4.000 pund i kontanter. En annan 
intressant detalj i "Scissorsforce's" sammansättning är, att styrkan 
tilldelades 8 officerare ur Indiska armen, vilka voro specialister på 
gerillakrigföring i bergsterräng. 

Varken utbildning eller utrustning gjorde det dock möjligt för 
kompanierna att med utsikt till framgång stå emot ett kraftigare 
anfall. De voro i första hand organiserade för gerillakrigföring under 
nära samverkan med ortsbefolkningen. Men under de i Norge rå
dande förhållandena med en gles befolkning i de trakter, där kom
panierna uppträdde, blev medverkan från befolkningens sida prak-
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tiskt taget ingen. Däremot kom viss stridssamverkan att äga rum 
med de norska trupper, som funnos inom området. Kraften i den 
tyska framryckningen medförde emellertid, som vi skola få se, att 
"Scissorsforce" icke mäktade lösa sin uppgift. Den 8 maj trodde man 
sålunda på brittiskt håll, att de närmaste tyskarna befunno sig om
kring 150 km söder Mosjöen, Men redan den 11 voro de där. 

På förmiddagen den 3 maj hade Namsos evakuerats, och följande 
dag landsteg brittiska 1. självständiga kompaniet i Mo. 

Den 5 maj igångsatte stridsgruppen Feuerstein med sina främsta 
motoriserade delar framryckningen norrut från Grong med Mosjöen 
som närmaste mål. Redan följande dag fick man stridskänning med 
delar av norska 14. infanteriregementet, vilka försvarade ett antal 
vägspärrar söder Mosjöen. Detta tvang till upprepade avbrott i 
framryckningen för att kasta undan försvararna och röja spärrarna. 
Tyskarna ha sedermera uttalat sin beundran för "det tappra norska 
14. infanteriregementet", vilket utan tillräckligt underhåll och med
endast en bataljon åter och åter satte sig till motvärn. I Mosjöen
påträffade tyskarna några dagar senare en order, utfärdad av chefen
för norska 6. divisionen, general Fleischer, i vilken det stod bl. a.
följande: "Förklara för bataljonen Sundlo I. bataljonen av I.R. 14
- att ett sege fördröjande försvar av Syd-Hålogaland så långt sö
derut som möjligt och stött på förstörda förbindelser är av största
betydelse för befriandet av Narvik-området och skyddet av Nord
norge samt utgör grundvalen för Norges politik, Aldrig har en norsk
bataljon anförtrotts en viktigare uppgift."

Av tyskarnas erkännande kan man utläsa, att bataljonen Sundlo 
gjorde allt, som stod i dess makt och förmåga. Men inför den tyska 
övermakten måste den vika mot Mosjöen. 

"Scissorsforce" överfördes från England till Norge i tre omgångar 
ombord på enstaka transportfartyg med jagareskort. Natten den 8-
9 maj landstego 4, och 5. självständiga kompanierna vid Mosjöen 
och avlöste därvarande franska styrka, vilken transporterades till 
England. 4. självständiga kompaniets uppgift blev att trygga Mosjöen 
mot f örecag från sjön samt att bevaka den närmaste sträckan av 
vägen 1hot Mo. 5. självständiga kompaniet förflyttades söderut för 
att förena sig med norrmännen. 3. självständiga kompaniet, vilket 
vid en senare tidpunkt förenades med 2. självständiga kompaniet, 
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landsattes i Bodö liksom "Scissorsforce's" stab. Denna upprättade sin 
stabsplats öster Bodö i den lilla byn Hopen, där ett kompani Scots 
Guards redan befann sig. 

Chefen för "Scissorsforce", vilken landstigit tillsammans med 4. 
och 5. självständiga kompanierna, fick rapport om att den norska 
styrkan efter att ha reorganiserats i Mosjöen skulle ha fortsatt norrut 
med omkring 400 man. Han påträffade emellertid två kompanier 
omkring 25 km söder Mosjöen vid Fellingfors. Denna styrka hade 
kastats tillbaka av tyskarna den 9 maj, alltså endast fyra dagar efter 
det att gruppen Feuerstein igångsatt framryckningen från Grong. 

Tidigt på morgonen den 10 maj överraskades den cyklande tyska 
förtruppen av ett eldöverfall ur bakhåll och led allvadiga förluster. 
Men strax efter kl. 12.00 måste de förenade norsk-brittiska styr
korna, vilka utsattes för hårt tryck både längs landsvägen och järn
vägen, draga sig undan norrut mot Mosjöen, där man hoppades kunna 
bjuda förnyat motstånd. Där fanns emellertid icke någon naturlig 
försvarsställning, varför både den brittiske och den norske chef en 
insågo, att man måste fortsätta genom och förbi Mosjöen. Order sän
des till brittiska 1. självständiga kompaniet i Mo att trygga vid Ran
fjord, halvvägs till Mo. Avsikten var att göra en långsam tillbaka
ryckning och bjuda fienden upprepat motstånd. Man trodde sig 
kunna lyckas därmed, eftersom den tyska styrkan, som ryckt fram 
terrängledes från Grong längs en sträckning, som britterna trott vara 
oframkomlig, förmodligen också måste använda samma väg för sin 
underhållstjänst. 

Men just denna dag - den 10 maj då den tyska offensiven bra
kade lös på västfronten mot Holland och Belgien - iscensatte tys
karna ytterligare en kupp i Norge, en kupp som den norske genera
len Roscher Nielsen kallat "lika djärv som den ursprungliga invasio-
nen". 

Det förstärkta 1. kompaniet ur 138. bergsjägarregementet förflyt
tades från Trondheim luft- och sjöledes till Hemnesberget vid myn
ningen av Elf sfjord i Ranaf jord. Styrkan avgick ombord på den 
norska kolångaren "Nordnorge" och satte kurs norrut under eskort 
av tvenne flygplan. Färden observerades tidigt på morgonen av den 
norska kustbevakningen, som rapporterade till det brittiska högkvar
teret i Harstad. Där mottog man de första definitiva rapponerna 
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kl. 10.15. Men det dröjde till kl. 11.55 innan order gavs till de enda 
tillgängliga fartygen - luftvärnskryssaren "Calcutta", som befann 
sig med en konvoj omkring 80 km väster Skomva:r fyr (110 km syd
väst Bodö) samt jagaren "Zulu" i Skjelf jord. Om nu "Calcutta" på 
egen hand och med rätt kurs hade satt i gång, kunde den kanske ha 
påträffat fienden. Men det dröjde ytterligare två timmar, innan en 
förnyad order meddelade Mo såsom sannolik destination för "Nord
norge". Jagaren "Zulu" kunde i varje fall ej möta kryssaren förrän 
kl 17.00 utanför Myken fyr. Därefter befunna sig de båda fartygen 
omkring 65 km norr Ranaf jorden, i vilken de löpte in efter fienden. 

Men redan kl 19.00 hade tyskarna fullbordat sin färd, eftersom 
deras avsedda landstigningsplats låg närmare, än vad man på brit
tiskt håll hade räknat med, nämligen vid Hemnesberget, omkring 25 
km sydväst Mo, på den mot havet vettande udden av den som ett 
spaderess formade halvön, från vilken vägen mellan Mosjöen och Mo 
effektivt kunde avbrytas. Innan "Nordnorge" anlände, kommo två 
Dornier flygbåtar och satte i land omkring 40 man med granatkastare 
och kulsprutor väster Hemnesberget samt bombade staden. 

Striden vid Hemnesberget. 

Natten den 9-10 maj strax före midnatt siktades "Nordnorge" 
från kajerna i Hemnesberget, som var besatt av britterna sedan den 
8 maj. Man lyckades icke hindra fartyget från att lägga till men 
öppnade ögonblickligen kulspruteeld mot detsamma. Tyskarna om
bord svarade med eld fril.n granatkastare mot de hus, varifrån kul
sprutebeskjutningen utgick. De lyckades kasta iland en tross och 
göra fast fartyget. Tre tyska störtbombplan svepte ned genom mol
nen och anföllo försvararna med bomber och kulsprutor, vilket un
derstöd möjliggjorde för bergsjägarna att taga sig iland och kasta 
undan den fåtaliga försvarsstyrkan. 

Striden rasade omkring en timme, varefter tyskarna satte i gång 
med att lossa sin utrustning och lägga upp den på kajen. Men medan 
detta arbete som bäst pågick, f ingo tyskarna på omkring 1.000 m 
håll se de båda brittiska krigsfartygen, vilka ögonblickligen öppnade 
eld. Någon tid till att sänka "Nordnorge" fingo tyskarna ej. Här 
gällde det att snarast rädda livet, varför de alla hoppade iland för 
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att söka skydd. De sårade tyskar och britter, som man hade tagit 
ombord lämnades åt sitt öde efter den första striden. Efter ett par 
salvor sjönk den lilla ångaren dragande de sårade med sig i djupet. 
Fartygselden riktades därefter mot kajerna och mot staden. Den 
ilandförda ammunitionen bl. a. artilleri- och granatkastaramnrn
nition - sköts i brand och projektilerna exploderade åt alla håll. 
Staden började brinna. 

Nu måste tyskarna i sin tur lämna staden. De sökte sig upp utefter 
de närbelägna bergssidorna i förhoppning om att finna några plat
ser, varifrån de skulle kunn� beskjuta krigsfartygen. Och de olyck
liga invånarna lämnades att klara sig bäst de kunde bland de brin
nande ruinerna. Det uppstod en obeskrivlig villervalla. Britterna 
kämpade allt under det de drogo sig tillbaka för tyskarna. Och dessa 
i sin tur flydde för elden från krigsfartygen. På natten råkade tvenne 
avdelningar bergsjägare i strid med varandra. Orsaken var den, att 
den ena avdelningen hade iklätt sig uniformskappor, som de brit
tiska soldaterna kastat bort under flykten. Till slut lyckades brit
terna gruppera sig i en försvarsställning kring vägskälet i Finneid, 
medan tyskarna förhöllo sig avvaktande i väntan på förstärkningar 
och ny utrustning samt förplägnad med sjöflygplan eller per fall
skärm. 

Den 14 maj återupptogs anfallet, sedan en vedettbåt anlitnt och 
lyckats landsätta ytterligare trupp och utrustning vid Juviken på 
norra stranden av halvön utan att där möta något motstånd. 

Redan innan katastrofen vid Hemnesberget inträffade, hade 
överste Gubbins första rapport från Mosjöen väckt onda aningar i 
högkvarteret i Harstad. Man beslöt därför att sända förstärkningar. 
Tidigt på morgonen den 12 landstego dessa i Mo. De utgjordes av 
tre kompanier Scots Guards jämte fyra st. 10,5 cm pjäser och fyra 
st. lätta luf tvärnskanoner. 

Norrmännen hade den 11 utfört ett anfall från Finneid (söder Mo) 
mot Hemnesberget. De lyckades taga sig fram ungefär halvvägs längs 
vägen mellan de båda orterna, varefter de kastades tillbaka av tys
karnas artillerield. Sedan skottarna anlänt följande dag övervägde 
man ett förnyat anfall, men den brittiske befälhavaren beslöt att först 
invänta förstärkningar och under väntetiden organisera ett försvar 
vid Stien, halvvägs mellan Finneid och Mo. 
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Det förelåg en möjlighet för tyskarna att från Hemnesberget taga 
sig över till norra stranden av Ranaf jorden och anfalla Mo väster
ifrån. För att trygga mot ett dylikt försök grupperades därstädes 
de norska trupper, vilka tidigare hade utrymt Mosjöen. 

Den 13 maj erhöll general Feuerstein rapport om att brittiska 
jagare och transportfartyg inlöpt i Mo samt att fientliga starka sjö
stridskrafter siktats vid ön Vega (sydväst Mosjöen). Läget började. 
därför att se ganska allvarligt ut, i all synnerhet som stridsgruppen 
för sitt underhåll var hänvisad till en enda väg, vilken dessutom var 
lätt att avbryta. Snösmältningen satte nu också in, så att underhålls
tjänsten längs vägen endast kunde fungera med yttersta svårighet, 
ja t. o. m. höll på att helt omöjliggöras. På grund av den ständiga 
närvaron av fientliga sjöstridskraf ter voro alla transporter sjö ledes 
uteslutna. Och underhållstransporterna med flyg måste inställas da
gar i följd på grund av dåligt flygväder. Det såg följaktligen allt 
annat än ljust ut att försöka undsätta Dietl vid Narvik. 

På brittisk sida hade man, som nyss omtalats, insett den fara, som 
hotade genom gruppen Feuersteins framryckning norrut, och därför 
framfört förstärkningar till Mo. Men man insåg redan nu, att också 
försvaret av Bodö krävde en avsevärt ökad insats av trupp. 

Den 14 avsändes med polska linjeångaren "Chrobry" delar av en 
bataljon Irish Guards till Bodö. Men strax efter midnatt natten 
den 14-15 maj anfölls fartyget av tyskt bombflyg, råkade i brand 
och måste överges. Det lyckades emellertid för den eskorterande ja
garen att mycket snabbt taga ombord 694 man från den brinnande 
ångaren. Sex av styrkans högre officerare omkom vid bombningen 
och större delen av utrustningen gick förlorad, bl. a, tre från Eng
land nyligen anlända stridsvagnar. Trupperna måste återföras till 
Harstad. 

Samtidigt som tyskarna iscensatte kuppen mot Hemnesberget den 
10 maj, hade de främsta delarna av gruppen Feuerstein, sedan Mo
sjöen tagits den 11 maj, nått Elsf jord. Här slutade vägen, och färjor 
och båtar hade undanförts av motståndaren. En bataljon ur 137. 
bergsjägarregementet (II. bataljonen) lämnade vägen och gick över 
fjällen mot Korgen samt kunde efter en ansträngande förflyttning 
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sätta sig i besittning av den försvarade men oskadade och viktiga 
landsvägsbron där. 

Genom tyskarnas lyckade kupp vid Hemnesberget avskuros 
överste Gubbins 4. och 5. självständiga kompanier från vidare till
bakaryckning norrut över Finnejde (öster Hemnesberget) mot Mo. 
Det gällde för honom att snabbt taga sig ur fällan. Detta lyckades 
också därigenom att 4. självständiga kompaniet på kvällen den 11 
med båt överfördes från Mosjöen till Sandnessjöen på norra stran
den av den stora ön Alsten vid mynningen av Vefsenfjorden. Nästa 
morgon följde 5. självständiga kompaniet efter från en plats väster 
Mosjöen. Den brittiska luftvärnsavdelningen, som den 1 maj hade 
landstigit i Mosjöen tillsammans med de 100 franska alpjägarna, an
slöt sig nu till 5. självständiga kompaniet. De kunde dock ej medtaga 
sina båda pjäser, vilka måste förstöras. Från Sandnessjöen avgick se
dan hela styrkan ombord på tvenne jagare och en kustångare till 
Bodö. 

Redan den 11 maj kl 4.00 befann sig Mosjöen i tysk hand. Norr
männens reserver där hade tidigare sjöledes sänts till Mo, medan 
bataljonen Smidlo drog sig tillbaka till Elsfjord, varifrån den fort
satte med färja en bit. Men hela den tunga utrustningen måste lämnas. 

Den 12 hade tyskarna från Hemnesberget trängt så långt fram 
över halvön, att de med granatkastare och kulsprutor behärskade 
vägen vid Finnejde, där bataljonen Sundlo måste passera. För att 
komma fram slog norrmännen ut ett anfall mot de tyska ställning
arna och lyckades därigenom klara sig över den utsatta vägsträck.an. 
Men den 14 pressade tyskarna på igen, och efter förbittrad strid 
måste det brittiska 1. självständiga kompaniet på kvällei1 tillsammans 
med norrmännen draga sig tillbaka från Finnejde mot den förberedda 
ställningen vid Stien. 

Britterna hade order att hålla Mo. Men de lokala cheferna funno 
läget ohållbart. På grund av det tyska hotet från luften kunde man 
icke säkert räkna med kontinuerligt underhåll och tillförsel av för
stärkningar sjövägen. Förbindelsen till lands med Bodö gick till större 
delen högt uppe i de snöklädda fjällen oc:h behärskades dessutom av 
det tyska flyget. Ytterligare en bataljon bedömdes erforderlig för att 
kunna hålla Mo. Tyskarna ökade dagligen sina styrkor och beräkna
des nu norr om Mosjöen ha fem infanteribataljoner och !hminstone 
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tre bergsartilleribatterier. Dessutom hade med säkerhet en tysk batal
jon hästdragen tross för sina transporter över fjällen från Elsf jord 
mot Korgen. Det såg alltså mörkt ut, när det gällde att lösa upp
giften att hålla Mo, vilket också den lokale brittiske befälhavåren 
den 15 maj anmälde till högkvarteret i Harstad. Men här insåg man 
klart betydelsen av att Mo hölls. Föll Mo, skulle läget i hela Narviks
området bli kritiskt. 

Som redan tidigare omtalats hade man från Harstad den 14 maj 
avsänt förstärkningar med den polska linjeångaren "Chrobry", vil
ket företag dock misslyckades till följd av det tyska bombflygets 
ingripande. 

Man gjorde ett nytt försök. På kvällen den 17 avgick kryssaren 
"Effingham" från Lofoten med brigadstab och South Wales Borde
rers ombord med Bodö som destinationsort. Men också i detta fall 
förföljdes man av oturen. Med hög fart räi1de kryssaren på ett un
dervattensskär (Faksen-grundet omkring 20 km från Bodö), sedan 
den för att undgå fiendens flyg hade gjort en lov utanför de van
liga "lederna". "Effingham", som icke kunde tagas flott, sänktes med 
torpedskott, och trupperna fingo återvända till Harstad på en eskor
terande luf tvärnskryssare. En stor del av utrustningen, bl. a. ett antal 
motoriserade (band-hjuldrivna) kulsprutefordon, gick förlorad. 

På eftermiddagen den 17 maj anföll den förstärkta II. (förtrupps-) 
bataljonen av 137. bergsjägarregementet från Finnejde Scots Guards 
ställningar. Skottarna voro grupperade med sina 1. och 2. kompanier 
vid Stien, där den lilla Dalselva mynnar i fjorden, och med 3. kom
paniet och det underställda självständiga kompaniet längre tillbaka 
i anslutning till vägen mot Mo. Deras fyra 10,5 cm pjäser hade 
grupperats ytterligare fängre bakat men kunde icke uppnå någon 
större verkan, efter som deras utefer landsvägen dragna trådförbin
delser skötos sönder. Tyskarnas anfall slogs ut med full kraft om
kring kl 18.30, Men trots att de satte in en fältpjäs från den högt 
belägna terrängen söder älve11 och dessutom med sin kulspruteeld 
behärskade framsluttningarna på de brittiska ställningarna, lyckades 
man stoppa anfallet längs vägen, där den helt oskyddad svänger ned 
mot bron över älven. Tyskarna ledo en del förluster vid deri förstörda 
bron, när de försökte taga sig över med hjälp av plankor. Men deras 
huvudanfall sattes i11 nedför älvdalen, vilken de hade nått över fjäl-
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len från en punkt söder Finnejde, sedan de i gårdarna samlat ihop 
alla skidor, de kunde komma över. Trots bestämda varningar hade 
skottarna icke grupperat sig uppe på höjderna, och tre små norska 
avdelningar ute på flankerna gjorde föga verkan. Tyskarna gjorde 
också ett försök att fånga motståndaren i en fälla genom att på 
fjällsluttningarna söder Mo landsätta fallskärmstrupp, vilken utförde 
ett flankanfall mot Lundenget. Utefter Dalsälvdalen pågick striden 
hela den korta, skymningsljusa natten, varvid tyskarna hade god 
användning för sina kulsprutepistoler, där de trängde fram längs 
dalen mot landsvägen. Omkring kl 02.00 måste skottarna draga sig 
tillbaka genom ställningarna vid Lundenget, där deras 3, kompani 
alltjämt tryggade vägen mot Mo. 

Brigadgeneral Gubbins - han hade nyligen blivit befordrad och 
utnämnts till chef för Mo-Bodö-området - som under natten hade 
kommit fram till stridsområdet, gav order om fortsatt reträtt till 
non- Mo. Den 18 kl 15.00 sprängdes i Mo de båda broarna över 
Ranaälven, och en halv timme senare voro tyskarna i besittning av 
staden. Detta kan sägas markera den andra betydelsefulla etappen i 
deras framryckning mot Bodö, 

Terrängförhållandena i området Mo-Bodö uppställde stora svå
righeter, när det gällde att föra fördröjande strid; att utföra mot
anfall var ännu mycket svårare. Därtill kom fiendens överlägsenhet 
i luften, vilken hela tiden utgjorde det kanske allvarligaste kruxet 
för de allierade styrkorna. Trots att avståndet nu hade avsevärt för
kortats mellan de närmast fienden stående förbanden och basen i 
Bodö, medförde detta icke några ökade möjligheter att erhålla för
stärkningar. 

Redan den 30 april hade, som här tidigare omtalats, ett kompani 
Scots Guards skickats till Bodö. Det hade sedermera följts av två 
självständiga kompanier från England (3. självständiga kompaniet 
den 9/5 och 2. självständiga kompaniet den 13/5) samt av de från 
Mosjöen (den 11 och 12 maj) evakuerade 4. och 5. självständiga kom
panierna. 

Från det brittiska högkvarteret hade meddelats order om att fien
den under alla förhållanden skulle förhindras att taga Bodö-Saltdal, 
samt orienterats om att ytterligare förstärkningar skulle sändas till 
Bodö. 
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De båda svåra olyckor, vilka inträffade, när förstärkningar skulle 
sändas till Bodö, ha redan omtalats. Följden blev, att såväl Sourh 
\Valcs Bordercrs som Irish Guards sedermera nådde fram till Bodö
området "droppvi," ombord p,1 jag,trc och fiskcokutor, men de forsta 
kommo icke dit förrän dc11 20 maj. 

Tillbakaryckningen från Mo kunde till en början ej i nämnvärd 
grad påverkas av de fåtaliga styrkorna i Bodö utan måste fullföljas 
såsom en helt självständig operation, Ett norskt kulsprutekompani 
samt ett par a;1dra norska srnifrrc förband hade anslutit sig till de 
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tillbakaryclrnndc skottarna, till vilka ycterligare ett kompani Scots 
Guards (det kompani som landsattes i Bodö den 30/4) hade sänts 
fram över f jällvägen med motortransport fdl.n sin ställning vid 
Horten (öster Bodö). 3. kompaniet Scots Guards, vilket efter striden 
vid Stien hade kringränts av tyskarna söder Mo, hade lyckats slå sig 
ut ur inringningen och taga sig fram till Storfosshei vid Ranaälven 
efter ansträngande marsch i djup och lös snö över fjällsluttningarna. 

Den väg, som Scots Guards hade att tillryggalägga efter utrym
ningen av Mo (den 18/5), följer Ranadalen i huvudsakligen nordöstlig 
riktning till Stödi (knappt 5 km från svenska gränsen). Vid Stödi 
passeras polcirkeln och man befinner sig uppe i ödsliga och mycket 
glest bebodda högf jällsområden med jöklar och evig snö. Därefter 
bär vägen åter utför i mera nordlig riktning till Saltdal, som ligger 
vid innersta delen av Saltdalsfjorden, vilken genom Skjerstadf jorden 
och Saltf jorden leder ut till Bodö. Hela sträckan Mo-Salt dal är om
kring 150 km. 

Till en början pressade tyskarna ej på så hårt: förstöringen av bro
arna längs vägen tvingade dem till upprepade uppehåll i framryck
ningen. Den vikande brittiska styrkan - utom det självständiga 
kompaniet, vilket gick tillbaka direkt över Rognan (i Saltdal) -
tillbringade andra dagen (20/5) efter tillbakaryckningen från Mo 
under vila omkring 50 km nordöst staden i en försvarsställning, som 
vid Messingsletten-bron tryggades av det kompani, som över fjällen 
nått Storfosshei. 

Här nåddes styrkechefen - överste Trappes-Lomax av en or-
der från general Auchinleck i Harstad, i vilken det bl. a. hette: "Nu 
ha vi nått fram till en god försvarsställning. Det är viktigt, att ni 
håller er kvar där och slåss ... Jag litar på, att Scots Guards skall 
hejda fienden." Men Trappes-Lomax var av annan uppfattning. Han 
ansåg, att det endast vore ägnat att plottra bort den enda bataljon, 
som fanns tillgänglig för ett omedelbart försvar, om han försökte sig 
på ett avvärjande försvar, innan han fört sina förband i säkerhet 
över det snöbetäckta område, som tog vid omkring 30 km uppe i 
dalen. Sedan han förklarat detta, befallde honom general Auchinleck 
att "slå hårt" och att endast draga sig tillbaka, om han utsattes för 
allvarligt hot. 

Omkring midnatt hade skottarna besatt tre försvarsställningar i 
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övre delen av Ranadalen. Men tyskarna anföllo ej på allvar fönän 
nästa dags kväll (den 21/5), då de kringgingo den främsta ställningen 
och ryckte fram mot huvudställningen vid Krokstrand, där vägen 
leder över älven och en förstörd bro kunde försvaras av skottarna 
från väl dolda ställningar på andra sidan. Men icke heller denna ställ
ning kunde hållas längre än några timmar, eftersom tyskarna kunde 
bestryka den med sin eld från högre belägen terräng. Därtill kom, 
att ställningen också anfölls med kulspruteeld från tyskt flyg. Men 
överbroandet av älven förorsakade tyskarna en hel dags uppehåll, 
varför skottarna utan nämnvärd press från fiendens sida kunde draga 
sig tillbaka till sin tredje ställning. Från denna gingo de emellertid 
på kvällen samma dag tillbaka i smärre avdelningar över fjällplatån, 
där vägen på en sträcka av 35 km var omgiven av höga snövallar. 
Därmed hade man också uppgivit tanken på ett avvärjande försvar 
här uppe. Det tyska flyget kunde hela tiden utspana skottarnas rö
relser, vilket givetvis utgjorde en synnerligen försvårande faktor, i 
all synnerhet som någon motverkan icke kunde åstadkommas av brit
tiskt flyg. 

Trots den relativt snabba framryckningen, med alla dess hittills
varande svårigheter, som sedan den 5 maj fört gruppen Feuerstein 
över Mosjöen och förbi Mo i Rana, insåg gruppchefen, att det med 
hänsyn till de i fortsättningen alltmera ökande terräng- och under
hållssvårigheterna skulle bli mycket svårt att i tid hinna fram till 
undsättning av Dietls hårt beträngda trupper öster Narvik. Han 
beslöt fördenskull att avdela en mindre styrka för denna uppgift. 
Därför utgav han den 22 maj en order av bl. a. följande innehåll: 

"För det till Narvik planlagda företaget skola följande förberedel
ser vidtagas: Jag avser att organisera tre förstärkta Narviks-bataljo
ner av särskilt utvalt folk. För den skull avdelar varje kompani en 
till två plutoner med det allra bästa folket. Av dessa organiseras vid 
varje bataljon ett eller två Narviks-kompanier under befäl av särskilt 
energiska och fjällutbildade chefer. Varje regemente organiserar på 
detta sätt en Narviks-bataljon om två till tre kompanier, vilka skola 
förstärkas med tunga kulsprutor, infanterikanoner, bergsartilleri och 
pionjärer. Genomförandet av företaget "Buffel" uppdrages åt över
stelöjtnant Ritter von Hengl." 

Sedan framryckningsvägen i stora drag fastställts av general Feuer-· 
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stein att leda över Hellemobotn-Getsi Cokka-jökeln och Fjällbu 
och den erforderliga f jällutrustningen hade beställts i Trondheim, 
kunde von Hengl den 23 maj gripa sig an med detaljplanläggningen. 

Framryckningsvägen för "Bi.iffel"1 måste väljas så, att de av 
fientliga sjöstridskrafter hotade, djupt i landet inträngande Hellemo
och Skjomen-f jordarna undvekos, men också så, att en kränkning av 
den svenska gränsen var utesluten. (Hellemobotn ligger endast om
kring 6 km och innersta delen av Skomen-fjorden omkring 8 km 
från svenska gränsen.) 

För din teoretiska planläggningen hade man endast en karta i skalan 
1: 1.000.000, en allmän terrängbeskrivning och en i och för sig 
intressant men militärt helt värdelös uppsats om lapparna i dessa 
trakter. Några militärgeografiska beskrivningar över detta väglösa 
och, enligt tysk militär uppfattning, för trupper över huvud taget 
icke framkomliga f jällområde funnos icke. Det låg också utom de 
praktiska möjligheternas gräns att sända rekognosceringstrupp i för
väg för en rekognoscering av hela sträckan. Därför måste von Hengl, 
som varit stridsflygare under första världskriget, nöja sig med att 
företaga en flygtur över området. Vissa värdefulla erfarenheter lyc
kades han därunder skaffa sig. 

Varken fordon av vad slag det vara månde eller klövjehästar 
kunde medföras. Allt, som nödvändigtvis måste föras med på den 
omkring 15 0 km långa marschen, måste transporteras av bärare. Och 
dessa måste avdelas från de stridande kompanierna själva. På grund 
av den långt framskridna snösmältningen kunde man icke heller be
gagna sig av skidor eller kälkar. 

Överstelöjtnant von Hengl avsåg att genomföra fjällterrängmar
schen till Narvik med 9-1 0 dagsmarscher om vardera 15-20 km. 
Sträckan indelades i 8 avsnitt med 4 läger och 4 dagsrastplatser. 
Läger 1: Kobbvatn .................... Rastplats a: Gjerdalen. 
Läger 2: Livsejaure ................ Rastplats b: Hellemobotten. 
Läger 3: Sydvästsluttningen av Getsi Cokka Rastplats c: Langvatn. 
Läger 4: Fjellbu ...................... Rastplats d: Norddalen. 

1) Förste generalstabsofficeren vid 2. bergsdivisionens stab, överste Zorn, hade
valt denna benämning som en erinran om den tid, då Diet! var kompanichef i 
Mi.inchen och med sina skidlöpare, till vilka då också Zorn hörde, kastade sig 
utför branta och farliga utförslöpor med stridsropet "Bi.iffcl", 
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Underhållet kunde ombesörjas endast från luften. Det skulle ut
göras av förplägnad) ammunition, materiel) tältutrustning, filtar, 
fjäll- och sjukvårdsutrustning. Allt detta skulle kastas ned vid dags
rastplatserna för att därigenom lätta truppens burna utrustning. 
Omedelbart innan man nådde fram till området söder Narvik, där 
man måste räkna med att ingripa i striderna i gruppen Dietls vänstra 
flank, skulle man också få infanterikanoner, kulsprutekälkar och am
munition från luften. 

Tidigt den 23 maj grupperade sig Scots Guards i en ny ställning 
vid Viskiskoia, där vägen leder över till östra älvstranden och bär 
ned mot Saltdal. Följande dag på eftermiddagen gingo tyskarna till 
anfall understödda av låganfall från ett enstaka flygplan samt av 
granatkastareld. Kl 18 .00 måste skottarna draga sig tillbaka. De 
hade nu blivit orienterade om att egna friska trupper - Irish Guards 
- grupperats längre tillbaka - vid Pothus - varför de fortsatte
sin tillbakaryckning genom denna ställning, På morgonen den 25
nådde de Bodö-området med båt från Rognan, där en fiskebåtsflot
tilj hade dragits samman under brittiskt befäl.

General Auchinleck bedömde läget sil, att tyskarna nu i omrll.det 
Mo-Mosjöen hade en sammanlagd styrka om ungefär 4,000 man 
med stridsvagnar och artilleri. Dessutom hade de herravälde i luften. 
Hans avsikt gick därför ut på att stärka Bodö-försvaret med alla 
tillgängliga medel. Frll.n England ämnade man överföra en fransk 
alpjägarbataljon förutom ytterligare tre brittiska självständiga kom
panier, Hjälp begärdes ocksll. av flottans flyg, medan flygplatsen vid 
Bodö skyndsamt klargjordes för att kunna taga emot flygplan frå11 
Bardufoss. 

I Bodö-området bef mmo sig redan I. bataljonen Irish Guards, II. 
bataljonen South Wales Borderers (utom två kompanier) samt fyra 
självständiga kompanier. Den nya försvarsställningen vid Pothus 
hade därför kunnat besättas med en icke föraktlig styrka, trots det 
att brigadgeneral Gubbins på grund av bristen pli. transportmedel 
måste hålla omkring halva styrkan fördelad längs förbindelserna 
mot Bodö för att kunna möta ett omfattningsanfall från sjöh eller 
från luften. Planen att upptaga ett försvar vid Pothus avsåg att vinna 
tid för att komplettera förberedelserna för att slutgiltigt hejda tys
karna vid tillfarterna till Bodö-halvön. 
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Den lilla byn Pothus ligger endast omkring 15 km från mynningen 
av Saltälve11 och är belägen på älvstränderna, där älven når en avse
värd bredd. Försvaret här måste främst koncentreras till tvenne 
broar, e11 kraftig balkbro över vilken huvudvägen ledde samt en 
mindre bro över en biarm, som flyter ut i Saltälven från öster några 
hundra meter längre nedströms. 

En pluton ur 2, självständiga kompaniet grupperades här till en 
början. Irish Guards och 3. självständiga kompaniet kom något se
nare och hade avslutat sina förberedelser vid midnatt den 24 maj, 
då de uttröttade Scots Guards marscherade igenom ställningarna. 
No1·1·männcn hade skickat fram två granatkastare och några patrul-
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ler som f örstiirkning cill dec kulsprutekompani, som redan nr grup 
perat vid eftertruppen. 

Det var nu klart väder om dagarna och praktiskt taget ljust natte
tid, varför den tyska aktiviteten i luften gav goda resultat både 
ifråga om spaning och anfall. 

Plutonen och understödsavdelningen (med en granatkastare) m 
2. självständiga kompaniet höllo förpostställningar på respektive
västra och östra sidan om Saltdal. Irish Guards hade sitt 1, kompani
starkt grupperat i en brant sluttning vid sidan av stora landsvägen på
östra sidan och något framför balkbron (vilken sprängdes förhastat
och illa fram på småtimmarna). Deras 4. kompani försvarade bron
från västra stranden med 3. kompaniet bakom, försvarande stora
landsvägen och stränderna kring bron, En reservställning omkring
2 km längre tillbaka besattes med Irish Guards sista kompani och 3.
självständiga kompaniet och kunde emotse förstärkning från åter
stoden av 2. självständiga kompaniet, när detta anlände till strids
området.

Norrmännen användes för att understödja britterna med sin gra
natkastaravdelning, som grupperades högt uppe på sluttningen väster 
om de brittiska ställningarna väster bron medan huvudvägen ytter
ligare försvarades av britternas enda artilleriavdelning, vilken hade 
deltagit i reträtten från Mo, Styrkechefen befann sig nära reservställ
ningen i en skogsdunge väster om landsvägen. 

Den 25 maj omkring kl 08.00 fingo tyska cyklister känning med 
förpostställningen vid landsvägen på östra sidan av Saltdalen, och 
kl 11.00 hade understödsavdelningen kastats tillbaka till broförsva
ret. Här lyckades man dock hindra fienden att närma sig bron genom 
eld från de norska granatkastarna och flankerande eld från fält
pjäserna. Men tidigt på eftermiddagen, medan 5 st. Heinkelflygplan 
utförde kulsprutebeskjutning för att underlätta en kringgångsmanö
ver på östra stranden, försökte tyskarna storma sluttningen, som för
svarades av Irish Guards 1. kompani. De kastades tillbaka men fort
satte alltjämt att kringgå ställningen, varför 1. kompaniet så små
ningom måste vika. Den sista plutonen, som drog sig tillbaka, fann 
att bron över biälven redan hade sprängts, varför den tvangs att 
under stark eld vada över med hjälp av en lina åstadkommen genom 
sammanbundna gevärsremmar. De togo sig därefter fram längs en 
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liten stig nedutef ter Saltdalen till en hängbro omkring 2 km nedanför 
reservställningen på västra sidan. 

Under tiden kom 4. kompaniet, som var grupperat i omedelbar 
närhet av den stora landsvägsbron, under stark eld. Men med norr
männens hjälp förhindrades tysk.åma från att taga sig över älven till 
västra stranden och tillfogades svåra förluster. Den brittiska styrke
staben, som genom brandprojektiler vid ett flyganfall hade tvingats 
att lämna den skylande skogsdungen, fick reda på bakslaget på östra 
stranden omkring kl 18.00 och skickade fram reserver - 2. kompa
niet Irish Guards och 3. självständiga kompaniet - över älven till 
försvar av ställningar på och nära intill en terränghylla, som skyd
dades av klippor, vid norra vinkeln av älvsammanflödet. Dessa ställ
ningar besattes kl 04.30 den 26 varigenom läget i vänstra flanken 
avsevärt förbättrades. 

Under natten hade emellertid tyskarna byggt en flytande bro nå
got längre upp efter älven i avsikt att överflytta kraftsamlingen i 
anfallet mot den andra flanken (högra). Den brittiska förposten på 
bergssluttningen tvingades att draga sig tillbaka mot den ställning, 
som alltjämt hölls och förhindrade tillträdet till den sprängda balk
bron för tyskarna. Därefter skickades den enda återstående reserven 
- en mindre del av 2. självständiga kompaniet - upp på höjden
med den tämligen hopplösa uppgiften att därifrån försöka hejda
fiendens framryckning och förhindra att han kringgick ställningen.

Kl 11.30 hårdnade det tyska trycket. Och strax därpå gav brigad
general Gubbins från Rognan order om tillbakaryckning. Men det 
dröjde långt fram på eftermiddagen, innan överste Stockwell 
styrkechefen hunnit planlägga och förbereda densamma, och den 
sattes ej i gång förrän kl 19.00. 

2. självständiga kompaniet samlades vid hänggångbron, där det
försvarsgrupperades och uppehöll fienden intill kl 22.30. Avsikten 
var, att de styrkor som varit grupperade på östra stranden, under 
natten också skulle gå tillbaka till gångbron för att där grupperas i 
en slags eftertruppsställning omedelbart framför 2. självständiga 
kompaniet. Men denna order nådde aldrig fram till detta kompani. 
3. självständiga kompaniet, vars ställning var lättare att nå, mottog
ordern men kunde icke snabbt nog åtlyda densamma. I stället för att
gå över på gångbron fortsatte kompaniet sin tillbakaryckning ned
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utefter östra sidan av Saltdalen till dennas mym1ing, följt av 2. kom
paniet Irish Guards, när detta sent pli natten genom en norsk sam
bandsofficer fick reda på ordern. 

Under tiden grep 4. kompaniet Irish Guards tillfället i akt att över 
den sprängda balkbron draga sig ur striden, när ett Gladiatorplan 
dök ned och kulsprutebesköt de häröver synbarligen något förvånade 
tyskarna. Tillbakaryckningen ned utefter vägen till Rogna11 vid dal
mynningen gick därefter enligt plan med undantag för en del av 
bataljonsstaben, som hade stannat kvar för att lasta ammunition på 
den sista lastbilen. Under dess fortsatta färd överfölls den ur ett 
bakhåll från en gård vid sidan av vägen. 

Vid denna tidpunkt arbetade sig tyskarna på ett flertal punkter 
ned till vägen. Men vid Rognan funnos båtar för att föra den brit
tiska styrkan över Saltdalsf jorden. Där fanns icke någon väg på en 
sträcka om ungefär 10 km, vilket skulle komma att vålla viss för
dröjning i den tyska framryckningen. Huvuddelen av de norsk
brittiska trupperna skeppades över här. 3. självständiga kompaniet 
lyckades efter sin förflyttning utefter östra älvstranden taga sig över 
älven och i tid ansluta för överskeppningen. Men 2. kompaniet Irish 
Guards, vilket ej kunde taga sig över älven vid Rognan, klarade sig 
undan genom en marsch på omkring 30 mycket besvärliga kilometer 
över brant och stiglös terräng och ankom till Langset, där vägen 
åter tog vid på andra sidan färjesträckan. 

Vad som under tillbakaryckningen i viss mån uppmuntrade trup
perna var, att några Gladiatorplan, vilka startat från den nyligen 
upprättade flygplatsen vid Bardufoss, uppträdde över stridsområdet. 

Den 25 maj kom en jagare från Harstad med det sista kompaniet 
av South Wales Borderers. Med detta följde en stabsofficer, som med 
chef en för hela området - brigadgeneral Gubbins - skulle diskutera 
frågan om de allierade truppernas evakuering av Norge, ett beslut 
av den brittiska regeringen, varom Gubbins redan erhållit orientering 
per telefon från Harstad. 

Till en början avsåg man att organisera nytt försvar vid Finneid, 
vid sydöstligaste delen av Bodö-halvön, eftersom denna plats erbjöd 
goda naturliga förutsättningar för ett starkt försvar. Den stora lands
vägsbron vid Finneid sprängdes. 
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Den vidare händelseutvecklingen inom Bodö-området kommer se
nare att skildras i ett sammanhang. 

"Biiffel," 

Överstelöjtnant Ritter von Hengl - chef för 137. bergsjägarrege
mentet - hade, som förut omtalats, planlagt att genomföra undsätt
ningsexpeditionen till Narvik med 9-10 dagsmarscher om 15-20 
km vardera. Årstiden var emellertid föga gynnsam. Vintern var på 
upphällningen, lös, vattnig snö, smältvattensdammar och svällande 
f jällbäckar var, vad man hade att vänta sig uppe i fjällen. En i och 
för sig svår terräng blev härigenom än mer krävande att taga sig 
fram över. Och den skulle komma att ställa stora krav på truppens 
förmåga både att taga sig fram och att finna sig till rätta under skä
ligen primitiva förhållanden i de helt okända f jällområdena. 

Enligt planen skulle det specialorganiserade regementet nå fram 
till .en punkt mellan inre delen av Rombaksfjorden och svenska grän
sen - ungefär vid Björnfjell station. Kanske skulle man redan strax 
efter det man passerat inre delen av Skjomenf jorden råka i strid med 
där inrapporterade polska styrkor. 

Den 1 juni framsändes den tekniska f Örtruppen med 24 timmars 
försprång mot den första lägerplatsen, vid Kobbvatn. 

Natten den 2-3 juni följde den egentliga förtruppen, som utgjor
des av ett förstärkt kompani. Från en skyddad vik söder om Sörfold 
överskeppades styrkan till innersta delen av Leirfjorden. Det första 
försöket misslyckades emellertid på grund av hård vind och kraftig 
sjögång, som hotade att sänka de små båtarna. Kompaniet tvingades 
därför att vända tillbaka till utgångspunkten och där försöka an
skaffa sjövärdigare båtar. Sedan detta lyckats, gjordes försöket om. 
Liksom vid det första försöket bogserades nu samtliga båtar i en 
lång sammanhängande rad efter varandra. Och nu lyckades det. Den 
4 juni nådde kompaniet sitt dagsmål och steg i land varefter båtarna 
återvände för att överföra återstoden av regementet, Därvid inträf
fade det, att ett fientligt hjälpfartyg plötsligt dök upp och tog b&t
släpet under eld. Man kom emellertid tämligen helskinnad ifrån 
äventyret och kunde därefter från Sörfold skeppa över förband efter 
förband. 
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"Buffel" skulle enligt den uppgjorda planen, vilket tidigare i kort
het omtalats, erhålla allt sitt underhåll från luften vid de olika lägren 
och dagsrastplatserna. Detta gällde också i fråga om sjukvårdsutrust'
ningen, vilken hade beräknats för 8 st. sjukvårdsdepåer. Med den 
främsta bataljonen följde ett sjukvårdskompani, som vid varje avsedd 
sjukvårdsdepå skulle lämna kvar läkare och en sjukvårdsgrupp. 

Den från Sörfold medförda marschförplägnaden var beräknad för 
endast fyra dagar. Och om underhållet från luften uteblev, skulle 
det komma att uppstå fördröjningar i framryckningen. Vädret var 
ur flygsynpunkt det sämsta tänkbara med strömmande regn, som 
omöjliggjorde varje försök att starta från Trondheim. 

Trots det dåliga vädret lyckades det emellertid för flyget att taga 
sig fram till läger 2, där bergsjägarna, genomvita och frusna, efter 
14 timmars marsch i svår terräng och med packningar på 30 kg, utan 
sovsäckar och proviant försökte få någon vila, Nedkastningen fån 
flygplanen blev bland molntrasorna föga träff säker, när de väl upp
täckt marktrupperna. Men efter 6 timmars ivrigt letande i omgiv
ningen hade dock bergsjägarna lyckats samla ihop både proviant 
och tält, sovsäckar, snöskor och skidor samt cigarretter, vilket allt 
kom väl till pass och kom humöret att stiga. 

12-15 timmar per dygn voro soldaterna på benen. I 5- och 10-
mannatälten, som nedkastats till dem, erhöllo de ett nödtorftigt 
skydd mot väder och vind och sovsäcksfodralen kommo också väl 
till pass att sova i, eftersom de utestängde vätan, vilket icke själva 
sovsäckarna gjorde. 

Det visade sig under denna marsch i högnordisk fjällterräng, att 
orienteringen blev ett svårt problem. Kompasserna fungerade illa på 
grund av den järnhaltiga marken, och de enda kartor, man hade, voro 
i alltför liten skala för att annat än summariskt visa terrängens ut
seende. Några detaljer kunde det givetvis icke vara fdl.ga om. 

Man måste därför giva ett gott betyg åt cheferna, som trots detta 
lyckades att föra sina soldater rätt. 

Den 8 juni hade "Bi.iff el" nått Hellemobotn utan att ha fått kän
ning med fienden. Framryckningen fortsatte, alltjämt under svåra 
terrängförhållanden. Men den 9 juni avbröts den genom en order 
från "Gruppe XXI" på grund av det helt ändrade läget i Narvik, 
som evakuerats av de allierade trupperna. 
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En liten avdelning på 20 man under befäl av en ung officer fort
satte emellertid och kunde den 14 juni anmäla sig för general Dietl. 
Därmed var också förbindelsen till lands mellan de tyska trupperna 
i Oslo och i Narvik upprättad. 

Företaget "Bliffel" är synnerligen intressant i många avseenden. 
Det visar, att god organisation och utvald trupp under säker och 
målmedveten ledning även under de svåraste förhållanden kan åstad
komma mycket goda prestationer. 

Evafeueringen av Bodö-området. 

På grund av den nya händelseutvecklingen drogos de brittiska 
trupperna plötsligt tillbaka från Finneid-avskärningen till Fauske
halvön, d. v. s. östra delen av Bodö-halvön, vilken dock var uppen
bart mycket sämre lämpad för försvar än den goda Finneid-avskär
ningen. Men den nya ställningen låg närmare Bodö och valdes med 
hänsyn till den kortare vägen till den avsedda evakueringshamnen. 

För norrmännen, vilka nyligen överfört en bataljon till Bodö
området från Bardufoss för att förstärka de trupper, som hade dra
git sig tillbaka från Mo, blev detta beslut närmast en chock. De kunde 
över huvud taget icke finna meningen med detsamma och funno be
slutet olycksbådande. Men de voro icke starka nog för att på egen 
hand taga upp försvaret vid Finneid, varför de under bitter prntest 
måste ansluta sig till den allmänna tillbakaryckningen till Fauske
halvön. Försvaret av densamma uppdelades så, att norrmännen till
delades norra hälften av· halvön medan britterna svarade för åter
stoden. 

Så småningom nåddes norske styrkechefen i Bodö av ett medde
lande från den norska divisionsstaben, vilket omtalade britternas av
sikt att lämna Bodö. Orsaken härtill kände staben emellertid ej utan 
betraktade det hela som rena galenskapen. Britterna lovade dock att 
ej evakuera Bodö förrän om tre dagar. Detta skulle göra det möjligt 
för norrmännen att draga sig tillbaka till Rösvik, som utgjorde slut
punkten på vägen norrut, och därifrån genomföra sin evakuering 
med fiskebåtar till Lofoten. Detta lyckades också i stort för dem. Ett 
av deras kompanier hann dock ej med utan måste göra en djärv och 
svår tillbakamarsch över Blåmannsisen. 
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När frish Guards och de självständiga kompanierna tidigt på mor
gonen den 29 maj drogo sig tillbaka från Fauske-halvön, befann sig 
en tysk styrka uppskattad till omkring 1.200 man på omkring 20 km 
avstånd. Men de lyckades nå Bodö utan strid på kvällen den 30. 
Evakueringen av Bodö val' avslutad den 31 maj. 

De sista allierade trupperna lämnade Norge (Narviks-området) 
den 8 juni. 

Den 10 juni kapitulerade de norska trupperna. 
Tyskarna voro nu definitivt herrar i hela Norge. 

Underhållstjänsten vid grnppen Feuerstein. 

Underhållet av de tyska trupper, som kämpade i södra Norge, be
redde icke några särskilda svårigheter. Annorlunda blev emellertid 
förhållandet när det gällde gruppen Feuerstein under dennas fram
ryckning från Grong mot Narvik. Här n:iåste all operativ planlägg
ning helt underordnas underhållstjänstens krav. Denna faktor blev 
av avgörande betydelse för gruppens framryckning inom ett område, 
som av den tyska härens generalstab karakteriserats sålunda: "Föga 
ägnat för operationer till lands på grund av landets sönderskurenhet 
genom de djupt inträngande fjordarna; all samfärdsel försiggår un
der alla årstider, även vintertid, på det alltid isfria havet." 

Aktionen mot Hemnesberget hade omisskännligt visat, att sjötrans
porter voro uteslutna, eftersom fiendens överlägsna sjöstridskrafter 
kontrollerade också kustfarvattnen. 

Järnvägen ledde, med vissa avbrott, till 60 km norr Grong på 
linjesträck.an mot Mosjöen. Den anslutande landsvägen var så gott 
som oframkomlig på grund av töväder. Trots det att stora delar av 
gruppen Feuerstein sattes in på vägarbeten, 61. a. fem pionjärkom
panier, lyckades man icke få vägen användbar för underhållstrans
porter förrän den 20 maj. Intill dess måste stridsgruppen underhål
las från luften. 

I Mosjöen påträffades en del kvarlämnade brittiska förråd, vilka 
togos i anspråk, varigenom förplägnadsproblemet löstes för åtmins
tone 5-6 dagar. 

För att hjälpa gruppen Feuerstein organiserade "Gruppe XXI" en 
motoriserad underhållskolonn med 14 terränggående motorfordon 
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från en motoriserad kulsprutebataljon. Kolonnen kunde taga en sam
manlagd last av 15 ton nyttig last och representerade den enda möj
ligheten att försörja gruppen Feuersteins främsta förband med det 
nödvändigaste, när vädret hindrade underhållstransporter per flyg. 

Men eftersom det gällde att snarast möjligt undsätta Dietl vid 
Narvik, måste man på nytt undersöka möjligheterna för transporter 
sjö ledes. 

Genom en rad åtgärder kunde man också den 8 juni nå fram till 
Fauske och Mo med ett par fartyg lastade med förnödenheter av 
olika slag. Därefter löstes frågai1 genom att de allierade lämnade 
Norge. 

Vid en jämförelse i frJga om erfarenheter m. m. under de här 
skildrade operationerna i Nordnorge mellan å ena sidan förhållan
dena på brittisk sida och å den andra på tyskt håll finner man bl. a. 
följande. 

Bristen på för att ej säga den praktiskt taget totala frånvaron 
av - brittiskt flyg gjorde sig hela tiden starkt gällande. Och detta 
förhållande kunde icke uppvägas av överlägsenheten till sjöss. K ven 
de inom området uppträdande brittiska sjöstridskrafterna och trans
portfartygen fingo betala en dryg och dyrbar tribut till det tyska 
bombflyget, vilket opererade från närmaste baser i Trondheimsområ
det, Förklaringen är den, att britterna aldrig lyckades organisera er
forderliga flygbaser i Norge och att de icke kunde operera - i varje 
fall med jaktflyg - från hemmabaser i England. Viss insats av flyg 
från hangarfartyg och från basen vid Bardufoss ägde visserligen 
rum men kom ej att spela någon större roll. Av luftvärn hade de 
brittiska trupperna alltför litet för att detta i någon nämnvärd grad 
skulle kunna försvåra - långt mindre förhindra det tyska flygets 
operationer. Betydelsen av denna tyskarnas överlägsenhet i luften 
ökades av att nätterna vid denna årstid blevo allt ljusare. Det enda 
som kunde begränsa den tyska flygverksamheten var dåligt väder. 
Till följd av dessa förhållanden kunde tyskarna utföra i det när
maste kontinuerlig flygspaning, som möjliggjorde för deras strids
ledning att helt följa engelsmännens rörelser. Dessutom kunde det 
tyska flyget med framgång ingripa i markstriderna och ombesörja 
omfattande underhållstransporter. 

På brittisk sida skedde insättandet av trupp "droppvis" och följ-
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aktligen utan samlad kraft. Man bör också notera, att de insatta 
trupperna, även om de i och för sig voro goda, varken voro utbil
dade eller utrustade för krigföring vintertid i högnordisk f jällterräng. 
De självständiga kompanierna hade i vissa avseenden en ganska god 
utrustning, Men frlnvaron av egna transportmedel utgjorde en pl
taglig svaghet. De kunde följaktligen endast medföra buren utrust
ning, vilken icke fick vara alltför tung, om den icke skulle menligt 
inverka på truppens kondition och rörlighet. Aven om dessa kom
panie1· voro avsedda att operera i direkt anslutning till befintliga 
vägar, vilka som regel löpte nära kusten, var det dock ett vågspel 
att bygga deras under hall och möjligheter till längre förflyttningar 
och omgrupperingar på ett antal småbåtar, såsom trålare och fiske
skutor. Hur sambandstjänsten var avsedd att fungera mellan kompa
nierna inbördes samt mellan kompanierna och högre befälsinstanser 
samt med småbåtarna, har icke gått att säkert fastställa. Förmodligen 
voro emellertid kompanierna utrustade med bärbara radiostationer, 
efter som ett antal signalister ingingo i organisationen. 

De "Scissorsforce" tilldelade 8 specialisterna på gerillakrigföring i 
indiska bergstrakter hör man aldrig talas om under operationerna. 
Kanske vågar man förmoda, att deras prestationer voro skäligen 
blygsamma, eftersom det otvivelaktigt föreligger en väsentlig skill
nad mellan att föra småkrig vintertid ovan polcirkeln i högfjälls
terräng och gerillakrig i Indiens solbrända bergstrakter. 

Bristen på lämpligt och tillräckligt fältartilleri träder också klart 
i dagen på brittiskt håll. 

Allt som allt får man ett intryck av improvisation - och ej all
tid lycklig sådan - och halvhjärtenhet. Britterna hade icke något för 
hela truppen påtagligt mål för sina operationer. De ständiga miss
lyckandena och reträtterna måste också ha påverkat soldaternas 
stridsmoral i ogynnsam riktning. 

Ser man på förhållandena på den tyska sidan, möter en helt an
nan bild. Hela stridsgruppen Feuersteins framryckning präglas av 
energi och malmedvetenhet samt av en framhanda, som gav god ut
delning. Om det goda understöd man hade av de tyska flygstrids
krafterna är redan talat. Att detta skänkte trupperna en stor trygg-' 
hetskänsla är påtagligt. Av lika stor vikt var dock, att varje enskild 
soldat hade klart för sig det mål man strävade mot; att snarast und-
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sätta Dietls bergsjägare och matroser i Narvik. De österrikiska bergs
trupperna voro vana vid alpina förhållanden under alla årstider och 
hade utbildats och utrustats för operationer i högfjällsområden. De 
hade också ett för dylika förhållanden lämpat artilleri. Gruppen von 
Hengl - "Buffel" - som organiserats med utvalt folk under särskilt 
energiska och fjällvana chefer fullgjorde prestationer, som måste an
ses vara mycket förnämliga. 

De största svårigheterna vid operationens genomförande mötte un
derMllstjänsten. Den tyska överlägsenheten i luften kunde icke eli
minera den engelska överlägsenheten till sjöss, vilket medförde stora 
svårigheter för underhållet. 

Sättet att underhålla "Btiffel" var dock mycket dyrbart, efter som 
truppen undan för undan måste lämna efter sig den vid varje läger
plats nedkastade utrustningen av tält och sovsäckar 111. 111. Men -
och det är det avgörande - detta var enda möjligheten. Skyndsam
het var av nöden, varför truppens buma utrustning på alla sätt måste 
lättas. Huvudsaken var att varje man - trots de hårda strapatserna 

- skulle vara i kondition för att strida när truppen nådde trakten

av Narvik.

SUMMARY 

After the German invasion of Norway, April 9, 1940, when also Narvik was 
occupied, allied units landed in northern Norway with the purpose, in cooperation 
with Norwegian troops, to attack the Germans. The situation of the German 
troops, that had landed in Narvik, became very critical. 

In order to relieve the German troops and forcc thc Allics to cmbark, an 
Austrian mountain division was sent northwards from Grong, through the roadless 
territory. \'rhen thc advance, because of all difficultics was not rapid enough to 
make it possible for the division to take part in the fighting at Narvik, a part of 
the unit, organized of hand-pickcd men, was sent in advance, This project was 
called "Operation Buffel". 

As a whole, this project is a good illustration of the difficulites for an operative 
unit to march over a roadless mounrnin termin in the Northern part of Scandi
navia, especially in the melting snow period. But it also iltustrates the fact that 
such a project is not impossible under certain conditions. The unit must have 
satisfaccory support from the air. Units from its own air force must deliver sup
plies, localize and attack the enemy's units. 
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