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FÖRORD 

Tredje årgången av "Aktuellt och historiskt" skiljer .sig från sina 
föregångare såtillvida att ett par av de införda uppsatserna ej av
handla i egentlig mening "krigshistoriska" ämnen, 

Detta har dock skett med full avsikt och grundar sig på uppfatt
ningen att nutida militär historisk verksamhet ej bör begränsas till 
studiet av enbart krigens historia. Det är lika viktigt att undersöka 
förhållanden som sammanhänga med krigsmaktens verksamhet i fred, 
särskilt frågor som röl'a grundvalarna för dess möjlighete1· att lösa 
sina ,,ppgifter i krig. 

l vetskap om vikten av att medborgaren i gemen mt mer än förr
sätter sig in i frågor av denna art är det Krigshistol'iska avdelningens 
förhoppning att även denna årgång av publikationen skall vinna 
ökad spridning. 

Slutligen mJ än en gång framhållas att i de olika uppsatserna fram
förda synpunkter och omdömen m. m. ära Nttryck för vederbörande 
författares personliga åsikt och ej att anse som ndgon försvarsstabens 
officiella uppfattning. 

Stockholm i mars 1956. 
BORJE FURTENBACH 





LANDSTIGNINGEN 

VID INCHON 

AvARNESCHOLANDER 

Den 5 september hade man i Kobe fastställt tidpunkterna för de 
i landstigningsföretaget deltagande fartygens avgång från respektive 
Kobe och Fusan. 

Sjö- och flygstridskrafternas inledande operationer voro igång 
redan under första veckan av september och fortsatte mot mitten 
av månaden. 

Den 13 september gjorde sålunda flygplan tillhörande 7. flottan 
sammanlagt 197 uppstigningar och bombarderade mål längs Koreas 
västkust från Pyongyang i norr till Taejon i söder. Vidare besköto 
amerikanska örlogsfartyg batterier och andra mål i närheten av 
Pohang samt i Chinhaebukten på sydkusten. 

Den 14 september riktade samma flygförband kraftiga slag mot 
militära mål på västkusten mellan latituderna N 36° och N 39° . 
Samma dag meddelade ställföreträdande chefen för Fjärran Österns 
bombkommando, generalmajor O'Donnel, att praktiskt taget alla 
mål av betydelse för Nordkoreas krigspotential hade neutraliserats, 
och att det knappast funnes kvar några mål, som voro värda att 
bombas. 

Chefen för flygstridskrafterna i Fjärran Östern, general Strate
meyer, framhöll, att den tunga industrin i N01·dkorea blivit illa åt
gången och att omkring 75 0/o av de sil.som mål angivna industrierna 
voro förstörda. Vidare skulle transporterna av förråd och trupper 
från Nordkorea och söderut lidit allvarligt avbräck genom de om
sorgsfullt planerade bombanfallen. 

Före landstigningen vid Inchon rekvirerades alla brittiska fartyg 
för eskort- och underhållstjänst. Kryssarna Jamaica och Kenya bil
dade Fire Support Unit 1 tillsammans med de amerikanska kryssarna 
Toledo och Rochester, medan hangarfartyget Triumph, kryssaren 
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Jagare kompletterar oljeförrådet till sjöss. (Foto: Dcpartmcnt of Dcfcnsc) 

Ceylon, brittiska jagarna Cockade och Charity, kanadensiska jagarna 
Cayuga och Athabaskan, australiensiska jagarna Bataan och Warra
munga samt nederländska jagaren Evertsen bildade "Blockade and 
Covering Force". Amerikanska jagare ingingo jämte de brittiska och 
nyzeeländska fregatterna i "Screening and Protective Group", avsedd 
för yttre och inre bevakningsuppdrag vid Inchons hamn. De flesta 
av samväldets fartyg voro till sjöss den 11 september, och många av 
dem höllo sjön ända till den 14 oktober under operationer vid och 
kring inloppen till Inchon. 
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Ännu en tyfon kallad "Kezia" vållade vissa svårigheter bl. a. för 
hangarfartyget Boxer. Då Boxer närmade sig Kisaruzu med däcket 
belamrat av reservflygplan, nåddes hon av tyfonvarning och girade 

sydvart i avsikt att gå runt "Kezia" medsols.1 Den 12 september 
på kvällen försökte Boxer angöra Sasebo, men råkade härvid ut för 
storm med en vindstyrka av 148 km/t (41 m/s) och måste hålla sjön hela 
natten. 

När fartyget äntligen kom in till Sasebo på eftermiddagen den 14 
september återstod för lastning av ammunition och annan utrustning 
endast några få timmar innan mörkningen. Genast vid förtöjningen 
överlämnades ett stort antal operationsorder från konteramiral Hoskin's 
stab på 3. hangarfartygsdivisionen. Tre officerare orienterade om 
innehållet i orderna, vilket visade sig synnerligen lämpligt, eftersom 
chefen först tre dygn efter landstigningen fick tid att gå igenom dem alla. 

Den 14 september i skymningen gled Boxer ut från Sasebo och satte 
full fart mot Inchon; 

Innan Inchon kunde tagas från sjösidan, måste försvarsanlägg
ningarna på Wolmi-Do, vilka behärskade såväl inloppet till staden som 
hamnen, nedkämpas. Detta kunde väntas bli ett svårt företag med 
hänsyn till bl. a, den trånga, svårnavigabla kanalen med dess kraftiga 
artilleriförsvar och de besvärliga tidvattens- och strömförhållandena. 2 

Den 8 september hade konteramiral Higgins, chef för Gunfire 
Support Group, återvänt till Toledo från Tokyo medförande planerna 
för beskjutningen av Wolmi-Do, och staben började omedelbart ett 72 
timmars arbete för att utarbeta operationsordern. De upplysningar, 
som erhållits genom underrättelsetjänsten, voro mycket 
knapphändiga. Man kände blott till läget av ett fil.tal artilleripjäser och 
var därför nödsakad att göra en spaningsframstöt med jagare för 
ytterligare rekognoscering. 

Inom staben var man enig om, att anfallet borde genomföras i fullt 
dagsljus, trots att man då ej skulle kunna överrumpla fienden 

1 Avsikten hade varit, att reservflygplanen, som hindrade Boxer's Air Groul' 2 att 
starta, skulle flugit till Kizarusu, som emellertid miste stänga flygfältet för trafik 
med hänsyn till "Kezia". De startade senare med annan bas som mal. 

2 Se A och H 1954 sid 13 och 14, 
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och trots att de anfallande fartygen under dager skulle bliva ut
märkta mål för öns artilleri. Man ville icke söka forcera inloppet 
nattetid, enär ett kraftigt motstånd lätt kunde åstadkomma förvirring 
bland de anfallande fartygen i den trånga kanalen. I händelse av 
haverier kunde också bogsering och bärgning lättare utföras under 
dager än under mörker. 

Nästa steg i planläggningen var, att man beslöt sig för att gå in 
till Inchon vid Hl.gvatten i sådan tid, att man skulle nå fram till 
Wolmi-Do, strax innan tidvattnet vände. Härigenom ökades möjlig
heterna att upptäcka och undvika mineringar i inloppet. Före an
fallet skulle jagarna, medan tidvattnet var på ingående, ligga till 
ankars utanför Wolmi-Do vända motströms mot inloppet). Detta 
gav dem goda möjligheter att, om så erfordrades, snabbt komma iväg. 
Det fanns nämligen ej utrymme nog för att kunna gira runt vid 
\Volmi-Do; dessutom komma fartygen, så förankrade, att vända 
bredsidan mot ön och sålunda få alla sina pjäser bärande mot denna. 

Ur artilleristisk synpunkt bör ett speciellt förhållande nämnas. 
Vid maximalt högvatten (9 m) kunde jagarnas artilleri på små strids
avstånd ej bringas att bära mot de lågt liggande batterierna på 
Wolmi-Do. Med fallande tidvatten reducerades denna allvarliga 
olägenhet. 

De kryssare, som skulle understödja jagama, måste hålla sig på 
fritt vatten, 12.700 till 18.200 meter från Wolmi-Do. 

Enligt den slutgiltiga planei1 skulle 6 Jagare och 4 kryssare ur 
konteramiral Higgins eldunderstödsgrupp styra uppför Flying Fish 
Kanalen kl 0700 den 13 september och kryssarna sedan hålla sig 7 
till 10 distansminuter syd västvart. När jagarna närmade sig ön, 
skulle flygplan från hangarfartygen i Task Force 773 anfalla. Jagar
na skulle gå förbi Wolmi-Do, ankra upp i ungefärlig halvcirkel och 
kl 1300 börja en timslång beskjutning. Man beräknade, att förut 
ej lokaliserat artilleri skulle röja sig genom att besvara elden. Så-· 
lunda skulle man få tillfälle att tysta försvarsartilleriet. Kl 1400 
skulle jagarna utlöpa friln Inchon-viken skyddade av eld från krys
sarna och flyg från hangarfartygen. 

3 Operationsgrupp· omfattande :amerikanska - «uabba: hangarfartygen Valley 
Forge, Philippine Sea och Boxer. 
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Beslutet att sätta in 9. jagardivisionen var klokt, eftersom dess 
fartyg från allra första dagen hade varit i strid i koreanska far
vatten, där de under blockaden av ostkusten haft goda tillfällen att 
förbättra sin artilleriskjutning. Eventuell förlust av någon eller några 
av dessa jagare vore dessutom ej så kännba1·, eftersom divisionens 
fartyg voro av äldre typ.4 

I gryningen den 12 september avgick eldunderstödsgruppen från 
Sasebo. Jagaren Gurke (DD-783) detacherades samma kväll för att 
förena sig med hangarfartygsförbandet omedelbart väst Kunsan 
Spaningsplan tillhörande T ask Force 77 hade hela dagen tagit foto 
grafier öve1· Wolmi-Do, och dessa överlämnades till jagaren, son. 
nästa morgon återförenade sig med eldunderstödsgruppen. 

Kl0700 den 13 september styrde operationsgruppen upp för Flying 
Fish Kanalen. Ombord på jagarna var det klargjort för bogsering 
och bordning av skadade eller strandade fartyg. Därjämte hade be
sättningarna utrustats och övats för att kunna avslå eventuella änt
ringsförsök. Man måste nämligen räkna med möjligheten av att e11 
jagare kunde gå hårt på grund och att fienden under sådana förhål
landen ville föi-söka ta sig ombol'd. 

Eftersom durkarna l'edan voro väl fyllda, hade extra ammunition, 
mest 40 mm patroner, stuvats på däck. 

På förbandschefens jagare höll den sydkoreanske sambandsoffice
ren på att ställa in en radiomottagare och hörde då plötsligt en nord
koreansk röst, som varnade för fientliga fartyg, vilka styrde in mot 
Inchon och samtidigt gav order att kustbatterierna skulle bemannas, 

Vid samma tidpunkt avlyssnades i Tokyo en officiell kommunis
tisk rapport till Högkvarteret i Pyongyang på klart språk och sänd 
såsom meddelande med stor företrädesrätt. Den löd: 

"Tio fientliga fartyg närma sig Inchon, Många flygplan bombardera 
Wolmi-Do. Alla tecken tyda på att fienden avser utföra landstigning, Alla 
enheter under mitt befäl ha fått order klart för strid. Alla förband skola 
grupperas på anbefallda platser för att kunna kasta tillbaka fienden, dl 
han försöker landstiga." 

Meddelandet var undertecknat "Befälhavande generalen". 
FlyganfaUet var igång redan omkring klockan 1200.En av de första 

4 Beträffande örlogsfartygens eldkraft m. m. se bil. 1. 
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bomberna slog in i garnisonens matsal, just när middagsmålet skulle 
utspisas, och många sårades. 

I Flying Fish Kanalen hade operationsgruppen intagit klart skepp, 
då Wolmi-Do's mörka silhuett syntes vid horisonten. I rättvänd 
kolonn passerade jagarna Mansfield, De Haven, Swenson, Collett, 
Gurke och H enderson med 600 meter mellan fartygen, rundade fyren 
på Palmi-Do och styrde nordvart. 

Kl 1145 siktades från Mansfield på babords bog och 700 meters 
avstånd något, som kunde vara en rad minor. De misstänkta före
målen voro knappast synliga i det mudderbemängda lågvattnet, var
för identifieringen ännu var osäker. Chefen på De Haven signalerade, 
dock strax härpå, att det var ett minfält. 

Att minor skulle finnas i farvattnen hade tagits med i beräkningen. 
Den 30 augusti hade nämligen kryssaren Jamaica beskjutit kusten 
vid Inchon och under de 14 dagar, som förflutit därefter, var det 
icke otroligt att minor utlagts på platser, där anfallande sjöstrids
krafter kunde väntas uppehålla sig i händelse beskjutningen skulle 
komma att upprepas. 

Jagarna fingo order att öppna eld, och en 40 mm träff från Gurke 
bekräftade rapporten från De Haven. Divisionschefen detacherade 
omedelbart H enderson att kvarstanna i närheten så länge lågvattnet 
medgav ytterligare beskjutning för att sedan med hög fart återtaga 
sin plats i formeringen. 

Ytterligare 3 av de återstående 12 minorna sänktes innan mine
ringen doldes av det stigande tidvattnet. 

Jagardivisionen fortsatte mot Inchons hamn, där silhuetten av 
Wolmi-Do var väl synlig, passerade ön på 700 meters avstånd och 
ankrade. Nedanstående utdrag ur Collett's loggbok visar hur rutin
mässigt det hela genomfördes. 

"Kl 1253 ankrat i Flying Fish Kanalen utanför Inchon, Korea med styr
bords ankare, stuckit kätting till 30 famnar i vattnet, botten mudder; ankar
pejlingar: Syaku Yakus fyr 11° rv, Sutos fyr 25° rv, \Volmis fyr 60,5 ° rv 
och vågbrytarens fyr 78° rv." 

Vid nedhalandet kl 1300 av signalen "utför erhållna order" skulle 
eld Öppnas. 

Hela området hade uppdelats i 60 underavdelningar. I förväg 
kända mål hade inlagts på sjökort och de, vilka kunde väntas erbjuda 
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egna landstigande styrkor det farligaste motståndet, voro omgivna 
med röda cirklar. Det var tillåtet för varje fartyg att beskjuta ett 
sådant imamat mål med eller utan flygeldledning. Inom det övriga 
omr/idet var eld endast tillåten, om verkliga mål upptäckts, och dess
utom skulle flygeldledning stå till förfogande. Denna gradering hade 
gjorts för att så mycket som möjligt undvika förstöring av icke mili
tära anläggningar, bevara staden Inchon och skona civilbefolkningen. 
Rasering, som kunde hindra kommande egen framryckning, borde i

möjligaste mån undvikas. Såväl bombanfall som artilleribeskjutning 
skulle därför begränsas till mål, vilkas fö1·störing kunde underlätta 
operationens genomförande. Väl riktad artillerield och exakt bomb
fällning mot begränsat mål var att föredraga framför områdesbesk 
jutning (ytbeskjutning). 

På jagaren De Haven såg artilleriofficeren i avståndsmätaren huru 
nordkoreanska artillerister med språng bemannade en batteriställ
ning. Kanonerna på De Haven voro laddade och svängda mot bat
teriet i fråga. Eftersom artilleriofficeren väntade, att nordkoreanerna 
kunde börja eldgivningen vilken sekund som helst, anhöll han hos 
fartygschefen att få öppna eld men fick omedelbart order att dröja, 
eftersom egna flygplan alltjämt lågo över målområdet. Jagaral'tille
risten kunde emellertid ej behärska sig, utan kramade av första sal
van. När röken efter detonationerna lättat något, kunde man iakttaga att 
batteriet var utplånat. 

Kl 1300 öppnade övriga jagare eld, till en början med låg eld
hastighet och stor noggrannhet. 

Collett's första salvor gällde de svåra kanonerna på So-Wolmi-Do 
och den krossade två av dem. En pjäs träffades direkt, och den andra 
förstördes efter 13 skott. Suidsavståndet var anmärkningsvärt litet, 
cirka 1.500 meter. 

Jagaren Swenson öppnade eld mot det på kortet angivna röda 
målområdet nummer två, två dygn senare kallat Röd Strand.5 

Kl 1303 radierade kommendfäkapten Allan till konteramiral Hig
gins, att ännu inte så mycket som ett pistolskott hade hörts från 
land. Knappast var meddelandet avsänt, förrän Wolmi-Do's kanoner 
öppnade eld. Denna koncentrerades mot de närmast liggande jagarna 

Il Beträffande benämningar plt olika strandomd.den se skiss sid. 18. 
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(Foto: Dcpartmcnt of Dcfcnse) 

Skyddstjänst
personal · reparerar 
skador p& jagaren 
Collett. 

Swenson, Collett och Gurke. Försvarsartilleriet val' snart inskjutet, 
och kl 1306 träffades Collett av en 75 mm projektil, som slog in 
babord för och detonerade på trossbotten, dock utan att anställa 
större skador. Fyra minuter senare träffades Collett i vattenlinjen 
av en grövre projektil, som detonerade vid anslaget och rev upp ett 
hål i sidan på omkring 2 fot. 

Kl 1335 slog en 75 mm pansarbrytande granat in och slet bl. a. 
av fördelningslådan för utgående skjutelement på centralinstrumen
tet. Nu kunde jagarens artilleri icke längre ledas centralt utan man 
måste övergå till "eld tornvis". 

Efter en femte träff - ingen av de andra jagarna hade fått så 
mycket som ett enda stänk på sig - anhöll chefen på Collett hos 
konteramiral Higgins att få lätta och byta ankarplats. Jagaren hade 
då tystat 6 kustförsvarspjäser. 

Gurke var nästa jagare i tur att komma under fientlig eld. Från 
kl 1330 till 1345 sköljde vattenuppkast från minusnedslag över skro
vet. Hon lättade ankar för att ändra läge, då tre träffar slogo in 

12 -~ 



midskepps i rask följd. Skadorna voro dock obetydliga, och endast 
tre man sårades lätt. 

Vid denna tidpunkt var beskjutningen av Wolmi-Do häftigast. 
Kryssarna satte in sitt artilleri mot batterierna, allteftersom de ge
nom eldgivning röjde sina lägen. Toledo och Rochester sköto 80 sal
vor mot befästningarna, medan de brittiska kryssarnas 15 cm kano
ner voro igång oavbrutet. 

Kl 1400 lättade fartygen och styrde ut förbi Wolmi-Do, varvid 
varje fartyg fick eld mot sig från återstående kustbatterier. Jagaren 
Mansfield besvarade elden på 3.150 meters avstånd med alla pjä
serna. Salvorna föllo nära de fientliga kanonerna, men deras verkan 
kunde ej iakttagas på grund av att det nu var så mycket rök och dis, 
att sikten blivit starkt försämrad. Då jagaren kommit förbi Wolmi 
och endast kunde skjuta med aktra pjäserna, började nedslag ånyo 
ligga runt fartyget, som då satte högsta fart. 

På jagaren Swenson hade en officer dödats och en sårats av splint 
från ett nedslag i närheten. 

Resultaten av första omgången syntes goda. Endast Collett hade 
fått nämnvärda skador - både De Haven's och Gttrke's kunde be
traktas såsom obetydliga. 

Kl 1750 lämnade konteramiral Higgins Toledo och gick ombord 
på Rochester för samråd med viceamiral Struble. Under fem timmar 
diskuterades programmet för kommande dag. Problemen att förstöra 
vissa farliga fientliga anläggni�gar kvarstod alltjämt. Från ett håll 
framhölls, att jagarna kunde få alltför stora skador, innan de hunnit 
tysta de större batterierna och att därför en kryssare borde gå när
mare kusten för att lämna ytterligare, värdefullt artilleriunderstöd. 

Konteramiral Higgins röstade emot förslaget av följande skäl: 
1. Det var för sent för att göra en så stor ändring i operations

ordern. 
2. Han bedömde, att jagarna skulle kunna reda upp situationen.
3. Därest en kryssare skulle bli sänkt eller skadad i kanalen im1e

bure detta ett svårt nautiskt hinder för att draga tillbaka jagarna. 
4. Kryssaren kunde gå på en mina.
Man förordade i stället en exti·a timmes beskjutning från kryssarna

jämte flera flyganfall för att skydda jagarna. Ytterligare ett antal 
eldledningsplan borde även tilldelas de brittiska kryssarna. 
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Under natten, då jagarna med låg fart höllo sjön utanför Inchon 
i avvaktan på morgonens högvatten, uppsnappades ett meddelande 
från en radiostation i Pyongyang, att 13 av FN:s örlogsfartyg hade 
sänkts eller skadats under en strid vid Inchon. Såsom sänkta upp
gåvos tre små jagare, fyra landstigningsfarkoster och tre pråmar. 

Under färden uppför Flying Fish Kanalen påföljande morgon, den 
14 september, detacherade konteramiral Higgins jagaren Collett och 
den just anlända högsjöbogserbåten Mataco för att fortsätta förstö
ringen av det under gårdagen upptäckta minfältet. Dagens skörd blev 
fem minor. 

Kryssarna stoppade och ankrade kl 1059, och de fem jagarna Hen
derson, Mansfield, De Haven, Swenson och Gurke styrde in mot 
Inchon medan kryssarna öppnade eld och flygplanen på nytt började 
sin verksamhet mot ön, som enligt spanarnas utsago var mycket "av
skalad". Flygplanens anfall upphörde exakt, då jagarna öppnade eld 
kl 1300. 

Chefen på Gurke bedömde fiendens motverkan vara avsevärt sva
gare än föregående dag. Jagarnas eldgivning hade pågått 40 minuter, 
innan den besvarades. Elden från land, som var illa riktad och kort
varig, gav intet resultat. Närmaste nedslag i förhållande till Gurke
var 180 meter. 

Jagarnas eldgivning utfördes lugnt och med god precision. När de 
kl 1415 gåvo sig i väg efter 75 min�ters eldgivning, hade de sam
manlagt skjutit 1.732 st 12,7 cm granater mot Inchon's och \'volmi's 
försvarsanläggningar. Detta var 50 0/o mera än under föregående 
dag, trots att man hafr en jagare mindre i formeringen. Inga som helst 
skador hade uppstått vare sig på fartyg eller personal, och jagarna 
styrde bort från en ö, vars försvar hade tystats. 

När jagarna dragit sig tillbaka, återupptogo hangarfartygens flyg
plan bombningen. Denna gång var det marinkårens flygare från 
eskorthangarfartyget Badoeng Strait, som tjänstgjorde såsom eldleda
re åt de alltjämt skjutande kryssarna. Att eldledningen fu'ngerade väl, 
framgår av en episod, då ett flygplan från 323. jaktdivisionen blev 
beskjutet av en 40 mm luftvärnsautomatkanon från Wolmi-Do. Fly
garen radierade pjäsens läge till kryssaren Rochester, och inom kort 
kom en täckande salva, som tystade densamma. 
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För alla förband, vilka natten till den 15 september voro under 
gång, voro väderleksrapporterna för dagen D av synnerligen stort 
intresse, icke minst med hänsyn till, att en ny tyfon befann sig på 
visst avstånd. Rapporten var lugnande i detta hänseende och löd: 

"Tyfon 'Kezia' icke längre farlig och inga nya tyfoner under utveckling. 
Vädret förutses bli klart med sikt av minst 16 km, vind 6 knop från nord
ost. Nlgot molnigt omkring kl 0900 och möjligen några regnskurar sent 
på kvällen, Allmänna utsikter för närmaste dagar goda." 

Befäls förhållanden6 

Viceamiral Ch. T. Joy var i sin egenskap av chef för sjöstridskraf
terna i Fjärran Östern och via chefen för 7. flottan, viceamiral Struble, 
högste befälhavare för alla styrkor, som deltogo i amfibieoperatio
nen intill dess att befälet över trupperna i land kunde överlämnas 
till general Almond i dennes egenskap av chef för X. Kllren. 

Befälet över landstigningsstyrkan fördes på motsvarande sätt av 
konteramiral J. H. Doyle "Commander Attack Force" - intill dess 
att brohuvudet hade säkrats och generalmajor 0. P. Smith meddelat, 
att han som "Commander Landing Force" var beredd att övertaga 
detsamma. 

Härefter skulle på order av chefen för 7. flottan "Attack Force" 
upplösas, och konteramiral Doyle i egenskap av "Commander Naval 
Support Force" operera direkt under chefen för sjöstridskrafterna i 
Fjärran Östern, 

Anstyming och åtgärder före kl 0630. 

De fyra fartyg, som tagit ombord trupper för anfallet mot Wolmi
Do, voro: 

Fort Marion (LSD 22) förbandschefsfartyg 9.375 ton samt 
Diachenko, Horace A. Bass1 och Wantuck (APD 123-125) om 

vartdera 1.400 ton, 

0 Se även bilaga 2. 
7 I forts. kallad Bass. · 
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Förbandschef för denna grupp var kommendörkapten Sears, i van
liga fall konteramiral Doyle's stabschef. Ombord på fartygen befann 
sig IIL bat av 5. mal'inregementet under överstelöjtnant R. D. 
Taplett. Till denna omgång hörde även "The Tractor Group", vil
ken omfattade 8 större landstigningsfartyg - LST. 

Transporten samlades kl 0030 på okänd rendezvousplats och nådde 
kl 0230 inloppet till Flying Fish Kanalen. Tre jagare gingo främst 
i den långa formeringen, följda av de fyra trupptransportfartygen 
och ett par mindre landstigningsfarkoster. Kolonnen avslutades med 
kryssarna och ytterligare en jagare. Förbandet rundade Palmi-Do, 
vars fyr lyste klart i mörkret, 

Att styra upp för Flying Fish Kanalen var ingen sinekur i natt
mörkret, även om jagarna gått leden två gånger tidigare. Månen var 
ej uppe, och alla fartygen gingo väl förskärmade. På bryggorna 
kände personalen l'öklukt från eldsvådor inne i land på omkring 
16 km avstånd, en påminnelse om de senaste bombardemangen. 

Strålkastare fingo ej användas, men trots mörkret blev navige
ringen upp genom kanalen rätt enkel tack vare att de många öarna 
tydligt kunde urskiljas pil radarskärmarna. En episod under inseg
lingen bör nämnas: Vid ett tillfälle förväxlade man registrerande 
bojar med väntade fientliga självmordsbåtar. 

Den största svårigheten beredde tidvattenströmmen, som hade en 
fart av 3½ knop. Kl 0500 voro alla fartyg på angivna platser för 
beskjutning. Härom säger kommendörkapten Sears: 

"Innan mina fartyg ankrade, hade vi fått meddelande om att nllgra av 
kustbatterierna i Inchon kunde bestryka vllra sydligaste ankarplatser, varför 
jag gav order att skifta alla 720 meter längre nordvart si\ att vi skulle få 
\Volmi mellan oss och de rapporterade batterierna." 

Kl 0530 rapporterade Sears, att han lyckligen passerat den krokiga 
farleden och nu låg i läge för att landsätta trupperna på Wolmi-Do. 

Kl 0540 beordrades landstigningsstyl'kan i båtarna. Från Bass,

W antuck och Diachenko ur lastades marinsoldaterna i 17 landsätt
ningsfarkoster (LCVP).8 Från Fort Marion sjösattes tre LCU,9 var
dera med tre stridsvagnar ombord. Alla landsättningsbåtarna bör]ade 

8 Landing Craft, Vehide Personel. 
9 Landing Craft, Utility. 
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cirkla i eldlä av de stora fartygen. Avsikten med denna urlastning 
innan landstigningens början var att om möjligt förebygga personal
förluster, om något av transportfartygen skulle skadas eller sjunka. 

Kl 0545, då morgonen grydde med molntäckt himmel och hotande 
regnbyar, började tredje dagens beskjutning av Wolmi-Do med en 
20,3 cm salva från kryssaren T oledo. Omedelbart därefter följde 
eld från övriga fartyg samt flygplanens bombning. 

Kl 0615-0630 sköto de tre raketfartygen spärreld med god ver
kan. Då elden öppnades var sikten god, men rök och damm inom 
målområdena medförde snart att eldens verkan icke kunde iakttagas 
från fartygen. Samtidigt försvårade dock rökbildningen nordkoreansk 
motverkan från Inchon. Om effekten av raketfartygens eld uppger 
deras divisionschef följande: 

"LSMR10 användes för första gången i strid och ha bevisat sin använd
barhet och sitt existensberättigande, Dessa 60 meters fartyg voro avsedda 
att lägga spärreld över fientliga anläggningar med tillhjälp av raketer frå,n 
närn håll. Man skulle kunna kalla oss för flottans gevärsskyttar; dem vi icke 
döda, skrämma vi till döds." 

"Vid Wolmi-Do fingo vi ett generalprov pil grund av de vitt skilda 
mälen på olika· höjder. Varje rakctfartyg var utrustat med 10 st raket
automatpjäser. Under en dag vid Inchon avfyrade fartyget 6.421 raketer 
av vilka endast 35 klickade. Vi kunde ha skjutit flera, men våra kort
disransrakctcr togo slut," 

Kl 0627½ lämnade första landstigningsomgången sin utgångslinje 
med kurs mot Grön Strand på cirka 800 meters avstånd, fart 9 knop. 
I denna omgång ingingo två kompanier - G och H -,- ur III. batal
jonen av 5. marinrege'i:nentet, som medföljt Bass och Wantuck. Medan 
de 8 LCVP styrde mot land mellan vrak och skrov vid Grön Stranå, 
riktade hangarfartygens flyg ideliga anfall mot området. Bl. a. fällde 
en grupp på 8 flygplan ur 323. divisionen bomber mot öns högsta 
parti, varvid 7 av 8 fällda 225 kg bomber landade rätt i målet. 
Samma flyggrupp förstörde även en pansarbil på piren mellan ln
chon och ön. 

Marinkårens Corsair-plan underhöllo en livlig eld mot stl'andom
rådet, tills båtarna voro endast cirka 50 meter från land. 

Civilbefolkningen hade nu börjat vidtaga en del skyddsåtgärder. 
Trots eldgivningen sökte sig somliga ut på mudderbankarna, där de 

2 

10 Landing ship, medium, Rocket. 
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Anfallsområdena vid lnchon 

grävde skyddsgropar. Andra togo sig ombord på båtar i hamnen för 
att komma ut till angränsande småöar, som ej voro berörda av striden. 

Ombord på Mount McKinley, som styrt uppför kanalen på mor
gonen, hade generalerna Shepherd och Smith befunnit sig på bryg
gan, redan innan det blivit ljust. Då högtalarna ombord meddelade, 
att "landstigningsstyrkan lämnar startlinjen", fingo de sällskap av 
general MacArthur jämte amiralerna Joy och Struble. 

Kl 0628 gjorde samtliga skjutande fartyg "Eld upphör". 

18 
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Händelser mellan kl 0630 och 0807. 

Platsen för själva landstigningen var badmanden på västsidan 
av öns norra udde. I anfallet voro som nämnts kompanierna G och H 
insatta med kompani I i reserv. Enligt stridsplanen skulle kompani 
G tränga in ett kort stycke över udden och därefter svänga av åt 
höger. En pluton skulle taga den höglänta terrängen, och de båda 
övriga säkra västra stranden och regla av piren till So-Wolmi-Do.

Kompani H skulle därefter först framtränga tvärs över udden och 
sedan göra höger om marsch, taga byn och därefter spärra piren, 
som ledde in till Inchon. Därpå skulle förbandet fortsätta län1?;s östra 
stranden förbi Standard Oil's cisterner till öns södra udde, där sam
band borde kunna vinnas med kompani G i närheten av gasverket, 

När kl 0631 den första landstigningsomgången nådde Wolmi-Do, 
var sikten så begränsad, att man knappast kunde se ön, förrän bå
tarna voro nästan ända framme. Marinsoldaterna stormade i land, 
passerade rykande kratrar efter granatnedslag och förkolnade träd
stammar. Luften var fylld av krutlukt, närmast påminnande om en 
blandning av ruttna ägg och ammoniak. 

Kl 0635 kom andra landstigningsomgången, och 10 minuter senare 
stötte LCU stävarna i land. Stävdörrarna fälldes ned, och nio strids
vagnar rullade ut. Tre av dessa voro försedda med skovelblad för 
röjning av taggtrådshinder och igenfyllning av skyttegravar. Tre 
andra voro utrustade med eldkastar�, särskilt lämpade att rensa 
bunkrar och förrådsgropar. Förvånansvärt ringa motstånd mötte. 
Endast 17 marinsoldater sårades av kulsprute- eller handvapeneld, 
huvudsakligen kommande från befästningarna på Inchon-sidan. 

Försvaret av Wolmi-Do sköttes av en bataljon på 400-500 man 
beväpnade med bl. a. gevärsgranater och automatvapen. De splittra
des snart i små grupper, som snabbt nedkämpades av anfallsstyrkans 
trupper, vilka svepte fram för att erövra högplatån på öns mitt. 

Åtskilliga nordkoreaner kapitulerade så fort de fingo syn på de 
amerikanska marinsoldaterna, andra slogos tills de stupade, medan 
återigen några hoppade i sjön för att simma över mot Inchon. Kul
spruteeld gjorde dock slut på dem, innan de hunnit över. 

Kl 0700 hade III. bataljonen hunnit halvvägs över ön, och kl 0701 
hissades amerikanska flaggan på öns högsta punkt. Först då gick 
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general MacArthur ned från bryggan pi Mount McKinley, där han 
vistats sedan landstigningen började. 

Sedan fortsatte marinsoldaterna sin framryckning genom snår och 
mellan sifferblock mot udden på Wolmi-Do. En grupp hårdföra 
nordkoreaner höllo alltjämt stånd på So-Wolmi-Do och riktade 
sina ännu användbara kanoner mot Wolmi-Do. Från \Volmi's högsta 
punkt begärde överstelöjtnant Taplett per ultrakort radio, att "Strike 

Charlie" - en grupp på 8 Corsairplan från marinkåren - skulle 
bomba och beskjuta ett område kring fyren på So-Wolmi-Do. Grupp
chefen ledde sitt förband ned mot målet, där fem 225 kg bomber 
fälldes och många raketer avfyrades. Kl 0807 radierade Taplett till 
sjöstridskrafterna: "Wolmi-Do erövrat". 
· Därefter insattes en .stridsvagn jämte e.n gevärsgrupp längs pir

armen. Det uppstod en kort och häftig strid, varefter So-Wolmi-Do's
motstånd var övervunnet.

Kl T + 15 eller 0645 landade de landstigningsfartyg (LST), som 
medförde ammunition m. m. för första landstigningsomgången vid 
Grön Strand. Ombord fanns även en grupp ingenjörsoldater och en 
styrka ur den "strandavdelning", som skulle ombesörja lossningen, 
Så snart ingenjörsoldaterna kommit i land, igångsatte de omedelbarr 
mimöjning. Härvid desarmerades omkring 300 truppminor av rysk 
tillverkning. Mudderbankarna utanför själva strandlinjen hindrade 
säker tilläggning, varför "kavelbroar" hastigt måste läggas ut till 
själva kanten. Eld fråi1 fientliga handvapen störde emellanåt, men 
ingenjörsoldaterna ledo inga förluster och togo t. o. m. några fångar. 
Från LST landsattes även stridsvagnar, väghyvlar och eldkastare. 
Endast obetydligt motstånd mötte dessa senare anfallsstyrkor, då de 
forcerade höjden på öns mittparti. 

I enlighet med tidigare uppgjorda planer vidtogos därefter för
beredelser för att framsända ett detachement ur I. stridsvagnsbataljo
nen längs den 300 meter långa piren från Wolmi-Do till Inchon, 
sedan en utsänd ingenjörpatrull konstaterat, att denna var fri från 
minor. Flygunderstödet efter landstigningen var så ordnat, att 8 st 
Corsair-plan startade från hangarfartygen var 90 minut avsedda för 
direkt samverkan med marinsoldaterna. Vid motsvarande tider star
tade ytterligare 8 plan av samma typ och fyra Skyraiders för be-
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Marinsoldater observera bakom en stridsvagn på piren flyganfall mot 
So-W' olmi-Do's artilleriställningar. 

(Foto: Dcpartment of Defensc) 

kämpning av mål utanför artilleriets porte samt för underhålls- och 
förbindelsebekämpning. 

Fem Corsairs hade startat kl 0730 med full last av bomber och 
raketer för att avpatrullera vägarna från Suwon till Inchon och hejda 
varje fientlig styrka, som försökte röra sig mot det omstridda bro
huvudet. Strax utanför Inchon upptäckte de ett par kulspruteställ-

. ningar, en artilleriställning och ett ammunitionsupplag, vilket efter 
beskjutning flög i luften. Knallen och vibrationerna märktes ända 
till Moimt McKinley. 

De amerikanska förlusterna under detta avsnitt av striderna upp
gåvos till 17 sårade, medan 136 nordkoreaner togos till fånga och 
180 dödades. 
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Händelser mellan kl 0807 och 1730. 

Intill kl 0807 hade underrättelsetjänstens förmodande om ringa 
motstånd bekräftats. Efter intagandet av Wolmi-Do kom emellertid 
den kritiska mellanperiod, då tidvattnet föll och de torrlagda stora 
mudderbankarna mellan ön och fastlandet förhindrade landsättning 
av ytterligare trupper. Under tiden intill nästa högvatten hade där
för fienden möjlighet att nå tillfällig överlägsenhet gentemot de land
satta styrkorna genom att draga till sig förstärkningar från Kimpo
flygfältet och även från Söul. I avsikt att hindra detta riktade ma
rinkårens och flottans flyg kraftiga slag mot nordkoreanernas kom
munikationer inom en 40 km-zon runt hamnen. 

Både flygunderstödet och den samordnade elden från örlogsfarty
gen dirigerades till att börja med från Mount McKinley. På efter
middagen den 21 september (således dagen D + 6) flyttades emeller
tid ledningen för det taktiska flyget i land.11 

Sent på eftermiddagen började det regna, vilket hindrade opera
tionerna i luften, men då övertog fartygsartilleriet uppgiften att 
regla av tillförseivägarna. Fienden torde blivit förbluffad av om
fattningen av och snabbheten i operationerna och gjorde icke några 
försök att undsätta staden. 

Under de närmaste timmarna efter landstigningen fortsatte ingen
jörsoldater och grupper ur "Shore Party" att utbygga den illa till
tygade ön Wolmi-Do till en framskjuten ställning för anfallet mot 
Inchon. Den 300 meter långa piren till fastlandet reparerades, så att 
marinkårens stridsvagnar skulle kunna taga sig fram längs densamma. 
A ven i övrigt fortsatte förberedelserna för eftermiddagens landstig
ning, medan ännu lågvatten var rådande. Bl. a. drogo sig raketfar
tygen ut ur hamnen för att intaga ny last av raketer. Personal till
hörande "Construction Battalion", de s. k. Seabees, anlände till ut
sedd arbetsplats kl 1500 och började lossa sina pontoner vid Wolmi
Do. Sent på eftermiddagen voro såväl hamnpontoner ("ponton 
docks") som pontonbroar ("ponton causeway piers") tillriggade, 
trots att den kraftiga strömmen hade svept i väg en sektion, innan 
den hunnit bli ordentligt förankrad. 

11 Se bilaga 2.
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Den för landstigningen i själva staden avsedda Transport Group 

90.2 omfattade följande fartyg: 

Fartyg I Typ Depl i ton Fart i Transportkapacitetvid full last knop 
George Clymer (APA) 27 18,000 18,4 l.400 man + 27 landstig-ningsfarkoster
Cavalier (APA)37 16,000 18,4 ? + landstigningsfar-koster 
Pickaway (APA) 222 12.450 17,7 l.560 man + 3.000 tonförrll.d
Henrico (APA) 45 16.000 18,4 ? + 24 LCVP 
Noble (APA) 218 12.450 17,7 1.560 man + 3.000 ton förrll.d 
Union (AKA) 106 14.160 16,5 4.500 ton + 24 LCVP 
Alshain (AKA) 55 12,800 16,4 5.200 ton last + 2.200 ton stridsvagnar 
Achemer (AKA) 53 12.800 16,4 5,200 ton last + 2,200 ton stridsvagnar 
Oglethorpe (AKA) 100 12,800 16,4 5.200 ton last + 2,200 ton stridsvagnar 
Seminole (AKA) 104 14.160 16,5 4.500 ton 
Th11ban (AKA) 19 12,800 16,4 5,200 ton last + 2,200 ton stridsvagnar 
Whiteside (AKA) 90 12.800 16,4 5,200 ton last + 2.200 ton stridsvagnar 
Washburn (AKA) 108 14.160 16,5 4.500 ton 
President (APA) 18 16.000 18,4 1.500 man 
jackson 

Gumton Hall'' (LSD) 4.500 17 18 LCM + 18 LCVP 
Comstock•:• (LSD) 9.375 15,4 14 LCM 
* På varje fartyg funnos 3 LSU.

Inseglingen förlöpte friktionsfritt bortsett från ett mindre haveri 
på Union.

Kl 1530 började de anfallsstyrkor, som tillhörde nästa landstig
ningsomgång att lasta in i landstigningsbåtarna, varefter dessa styrde 
mot samlingsplatsen 1350 m från Röd Strand. 
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En del av transportflottan verkställer förberedelser till eftermiddagens 
landstigning (Foto: British Admir.dt• 

/nchon under beskjutning från sjön före eftern:iiddagens landstigni11



Kl 1645 inleddes anfallets nästa skede med beskjutning från sjön 
och insats av flyg. Eldkraften var våldsam. I beskjutningen deltogo 
kryssarnas 20,3 och 15 cm kanoner, jagarnas 12,7 cm artilleri �amt 
40 mm och 20 mm automatkanoner. Två kryssare och fem jagare 
hade ankrat så nära land som möjligt, varifrån de gåvo direkt stöd åt 
LST, LCVP och andra landstigningsfarkoster, när dessa med högsta 
fart styrde in mot stränderna. Elden upphörde först 15 sekunder 
innan stranden nåddes, 

Fiendens motverkan under landstigningsfarkosternas infart bestod 
endast av sporadisk och ineffektiv eld från granatkastare riktad mot 
de mindre, understödjande fartygen. Då de första soldaterna till
hörande 1. oh 5. marinregementena enligt tidtabellen landstego på 
Blå respektive Röd Strand, mötte endast eld från enstaka pjäser. 

Händelser under eftermiddagens landstigning från kl 1730. 

Den förberedande beskjutningen tycktes ha gjort sådan verkan, 
a,tt nordkoreanernas försvar hade desorganiserats om icke helt för
lamats, På båda stränderna visade sig vallen mot sjön vara ett hinder 
för fienden själv. Tidvattnet strömmade fortfarande in. På grund 
av att tyfonen "Kezia" förskjutit den normala tidvattenföljden, 
skulle tidvattnet ej nå största höjd förrän kl 1919, d, v. s. 35 minuter 
efter solnedgången kl 1844. 

Tidvattenförhållandena och begränsad sikt orsakad av rök från 
brinnande byggnader samt avsaknaden av förövning gjorde att många 
av flottans båtstyrare förde sina farkoster till fel stränder. Den första 
omgången, som följde ledarbåtar, kom visserligen rätt, men flera av 
de följande båtarna, som fått sätta av utan särskilda ledare, landade 
på fel plats, Såväl pluton- som kompanichefer hade därför stora 
svårigheter att samla sina förband. 

Det starkt begränsade utrymmet vid Röd Strand medgav sam
tidig landstigning av blott två kompanier, varför det blev nödvändigt 
för 5. marinregementet att landsätta sina två främsta bataljoner 
sida vid sida med kompanierna i kolonn. Som första anfallsmål 
hade angivits två dominerande kullar kallade Kyrkogårdshöjden och 
Observatoriehöjden belägna omkring 900 meter in i land. 
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Brohuvudets omfattning den 15 september kl 2400 

Händelserna vid Röd Strand. 

Fiendens granatkastar- och automatvapeneld var icke samlad och 
dessutom illa ledd, då landstigningsfarkosterna landade och de två 
bataljonerna i 5. marinregementet under befäl av överstelöjtnant 
Raymond L. Murray började äntra över vallen på Röd Strand. Efter
som det ej fanns tillräckligt med änterstegar och fartygselden blott 
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delvis raserat murverket, fingo marinsoldaterna äntra över muren 
bäst de kunde. 

Vid Röd Strand var stenmuren cirka 1 meter för hög för att land
stigningsbåtarnas fällbara stävluckor skulle kunna nå upp till krönet. 
Tre båtar i första omgången kunde emellertid landsätta sitt folk 
genom hål i stenmuren. På några båtar kom man underfund med, 
att ä11te1·stegarnas krokar icke voro breda nog för att få tag om 
murens överkant, I dessa båtar kastade ett par kraftiga marinsoldater 
kamraterna bokstavligen över krönet, så att de kunde anfalla närlig
gande löpgravar, Eld från fientliga prickskyttar och granatkastare 
började sätta in, då tredje omgången rusade mot land. De röda hade 
skickligt täckt delar av sina skyttegravar med plåtar. Dessa kastades 
nu åt sidan, då eldgivningen började man mot man. Förlusterna för 
de anfallande blevo stora under dessa första minuter ,......., 8 döda och 
28 sårade. 

De tre första omgångarnas båtar hade återvänt tämligen ostörda 
av fientlig eld, men då fjärde omgången styrde in, brakade det löst 
på allvar. Eld från granatkastare och kulsprutor utgick från många 
häll. Femte omgångens båtar, som befunno sig på startlinjen, fingo 
order från kontrollfartyget och började infarten mot Röd Strand 
ungefär 1.350 meter rätt förut. 

Kort efter det båtarna satt av, började det regna. 
Kl 1800 landsteg första omgången ingenjörsoldater jämte avdel

ningar ur strandbataljonen, vars �ekognosceringstrupp satte upp 
strandsignaler under eld från fiendens automatvapen. 

Landstigningen kunde dock i stort. sett fortgå enligt plan. 
Under väntan på att sammanlagt 10 landstigningsomgångar skulle 

nå i land, låg en olastad LCVP under befäl av officer från chefs
fartyget med order att fungera som rapportör nära till hands för 
att taga ombord soldater från en LCVP, som dlkat rammas av en ko
reansk bevaknings(PC)-hiit, Dessa landsattes tillsamman med 10; 
omgången mitt under häftig eld från prickskyttar och någon eld från 
granatkastare. Soldaterna togo sig emellertid lyckligt över krönet 
med hjälp av sina stegar. 
När denna LCVP backade ut, var stranden klar för iltskilliga 

LCM, som skulle landsätta nästa omgång. Dessa kommo visserligen 
in snabbt, men lossade inte fort nog. Orsaken därtill var förmod-
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!igen den häftiga elden från prickskyttal'. Innan LCM hade lossat
färdigt och backat ut, syntes flera LST styra in. Kontrollofficeren
radierade till Bass och underrättade kaptenlöjtnant Schneel om att
LST voro 15 minuter före tiden och att stranden inte var klar.
Tack vare att meddelandet innehöll numret på ledande LST (nr
859), kunde ledningen på ett eller annat sätt stoppa omgången
ifräga.

Då alla LCM voro klara, kunde LST styra in kl 1910. 

Dessa som ingingo i andra omgången av 90.3. Tractor Group hade 
styrt uppför kanalen och följt förbandschefen mot Röd Strand en
ligt plan. Mudderbankarna voro besvärande nog, och dessutom kom
mo fartygen under beskjutning, vilket var särskilt obehagligt, efter
som de voro lastade med diverse eldfängda saker såsom smörjolja, 
napalm, bensin och ammunition. Det blev snart kulhlll i bränsle
faten, och flera av de ammunitionslastade bilarna fingo träffar, men 
ingen exploderade. 

Chefen på LST 859, Löjtnant Tinsley, vars fartyg gick främst, be
rättar härom följande: 

"Jag satte först S knop, men då vi voro ungefär 1.000 meter från stran
den började vi få bottenkänning akterut, varför jag ökade farten till 10 
knop. Intill dess vi klarat detta område, var styrningen besvärlig. 

När vi närmade oss stranden, fingo vi på oss eld från granatkastare, 
automatvapen och prickskyttar. Ju närmare vi kommo, desto tydligare 
blev det, att fienden skjutit in sig på tilläggsplats nr 1. Därför beslöt vi 
lägga till vid omd.de nr 2 i stället och att taga fientliga eldvapen under 
beskjutning, Detta gjorde vi också och togo högra delen av stranden under 
eld. 

Eftersom vi hade last av bensin förut på huvuddäck, gingo vi med stäv
portar och stävluckor stängda för att hindra fientlig eld att nå fram till 
detta förråd och till den där stuvade ammunitionen. Som skydd voro våta 
madrasser och livvästar placerade runt bensinfaten," 

LST 883 följde fem minuter efter LST 859 och hade även haft 
tillfällig grundkänning ute på mudderbankarna. Akter om 859 kom 
914 och sedan 975. Chefen för denna landstigningsfarkost hade fått 
order att lägga i land med allt artilleri skjutande. Elden koncentre
rades mot Inchons kyrkogårdshöjd, där ett flertal automatkanoner 
funnos. Då fartyget närmade sig land, observerade chefen, att många 
marinsoldater ännu kröpo bakom strandvallen nedhållna av kraftig 
eld från fiendens kulsprutor. När bogen stötte mot land, vräkte den 
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R!å strand landsattes marinsoldater även i amfibiefarkoster (" amtracs") 

(Foto: Dcpartmcnt of Dcfcnsc) 

Marinsoldater storma över krönet 



upp en skur av mudder, sand och spillror. Kort efter det lossningen 
börjat, träffades fartyget av en granatkastarprojektil. Andra slogo 
ned i närheten, dock utan att göra skada. På många håll i fartyget 
kunde man efteråt iakttaga ett stort antal kulMl, åtskilliga orsakade 
av 20 mm:s ammunition. 

Värst åtgången blev LST 97 3, som just vid landningen träffades 
av en granatkastarprojektil på ett mycket eldfängt ställe, nämligen 
mitt bland de bensinfat, som voro stuvade babord för. Bensinen rann 
snart ut över huvuddäck och läckte ner i trossbottnen genom hål i 
däcket efter sprängstycken av granater. Tack vare skyddstjänst
personalens snabba åtgärder - bl. a. avstängdes strömmen från alla 
elektriska motorer - lyckades man dock förhindra att brand ut
bröt. 

Inom området utanför Röd Strand rådde svår trängsel, uppgav 
chefen på LST 857, varjämte rök, damm och dis medförde stora ris
ker för kollision. Han hade fått order att styra in kl 1836 och gjorde 
detta med högsta fart. Kl 1845 kolliderade fartyget med syd
koreanska patrullbåten PC 702, som låg till ankars i farleden, men 
ingen större skada uppstod. LST 857 fortsatte mot land och möttes 
av eld från granatkastare, automatvapen och handvapen. Från far
tyget kunde man just i landningsögonblicket se, hur en omgång ma
rinsoldater rusade över strandvallen och hoppade ner i närbelägna 
skyttegravar, där de råkade i närstrid. Nu fick LST 857 flera träffar, 
varvid en man dödades och en annan slogs medvetslös. Samma salva 
slog även hål på 9 fat bensin, som emellertid inte råkade i brand. 
Artilleriet på LST 857 tystade sedan den fientliga elden. 

Chefen på LST 799 kom sist med sitt fartyg kl 1912. Han hade 
minskat till "3/4 framåt", då fartyget stötte mot land, men även 
detta var naturligtvis alltför stor fart. Stäven trycktes in i strand
vallen, varefter fartyget studsade tillbaka, eftersom strömmande 
vatten drog det ut. Från LST 799 kunde man iakttaga, att nord
koreanerna alltjämt hade fotfäste i det sönderskjutna systemet av 
skyttegravar, som sträckte sig blott 12 fot från strandvallens krön. 

Alla åtta LST hade kunnat komma i land. Nu gällde det loss
ningen. Den inträffade fördröjningen innebar, att ringa om ens något 
dagsljus fanns kvar för lossning av förråd, som voro oundgängligen 
nödvändiga för de två anfallsgrupperade regementena, vilka skulle 
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tränga in i staden, Eldskenet från ett brinnande bryggeri åstadkom 
dock viss belysning. 

Annu en gång var strandvallen till besvär. Åtskilliga LST kun
de nämligen icke öppna sina stävportar helt på grund av att muren 
hindrade, På LST 97 3 låg exempelvis stäv luckans yttre ända hela 
2 meter över marken och tung utrustning kunde alltså icke lossas, 
Ett par andra fartyg kunde dock fira ned stävluckorna och lossa 
lasten. Först kommo väghyvlar, vilka utan hänsyn till eld från prick
skyttar eller nedslag från granatkastare började riva ned muren bit
vis, varhelst det erfordrades för lossningen. Sedan kommo stridsvag
narna brummande nedför de nu helt utfällda stävluckorna. 

Väghyvlarna fingo även en annan och än ovanligare användning. 
Förtöjningspollare saknades i murkanten, varför en av väghyvlarna 
fick gräva ned sitt blad i marken, varefter det gick bra att ordna 
förtöjning vid fordonet, och på så sätt undgingo de tunga LST att 
dragas ut med fallande tidvatten, Samtidigt började andra väghyvlar 
fylla de 1,2 m djupa skyttegravarna med jord och krossa en del 
timmertäckta bunkrar, i vilka några fanatiska motståndare ännu 
höllo stånd. Före kl 2000 torde dessa uppgifter ha varit genomförda. 

Sedan allt detta var gjort ägnade marinkårens ingenjörsoldater 
och strandavdelningen natten åt att organisera förråds- och ammu
nitionsupplagen, vilka skulle räcka, till dess de tömda LST kunde 
draga sig tillbaka vid morgonens högvatten för att lämna plats åt 
fartyg med nya förråd. Totalt lossades i denna omgång 400 ton am
munition, 240 ton stridsproviant, 120 ton vatten och 40 ton bränsle. 

Det första artilleriet tillhörande 11. marinregementet började land
sättas på Grön Strand kl 1845, och redan kl 2150 höllo I. och II. 
divisionerna på att gå i ställning på Wolmi-Do. Då motståndet var 
ringa och rökslöjor fortfarande hängde över staden, kom det endast 
till ringa eldgivning under natten. 

Endast 1½ timmes dagsljus återstod, då "lädernackarna"12 bör
jade sin framryckning genom gator och alleer i Inchon. Kompani
officerarna hade fått korta beskrivningar på vägarna. Delvis tack 
vare dessa kunde de nå sina första mål, medan LST ännu belade om
rådet med 75 mm och 20 mm eld. Anfallskolonnerna från 5, marin-

12 Benämningen på marinkårens soldater.
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1·egementet avancernde snabbt. Kompani A måste t. o. m. under några 
minuter avbryta sin framryckning mot högsta punkten på Kyrko
gårdshöjden, emedan LST ännu höllo på att avgiva eld mot denna 
ställning. Det gick ej längre att hålla något tidsschema, medan de 
två bataljonerna under tilltagande skymning tvingade sig fram mot 
Observatoriehöjden. Fienden var mera "konservativ", och motstån
det, som tidigare varit måttligt, upphörde helt vid mörkrets inbrott. 
I. bataljonen nådde toppen av Observatoriehöjden kl 2000 och fick
här kontakt med II. bataljonen till hög,er .. P.atr.uller skickades ut om
kring 450 meter framför frontlinjen, men de mötte. intet motstånd.
Det började regna sent på kvällen och regnet fortsatte framåt nat
ten, som var anmärkningsvärt mörk. Det blev därför mycket snubb
lande, ramlande och svärjande, när kompanierna satte ut poster och
skickade fram patruller.

Under natten fortsattes också förberedelserna för urlastning av 
ytterligare artilleri och annan tung utrustning, som man kunde 
böl'ja föra i land vid morgonens högvatten. 

Händelserna vid Blå Strand. 

Vid Blå Strand utfördes anfallet av 1. marinregementet med II. 
bataljonen till vänster och III. till höger. Liksom vid 5. marinrege
mentet landade första omgångens farkoster på avsedda platser, men 
sedan uppstod avsevärd förvirring. Tillfarten till enda öppningen 
i muren på Blå Strand hade blockerats genom ett jordskred orsakat 
av flottans artillerield, och de a;1fallande trupperna måste därför 
klättra över den 5 m höga strandmuren. I första omgången land
stego också ingenjörsoldater, vilka omedelbart kastade upp änternät 
över muren samtidigt som de satte i gång med att rasera delar därav 
genom sprängning. 

Fiendens motverkan var här mycket ringa. IL bataljonen, som 
efter landstigningen framryckte genom ett glest bebyggt fabrik,som
råde för att taga höjderna i stadens södra utkanter, hade en enda 
man sårad. För III. bataljonen gestaltade det sig på liknande sätt. 
De första styrkorna kommo snabbt i väg. Terrängen innanför denna 
bataljons landstigningsområde bestod av risfält, medan bebyggelsen 
utgjordes av lagerhus och fabriker. Endast få fientliga skyttar för-
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sökte hindra framryckningen, vilken fortsatte efter mörkningen utan 
större hänsyn till skyddet av flankerna. 

Ehuru förvirringen inom de efterföljande omgångarna var större 
än vid Röd Strand och ledde till vissa förseningar, nåddes bataljoner
nas anfallsmål mellan kl 2000 och 2200, varefter styrkorna grävde 
ned sig. 

Ansträngningarna att landa med LST inom 1. marinregementets 
område misslyckades. Dessa lastfartyg strandade allt för långt ut 
för att kunna lossas under natten, varför de medförda förråden 
måste stanna ombord till morgonens ( den 16 september) högvatten. 
Vid denna tidpunkt hade flera LST utan någon fientlig motverkan 
närmat sig Röd strand för att lossa, då ingenjörsoldater från marin
kåren meddelade, att hamnmöjligheterna i Inchon snart skulle kunna 
utnyttjas utan särskilda reparationer. 

Det är i detta sammanhang av intresse att se huru sjukvårdstjänsten 
val' ordnad. 

Ombord på LST 898 hade före avgången från Kobe etablerats en 
framskjuten förbands- och operationsplats, vilken sköttes av tre 
marinläkare. "Surgical Team 1" var emellertid icke så lämpligt sam
mansatt med hänsyn till uppgiften - alla likarna voro nämligen 
icke kirurger .13 

Tjugotre minuter efter det fartyget landat vid Röd strand var 
förbandsplatsen i verksamhet, innan ännu lossningen var avslutad. 
Bårbärarna hade vissa svårigheter att i det avtagande ljuset och 
regnet få de skadade förbi lastbilar, stridsvagnar och vägskrapor. 

I rask följd kommo sammanlagt 32 sårade, vilka alla togos om 
hand. Förberedelser voro vidtagna för att omhändertaga högst 300, 
varför arbetet blev mindre än man beräknat, men var dock nog 
omfattande för att hålla sjukvårdspersonalen i gång hela natten. 

Av en fältpräst, som följt marinsoldaterna i land under anfallet, 
fingo läkarna redan under natten höra, att förbandsplatsens omedel
bara närhet till stridsområdet livligt uppskattades av de stridande. 

rn En var specialist på intern medicin, en annan hade just avslutat tjänst såsom
underläkare på ett sjukhus och den tredje var kvinnoläkare, 
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Förbindelsetjänsten hade berett kontrollofficerarna stora svårig
heter. Att nordkoreanerna, så väl beträffande radio trafik som stör
ning, haft utländsk hjälp torde vara ställt utom allt tvivel. 

Så yttrade t. ex. kaptenlöjtnant Allmon, att det enda meddelande 
han hört var ett från "Schneeloch" vid Röd Strand, vari uppgavs, att 
man kunde hålla sina tider programenligt. Allmon påpekade vidare, 
att nordkoreanernas sätt att störa var effektivt. De läto anropen gå 
fram och satte sedan i gång dels med telefonistörning med röster 
dels med mekaniskt åstadkomna _lju.cl_ (i mikr9fon), varigen_om det 
blev omöjligt att höra något av meddelandet. 

Även den för båtarna gällande frekvensen blev föremål för stör
ning. Hade icke varje man på förhand vetat, vad han skulle göra, 
kunde ett våldsamt virrvarr ha uppstått. 

Underrättelsetjänstens uppgifter om fiendens styrka hade varit 
anmärkningsvärt korrekta, efter vad man sedan kunde konstatera. 
De i försvaret insatta bästa förbanden omfattade omkring 2.000 man 
- åtminstone två bataljoner av 226. självständiga marinregementet,
understödda av batterier ur 918. artilleriregementet samt några
smärre underhållsförband. Trupperna bedömdes vara av relativt låg
kvalitet, eftersom de huvudsakligen utgjordes av rekryter, som en
dast hunnit få ringa utbildning.

Händelserna under den 16 september. 

Kl 0630 fortsatte anfallet, 5. marinregementet framgick längs de 
största ost-västliga gatorna till östra utkanten av Inchon, där III. 
bataljonen tillstötte efter att ha gått över från Wolmi-Do under 
natten. Två divisioner ur 11. marinregementet följde i dagningen 
över piren, men 5. marinregementet hade endast föga behov av ar
tilleriunderstöd, då det blott mötte oorganiserat motstånd. 

Samtidigt med 5. började även 1. marinregementet rycka fram 
från den föregående kväll tagna och under natten hållna terrängen. 
Avsikten var närmast att gå fram till i höjd med halvöns smalaste 
ställe - en förflyttning på drygt 6 km. Kompanierna framryckte 
med plutonerna i kolonn genom en terräng uppfylld av kullar odi 
risfält utan att möta något effektivt motstånd. 
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Samband mellan de båda marin regementena nåddes kl 1000, och 
1335 ansattes ett samfällt anfall i huvudriktningen Kansong-Ni för 
att säkra brohuvudet. III. bataljonen av 1. marinregementet detache
rades mot sydöst för att trygga huvudstyrkans högra flank. 

Framryckningen gick som synes raskt. Uppröjningen i de anfal
lande regementenas rygg utfördes av sydkoreanska marinsoldater, 
vilka togo hand om motståndsfickor, som passerats. De infödda, 
som helt nyligen avslutat sin rekrytutbildning, voro så stridsgalna, 
att gatorna blevo osäkra för alla andra koreaner oberoende av poli
tisk åskådning. Anda till dess Inchon kom under civil förvaltning, 
voro dessa sydkoreanska marinsoldater kvar i staden. 

Kl 1730, precis 24 timmar efter det de första båtarna lagt till vid 
stranden, var landstigningens första skede avslutat i och med att 
"Force Beachhead Line" var tagen. Nu övertogs också befälet i land 
av chefen för marindivisionen, generalmajor Smith, som etablerat sin 
stabsplats i det nära brohuvudets främre begränsning liggande läger, 
som tidigare utnyttjats av besättningstrupperna. Under denna dag 
gjorde hangarfartygsbaserade förband 72 starter för olika uppdrag 
varierande mellan direkt taktisk samverkan och isolering av strids
området. Flygplan från Valley F orge förstörde 27 fordon inom ett 
område 10 km ost Inchon vid Taejong. Flygplan från Sicily hade 
också med framgång ingripit i striderna. 

Omkring kl 0600 hade en omgång A, bestående av 8 tungt las
tade Corsairplan, vai;t och ett utrustat med en napalmbomb och 8 
ATAR-raketer,14 vid Kansong-Ni upptäckt 6 stridsvagnar typ T-34, 
vilka under natten framgått från Sosa mot utkanterna av Inchon. 
Flygarna gingo direkt till låganfall. En stridsvagn tändes av napalm, 
en annan hejdades efter träffar med raketer, som åstadkommo läckage 
i bensintankarna. En tredje stridsvagn träffades av raketer, så att 
dess band sprängdes bort. Övriga undgingo skador. Ett av planen 
träffades av fientlig eld och störtade. De äterstående stridsvagnarna 
förstördes samtliga kl 0645 av nästa omgång utgående attackplan. 

Underhållsproblemen kommo denna dag mycket närmare sin lös
ning, när 17 av 23 LST lyckligt landade vid morgonens högvatten 
för att lossas av I. strandbataljonen och till denna detacherade för
band ur 2. ingenjörbrigaden. 

14 Ostyrd krutraket. 
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På strandområdet funnos nu tre avdelningar ansvariga för loss
ning av armens, flottans och marinkårens förråd. Ringa samver
kan föreföll existera dem emellan och situationen hotade att bliva 
kaotisk. Inchon's hamn var ännu full av gamla skrov och andra 
hinder för navigeringen, varjämte flertalet lysbojar saknades. Inre 
hamnen var icke i stånd att taga emot fartyg, och inga lotsar funnos 
för att taga in de stora fartygen. 

I detta läge inträffade i Inchon konteramiral Thackrey, vilken av 
viceamiral Joy ställts till konteramiral Doyle!s förfogande. Thack
rey, vilken tursamt nog på förhand hade studerat hamnförhållanden 
i Inchon, fick omedelbart order att taga hand om lossningen av alla 
transportfartyg. 

Thackrey gav sig i land, tog sig till fots och med jeep från det 
ena strandområdet till det andra utan hänsyn till de prickskyttar, 
som ännu funnos kvar. Han lyckades få tag på förutvarande syd
koreanske hamnkaptenen och inom kort dessutom på hamnlotsar. 
Snart visade det sig, att portarna till inre hamnens tidvattenbassäng 
voro manövrerbara för hand, vilket bidrog till att detta område 
relativt lätt kunde ställas i ordning. Farkoster typ LCM bogserade 
bort de odugliga, halvsjunkna skroven, varjämte grodmän satte i 
gång att spränga sådana hinder, som icke kunde bogseras bort. Vidare 
uppmättes utrymmen i lagerhus, vilka ännu voro användbara.15 

Lossningen kunde sättas i gång redan på eftermiddagen denna 
dag och ökade sedan i snabbhet med varje högvatten. Hamnpersona
len och besättningarna på LST blevo så skickliga, att farkosterna 
kunde löpa in, lossa och löpa ut under en och samma högvattens
period. 

De amerikanska förlusterna under den 16. utgjorde 4 döda och 
21 sårad.e. Nordkoreanernas förluster under de två första dagarna 
beräknades till omkring 1.350 man och 300 fångar. Dessutom deser
terade många till marinkårsförbanden. Med undantag för vissa delar 
av XVIII. nordkoreanska fördelningen och smärre enheter ur IX. 
och XVII. fördelningarna utgjorde resten av de försvarande trnp-

15 Enligt uppgjort schema skulle lossningen den 23 september nå upp till 10.000
ton, men då hade konteramiral Thackrey's organisation redan hunnit upp till · 
24.000 ton. 
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Fyra LST 11rlasta vid Röd strand (Foto: Dcpartmcnt of Dcfcn<.c) 

perna en heterogen samling av förråds-, förvaltnings- och utbild
ningsförband. 

Läget i stort karakteriserades vid denna dags slut av att 8. armen 
samma eftermiddag igångsatt sitt stora anfall i södra Korea. Medan 
den nu pressade fienden norrut, gällde det för X. armekåren att 
skära av fiendens förbindelser i höjd med Söul. Avsikten med denna 
kombinerade operation var ingenting mindre än att tillintetgöra 
alla de 13 nordkoreanska fördelningar, som ryckt fram till sydöst
ligaste delen av halvön. De uppgifter, som med anledning härav 
närmast åvilade marindivisionen, eftersom VII. armedivisionen 
ännu ej landstigit, voro att erövra flygfältet vid Kimpo och att gå 
över floden Han för att rycka fram mot Söul. 
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Händelserna under den 17 september. 

Tidigt den 17 september utsattes för första och enda gången de 
utanför Inchon liggande krigsfartygen för ett flyganfall. Två flyg
plan av typ Y AK döko plötsligt och utan att hava upptäckts i flot
tans radarinstrument16 upp sydifrån, och fällde vartdera en salva 
på fyrn 45 kg bomber mot kryssaren Rochester, konteramiral Hig
gins flaggskepp. En av bomberna i första salvan - en blindgångare 
- slog i Rochesters kran för flygplan. Den andra salvan föll utan
att skada 25 meter babord tvärs i förhållande till kryssaren. Ett av
planen besköt därefter den brittiska kryssaren Jamaica, dödade en
sjöman och sårade två andra. Jamaica sköt utan_ vidare ned flyg
planet i hamnen. Det andra planet undkom.

Sedan brohuvudet numera konsoliderats, var marindivisionen klar 
att fortsätta framryckningen mot Kimpos flygfält och Söul. Härvid 
skulle 5. marinregementet närmast erövra Kimpo och därifrån gå 
över floden Han för att anfalla Söul väster ifrån. Samtidigt skulle 1. 
marinregementet rycka fram direkt mot Söul längs stora landsvägen 
och järnvägen. Först måste dock förstaden Yongdung-po tagas 
och ett lämpligt ställe utväljas för övergång av Han-floden. 

Den stora lucka, som under framryckningen mot Söul skulle 
komma att uppstå mellan de båda kolonnerna - i höjd med Kimpo 
-Yong-dung-po hela 32 km - innebar risker för motanfall mot de
utsatta flankerna. Förstärkning från 7. marinregementet eller VII.
infanteridivisionen var icke att påräkna förrän den 21 september.
Under natten till den 17 organiserades därför ett särskilt motan
fallsförband. Det ansågs emellertid nödvändigt att vidtaga ytter
ligare åtgärder för flankskyddet under framryckningen. Detta löstes
så, att båda framryckande regementena, vartdera inom sin sektor,
kunde påkalla understöd - förutom av marinkårens artilleri -
även från örlogsfartygen. Starkt stöd kunde även lämnas av det
samverkande flyget.

Detta system fungerade väl. Sålunda skingrade sjöartilleriet en 
hotande truppsammandragning i 5. marinregementets vänstra flank 

16 Terrängen kring lnchon, gör det omöjligt att med radar följa luftmål på låg
höjd innanför 32 km cirkeln. 
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Området lnchon-Söul inom vilket operationen genomfördes 

och stödde härefter detta regemente ända fram till Kimpo. När 
flygfältet togs på eftermiddagen denna dag, var dess försvar illa åt
gånget av artilleriet från de amerikanska kryssarna i Inchons hamn. 
Skjutavståndet var c:a 19 km. Även 1. marinregementet fick starkt 
stöd av artilleri, varjämte taktiskt flyg tryggade dess högra flygel. 

Flottans och marinkårens flyg genomförde denna dag sammanlagt 
omkring 400 flygningar för direkt taktisk samverkan med mark
stridskrafterna och skydd åt transportfartygen. 

Brittiska flygförband från hangarfartyg upprätthöllo flygblockad 
såväl norr som söder om Inchon, sänkte två kustångare på 100 
respektive 250 ton samt skadade allvarligt några mindre fartyg. 
Marinkårens flygare förstörde med napalmbomber tre kamouflerade 
torpedbåtar nära Inchon. 

Förbindelsebekämpningen hade tvingat fienden att för sma un
derhållstransporter använda packdjur och oxdragna vagnar. 
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God precisio1i kännetecknade nu även underhållstjänsten, lnchon's 
tidvattensbassäng hade' gjorts användbar, och förråd för sex dygn 
hade redan hunnit föras i land av I. strandbataljonen jämte till 
densamma detacherade delar av 2. ingenjörspecialbrigaden, Trots 
brist på transportfordon lyckades man hålla igång tillförseln av 
ammunition och förråd, så att framryckningen aldrig äventyrades av 
bristande underhåll. 

Händelserna i stort fr. o, m. den 18 september . 

.Annu den 18 september hade 8. armen icke lyckats med sitt för
sök till utbrytning från ställningarna kring Fusan. På grund härav 
sammankallade general MacArthur tjänstegrenscheferna inom sin 
stab till chefsfartyget och beordrade dem omedelbart igångsätta pla
nering för ytterligare en landstigning närmare dåvarande fronten 
kring Fusan, lämpligen vid Kunsan. Innan dagen gått till ända kom 
dock äntligen meddelande om att general W alker brutit inringningen 
och nu var under anfall norrut. Upplösningen på fiendesidan hade 
börjat, och den nordkoreanska armen karakteriserades såsom "en 
sockerbit i vatten". 

Den 19 september fortsatte marindivisionens framryckning mot 
Söul. Nyinkomna underrättelser om nordkoreanernas styrka pekade 
hän på, att fienden nu hämtat sig från sin första chock och höll på 
att till försvar av Yongdung-po och Söul draga samman förstärk
ningar även från avlägsna delar av Nordkorea. Längs åsarna nord
väst om Söul. hade 25. brigaden grävt ned sig 1101'1' Hanfloden 
för att hindra 5. marinregementets väntade övergång. Mot 1. marin
regementet stod delar av XVIII. fördelningen och ett regemente från 
Y ongdung-po och Söul. Sammanlagt beräknades nordkoreanerna dis
ponera 20.000 man för försvaret av den gamla huvudstaden och dess 
omgivningar. Förhör med krigsfångar hade avslöjat, att större delen 
av dem var rekryter med ringa övning. Med medel, som närmade sig 
terror, höllos de dock vid en mycket hård disciplin av sina fanatiska 
officerare. 

Marinsoldaterna hade under den l 9 september ryckt fram så långt, 
att de icke längre kunde erhålla direkt eldunderstöd av sjöartilleriet. 
Toledo, Jamaica och Kenya fortsatte dock framgångsrikt att avgiva 
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störande eld, skyddade av flygplan från Triumph. Under natten till 
den 20 september sköta T oledos 20,3 cm kanoner 170 skott mot 
nordkoreanska ställningar längs Hanflodens högra strand, varjämte 
jagaren Swenson åstadkom belysning av stridsfältet med lysgranater. 
Eldledningsofficerarna i marinkårens patruller skickade ett tack till 
Toledo för god samverkan, Den 20 september kunde Missouris svåra 
artilleri sättas in sedan slagskeppet kommit upp på västkusten, Dess 
nio 40,6 cm kanoners skottvidd var mer än 37000 111, och de voro 
i stånd att skicka sina entons granater ända in i Söul. 

Denna dag landade det första förbandet ur 312. jaktdivisionen 17 

på Kimpos flygfält. 
Den 21 september var amfibiedelen av operationen slut i och med 

att chefen för X. kåren, general Almond, underrättat viceamiral 
Struble, att han vore klar att övel'taga befälet över markstridskraf
terna. Anfallsstyrkan upplöstes följaktligen på eftermiddagen, och 
konteramiral Doyle övergick att bli chef för understödjande strids
krafter (Commander Naval Support Force), vilka opererade direkt 
under chefen för sjöstridskrafterna i Fjärran Östern (COMNAVFE). 

Samma dag landsteg VII. infanterifördelningen och 7. marimege
mentet, vilka tillsammans med 187. flygburna regementet insattes 
mot Söul. Medan VII. infanterifördelningen ryckte fram från sydost 
närmast mot Yongdung-po, sammanhöllos de övriga förbanden i 
den norra framryckningsriktningen över Kimpo. Härigenom blev 
marindivisionen för första gången efter land�tigningen i stånd att 
uppträda på divisionsfront. 

Efter ihållande strider utrymde nordkoreanerna Yongdung-po nat
ten till den 23 september, varefter det blev möjligt att verkställa 
planen att med två regementen tränga in i Söul. 

Under fortsatta strider den 27 och 28 september intogs och rensa
des denna stad, vilken general MacArthur den 29 kunde överlämna 
till Koreanska Republikens president Syngman Rhee. 

I och med stadens fall hade X. kåren nyckeln till den centrala 
delen av fiendens kommunikationsnät i sin hand. Fientliga styrkor, 
som drevos framför den framryckande 8. armen, måste passera 
armekårens område, vare sig de försökte undkomma till Nordkorea 

17 Flygförband utöver de i bilaga 2 A och H 1954 angivna,
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som organiserade förband eller såsom eftersläntare i civila kläder. I 
avsikt att förhindra detta ordnade X. kåren försvarsställningar i en 
ungefärlig halvcirkel med början i Inchon, passerande genom Suwon 
i söder, korsande Hanfloden omkring 21 km öster om Söul, därefter 
·sträckande sig 16 km norr om staden och åter ned till kusten nära
Inchon. Längs tillfartsvägarna från öster uppfördes spärrar på 8 till
16 km avstånd från huvudförsvarslinjen. Floden Han blev natur
lig gräns mellan I. marindivisionen i norr och VII. infanterifördel
ningen jämte 187. flygburna regementet i söder. Inom själva Söul
svarade 17. sydkoreanska regementet för säkerheten.

Den 1 oktober ledde uppgifter om hot från norr till att 7. marin
regementet fick i uppdrag att rycka fram till och taga Uijongbu för 
att där spärra huvudvägen mot Pyongyang. Den 3 oktober på mor
gonen upptäcktes dock, att fienden under natten dragit sig tillbaka, 
och Uijongbu togs samma eftermiddag. 

Detta var den sista striden under Inchon-Söul operationen. Under 
följande fyra dygn ägde endast allmän upprensning rum. Den hastiga 
framryckningen omedelbart efter landstigningen har stundom undan
skymt förhållandet, att erövringen av Söul var en av de hårdaste 
striderna i marinkårens historia. Dess sammanlagda förluster under 
hela ,operationen uppgick till 417 döda, 5 saknade samt 1.081 sårade. 
Mer än 2/3 av dessa förluster uppstodo i samband med striderna om 
staden Söul och dess omgivningar. 

Motståndarnas förluster uppskattades till 4.792 fångar samt 
13.666 stupade och sårade. 

Den 7 oktober avlöstes marindivisionen av delar ur 8. armen, vilka 
höllo på att förfölja resterna av fiendens förband över 38. bredd
graden. Marinsoldaterna återvände till Ascom City nära Söul föl
jande dag, och den 10 oktober gingo de ombord på trupptransport
fartyg i Inchon för nästa operation. 

Slutligen några ord om marinkårflygets insats i Inchonoperationen. 
Under de 33 dygn detta företag varade gjorde 33. marinkårflottil
jens fem divisioner omkring 2.800 starter för strid, av vilka de flesta 
avsågo samverkan med infanteriförband. Under det första skedet 
av operationen var det närmast de på Sicily och Badoeng Strait 
baserade 214. och 323. jaktdivisionerna, som stodo till förfogande. 
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Från och med -att Kimpo flygfält tagits, började detta den 20 septem
ber åter utnyttjas först av förband ur 312. och senare även ur 212. 
jaktdivisionerna18 samt 542. allvädersjaktdivisionen. Fr. o. m. den 
21 leddes flygverksamheten av chefen för 33. marinkårflottiljen 
från Kimpos flygfält, där han då upprättat sin stridsledningscentral. 

Med hänsyn till det stora antalet starter för strid var antalet för
lorade plan anmärkningsvärt lågt. Elva flygplan nedskötos av fien
dens markeld, och personalförlusterna voro endast 6 flygförare och 
en besättningsman dödade och två flygförare sårade. 

En liten men icke desto mindre viktig grupp av de deltagande 
flygförbanden var spaningsdivisionen VMO-6, 

Den 17 september flyttades dess spaningsplan av märke OY och 
helikoptrar till utkanten av Inchon i närheten av general Smith's 
stridsledningsplats. Där tjänstgjorde en väg som start- och land
ningssträcka för planen medan helikoptrarna endast behövde en 
obebyggd tomt för sin del. Sedan 5. marinregementet samma dag på 
eftermiddagen lyckats besätta Kimpos flygfält var en helikopter 
från VMO-6 det första amerikanska plan, som landade där innan 
fiendens motstånd ännu ej var helt nedkämpat. 

Som exempel på VMO-6:s stridsuppdrag under den 19 september 
må omnämnas två flyganfall (direct air strikes), 14 sambandsupp
drag, 8 eldledningsuppdrag, 7 evakueringsflygningar och 7 uppdrag 
för taktisk spaning. Sambandsuppdragen omfattade sådana uppgifter 
som utläggning av tråd, komplettering av förråd och transport av 
passagerare, 

Under sin verksamhet över de stora områdena blevo divisionens 
plan dagligen utsatta för såväl finkalibrig eld från automatvapen som 
luftvärnseld. Härom yttrade förbandschefen major Gottschalk: 

"S:häl OY-planen som helikoptrarna kunde uthärda avsevärd eld från 
finkalibriga vapen och likväl återvända till sin bas för att flyga på nytt. 
Då emellertid intensiteten växte beträffande såväl finkalibriga vapen som 
automateld från 13, 20 och 40 mm pjäser, måste flygarna iakttaga 
varje möjlighet att utnyttja terrängen, solen och andra faktorer, vilka möj
ligen kunde hjälpa dem." 

Då I. marindivisionens tre regementen drogas samman mot Söul 
den 21 september hade divisionschefen mycket svårt att från sin 

18 Flygförband utöver de i bilag,1 2 A och H angivna.
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stridsledningsplats söder 0111 Han vid Kimpo komma i kontakt med 
regementscheferna. I detta läge säger general Smith: "var helikoptern 
av ovärderlig betydelse för divisionschefen och hans stab i vad gällde 
upprätthållande av personlig kontakt med underlydande förband 
med minimum av tidsförlust." 

Iakttagelserna från Inchonoperationens här skildrade senare del 
bestyrka, i fråga om storleksordningen av företaget och den an
fallandes organisationsför111åga m, 111., i allt väsentligt de reflexioner, 
som gjordes i sammanfattningen efter föregående års artikel, vilken 
skildrade förberedelserna. 

Om man sedan övergår att granska, vilka erfarenheter företaget 
som sådant närmast kan skänka oss, tarvar det ingen vidlyftig för
klaring att det närmaste intresset knytes till frågan om huruvida ett 
anfall av denna storleksordning överhuvudtaget kan avslås av en 
underlägsen försvarare. 

Härom torde följande kunna sägas. 
Man får av den här framlagda skildringen kanske först ett starkt 

intryck av att den materiella överlägsenheten hos den anfallande 
gjorde varje försök till motstånd utsiktslöst. FN-sidans totala domi
nans i sjö- och flygstridskrafter och kvalitativt sett även i fråga 
om markstridskrafter var så överväldigande, att utgången av kam
pen icke kunde bli mer än en. 

Vid en närmare granskning finner man dock, att det i händelse
förloppet inrymmes flera osäkerhetsmoment, vilka gör, att en för
svarande, som har "något" att sätta emot, ej behöver helt misströsta 
om varje möjlighet att motstå ett företag av denna art, 

När man skall söka utfinna vilka dessa osäkerhetsmoment voro, 
bör det först beaktas, att det här skrivna så gott som uteslutande 
grundar sig på amerikanska källor. Det har därför helt enkelt ej 
kunnat undgås att framställningen blivit något "enögd". De för
bundnas prestationer utmålas måhända antingen allt för lysande eller 
märkvärdiga och mängder av detaljuppgifter om tid, planer och tek
nisk utrustning får många åtgärder att verka mer avgörande, än 
de i realiteten voro. Det är beklagligt, att man ej har tillgång även 
till den "andra sidans syn på saken", vilket nog skulle ge bilden en 
bättre objektivitet. 
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Om man granskar händelseförloppet 111. 111. kritiskt synes dock en 
del viktiga rön kunna göras. 

Det bör då först framhållas, att amerikanarnas förluster på i runt 
tal 1.500 man fördelade på i huvudsak blott tre regementen, talar 
om hårdare motstånd än skildringen i övrigt låter förmoda. 

Och dessa stora förluster uppstodo här, trots att den försvarande 
praktiskt taget saknade flyg- och sjöstridskrafter och dessutom en
dast disponerade kvalitativt sekunda markstridskrafter. 

Kan den anfallande åsamkas blott något högre förlustprocent än 
här var fallet, är det högst sannolikt att även ett med relativt över
lägsna krafter insatt anfall bryter samman. 

Man märker också vilket måhända helt avgörande inflytande på 
utgången det skulle ha haft om försvararen blott vidtagit en så 
relativt enkel åtgärd som att lägga ut en ordentlig minering i 
infarten till Inchon och ej, som fallet var här, allenast en enda min
linje, vilken f. ö. blev synlig vid lågvatten. 

På motsvarande sätt framstår med all önskvärd skärpa nödvän
digheten av att fasta kustartilleribatterier erhålla sådan pjäsmateriel, 
att den enskilda granatens verkan blir tillräckligt kraftig för att 
sänka eller i varje fall allvarligt skada jagare och andra lättare 
krigsfartyg. Det nordkoreanska kustartilleriet måste dessutom ha 
skjutit ovanligt illa, då det på de mycket korta skjutavstånden ej 
mäktade åstadkomma större antal träffar under artilleriduellen den 
13 september, En förklaring härtill kan vara att batteriställningarna 
ej voro skyddade av permanenta befästningar utan blott utgjordes av 
fältbefästningar, 

Sett mot bakgrunden av dessa förhållanden ger Inchonoperationens 
förlopp ingen orsak till misströstan om möjligheterna att avvärja in
vasionsföretag även av denna storleksordning. För ett relativt svagt 
försvar är det dock av största vikt, att man sätter sig att ingående 
studera allt som här tilldrog sig. Ur händelseförloppet m. m. kunna 
många goda rön göras om huru försvaret mot ett företag som detta 
skall utföras. 

Detta studium tarvar dock en objektiv bedömning och utvärdering 
av vad som även framdeles kan vara tillämpbart eller ej. 

Jagardivisionens djärva anfall, särskilt den 13 september, hade 
sålunda sannolikt aldrig kommit till utförande, därest icke ledningen 
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haft noggrannare kännedom om läget än vad som hittills redovisats. 
Ett högst auktoritativt uttalande, som bestyrker nödvändigheten 

av att icke draga allt för långt gående generella slutsatser av denna 
i mycket särpräglade operation, är följande ord av generalMacArthur 
i marinkårens minnesalbum19 över Koreakriget: 

"Det nordkoreanska motståndet var ingenting att tala om, men 
det kunde ha varit annorlunda. Nordkoreanerna voro i färd med att 
utbygga strandförsvar, gräva ställningar för stridsvagnar liksom 
för kanoner av alla kalibrar, anlägga kustförsvarsbatterier och utföra 
mineringar. Om denna utveckling fått fortsätta bara så länge som en 
månad, hade fienden varit förberedd och anfallet skulle ha blivit 
mera förlustbringande för FN:s styrkor - om det hade kunnat 
genomföras." 

19 Veterans of Foreign Wars memorial Edition, Pictorial History of the Korean 
War (Veteran's Historical Book Service Inc, 1951.) 

SUMMARY 

On the 13th and 14th of September various troops were under transport towards 
Inchon, where the harbourdefenses were smashed by a brave operation carried 
out by the American 9th destroyer division and four cruisers. Next morning; 
when tide was in, the 3rd battalion 5th marine regiment landed upon the island 
Wolmi-Do, still supported by naval guns and air combat f,orces, After the assault 
there was a troublesome !ull in operations untill evening tide when gunfire started 
again together with roclcets and aerial bombing, At 1730 o'clock the assault landing 
took place 011 the beaches Red and Blue, At about 22 o'clock thc battalions dug 
in for the night. 

On the following morning the advance continued and at 1730 o'clock the 
commanding general marine division took over the command, On the 21st of 
September further troops arrived and the I. Marine division became complete. 
Söul was taken on the 28th of September and on the following day officially 
handed over by general MacArthur to the Southkorean president. The marines 
were succeeded by army troops on the 7th of October and they embarked at 
Inchon on the 10th of October for further operations. 

Many a question still awaits its solution before a correct appraisement could be 
done. The bold attack of the American 9th destroyer division couldn't have been 
accomplished without a comprehensive knowledge, which has not yet been made 
public. 

One thing is however evident that an effective minefield in the approach to 
Inchon would have been of decisive importance, In the total abscence of naval 
and air combat forces the Northkoreans caused losses to three American regiments 
amounting to 1.500 men, which indicates that the enemy's resistance was harder 
than what could appear from the American descriptions. Another thing of im
portance is the necessity of ha ving coast artillery guns of such calibres that 
destroyers and other small crafts could be sunk. Towards the background of these 

46 



circumstances the Inchon operation doesn't give any cause for despair that an 
amphibious undertaking couldn't be warded off evl'll if it would be of thesc 
dimensions. 

LITTERATUR OCH KALLOR (Även angivna i A och H 1954) 

Office of the Chief of Military History, Department of the Army, Korea 1950. 
(Superintendent of Documents, U.S. Printing Office, \Vashington 25, D.C.) -
Walter Karig m. fl. Battle Report del VI. The Korean War. (Rinehart & Company 
Inc., New York 1952.) - Andrew Geer, The New Breed. (Harper & Brothers, 
New York 1952.) - Lynn Montross, Cavalry of the Sky. (Harper & Brothers, 
New York 1954.) 
I tidskrifter och tidningar herfinnas följande utförligare artiklar: 

Carrier war off Korea, Naval Aviation News December 1950. Navy Airpower 
in Korea, Naval Aviation News December 1950. - The Air-Ground Operation 
in Korea, A new evaluation of the tactical use of airpower, Air Force Mars 1951. 
- Lynn Montross, The Inchon Landing-Victory over Time and Tide. Marine
Corps Gazette juli 1951. - ]im Ca/ligan, Ko-War Round-Up. Our Navy 15
oktober 1950, - Hubard Kuokka, Everybody's Orphan (Flygfotografering före
lnchonoperationen), Marine Corps Gazette juni 1951. - ], /(, Griffin, Typhoon at
Kobe. Marine Corps Gazette sept, 1951.

Härutöver ha argångarna 1950-1954 av nedanstående tidskrifter genomgåtts: 
Life. - Ro1al United Service Institution. - Marine Corps Gazette, - United
States Nava Institute Proceedings, - All Hands, - Our Navy. - Norsk Mili
trert Tidsskrift häfte 11 och 12 1950, - Air Force. - Naval Aviation News. 
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VISSA DATA FOR I LANDSTIGNINSOPERATIONEN 

DELTAGANDE FARTYG 

1. Örlogsfart:yg.

Typ I Namn/antal Depl Fart i Bestyckning, flygplan ton knop 
Slagskepp Missouri 45.000 33 9-40,6 cm, 20-12,7 cm, 

{Valley Forge 80-40 mm, 50-20 mm.Hangarfartyg Philippine Sea 27.000 33 82-90 flygplan vartdera.Boxer Lätt " Triumph 13.500 25 Engelskt, 35 flygplan. 
Eskort ,, JBadoeng Strait 

l Sicily 11.400 20 34 flygplan vartdera. 
Tunga Toledo 13.700 33 9-20,3 cm, 12-12,7 cm,kryssare Rochester 52-40 mm, 24-20 mm. Lätta \"(/orcester 14.700 33 12-15 cm, 20-76 mm,kryssare 12-40 mm, 16-20 mm.

Manchester 10.000 33 12-15 cm, 12-12,7 cm,24-40 mm, 19-20 mm.
Jamaica, CeylonKenya 8.000 31,5 Engelska, 9-15 cm, 8-10,2 cm, 24-40 mm, 7-20 mm. 

Jagare 34 st 2.200 34 I regel 6-12,7 cm. 1.700 33 Engelska, i regel 4-11,4 
cm. 
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Typ I
Beteck-

Ining 

Chefsfartyg Mount 
McKinley 

Snabba trans- APD 
portfartyg 

Landstignings- LST 
fartyg för 
stridsvagnar 

Medelstora land- LSM 
stignings fartyg 

Landstignings0 LSU 
fartyg, mindre 

Dockor för land- LSD 
stigningsfartyg 

Landsättningsfar- LCM 
kost för strids-
vagnar 

Landsättnings far LCVP 
kost för personal 
eller fordon 

Landsä ttningsfar, 
kost för materiel 

LCU 

Amfibiestrids- LVT eller 
vagn AM Track 

2. La11dstig11ings/artyg.

Depl 

Iton 

6.500 

1.400 

1.600 

500 

145 

4.500 

2 2-60 
' 

8-11 

? 

7,25 

Fart i 

Ik 
Bestyckning 

nop 

2 -12,7 cm 
16,4 8 -40mm 

2 3,6 1-12,7 cm 
6-40mm

10-11 Varierande 
antal lv-
pjäser 

13 1-12,7 cm
varierande
antal lv-
pjäser

10 -

15,4- 1-12,7 cm 
17 12 -40mm 

11 -

10 -

? ? 

10 1-3 7 mm 
kanon
2 -13 mm
kulspruta i
gemensamt 
torn 

I
Transportkapacitet 

m. m .

Speciellt utrustat för 
ledning av amfibie-
företag 

162 soldater, 
4 LCVP 

2.400 ton 

4 stridsvagnar, 
15 amfibiefordon, 
Tre av dessa voro 
raketbestyckade, 
(LSMR) 

4 stridsvagnar eller 
150 ton last 

14-18 st LCM 

En stridsvagn eller 
60 man med fältut-
rustning 

1 fordon eller 3 0  man 

Närmast jämförbar 
med LCM 

Pansartjocklek obe-
kant, Flera typer 
finnas, däribland 
Alligator som utan 
bestyckning kan 
transportera 10 man 
+ 2 .2 00 kg last eller 
40 fältutrustade in-
fan ter ister,
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SCHEMATISK TABLA OVER BEF.ALSFORHALLANDENA 

I SAMBAND MED LANDSTIGNINGEN 

Befattning IFöre landstigningen IEfter landstigningen 
Högste Befälhavare Viceamiral Joy såsom chef för marinstridskraf tema i Generalmajor Almond så-som chef för X. kåren fr. o. fjärran Östern (COMNAV-FE) och under honom vice- m. den 21 september på cm, 

amiral Strublc såsom chef för 7. flottan. 
Chef för landstignings- Konteramiral Doyle såsom Generalmajor Smith såsom styrkan chef för "anfallsstyrkan". chef för landstigningsstyr-(Attack Force.) kan (Landing Force) fr.o.m. den 16 september kl 1730, 
Chef för flygoperatio- "Tactical Air Control" om- Generalmajor Cushman chef 
nerna bord på Mo11nt McKinle:y. för 33. marinkårflottiljcn på Kimpos flygfält fr. o, m. den 21 sept. på em. 
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D E N O F F I C I E L L A H I S T O R I E

SK RIVNINGEN I USA OM 

ANDRA VKRLDSKRIGET 

AvBORJEFURTENBACH 

Redan i samband med att USA inträdde i andra världskriget vid
togos enligt ett beslut av presidenten i mars 1942 vissa grundläggande 
åtgärder syftande till att möjliggöra en ingående redogörelse för den 
egna krigsinsatsen. 

Reglementariska föreskrifter om förande av krigsdagböcker och 
loggböcker m. m. samt om insändning av dessa och övriga militära 
handlingar funnos redan tidigare utarbetade. Man hade dock en klar 
insikt om, att dessa handlingar, hur fullständigt de än kunde samlas, 
ej skulle kunna bilda tillräckligt underlag för en vederhäftig och ut
förlig historieskrivning om ett nutida krig. Det gällde att även få 
med det väsentligaste från alla interna konferenser i olika staber 
m. m., där endast muntliga förhandlingar fördes. Likaledes måste
man samla och bevara viktigare muntliga order och rapporter samt
kunna bilda sig en uppfattning om de motiv, som legat till grund för
främst de högre förbandschefernas handlande i olika lägen.

För att lösa dessa uppgifter blev det nödvändigt att såväl vid 
armen som marinen1 organisera en särskild kår av s. k. "historie
officerare". Härtill inkallades civila fackhistoriker, vilka konstitue
rades i olika officersgrader - flera av dem voro för övrigt redan 
reservofficerare. En del placerades till tjänstgöring vid högre trupp
förbandsstaber samt vid centrala organ inom de tekniska och ad
ministrativa tjänstegrenarna. Vidare tilldelades också de båda 
försvarsgrenarna var sin talrika reserv av historiker, både officerare 
och meniga. Vid armen, där förhållandena närmast skola skildras, 
leddes fördelningen av denna reserv av en historisk avdelning bildad 
inom "Military Intelligence Division". 

1 Flyget var vid denna tid ännll llppdelat pi de bägge andra försvarsgrenarna.
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Genom att den grupp "historieofficerare", som placerades vid de 
högre staberna m. m., redan tidigt fick fri tillglng till alla hand
lingar - även hemliga - och enligt sin instruktion skulle vara 
närvarande vid samtliga stabskonferenser, även dem, som gällde plan
läggning av kommande operationer, blev det möjligt att på ett smi
digt sätt fördela den stora reserven historiker till de fronter och 
förband, där man kunde förutse särskilt intressanta och viktiga hän
delser. Här uppträdde de i mindre grupper utrustade med alla er
forderliga tekniska hjälpmedel som bandinspelningsapparater, kopie
ringsapparater, kameror m. m. som medfördes i gruppens egen jeep. 
De kunde följa operationerna på nära MIi, samla in material, inter
vjua förbandschefer och soldater samt fångar, närvarande civil
personer m. fl. Dessutom gjorde de terrängstudier på själva strids
fälten och hade ett nära samarbete dels med de särskilda studiegrup
per, som följde striderna i syfte att undersöka taktiska och psykolo
giska frågor samt utrustningsförhållanden, dels med nyhetstjänstens 
organ. Slutligen skulle de utöva viss kontroll av att krigsdagböckerna 
fördes enligt föreskrift. 

Följden av denna omfattande verksamhet blev givetvis, att de 
amerikanska källorna frln kriget kommo att få en hittills oanad 
omfattning samt att de täckte alla viktigare områden. Av särskilt 
värde synes ha varit möjligheten att utan inskränkning följa konfe
renser och föredragningar vid såväl högre som lägre staber samt att 
här göra önskvärda anteckningar och även bandupptagningar. 

I samband med krigets slut vidtogs nästa mycket viktiga åtgärd. 
Då beslagtogs nämligen allt man kunde komma över av de besegrade 
fiendernas militära arkiv, vilka· sedan fraktades över till USA, där 
de ordnades och registrerades av språkkunnig arkivpersonal. 

Vid denna tid hade man hunnit så långt i utvecklingen, att det 
blev dags att fatta närmare beslut om huru bearbetningen av allt 
tillgängligt material skulle läggas upp samt om tiktlinjerna för ar
betet i övrigt ävensom för publiceringen. 

Handläggningen av planeringsarbetet kom att åvila den vid denna 
tid nyorganiserade "Armens militärhistoriska byrå" ("Department 
of the Army, Office of the Chief of Military Histoq"), vilken upp
stått genom sammanslagning av den tidigare nämnda historiska av-
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delningen inom "Military Intelligence Division" och en likaledes 
tidigare befintlig militärhistorisk avdelning vid armens krigshögskola. 

Den närmaste ledningen av förberedelsearbetet handlades direkt 
under chefen för byrån av dess chefshistoriker, professor Kent 
Robert Greenfield. 

Redan från början räknade man med, att ett sådant jätteverk 
som att beskriva amerikanska armens och flygvapnets insats hemma 
och i fält under andra världskriget skulle komma att omfatta ett 
100-tal volymer. Det var därför omöjligt att överlämna arbetet
åt enskilda forskare, det måste ske i armens regi. Härtill medverkade
ytterligare två faktorer. Den ena var frågan "dollar och cent",
d. v. s. huru det hela skulle finansieras, och här fanns ingen annan
beredd "att skriva på checken" än War Department. Den andra var
sekretessfrågan. Hur skulle man kunna lämna en stor grupp forskare
fritt tillträde till alla War Departments handlingar, av vilka stora
mängder voro hemliga och en del av dessa av ytterst sekret natur?
Att "smälta ned" hela isberget sekreta handlingar genom gransk
ning och nedklassning var ogörligt, Man måste helt enkelt lämna
historikerna fritt tillträde till alla handlingar såväl hemliga som
öppna och sedan efter hand ge publiceringstillstånd till vad de
skri vit.

Detta talade för att man helst borde skjuta bearbetningen på 
framtiden. Andra synpunkter talade åter för tidig bearbetning och 
även för tidig publicering. Det skäl, som slutligen blev det avgörande 
för tidig bearbetning, var insikten om att varje uppskov med arbetets 
igångsättande ökade risken för att man helt enkelt inte skulle kunna 
besvara en rad frågor, som eftervärlden skulle vilja ha belysta. Det 
kan tyckas, att de 17.120 ton handlingar, som armen gjort upp och 
som ställda i en rad skulle bilda en 188 miles lång kedja med kar
tonge1-, borde utgöra tillräckligt underlag för en historia av detta slag. 
Ett av historikernas mest omfattande arbeten blev istället att komplet
tera dessa handlingar och fylla ut luckor. Detta skedde genom en 
snabb och systematisk utfrågning av ett stort antal krigsdeltagare. Å 
andra sidan var mängden av handlingar så·stor, att det syntes mycket 
tvivelaktigt, om den skulle kunna utnyttjas för historieskrivning 
annat än av den generation, som skrivit dem och som förstod att 
använda dem i urval. 
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Nästa svårighet som mötte var författarfrågan. I USA var man 
ovan att skriva både krigshistoria och samtidshistoria. Man hade 
dock en stor tillgång i den ovannämnda gruppen "historieofficerare". 
Bland dessa, som under kriget lärt sig leva med armen, förstå dess 
talesätt, dess orderstil m. m., kunde man välja författare, som på 
grund av sitt egentliga yrke dessutom voro mycket intresserade av 
att skildra de stora händelser de själva upplevt. 

Den mest svårlösta frågan var, huru man skulle kunna skriva 
objektiv officiell historia. Detta var ett grundläggande och all
varligt problem. Ingen verksamhetsgren av ledningen hade kunnat 
undgå att vid något tillfälle utfärda "friserade" förklaringar. Skulle 
armeledningen finna sig i det förhållandet att vad den tidigare dekla
rerat nu motsades av dess officerare? Men om historikerna icke finge 
skriva fullt objektiv och kritisk historia, så skulle de heller icke 
kunna lösa sin uppgift. Denna fråga liksom den om när det hela 
skulle få publiceras fick dock en snabb och god lösning genom att 
armeledningen uttryckte bestämda önskemål om en "full and frank" 
historia, Man önskade även, att denna skulle skrivas så snart som 
möjligt så att man härvid kunde få ledning vid bedömandet av vilka 
förhållanden som borde bättras på för framtiden. En sådan historia 
kunde dock ha begränsats att användas "endast för tjänstebruk", 
Det märkliga är, att det skrivna genast skulle publiceras, 

Mot bakgrunden av denna förhandsdiskussion fastställde Eisen, 
hower i början av år 1946 de direktiv, som skulle vara vägledande 
för det kommande arbetet, Dessa gingo ut på följande. 

1. Historikerna skulle äga fri tillgång till alla akter som erfordra
des för att kunna skriva en utförlig historia. 

2. De fingo likaledes tillstånd att tala fritt ut ("to call the shots
as they saw them"). Ingen hänsyn skulle behöva tagas till huruvida 
det publicerade ställde armen i fördelaktig dager eller icke. 

3. Varje författare ålades individuellt ansvar för det han skrev,
Härefter uppgjordes en arbetsplan för verket, Inalles kommer det

att omfatta ett 90-tal volymer avhandlande dels den centrala led
ningens åtgöranden och "hemmafrontens" arb�te, dels de operativa 
arme- och flygförbandens verksamhet på olika krigsskådeplatser 
ävensom verksamheten vid alla olika tjänstegrenar m. m. I samband 
med denna planläggning fördelades också författarna till de skilda 
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verken, varvid man såg till att olika slag av sakkunskap blev före
trädd i alla "redaktionskommitteer". 

Så kunde då bearbetningen taga sin början. 
Denna inledes med att vederbörande bandredaktör iordningställer 

ett fylligt arbetsutkast syftande till att klarlägga bandets innehåll 
och disposition samt vilket material han anser sig behöva utnyttja. 
Detta utkast underkastas sedan en kollegial granskning och dis
kussion inom Militärhistoriska byrån. 

När detta är avslutat, vidtager den egentliga forskningen. Om 
bandet avser att skildra en operation, börjar man med en jämförande 
granskning av krigsdagböckerna. Dessa anses ha ett rätt starkt bevis
värde närmast på grund av att de fördes av militärt sett rätt okun
niga meniga. Denna åsikt, som till en början närmast verkar som en 
paradox, förklaras med att dessa meniga kände sin begränsning och 
ej gåvo sig in på spekulationer om "huru och varför" utan endast 
antecknade sådana enkla klara fakta, som kunde uttryckas i siffror 
och liknande exakta uppgifter, exempelvis klockslag, styrke- och 
ortsuppgifter m. m. dylikt. 

Sedan man av dessa uppgifter erhållit en stomme för händelse
förloppet jämföres detta med vad som går att utvinna ur motsva
rande handlingar tagna från fienden. Häri infogas även de uppgifter, 
som insamlats av "historieofficerarna" under deras arbete på fältet. 

Efter hand som de olika kapitlen på detta sätt växa fram under
kastas de prövning och diskussion vid seminarier inom militärhisto
riska byrån ledda av chefshistoriker. Detta anses vara ett mycket 
viktigt led i arbetet, då det i hög grad bidrar till den forskande och 
skrivande personalens allmänna utbildning för sina uppgifter. 

När så ett första utkast av boken föreligger, utsändas olika exem
plar härav dels till de krigsdeltagare, vilkas verksamhet här skildras, 
dels till en utvald grupp av experter omfattande historiker, officerare 
och tekniker. 

Krigsdeltagarnas med anledning härav uta1·betade iakttagelser äro 
givetvis av varierande värde beroende på större eller mindre exakthet 
i minnesbilden, men de kunna ofta berika bilden av det skildrade 
med upplysningar, som ej återfinnas i de officiella handlingarna. 
Främst gäller detta sådana förhållanden, som huru man vid viss tid
punkt bedömde läget och motiven för vidtagna åtgärder. 
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Experternas granskning anses vara av stort värde, då den kritik 
dessa framföra närmast syftar till att påpeka luckor, som måste 
utfyllas för att fullständiga arbetet. Härigenom kan också kritiken 
mot det en gång färdiga arbetet väntas bli mindre. 

När dessa kritiker fullgjort sitt arbete, samlas de och chefshistori
kern till en gemensam diskussion. För att denna skall kunna bli fullt 
fri och öppen, få författarna ej vara med. 

På grundval av det slutomdöme, som härvid avges, samt krigs
deltagarnas yttranden utarbetar chefhistorikern en sammanfattande 
kritik jämte riktlinjer för bandets överarbetning. 

När denna är verkställd följer en omfattande "finputsning".Denna 
omfattar bl. a. följande: 

1. Språklig överarbetning,
2. Granskning av namnstavning i text od1 på bifogade kartor.
3. Gr-anslming av övriga lämnade detaljuppgifter angående styr

kor, förluster, underhåll m. m, 
4. Sekretessgranskning. Denna får-dock ej medföra att delar av det

framlagda uteslutas utan endast att vad som säges framställes på ett 
sådant sätt att reella säkerhetsvärden ej blottas. Sålunda omskrives 
härvid meddelanden översända med code på ett sådant sätt, att 
codens uppställning och utformning ej blottas. 

Först när allt detta är slutfört går boken i tryck. Av verket voro 
hösten 1955 tillsammans 25 band utgivna. 

Genom detta omsorgsfulla arbete med noggrant studium och ut
värdering av rikligt källmaterial, upprepade diskussioner både inom 
och utom militärhistoriska byrån, där även krigsdeltagarna få 
göra sin röst hörd, och där allt arbete syftar till en fri, realistisk sak
prövning, anser man sig på amerikanskt håll ha nått så nära idealet 
för samtida historieskrivning som det överhuvudtaget är möjligt att 
komma, 

Förberedelserna för ett verk om "Army Air Forces" under andra 
världskriget påbörjades som ovan omnämnts samtidigt med mot
svarande arbete för armen i övrigt och följde i det väsentliga ena
handa riktlinjer. Det sköttes dock i huvudsak fristående efter när
mare bestämmelser utfärdade i juni 1942 av chefen för flygstaben 
("Chief of the Air Staff"). Häri bestämaes, att en fackhistoriker 
skulle anställas för att förbereda en "sammanhängande redogörelse 
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för Army Air Forces insats på alla krigssk:ådeplatser". Med anledning 
av detta beslut organiserades sommaren 1942 en särskild historisk 
avdelning sorterande under flygstabens underrättelsesektion. Denna 
avdelning ombesörjde därefter det centrala hopsamlandet av ma
teriel 111. 111., medan motsvarande arbete vid de högre flygförbanden 
leddes av "historieofficerare" knutna till respektive stab. Dessa of
ficerare kunde i regel rekryteras bland historiker, vilka i ett tidigt 
skede av kriget hade inträtt i flygvapnets tjänst. 

När sedan krigsslutet kom och det insamlade materialet skulle 
bearbetas och publiceras i ett historiskt verk, fann man, att denna 
uppgift skulle bli alltför stor för att kunna lösas av flygvapnets 
egen historikerorganisation. Arbetet uppdrogs därför åt professorerna 
\'vesley Frank Crnven och James Lea Cate,2 vilka till sitt biträde 
utvalde en stab främst rekryterad bland de ovannämnda "historie
officerarna". Detta innebar enligt professor Craven en dubbel för
del. Dels voro dessa genom sin tjänst under kriget förtrogna med 
källmaterialet och hade en omfattande kännedom om tjänsten och 
personalen, dels hade de före sin militärtjänst varit civila medborgare 
och skulle efter arbetets slut återgå till civil verksamhet, varför de 
ej behövde känna sig frestade att skriva någon officiell apologi. 

Själva utarbetandet av verkets sju volymer har sedan i huvudsak 
skett enligt samma arbetsmetoder som vid armen. I ett rätt väsent
ligt avseende är underlaget dock olika i det att motståndararkiv ej 
stått till förfogande i samma utsträckning som vid sistnämnda fö1·
svusgre11.3 Däremot har samarbete med krigsdeltagare och egna samt 
allierade historiska institutioner förekommit i stor omfattning. Givet
vis har också ett mycket nära samarbete ägt rum först med den här 
tidigare nämnda historiska avdelningen i ,, Army Air Forces" och 
sedan med den historiska institutionen vid det från den 18 septembe1· 
1947 fristående "Air Force". Dessa avdelningar har det sålunda 
ålegat att dels tillhandahålla material och förmedla samverkan med 
andra myndigheter 111. m., dels verkställa erforderlig sekretessgransk-
111ng. 

I färdigt skick omfattar verket nu som sagt sju volymer, av vilka 

2 Båda hade under kriget tjänstgjort i befattningar som "historieofficerare", 
3 "Luftwaffes" arkiv blevo vid krigsslutet förstörda, innan de huri.no beslagtagas. 
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de fem första avhandla operationerna, medan den sjätte skildrar ar
betet med flygets utveckling; den sjunde slutligen beskriver verk
samheten vid tjänstegrenarna transporttjänst, sjukvård och personal
tjänst m. m. 

Den amerikanska marinens historia under motsvarande tid skildras 
i ett stort samlingsverk, "History of United States Naval Operations 
in World War Il". Metoden för dess utgivande liknar närmast den 
vi funnit tillämpad vid Army Air Forces i det att arbetet uppdragits 
åt en enskild civil historiker, professor Samuel Elliot Morison, som 
biträdd av en talrik medarbetarstab omfattande officerare, civila 
historiker och tekniker, utför arbetet i egen regi, ehuru i nära sam
verkan med den sjöhistoriska avdelningen i marinstaben - "Naval 
History Division". Denna har sålunda ålagts tillse, att forskar
gruppen får full tillgång till alla källor. Dessutom granskar den 
manuskripten. Inga andra begränsande villkor hava lagts på för
fattarna än att uppgifter, som kunna äventyra den nationella säker
heten, icke få publiceras. 

Beträffande de "historieofficerare", vilka voro placerade vid flot
tan under kriget och som nu tjänstgöra i forskarstaben, framhåller 
Morison i förordet till det först utgivna bandet av sitt verk, att sam
varon ombord med flottans övriga personal och resonemanget i mäs
sarna räddat dem från illusionen, att de skulle ha kunnat leda en 
operation bättre än som skedde. Vederbörande amiral ägde i av
görandets stund ej samma kännedom om aktuella fakta som histo
rikern besitter, när denne utarbetar sitt verk. Vidare framhåller 
Morison slumpens särskilt stora roll i kriget till sjöss, där 12 tums 
avvikning i en torpedbana, eller några få yards längre eller kortare 
spridning i en salva, kan innebära skillnaden mellan seger och 
nederlag. Historiker med militär erfarenhet bli därför alltid mycket 
toleranta ifråga om misslyckande eller framgång, emedan de känna 
till hur en enkel faktor, som undandrager sig en militär chefs kon
troll, kan komma honom att lyckas eller misslyckas. 

För övrigt utföres forskningen och författarverksamheten i stora 
drag på motsvarande sätt som vid de andra försvarsgrenarna.4 

4 Att de tyska marina arkiven efter krigsslutet fördes till England torde i detta 
sammanhang ha spelat mindre roll tack vare de goda möjligheter man haft till 
arkivfotografering eller annat slag av kopiering. 
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Den totala omfattningen av Morisons verk avses bli fjorton band,5 

av vilka fem avhandla slaget om Atlanten samt sjöoperationerna i 
europeiska farvatten medan de övriga nio redogöra för operationerna 
i Stilla Oceanen. I förordet till första bandet framhåller Morison 
med skärpa, att hans skildring endast kommer att beröra: själva 
operationerna. Det antydes dock, att viss redogörelse för den ,Id
ministrativa tjänsten senare kan vara att förvänta. 

Av det här framlagda kan konstateras, att den amerikanska 
historieskrivningen om andra världskriget är av jättelik omfattning. 
Det är dock icke främst "biggest in the world"-aspekten som är det 
mest intressanta utan två andra förhållanden - bägge lika värdefulla 
för iakttagaren. 

Det ena är de tekniska arbetsmetoder, sotn användas för att göra 
samtida historieskrivning korrekt i sak. Det andra och det kanske 
mest beaktansvärda är det omutliga kravet på en historia som är 
"full and frank". När man tagit del av de här utfärdade direktiven 
instämmer man gärna både med den tyske fältmarskalken Albert 
Kesselring, då han säger, att förmågan att frimodigt kunna diskutera 
egna fel är en av det anglosachsiska kynnets skönaste dygder,6 och 
med fransmannen general Lestien, som kallar detta amerikanska 
jättearbete för en "examen de conscience",7 

5 Hitintills hava nio utkommit.
6 Albert Kesselring, "Gedanken zum zweiten \Veltkrieg", Bonn 1955, förordet, 
1 General Lestien, "L' Armee Americaine au combat", Revue d'histoire de la 

deuxieme guerre mondiale, 1953 nr 9 s 38 ff. 
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Kent Roberts Greenficld: "The Historian and the Army", New Jersey 1954. 
Felix Kampschroer: "The Past guides the Futrure", Army Information Digest, de
cember 1953 s 41 ff. 
Sam1'el Elliot Morison: "History of United States Naval Operations m World 
War Il." Boston 1947. 
W'esle;1 Frank Craven och James Lca Catc: "The Army Air Forces m World 
War Il." New York 1948. 

59 



SUMMARY 

Already in connection with the United States' entering \Vord War Il, certain 
preliminary steps were taken to make an accurate fundamental report possible, 
concerning the war-contributions. 

\Var diaries and other written sources had to be completed by· notcs written 
down at closed conferences in different staffs, where only oral proceedings were 
held, together with notes about verbal messages etc, For that reason a corps of 
"historians" was organized within the Military lntelligence Division of the Army, 
the membcrs of which were detailed to staffs and for different topics, 

The materiel also became very comprehensive, particularly when at the end 
of the war, the military archives of the enemy were confiscated, 

The adaptation of the materiel was transfercd to the Department of the Army, 
Office of the Chief of Military History. 

The preparation was led directly by thc Chief Historian of the Institution, 
professor Kent Robert Greenfield. According to instructions issued by the Army, 
�he historians had access to secret documents as well as to 11011 secret ones, and 
they had to write "full and frank". 

As the different chapters were written they become subject to discussions in the 
military historical institution. As soon as a rough draft was made copies were 
sent to war-participants and to civil experts, Thereafter all of these gathered 
to a common discussion where the authors were not present. On the basis of this, 
the chief historian gives instruction for the final edition, and then the book is 
printed. In the autumn of 1955 25 volumes had been published. 

Preparations for a work concerning Army Air Forces werc commenced simul
taneously. The Chief of Staff, U.S. Air Forcc, issued further order in June 1942, 
whereupon a special historical section was organized under the lntelligence Division 
of the Staff on the Air Force, After the war the profesmrs F. \V. Craven and 
J. L. Cate were entrusted with the work. Compilation of the seven volumes was
made in the same way as in the Army.

History of the American Navy is written by professor S. F. Morison assisted by 
officers, civil historians and experts, in cooperation with Naval History Division. 
Evcn here the authors have access to all sources. However statesments which 
would jeopardize national security may not be published, The work comprises of 
14 volumes of which 5 discuss the battle of the Atlantic and the remaining ones 
give an. account of the operations in the Pacific. In all of these volumes operations 
only are described. Logistics will be treated later on, 
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POLITISK OCH MILITKR 

HÖGSTA LEDNING 

En studie över samverkan dem emellan i Danmark, Norge, Frankrike 
och England under andra världskrigets inledande skede. 

Av HERMAN MOLLERN 

Det tyska överfallet på Danmark och Norge den 9 april 1940 
samt Frankrikes snabba nedkämpande i maj-juni samma år för
anleder bl. a. den frågan, i vad mån bristande samverkan mellan 
politisk och militär högsta ledning i berörda länder kan anses ha 
medverkat till nederlagen, 

I Danmark och Norge ha efter krigets slut parlamentariska under
sökningskommissioner detaljgranskat händelseförloppen och de ledan
de myndighetspersonernas åtgärder. Arbetet har underlättats där
igenom, att man haft tillgång till tyska dokument och uttalanden av 
ledande tyskar bl. a. vid rättegången i Niirnberg mot de s. k. krigs
förbrytarna. 

Mellan de båda kommissionerna råder emellertid bl. a. den skill
naden, att medan man i Norge låter undersökningen utmynna i ett 
detaljerat bedömande av de ansvariga instanserna, nöjer man sig i 
Danmark med att kortfattat konstatera, att man väl funnit att det 
begåtts både fel och försummelser, men att intet framkommit som 
tyder på landsförrädiska handlingar. 

I studien kommer därför ifråga om Danmark händelserna att för 
läsaren få tala sitt eget språk, medan ifråga om Norge den kritik som
framställes eller de bedömanden och slutsatser som göras ära de som 
gjorts av undersökningskommissionen. 

Ifråga om Frankrike - som här behandlas mera kortfattat -
. föreligger ingen utredning från någon undersökningskommission. I 
detta fall bygger studien på vad som gått att få fram ur några av de 
agerandes memoirer. 

Förhållandena i England - enligt Winston Churchills framställ
ning -""' ha här tagits med såsom en motvikt till de rent negativa er
farenheterna från övriga tre länder. 
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1. DANMARK

På grundval av erfarenheter från första världskriget rörande sam
verkan mellan statens högsta politiska myndigheter å ena sidan och 
försvarsledningen å den andra utfärdades den 16 augusti 1923 en 
Kungl. förordning med titeln: "Behandlingen af Spörgsmaal, der 
vedrörer Landets Forsvar, og angaaende Samvirke mellom Hceren 
og Flaaden." Förordningen hade följande ordalydelse: 

"Under Forsa:de af Forsvarsministeren og efter dennes na:rmere 
Bestemmelse sammentra:der mindst en Gang aarligt Chefen for Ge
neralkommandoen, Viceadmiralen, Chefen for Marinstaben og Che
f en for Generalstaben for at behandle vigtigere Spörgsmaal vedrö
rende Landets Forsvar, herunder navnlig Sager af milita:rpolitisk og 
folkeretslig Art. 

I disse Forhandlinger deltager endvidere Direktören for Krigs
ministeriet og Direktören for Marineministeriet. 

De na:vnte Myndigheder kan, naar de anser det for paakra:vet, 
henstille till de respektive Ministerier, at Forhandling om na:rmere 
angivne Spörgsmaal optages. 

Ved Behandlingen av Spörgsmaal, der vedrörer Samarbejdet mel
lem Statens politiske og milita:re Ledelse med det Formaal at sikre 
den fornödne Overensstemmelse i Statsmagtens Forberedelse af For
anstaltningerne til Landets Forsvar i Tilfa:lde af, at det inddrages i 
Krig, deltager efter Omsta:ndighederne Statsministeren, Udenrigs
ministeren og Finansministeren. 

Over Forholdene og eventuelle Beslutninger paa Mödene föres 
Protokol."1 

Genom denna förordning skapades goda betingelser för ett intimt 
och fruktbärande samarbete mellan berörda myndigheter. Man skym
tar där också tanken på ett krigskabinett eller ett högsta krigsråd. 
Men förutsättningen var naturligtvis, att man följde de utfärdade 
bestämmelserna. Så blev olyckligtvis ej fallet. Med något enstaka 
undantag hölls inga sammanträden under de dryga tio år under vilka 
förordningen var gällande. 

Den första danska socialdemokratiska regeringen framgick såsom 
ett resultat av folketingsvalen våren 1924. Thorvald Stauning blev 

1 Norup sid. 16, 
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stats- och Laust Rasmusscn försvarsminister. Härmed inleddes en 
period av nedrustning.2 

Att här närmare följa försvarsfrågans utveckling fram till utbrot
tet av det andra världskriget faller utanför ramen för denna studie. 
Frågan måste dock i största korthet belysas. 

Vid valen våren 1929 segrade åter socialdemokraterna. Stauning 
blev som tidigare statsminister och kom att kvarstå såsom sådan 
ända till sin död år 1942. Utrikesminister blev Dr P. Munch, vilken 
innehade denna nyckelpost i regeringen under mer än tio år, år som 
blevo skickelsedigra för dansk utrikes- och försvarspolitik. Rasmus
sen kom tillbaka som försvarsminister - "eller snarere Afrustnings
minister".3 Det är framför allt från denna tidpunkt, som den danska 
försvarspolitiken medvetet inriktas på total avrustning. Som en följd 
härav försvagades även kontakten mellan regering och försvarsled
ning alltmer.4 

Året 1934 visade emellertid, att både nedrustnings- och avrust
ningstiden definitivt var förbi, och att för stormakternas vidkom
mande en period av upprustning stod för dörren. Den socialdemokra
tiska partistyrelsen började inse lägets allvar och uttalade, att det nu 
inte längre fanns tillräckliga skäl för en isolerad dansk avrustning. 
Men härtill svarade utrikesministern, "at Danmarks milita:re Opgaver 
ikke a:ndredes, selv om Stormagterne ögede deres Rustninger".5 

2 "Med Laust Rasmussens Virke som Forsvarsminister begyndte en gennemfört 
Sabotage af Militrerlovene ved Formindskelse Gang paa Gang af de ved Lov 
sikrede Materielbevillinger og de aarlige Indkaldelser til Efteraarsmanövrerne." 
(Norup sid. 20.) 

3 Norup sid. 20. 
4 "Samtidigt bemregtigede de Radikale og srerlig Dr. Munch sig dansk Uden

rigspolitik, og man sögte at "aflaase" denne for Udenforstaaende, det vrere sig 
baade Politikere og ikke mindst det danske folk. Dette blev derved uinteresseret 
i udenrigspolitiske Spörgsmaal og blev ude af Stand til at bedöme Forholdene. Da 
man tillige ikke erkendte de militrere Magtmidlers Betydning for Udenrigspolitik
ken, svrevede Forsvarspolitikken frit i Luften uden angivne Formaal og kun som et 
indrepolitisk ag ökonomisk Spörgsmaal, som kunde bruges ved Valgene. - - -
Resultatet - - - blev, at der intet Samarbejde blev etableret mellem den an
svarige höjeste militrere Sagkundskap og Udenrigspolitikken, - - - Den kom
manderende General blev saaledes reduceret til en höjere Embedsmand, der blot 
modtog sine Ordrer fra en Regering og en Forsvarsminister, der ikke havde nogen 
militrer Indsigt og som kun tog yderst ringe - eller intet - Hensyn til Sagkund
skabens Indstillinger," Norup sid, 89-90. 

" Norup sid. 25. 
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Är l 935 var det �ter val, och ännu en glng stod socialdemokrate1·
na som segerherrar. Försvarsminister blev nu Alsing Andersen, som 
i februari 1937 framlade förslag om en till 26,4 milj. kr. nedminskad 
årlig kostnadsram för hela krigsmakten. 

I mars l 93 7 höll statsminister Stauning i Lund ett tal, som väckte 
stor uppmärksamhet och våldsam indignation i vida kretsar. Han 
sade bl. a.: "at Danmark ikke skulde vrere Nordens Lrenkehund" och 
vände sig skarpt mot tanken på ett nordiskt försvarssamarbete. De 
danska oppositionspartierna stämplade talet som "lige saa uklog 
som uvrerdig, lige saa udansk som unordisk".6 Efter en stormig de
batt i riksdagen fasthöll Stauning vid att han verkligen menade, 
vad han hade sagt, att detta var sanningen, och att han endast hade 
rivit ned grunden för alla militärpolitiska fantasier. Men från Tysk
land fick han instämmanden och applåder. Där var det av vikt att få 
veta, att man inte behövde räkna med ett enat Norden. 

Under tiden utvecklades förhållandena ute i Europa snabbt till det 
sämre. I början av år l 93 8 blevo krissymtomen allt tydligare. 

Inför alla illavarslande tecken vid den storpolitiska horisonten 
beviljades slutligen ett anslag på 10 milj. kr. till vardera hären och 
flottan för anskaffning av materiel. 

Efter förslag från Tyskland undertecknades den 31 maj 1939 i 
Berlin mellan Danmark och Tyska Riket en på tio år gällande icke
angreppspakt, i vars artikel l det hette: "Konungariket Danmark och 
Tyska Riket skola under inga förh&llanden tillgripa krig eller någon 
annan form av våld mot varandra." Till yttermera visso lät den 
tyska regeringen sitt sändebud i Köpenhamn i augusti samma år 
meddela, att Tyskland skulle respektera Danmarks neutralitet. 

Den danska regeringens försvarspolitik efter krigsutbrottet skall 
här granskas något mera i detalj med tyngdpunkten på studiet av 
samverkan - eller snarare bristen på samverkan - mellan de högsta 
politiska och militära myndigheterna. 

Vidstående tablå visar i huvuddrag utrikes- och försvarsledningens 
organisation. 

Vid krigsutbrottet avgav Danmark - liksom Nordens övriga sta
ter - en neutralitetsförklaring. 

n Norup sid .. �o.
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Statsminister 

Th, Stauning 

Sändebud I Berlin 

Kammarherre Zahle 

Marinaltache 

Kommendörkapten 

Kjölsen 

KONUNGEN 

Direktören i Chefen för Generalkommandoen Direktören I marin-

Krigsministe- Generallöjtnant E. With ministeriet 

riet till 30/11 1939 

Generalmajor Generallöjtnant W. W. Prior 

Stemann frön 1/12 1939 

Chefen för generalstaben 

Generallöjtnant Görtz 

Chefen för härens under

rä1telsetjänst 

överstelöjtnant 

Nordentoft 

tillika 

Chefen för Sövaerns

kommandoen 

Viceamiral RechnHzer 

Chefen för morinstabcn 

Konteramiral 

Hammerich 

Souschel 

Kommendörkapten 

Vedel 

Chefen för marinens 

underrättelsetjänst 

örlogskapten Mörch 

Marinattache 

i Berlin 

Kommendörkapten 

Kjölsen 

För härens vidkommande lät regeringen inkalla årsklasserna 1934 
-1938, varför det tillsammans med sommarrekryterna (årsklass
1939) fanns sex årsklasser under vapen. Detta räckte emellertid
endast till att bringa förband(;!ns styrka upp till 1/2-2/3 av fält

styrkan. Kommenderande generalen - generallöjtnant E. With -
hade föreslagit att hela säkringsstyrkan - 54.000 man - skulle
kallas in. Men detta hade avböjts av regeringen, varför den inne
liggande styrkan endast utgjorde omkring 36.000 man. Dessutom
avsåg regeringen att snarast_ hernp�rm_ittera hälften av de inkallade.
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Inte ens när kriget genom Englands och Frankrikes krigsförkla
ringar till Tyskland den 3 september 1939 utvecklades till ett stor
maktskrig gjordes ytterligare inkallelser. Tvärtom beslöts att års
klasserna 1934, 1935 och 1938 - sammanlagt omkring 17;000 man 
-skulle hempermitteras den 16 september med uniform men utan

vapen. Kommenderande generalen hade skriftligt meddelat avvikande 
mening. Det fanns därefter vid hären inte ens 20.000 utbildade värn
pliktiga för hela landets försvar. 

Den 1 december skedde avlösning på posten som chef för General
kommandoen, i det att generallöjtnant With då avgick med ålders
pension och till efterträdare fick generallöjtnant W. W. Prior. 

I mitten av denna månad inkom till den militära underrättelse
tjänsten rapporter om att tyskarna hade sammandragit omkring tio 
divisioner med mer än 125.000 man i en del Östersjöhamnar från 
Li.ibeck österut, särskilt kring Stettin. Dessa styrkor utgjorde ett po
tentiellt hot mot Skandinavien, främst Danmark och Sverige. Med 
anledning härav ingav general Prior framställningar - den 21 och 
23 december - till krigsministeriet om utförandet av befästnings
arbeten till stöd för försvaret, i första hand vid landgränsen mot 
Tyskland, samt om inkallelse av tvenne årsklasser med sammanlagt 
12.000 man. 

Men något svar på framställningarna fick han inte. 
Vid ingången av år 1940 hade den danska hären - efter nya hem

permitteringar i mitten av december - endast omkring 12.000 ut
bildade värnpliktiga förlagda i "vinterkvarter". Gränsen mot Tysk
land saknade befästningar och bevakades blott av några hundra man 
gränsgendarmeri, och kommenderande generalen väntade alltjämt 
på svar från försvarsministern. 

Kring nyår höll statsminister Stauning sitt omdiskuterade radiotal 
om att befolkningens ovilja mot krig hade medfört, att Danmark nu 
befann sig i ett läge, som omöjliggjorde varje som helst effektiv krigs
beredskap. Landet hade inrättat sig för neutralitetsvakt. Men krig
föring i egentlig mening var helt utesluten. 

När den militära underrättelsetjänsten i början av januari mottog 
rapporter om att ett tyskt regemente hade sammandragits strax söder 
om gränsen, alarmerade chefen för Generalkommandoen styrkorna 
i Sönderjylland. Det uppstod på grund härav en del oro, och rykten 
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kommo i svang, Vid ett sammanträde den 9 januari uttalade försvars
ministern sitt missnöje härmed och sade, att han så vitt möjligt 
önskade höras, innan åtgärder av dylikt slag beordrades, I realiteten 
innebar detta att man fråntog militärledningen möjligheten till av 
omständigheterna påkallade, självständiga initiativ. Vid samma till
fälle framhöll general Prior för försvarsministern, att statsministerns 
radiotal hade väckt allvarliga bekymmer inom hären. Försvarsminis
tern svarade härtill, att talet hade fått en i viss mån olycklig utform
ning, och att dess innehåll inte svarade mot regeringens verkliga av
sikter, vilka gick ut på att man vid en eventuell neutralitetskränkning 
skulle ta upp kampen. 

Det uppstod en livlig offentlig debatt kring Staunings tal, och följ
den av denna blev, att han för "Berlingske Tidende" den 12 januari 
uttalade, att landets försvarskrafter naturligtvis skulle sättas in för 
att värja rikets neutralitet, 

Den 8 januari hade marinattachen vid danska legationen i Berlin 
till utrikesministern och chefen för Sövxrnskommando sänt in en 
rapport, grundad på meddelanden från Greklands marinattache i 
Ber lin, Denna rapport är så till vida märklig, som i densamma för 
första gången omtalas tyska militära avsikter mot Danmark. Men 
om rapportens innehåll sålunda var märkligt blev dess handläggning 
i utrikesdepartementet än märkligare, Departementets arkivarie, som 
bl. a. hade till uppgift att fördela den inkommande posten, lade rap
porten till arkivet utan att först ha föredragit den för utrikesminis
tern eller någon annan högre tjänsteman i departementet. På samma 
sätt gick det med en andra rapport - av den 13 februari - från 
marinattachen. 

Beträffande dessa rapporter uppgav vid förhör inför den parla
mentariska undersökningskommissionen: 

Viceamiral Rechnitzer, att han i allmänhet höll försvarsministern 
orienterad i den omfattning som det var honom möjligt även ifråga 
om inkommande rapporter. Marinattachens rapport av den 8 januari 
sade sig amiralen aldrig någonsin ha uppfattat såsom gällande ett 
tyskt anfall mot Danmark. Det talades ju i rapporten endast om 
"ett tryck" på Danmark, 

General Prior och general Görtz saknade all kännedom om rappor
terna. 
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Försvarsministem sade sig ej minnas, huruvida han sett rapporter
na, men trodde att viceamiralen hade orienterat honom om dem. 

Utrikesministern kunde av nyss anförda skäl inte känna till dem. 
Händelserna strax söder om gränsen d. v. s. då Tyskland vid

jultiden 1939 hade förlagt ett regemente dit - föranledde kom
menderande generalen att den 13 januari i krigsdepartementet be
gära bemyndigande att få utföra spärranläggningar vid de söder
ifrån ledande vägarna samt att få fördela sprängladdningar till de 
förberedda brosprängningarna söder linjen Esbjerg-Kolding. 

Men inte heller pi detta svarade försvarsministern. 
Under tiden erhöll generalstaben nya rapporter, vilka visade, att 

tyskarna fortsatte sin uppmarsch mot gränsen. Den 16 januari sände 
general Prior åter en skrivelse till krigsministeriet, i vilken han fram
höll, att det i gränstrakterna stod en omedelbart stridsberedd tysk 
styrka om 1-2 divisioner, medan det pi den danska sidan endast 
fa1,1ns s.rnärre, spridda förband. Och styrkeförMllandena på Själland 
voro ej bättre. Generalen framhöll vidare, att han bedömde läget 
såsom oförsvarligt, eftersom Danmarks försvarskraft för ögonblicket 
var så svag, att man från tysk sida måste anse Danmark vara ett 
militärt vacuum, och att landet följaktligen ej hade någon möjlig
het att hindra Västmakterna från att utnyttja dess territorium. Detta 
förhållande kunde tvinga Tyskland att i eget intresse utan varsel 
lägga sig till med danskt område. Han påpekade vidare, att när det 
nu rådde så stark oro kring Skandinavien, förelåg det stor fara för 
Danmarks neutralitet. Därför krävde han, att man i tid skulle vidta 
förebyggande åtgärder. Samtidigt återkom han med sitt tidigare för
slag om inkallelse av ytterligare 12.000 man. 

Något svar från försvarsministern avhördes ej. 
Försvarsministern har sedermera - inför undersökningskommis

sionen - sökt klargöra, varför han inte besvarade general Priors 
framställningar.7 Här följer ett avsnitt ur det stenografiskt upptagna 
förhörsprotokollet. 

"Aksel Möller: Mener De ikke, at det korrekte er, at naar en Mand 
i saa höj en Embedsstilling som den kommanderende General skrift
ligt fremsa:tter Forslag til Forsvarsministeren, saa faat· han et skrift
ligt Svar, underskrevet av Forsvarsministeren? 

1 Bilag til Beta:nkning spalt 626.
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Alsing Andersen: Det er jeg enig med Dem i, for saa vidt Sagen 
er endeligt afgjort. Men det kunde man ikke sige her. Hvis jeg uden 
videre vilde have sagt: det er afslaaet, altsaa, hvis Sagen var endeligt 
afgjort som afslaaet, saa havde det va::ret naturligt at svare skriftligt, 
men naar jeg ikke svarade skriftligt, var det fordi jeg lod Sagen 
ligge for at se, hvordan den vilde udvikle sig. Det drejede sig for
resten ikke alene om dette Spörgsmaal, men der var andre Ting, som 
blev na:vnt over for mig, og som jeg vidste det ikke kunde nytte at 
fremföre i den givne Situation, og de blev liggende hos mig, de blev 
samlet op, og efterhaanden kom dog nogle af dem igennem - det 
ved jeg - saaledes at der paa den Maaden, gennem Beslutning blev 
givet svar paa dem. Det er den ganske naturlige Forklaring, synes 
jeg." 

Den 19 januari - alltså tre dagar efter general Priors senaste 
framställning till försvarsministern - bekräftade folketinget stats
ministerns uttalande till "Berlingske Tidende" genom ett beslut, som 
hade följande formulering: 

"Folketinget beslutter at udtale, at man fra alle Sider i det danske 
folk er enige om, at Landets Neutralitet skal opretholdes, og at de 
Midler, der raades over om fornödent skal anvendes for at ha::vde 
og va::rne Rigets Fred og Uafhengighed og tilsiger Ministeriet (d. v. s. 
regeringen) sin Stötte i Arbejdet herfor."8 

Detta folketingets enhälliga beslut verkade lugnande på allmän
heten. Det skulle dock ej komma att fullföljas. Redan vid beslutets 
tillkomst påstods också från flera håll, att regeringen hade stött 
tingets beslut av rent praktisk-politiska skäl, d. v. s. i detta fall fö1· 
att trubba av det dåliga intrycket av statsministerns nyårstal i radio. 

Allmänhetens reaktioner fick dock några positiva följder för för
svaret. Sålunda meddelade försvarsministem i slutet av januari, att 
han skulle begära anslag på omkring 65 milj. kr. för materielanskaff
ning till krigsmakten. Men någon ökning av beredskapsstyrkorna 
blev det ej. Tvärtom hempermitterades den 31 januari årsklass 1937. 
Därefter hade hären endast omkring 6.500 man i tjänst, 

Inom ett 8-mannautskott, som tillsatts för att ta itu med omedel
bara försvarsåtgärder, höjdes röster för att man borde inhämta för
svarsgrenschefernas åsikter om läget. De tillkallades den 2 februari. 

8 Norup sid. 52. 
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General Prior n;dogjorde då för förhållandena inom hären och fram
lade de krav, som han tidigare - genom fyra olika skrivelser till för
svarsministern - hade framställt, men vilka alla alltjämt voro obe
svarade. Bortsett från de nyssnämnda av försvarsministem äskade 
materielanslagen biföllos aldrig några av general Prims krav. Och 
på litskilliga förfrågningar från honom hos försvarsministern mellan 
den 1 mars och den 5 april svarade denne endast, att inga resultat 
föreHl.g av 8-mannautskottets arbete, varför ingenting kunde göras. 

På grundval av erhållna underrättelser skrev danske ministern i 
Berlin, kammarherre Zahle, den 1 april ett handbrev till utrikes
minister Munch, vilket brev personligen överlämnades av marin
attachen, som för detta ändamål hade rest hem till Köpenhamn. I 
brevet vilket den 9 april genom ett misstag förstördes av arkiva
rien i utrikesdepartementet - talades det om truppsammandrag
ningar i Nordtyskland samt om tysk oro för att Västmaktema skulle 
ingripa mot malmtrafiken på Narvik. Brevet gav uttryck för att 
man hade på känn, att någonting skulle komma att hända inom den 
allra närmaste tiden. lnnehll.llet i brevet kompletterades muntligen 
inför utrikesministern av marinattachen i samband med överlämna11-
det. Om detta brev säger Dr Munch:9 

"Dette indeholdt jo intet om Danmark og kunde ikke give Anled
ning til nye Forhanlinger eller Beslutninger, men jeg har nok n�vnt 
det for de andre." Huruvida sålunda någon: eller några av regeringens 
övriga ledamöter fick orientering om brevet är tydligen osäkert, Där 
svävar Dr Munch själv på målet. Säkert är emellertid att varken di
rektören i krigsministeriet, chefen för Generalkommandoen eller ge
neralstabschefen fick det. Likaså är det klarlagt, att de ej heller fick 
del av marinattachens muntliga kommentarer, 

Amiral Rechnitzer deltog den 1 april kl 0930 tillsammans med 
generalerna i ett sammanträde hos försvarsministern, varunder man 
dryftade händelseutvecklingen under mars månad. Därefter voro 
samtliga kallade till ett sammanträde hos utrikesministern, vilken 
dock ej orienterade om Zahles brev. Samma dag kl. 1245 anmälde 
sig kommendörkapten Kjölsen hos amiral Rechnitzer, vilken då 
orienterades om brevet. Försvarsministern fick aldrig se det, men han 

" Bilag til Betrenkning spalt 596. 
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orienterades av amiralen och trodde sig också (inför kommissionen) 
minnas, att Dr Munch omtalat Kjölsens besök. 

Grundorsaken till den bristande orienteringen från regeringens 
sida - inte bara i detta fall - synes förutom utrikesministerns vana 
att behålla det mesta för sig själv ha varit den, att klara och entydiga 
bestämmelser för ömsesidig orientering saknades. 

Medan regeringen hittills förhållit sig passiv till vad som hände 
och förbereddes från tysk sida, förändrades läget på en gång den 
4 april på eftermiddagen. Då mottog nämligen utrikesministern "den 
mest alarmerende Meddelelse fra Gesandten i Berlin, som dansk 
Udenrikstjeneste havde modtaget i en Menneskeaalder."10 Det sades 
i detta meddelande bl. a. och såsom dess första punkt: "Der forestaar 
en Aggression mod Danmark, som skal finde sted i nxste Uge."11 

"Meddelelserne syntes mig meget tvivlsomme", säger Dr Munch i 
sin redogörelse till undersökningskommissionen.12 "Men det var förste 
Gang (för utrikesministerns vidkommande) Danmark omtaltes i saa
dane Meddelelser, og det var min Opfattelse, at i denne Krig kunde 
intet paa Forhaand anses for at vxre udelukket." Han ringde där
för upp statsministern, och de kommo överens om att samma kväll 
försöka få ett samtal med kungen, vilket också lyckades. Men var
ken försvarsministern eller militärledningen orienterades. Med kung
ens godkännande beslöts endast att man följande dag skulle ta upp 
frågan i regeringen. 

I)en 5 april kl 1000 sammanträdde regeringen, varvid utrikes, 
ministern läste upp Zahles rapport. Regeringen ville emellertid inte 
fatta några beslut förrän den fått ytterligare underrättelser. Några 
inkallelser ville man inte företa, eftersom man menade, att en dylik 
åtgärd kunde framkalla oro och medföra ökade risker för landet. Vid 
ett regeringssammanträde senare samma dag - kl 1430 - oriente
rade Utrikesministern om vad man erfarit från Oslo och Stockholm. 
Och man kom till den uppfattningen, att man för ögonblicket inte 
skulle göra någonting alls. Därför kallades varken utrikesnämnd 
eller partiledare till orientering,' Och av försvarsledningen var det 

10 Norup sid. 58.
11 Betrenkning sid. 16-17. 
12 Bilag til Betrenkning sid. 9.
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endast chefen för Sövxrnskorim1a�1dO sci1n på eftermiddagen orien
terades av försvarsministern. Men derii1e �ppgav inför undersöknings
kommissionen att han redan efter det. första regeringssammanträdet 
"gav Viceadmiral Rechnitzer som Direktör for Marineministeriet og 
General Stemann som Dfrektör f �r Krigsministeriet Meddelelse om 
Zahles brev."13 Mot dett� står amiralens påstående, att han inte 
fick orienteringen föiTän på eftermiddagen och general Stemanns ord: 
"J eg har aldrig hört det te Brev. "14 · 

På grund av den samlade regeringens uppfattning - utan hörande 
således av utrikesnämnd, partiledare och försvarsledning - vidtogs 
under 5 april inga som helst åtgärder till beredskapens förstärkande. 

På förmiddagen den 5 april hade Sövxrnskommandoen via svenska 
legationen i Köpenhamn mottagit ett meddelande från den svenska 
försvarsstaben angående koncentrering av tyska trupper och trans
porttonnage i vissa Östersjöhamnar. Den svenska försvarsstaben ut
talade också tydligt sin absoluta uppfattning om att det nu var fråga 
om en mot Danmark och Norge riktad aggression. Från marinatta
chen i Berlin fick Sövxrnskommandoen på eftermiddagen en rapport 
med kompletterande uppgifter om Tysklands offensivplaner. 

På eftermiddagen mottog också utrikesministern en ny rapport 
från Zahle, vilken bl. a. skrev: ;,Jeg anser det for min Pligt at udtale, 
at den kongelige Regering paa ingen Maade bör skyde den Tanken 
fra sig, at Situationen kan vxre ydest alvorlig eller i Löbet af Dage 
eller Timer blive det. Ojeblikket turde derfor - - - va:re inde 
til snarest at tage under grundigste Ovetvejelse, hvad der - - - vil 
vxre att foretage."15 Man tar knappast fel, om man bedömer att 
detta skrevs av en djupt oroad och bekymrad man. Men Dr Munch 
tog saken lugnt. Den ende han orienterade var kungen. 

På förmiddagen den 6 april - kl 1000 - höll regeringen sam
manträde, varvid utrikesministern läste upp den föregående dag er
hållna rapporten från Berlin. Och - hur underligt det än kan före
falla - rapporten verkade lugnande på regeringen. Efter regerings
mötet kallades försvarsledning�n'; kl 1130 till försvarsministern för 

13 Bilag til Betrenkning sid. 42.
14 Bilag til Betrenkning spalt 81. 
15 Betrenkning sid. 21.
* Generalerna Prior, Görtz och Stemann samt amiralerna Rechnitzer och Ham

merich. 

72 



orientering. Zahles rapport av den 4 april företeddes ej i original 
och hans rapport av den 5 april omtalades inte alls av försvarsminis
tern. Denne meddelade endast, att man inom Berlinlegationen blivit 
nervös och trodde att de tyska trupp- och tonnageansamlingarna i 
vissa Östersjöhamnar kunde utgöra förberedelser för en aktion mot 
Danmark. Regeringen önskade emellertid avvakta ytterligare under
rättelser, innan den fattade några beslut om åtgärder. General Prior 
föreslog, att man borde försöka tänka sig in i olika eventualiteter, 
särskilt frågan om ultimativa krav från tysk sida, så att man stode 
bättre beredd att möta dem. Men försvarsministem menade - däri 
understödd av amiral Rechnitzer - att man borde vänta tills kraven 
framställdes. Amiralen hävdade dessutom att han ansåg ett tyskt 
angrepp mot Danmark som både meningslöst och osannolikt. Gene
ral Prior bestred detta och föreslog att man skulle kalla in årsklas
serna 1930-1935 med två i taget till en kort repetitionsövning om 
t, ex. 14 dagar. Därefter kunde man allt efter läget antingen hem
permittera dem eller behålla dem i tjänst. Försvarsministern lovade 
att tänka på saken. 

Så förgick också den 6 april utan att några åtgärder till bered
skapens förstärkande vidtogos. 

På kvällen den 6 april mottog utrikesministern åter en rapport 
från Zahle, som bl. a. skrev: "Det er heller icke min Mening at give 
Udtrykk for nogen Optimisme."16 Ett exemplar av rapporten över
sände Munch till kungen, ett behöll han för sig själv utan att orien
tera någon annan. 

Hela söndagen den 7 april förflöt "i lugn och ro" utan att l'ege
ringen ens sammanträdde. Men pil kvällen kom till utrikesministern 
från Bedinlegationen ett chiffertelegram, som omtalade, att den tyska 
transportflottan avgått från Stettin med västlig kul's redan den 4 
april.17 Utrikesministern ringde upp försvarsministern och oriente
rade denne samt anmodade honom att fråga här- och flottmyndig
heterna, om dessa hade fått några underrättelser som kunde bekräfta 
telegrammet. Försvarsministern ringde upp Söv�rnskommandoen och 

16 Betrenkning sid. 23. 
17 Betrenkning sid, 24. 
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generalstaben samt meddelade därefter utrikesministern, att vice
amiralen själv svarat att han inte visste n!gonting som kunde be
kräfta telegrammets uppgifter. I generalstaben hade man svarat, att 
där ej förelåg några rapporter om truppkoncentrationer söder grän

sen eller att där t .ex. i Kiel - skulle pågå någon speciell verksamhet. 
Det kan måhända förefalla egendomligt, att försvarsledningen var 

så ytterst illa underrättad om tyskarnas förehavanden. Men med hän
syn till den militära underrättelsetjänstens ringa resurser såväl ifråga 
om penningmedel som personal (se bilaga) samt den totala avsakna
den av civil "agentverksamhet" är detta en naturlig konsekvens. 

Måndagen den 8 april kl 1000 höll regeringen sammanträde. Ut
rikesministern omtalade då, att Västmakterna hade lagt ut minor i 
norskt territorialvatten. Och försvarsministern kunde orientera om 
att tyska krigsfartyg befunno sig i danska farvatten. I marinministe
riet - sade han - var man övertygad om att den tyska framstöten 
med sjöstridskrafter stod i förbindelse med minutläggningen i Norge. 

För Danmarks del förellig alltjämt inga hänvändelser eller förfråg
ningar av något slag från någon av de krigförande parterna. 

Kl 1030 höll försvarsministern sammanträde med försvarsledning
en. Zahles senaste rapport (av den 8 april) var vid denna tidpunkt 
inte känd ens av utrikesministern, som mottog den först sent på 
kvällen. Försvarsministern och amiral Rechnitzer omtalade emeller
tid, att man fått rapporter om en tysk stark eskader, som gått upp 
genom Stora Bält och kl 0900 passerat Sprogö. Generalstabschef en 
kunde komplettera detta med upplysningen att han omedelbart före 
sammanträdet hade fått reda på, att en 50-60 km djup, tysk motori
serad kolonn var på väg från Rendsborg mot Flensborg. Meddelan
det ansågs såsom fullt tillförlitligt. Dessa alarmerande underrättelser 
föranledde general Prior att genast framföra krav på omedelbar in
kallelse av hela säkringsstyrkan, varigenom samtliga linjeförband 
skulle bringas upp till full fältstyrka. Därigenom skulle man få 8-9 
årsklasser under vapen och hären komma upp till en styrka av om
kring 57.000 man - 26.000 på Jylland och 31.000 på Själland. Dess
utom föreslog han, att alarmberedskap omgående skulle beordras samt 
att flygspaning skulle utföras längs gränsen. Till slut föreslog han, 
att en säkringsstyrka skulle kallas in till kustförsvaret. 

74 



Försvarsministern lovade att lägga fram dessa förslag vid ett sam
manträde, som skulle hållas hos kungen kl 1100 med stats-, utrikes
och försvarsministrarna. 

Såsom en förberedelse för att snabbt kunna effektuera av rege
ringen eventuellt anbefallda åtgärder lät general Prior meddela hä
rens högre myndigheter att chefer och staber skulle kallas till sina 
expeditioner och där avvakta hans vidare order. 

Kl 1115 öppnades sammanträdet hos kungen, vilken nu orientera
des om läget, så som regeringen såg det. Om sammanträdet berättar 
försvarsministern 61. a.:18 "Jeg na:vnte de Dröftelser, der havde va:ret, 
de Planer, der havde va:ret fremsat senest om Sikringsstyrkens Ind
kaldelse, tidligere om Indkaldelse af de styrker, der ha vde va:ret 
hjemsendt med Uniform. Jeg na:vnte ogsaa, at der havde va:ret dröf
tet, at vi eventuelt, hvis det hastede, kunde indkalde dem pr Radio, 
hvad jeg nok tror, de fleste vilde finde lovlig (mycket) opsigts
va:kkende. Jeg fikk imidlertid Tilslutning til det Standpunkt, jeg 
fremsatte, at det i det paaga:ldende Tilfalde vilde va:re beta:nkeligt 
at foretage selv de mindre Indkaldelser, altsaa Indkaldelse af dem, 
der var hjemsendt med Uniform. Hertil blev der givet Tilslutning, 
saaledes at man vedtog i alt Fald indtil videre at nöjes med at gen
nemföre Alarmberedskab, Indkaldelse af uddannede Mandskab til 
"Niels Juel" og Flyveropklaring ved Gra:nsen. Jeg har indskra:nket 
mig til at stille disse Forslag til öjeblikkelig Gennemförelse, og det 
mener jeg ogsaa var riktigt, jeg har i alt Fald aldrig angret, at jeg ikke 
gik videre i mine Forslag." 

Huruvida försvarsministern med tillräckligt eftertryck framhöll, 
att general Prior krävde omedelbar inkallelse av hela säkringsstyr
kan är ovisst. Det framgår i varje fall ej tydligt av hans ovan citerade 
utsago. Däremot är det klarlagt, att ministrarna inför kungen häv
dat, att det ej vore riktigt att för ögonblicket företa större inkallelser. 
Man beslöt därför - som Alsing Andersen säger (se ovan) - på hans 
förslag att endast anbefalla alarmberedskap, flygspaning och vissa 
å terinkallelser till "Niels J uel". 

Redan strax efter kl 1130 kom försvarsministern tillbaka till ma
rinministeriet, där Generalkommando och Söva:rnskommando av-

18 Bilag til Betrenkning spalt 687-688, 
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vaktade hans återkomst. Han meddelade då de beslut som fattats 
vid sammanträdet hos kungen. 

Nu inträffade emellertid någonting ganska sällsamt. Medan för 
härens vidkommande general Prior genast beordrade "alarmbered
skap", vidtog amiral Rechnitzer ingen annan åtgärd för flottans del 
än att låta inkalla "Niels Juels" manskap. 

Hur var detta egentligen möjligt? 
Såväl stats-, som utrikes- och försvarsministrarna hade klart för 

sig, att hela krigsmakten avsågs, när regeringen anbefallde "alarm
beredskap." 

Någon hel och full klarhet i denna egendomliga fråga går ej att 
vinna. Amiral Rechnitzer är numera död, och Alsing Andel'sens ut
talanden vid den stora folketingsdebatten den 15-18 februari 1955 10 

äro inte ägnade att skingra dimmorna. Man får nöja sig med att 
konstatera, att amiralens underlåtenhet att efterkomma regeringens 
order ytterst bottnade i det bristfälliga samarbetet. 

Den 8 april kl 1530 gjorde tyske ministern i Köpenhamn - Dl' 
Renthe-Fink - ett besök hos uuikesministern.20 

"Han sagde, at han frygtede Fölgerne af Mineutlreggningen for 
Norge, og det kunde jo trenkes, at disse Fölger paa en eller anden 
Maade kunde beröre Danmark. - - Han sagde, at Indkaldelser
i denne Situation vilde vxre det ulykkeligste der kunde ske; udfra 
sin personlige Opfattelse maatte han fraraade det; et saadant Skridt 
kunde i Berlin blive opfattet forkert med Hensyn til Danmarks Stil
ling til Konflikten om Norge." Det är Dr Munch som skriver detta 
i sin redogörelse till undersökningskommissionen. 

Kl 1630 sammanträdde regeringen, varvid statsministern - i ut
rikesministerns frånvaro - redogjorde för läget och sammanträdet 
hos kungen liksom för Renthe-Finks varningar. Man beslöt att inte 
vidta några åtgärder utan avvakta ytterligare underrättelser. 

När den militära undenättelsetjänsten mottog nya rapporter om 
tyska trupprörelser nära gränsen, vilka tydde på en uppmarsch mot 
Danma1·k, begärde general Prior att få ett samtal med försvarsminis
tem. Detta ägde rum kl 1700. Närvarande voro då även amiral 
Rechnitzer och general Stemann. General Prior redogjorde för under-

10 Folketingets forhandlinger spalt 2195 ff.
20 Bilag til Betrenkning sid. 12-13.
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rättelserna och föreslog ett flertal åtgärder till beredskapens för
stärkande, Slutligen krävde han enträget att säkringsstyrkan omedel
bart skulle inkallas, eftersom han ansåg att detta kunde komma att 
ställa sig väsentligt mycket besvärligare vid en senare tidpunkt. För
svarsministern svarade med att omtala Renthe-Finks varningar till 
utrikesministern men ställde i utsikt ett svar senare på dagen, efter 
sammanträde med partiordförandena och ett nytt med regeringen. 

På kvällen kom med flygkurir från Berilnlegationen en ny rap
port21 i vilken Zahle bl. a, skrev: "Hr Ministeren vil ikke misforstaa 
mig, naar jeg i JErbödighed tillader mig at advare mod for stxrkt 
a t parallelisere mellem den nuvxrende Krig og "Verdenskrigen". For
holdene kan let og hastigt udvikle sig paa en ganske anden og farligere 
Maade. Den svenske Gesandt har personlig givet Möde hos mig og 
meddelt, at han fra en god Kilde havde erfaret, at de tyske Planer 
skulde gaa ud paa en hel eller delvis Besxttelse av Danmark og 
Norge." 

Denna minister Zahles rapport kom utrikesministern tillhanda 
först sent på kvällen efter de båda nyssnämnda sammanträdena. Det 
är ägnat att förvåna, att rapporten inte ögonblickligen tillställdes ut
rikesministern, var denne än befann sig. Förklaringen är än mer för
vånande. Visserligen var Dr Munch den 8 april en strängt upptagen 
man. Men så som läget nu en gång var, borde han själv eller någon 
högre tjänsteman i departementet ha givit order om, att inkommande 
meddelanden ofördröjligen skulle överlämnas till departementschefen. 
Så synes ej ha varit fallet, Nu lades Zahles rapport, när den kom på 
kvällen, helt enkelt in på utrikesministerns skrivbord, och där låg 
den ända till efter kl 2230, när Dr Munch tittade in på sitt tjänsterum. 
Sedan han tagit del av den gick han hem utan att orientera någon. 

Vid det sena regeringssammanträdet beslöts att man varken skulle 
inkalla säkerhetsstyrkan eller företa några omgrupperingar av trup
per söder ut på Jylland eller att samla de spridda förbanden. Detta 
beslut meddelades av försvarsministern strnx efter kl 2230 till gene
ral Prior och amiral Rechnitzer. 

Så slutade den 8 april utan att några beredskapsförstärkande åt
gärder av väsentlig betydelse hade vidtagits, 

21 Berrenkning sid, 28-30,
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Ty•ska tmpper på 1narscb genom Danmark 

En snabbtitt bakom de tyska kulisserna ger följande bild. 
Av de armeförband, som avsågs för ockupationen av Danmark, 

befann sig 170. infanteridivisionen i området kring Mi.inster, 11. mo
toriserade skyttebrigaden i Altengrabow och 198. divisionen i områ
det Wittenberge-Pritzwalk-Perleberg. De senare framfördes i så 
god tid till Wamemiinde, Travemiinde och Kiel att man kunde på
börja inskeppningen i dessa tre hamnar på kvällen den 7 april. 

11. motoriserade skyttebrigaden följd av den till 1/3 på lastbilar
transporterade 170. divisionen hade över Rendsborg förflyttats norrut 
och hade på kvällen den 8 april förlagts på ömse sidor vägen Schles
wig-Flensborg.22

Beredda till aktion i morgongryningen den 9 april voro även: 
fallskärms- och luf tlandsättningsförband, starka förband ur flygvap
net, samt förband ur marinen jämte trupptransportfartyg. 

Kl 0525 den 9 april slog Hitler till. 
22 Hubatsch sid. 93-94. 

78 



IL NORGE 

Den norska krigsmakten hade inte någon gemensam militär chef. 
I spetsen för hären stod kommenderande generalen och för sjöför
svaret kommenderande amiralen. Flygvapnet var uppdelat på de 
båda nämnda försvarsgrenarna, varför enhetlig ledning av detsamma 
saknades. 

Försvarsgrenscheferna löda direkt under försvarsministern, som 
var en icke-militär.23 

Den militära organisationen i stort framgår av vidstående tablå. 
Försvarsministern utgjorde förbindelselänken mellan statsmakterna 

och de högsta militära cheferna. 
Det fanns dessutom sedan år 1934 ett försvarsråd. Försvarsminis

tern var dess ordförande medan bl. a. utrikesministern, kommende
rande generalen och kommenderande amiralen voro ordinarie leda
möter. Statsministern kunde, när han så önskade, närvara vid rådets 
sammanträden och därvid fungera som ordförande. Dessutom kunde 
generalstabschef en och amiralstabschef en samt andra personer tiil
kallas, därest detta ansågs erforderligt. Försvarsrådet var en perma
nent institution, som skulle orientera i militära och militärpolitiska 
frågor samt fördela arbetet dels mellan försvarsgrenarna, dels mel
lan försvarsrådet och andra statliga institutioner av betydelse fcfr 
rikets försvar. Enligt rådets instruktion av den 5 januari 1934 skulle 
det tillsätta ett fast arbetsutskott. Rådet skulle sammanträda en gång 
i kvartalet eller oftare, om detta ansågs nödvändigt eller i övrigt 
önskvärt. 

Denna instruktion följdes dock aldrig. Under åren 1934-193 7 
hölls i genomsnitt två sammanträden per år, under år 1938 intet och 
år 1939 intill krigsutbrottet heller intet. 

Försvarsminister Monsen uttalade i stortinget den 16 februari 
1939, att försvarsrådet var ett fullständigt överflödigt organ, som 
borde avskaffas. 

Denna brist på initiativ och vilja till samarbete från regeringens 
sida kunde naturligtvis inte tjäna till att förstärka försvarsviljan 
eller skapa den rätta andan inom försvarets egna led.24 

23 I april 1940 var dock en yrkesmilitär, överste Ljungberg, chef för försvars
departementet. 

u Instilling sid. 46.
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KONUNGEN 

Försvarsrådet 

Fö rsva r,sde pa rte m e ntet 

Försvarsminister 

från 22/12 1939 

överste B. Ljungberg 

General K. K. Laoke 

Generalstaben 

Generalstabschef 

1. divisionen (Halden) 

Chef: general 

överste R. Hatledal C. Erichsen 

Mobiliserings

avdelning 

Chef: överste• 

löjtnant 

A. F. Munthe 

Utrikesovdelning 

Chef: överstelöjt

nant Wrede Halm 
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2. divisionen (Oslo) 

Chef: general 

J, Hvinden Haug 

3. divisionen, 

(Kristiansand) Chefr 

general• E. Liljedal 

4. divisionen (Bergen) 

Chef: general 

W. Stelfens 

5. divisionen 

(Trondheim) Chef: 

general J. Laurantzon 

6. divisionen (Harstad) 

Chef: general 

C. G. Fleischer 

Amiralstaben 

Amiralstabschef 

Kommendör 

E. Corneliussen 

·underrättelse-

avdelning 

Chef: kapten 

E, A. Steen 

Konteramiral 

H. E. Diesen 

1. sjöförsvarsdistriktet 

(Horten) 

Chef: konteramiral 

J, Smith-Johahnsen 

2. sjöförsvarsdistriktet 

(Bergen) 

Chef: konteramiral 

C. Tank-Nielsen 

3, sjöförsvarsdistriktet 

(Tromsö) 

Chef: kommendör 

L. S. T. Hagerup 

Kustartilleriet 

Generalinspek-

tör och chef 

överste Ham• 

mestad 

-• 
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Den 20 mars 1935 hade Norge fått en ny regering med Nygaards
vold som statsminister och Monsen som försvarsminister. Under 
Monsens sjukdom konstituerades Torp till försvarsminister för tiden 
20/12 1935-15/8 1936. Regeringen var rent socialdemokratisk och 
i sin helhet även utpräglat pacifistisk. 

Denna regering fick nu till uppgift bl. a. att ordna landets försvar 
under en period av tilltagande spänning i den internationella politi
ken och med Monsen - en av de främsta ledarna av avrustnings
politiken - såsom försvarsminister. Sedan· arbetarpartiet kommit 
till makten uppgav det emellertid sin tidigare rent antimilitaristiska 
inställning. Detta skedde ej genom något officiellt tillkännagivande 
utan visade sig efter hand i regeringens åtgärder. Under trontalsde
batten år 1936 framhöll Torp regeringens och arbetarpartiets syn på 
försvaret. Han sade, att denna inte hade ändrats. Men när regeringen 
likväl lade fram en försvarsbudget av samma storleksordning som 
föregående års, var orsaken helt enkelt den att "man hade klart för 
sig, att man i stortinget inte kunde driva igenom sina önskemål."25 

Under intryck av det tillspetsade utrikespolitiska läget framlade 
militärmyndigheterna på hösten 1936 förslag om stora försvarsan
slag - 40 milj. kr årligen under tre år i följd - vilka skulle ha ut
gjort en extra bevillning större än hela den ordinarie försvarsbud
geten. 

Samma höst tog regeringen själv ett initiativ, därtill påverkad av 
det spanska inbördeskriget, genom att anslå nära 4 milj. kr till för
svaret. Men när det gällde militärmyndigheternas omfattande förslag 
ville varken regeringen eller de stora politiska partierna gå med på 
dem i deras helhet. Man skar ned dem avsevärt och lyckades där
igenom å1· 1937 enas om extra anslag på sammanlagt 21 milj. kr för
delade på tre år. 

Kommenderande generalen gav hösten 1937 en redogörelse för 
Norges militära läge i samband med att han ingav sina förslag. Han 
framhöll därvid, att den politiska utvecklingen i Europa tydde på att 
Norge under ett europeiskt krig skulle komma att såväl geografiskt 
som krigspolitiskt ligga i händelsernas brännpunkt. Man måste där
för räkna med att Norges ställning skulle bli mycket ömtåligare än 

25 I nstilling sid. 23. 
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under det första världskriget. Huruvida det spända läget skulle kom
ma att utmynna i krig, när detta kunde inträffa samt hur och i vilken 
mån ett dylikt krig skulle komma att beröra Norge, det var allt 
frågor som varken de militära myndigheterna eller statsmakterna 
vore i stånd att säkert bedöma. Men, sade han, det är militärmyndig
heternas plikt att skaffa statsmakterna det erforderliga underlaget 
för bedömandet av lägets militära aspekter. Han sade vidare att det 
rådde enighet mellan försvarsgrenarna om vad som nu krävdes, Det 
saknade i den föreliggande situationen varje politiskt intresse att 
diskutera hur försvaret borde organiseras i en mer eller mindre av
lägsen framtid. Det enda som det nu var fråga om, var, vad som för 
ögonblicket blev gjort för att förbättra försvarets beredskap. Möjlig
heten av ett plötsligt överfall på Norge vid ett krigsutbrott måste 
därför utgöra utgångspunkten för landets mobiliseringsberedskap. 

Generalen gav därefter en redogörelse för läget inom hären. Den 
var, sade han,26 den utan jämförelse sämst utbildade och sämst ut
rustade hären i Europa, och dess mobiliseringsberedskap var långt 
ifrån vad den borde vara, därest rikets neutralitet skulle kunna häv
das under ett krig i Norges närhet, 

Amiralstaben framlade i mars 1937 en utredning - "Norges sjö
forsvar. Uppgifter och medel" - vars slutsats var, att marinen be
fann sig i ett farligt svaghetstillstånd, och att frågan huruvida ma
rinen kunde lösa de uppgifter som den kunde komma att ställas inför 
obetingat måste besvaras nekande. 

A ven tidningspressen slog larm om försvaret. 
Under intryck av den allmänna opinionen - även inom arbetar

partiet - och erkännande allvaret i det internationella läget före
slog regeringen år 1938 upptagandet av ett försvarslån på 52 milj. kr. 
Av beloppet skulle 25,3 milj. kr gå direkt till försvaret och tagas i 
anspråk under de närmaste åren. 

Den 25 mars 1940 hade utrikesminister Koht ett samtal med tyske 
ministern i Oslo - Dr Bräuer. Det var denne som på eget initiativ 
hade uppsökt Koht för att' klaga över brittiska åtgärder mot den 
tyska skeppsfarten i norska territorialvatten. Bräuer menade, att när 
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det gång på gång inträffade att britterna ingrep, detta tydde på att 
Norge inte var i stånd att själv värna sin neutralitet. Under dylika 
förhållanden borde Norge intet ha att invända mot att Tyskland tog 
saken i egna händer. Detta uttalande uppfattades av Koht såsom ett 
direkt hot mot Norge, mot vilket han energiskt protesterade. Bräuer 
- som ännu saknade kännedom om Hitlers planer mot Norge (han
synes ha fått reda på dem först sent den 8 april) påpekade då, att
han endast velat framhålla de allvarliga beslut som man i Berlin
kunde komma att fatta i dessa frågor. Själv sade han sig vilja göra
allt för att förhindra att det från tysk sida gjordes något som kunde
draga in Norge i kriget, Men Norge måste visa sin fasta vilja att
hävda sin neutralitet.

I ett brev27 av den 29 mars 1940 till utrikesdepartementet skrev 
norske ministern i Berlin - Scheel - att Västmakterna tydligen hade 
sina blickar riktade mot malmexporten från Narvik. Han kunde inte 
meddela några aktuella planer mot Norge men var i stort sett pessi
mistisk och slutade så: "Noe fredstegn er ikke å öyne, Det enes te 
helt sikre er, att Norge bör holde sitt forsvar i orden, så sterkt som 
vår ytterste evne tillater." 

Detta brev översändes den 2 april i kopia till kungen och försvars
departementet samt till alla norska legationer utomlands, 

Den 1 april skickade Scheel ett nytt brev till utrikesdepartemen
tet, 28 Det mottogs i Oslo den 3 april av utrikesministern, som den 
4 april i kopia vidarebefordrade det till kungen, statsministern och 
chefen för försvarsdepartementet. I brevet omtalades bl. a. att tyska 
trupper inskeppats i Stettin. Scheel trodde emellertid ej att det kunde 
gälla Norge utan förmodade att det kanske var fråga om Sverige eller 
att det sannolikt gällde något företag österut. 

Den 4 april skickade Scheel ännu ett brev.29 Det rörde sig om en 
del upplysningar som han hade fått genom nederländske militär
attachen i Berlin och talade bl. a. om en tysk inmarsch i Danmark. 
Brevet kom utrikesministern tillhanda den 5 april, och han sände 
genast en kopia till kungen, Samma dag på eftermiddagen fick gene-

21 Instilling sid. 85.
28 Instilling sid, 85.
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ralstaben del av detsamma och vidarebefordrade det till amiralsta
ben. Men först den 6 april gick från utrikesdepartementet en kopia 
till försvarsdepartementet. 

Den 5 april tog händelserna fart. Det skedde genom meddelanden 
från Tyskland, Danmark och Sverige. Sålunda kom det från Scheel 
ett förtroligt telegram30 till utrikesdepartementet. Däri nämndes ryk
ten om att tyskarna ämnade besätta vissa punkter på Norges sydkust. 
Avskrift sändes ( den 6/ 4) till kungen och försvarsministern och ( den 
5/4) till generalstaben samt därifrån vidare till amiralstaben. Chefen 
för försvarsdepartementet har emellertid förklarat, att h.an möjligen 
inte fått telegrammet och Scheels föregående brev förrän den 8 april. 

Efter telegrammet den 5 april skickade Scheel söndagen den 7 
april ett nytt telegram,31 vilket omtalade, att en tysk transportflotta 
natten till den 5 april avgått med västlig kurs från Stettin. Detta 
telegram delgavs av utrikesministern samma dag såväl generalstaben 
som amiralstaben. Huruvida försvarsministern personligen fått det 
är osäkert. Säkert är emellertid att under den 8 april från utrikes
departementet skrivelser tillställts både "Försvarsdepartementet Hä
ren" och "Försvarsdepartementet Marinen". På detta sätt adresserade 
skrivelser mottogs i allmänhet av expeditionschefen i försvarsdeparte
mentet och vidarebefordrades av honom antingen till kommenderan
de generalen (generalstaben) eller till kommenderande amiralen (ami
ralstaben). Skrivelser till försvarsdepartementet kommo således i all
mänhet inte omedelbart till departementschefens kännedom. 

Inom generalstaben fanns det en utrikesavdelning och vid amiral
staben en underrättelseavdelning, vilka båda hade ett intimt sam
arbete sinsemellan samt med motsvarande avdelningar i Danmark 
och Sverige. 

Den första verkligt alarmerande rapporten om ett tyskt angrepp 
mot Norge intelefonerades till generalstabens utrikesavdelning på 
kvällen den 5 april av chefen för den svenska försvarsstabens under
rättelseavdelning,32 Meddelandet mottogs av avdelningschefen som 
omedelbart satte sig i förbindelse med generalstabschefen. Följande 
dag sändes meddelandet vidare till överste Abel i försvarsdeparte-

ao Instilling sid. 88. 
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Med ett enda slag planerade ty'skarna att be sätta alla inkörsportar 
till Norge och sätta dem i försvarstillstånd innan engelsmännen kom 

mentet. Huruvida denne orienterade departementschefen är osäkert. 
Osäkert är också om amiralstaben fick meddelandet. 

På förmiddagen den 5 april satte sig norske ministern i Köpen
hamn - Esmarch - i telefonförbindelse med utrikesdepartementet i 
Oslo.33 Orsaken var den danske Berlinministerns alarmerande rap
port av den 4 april. Telefonsamtalet bekräftades den 6 april genom 
brev. Det väsentliga i Esmarchs rapporter var att han försiktigt gav 
uttryck för fara för Sydnorge. Brevet kom ej utrikesministern till
handa förrän den 8 april, då också försvarsministern fick del av det
samma. Några andra synas inte ha blivit orienterade. 

Den 8 april skickade Köpenhamnsministern kl 1338 ett telegram84

till utrikesdepartementet, vilket kl 1610 vidarebefordrades till de 
militära staberna. Innehållet rörde sig bl. a. om att tyska sjöstrids
kraf ter tidigt den 8 april med nordlig kurs passerat genom Stora 
Bält. 

Det bör i detta sammanhang nämnas, att det är utrett, att varken 
utrikesministern eller försvarsministern förde de meddelanden som 
de mottagit vidare till regeringens övriga ledamöter. Ingen av dem 

33 lnstilling sid. 87. 
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dryftade läget med de militärn myndigheterna. Från utrikesdeparte
mentets sida gjordes varken den 5, 6, 7 eller den 8 april något försök 
att få underrättelserna från Köpenhamns- och Berlinlegationerna 
kompletterade. 

Man måste emellertid hålla i minnet, att det inte endast var från 
tyskt håll som Norge kände sig hotat. I varje fall torde utrikesminis
ter Kohts uppmärksamhet mera varit riktad västerut mot vad Eng
land och Frankrike kunde företa sig. 

Den 31 mars höll brittiske marinministern, Churchill, ett stort tal, 
vilket förebådade en hårdare krigföring från Västmakternas sida. 
Den 2 april talade premiärminister Chamberlain i underhuset. Och 
hans tal tyddes så, att man kunde vänta sig ögonblickliga åtgärder 
mot den tyska sjöfarten utefter Norges kuster. Dagen därpå - den 
3 april - telegraferade norske ministern i London:35 "Noel Baker 
en av arbeiderpartiets ledere i underhuset lot mig i dag tydelig forstaa 
at brit regj forbereder direkte aksjon mot malmtrafikken norsk sjö
territorium nR'.rmeste fremtid og i dette har betydelig tilslutning også 
innen arbeiderpartiet." 

Den 5 april på eftermiddagen överlämnade de brittiska och franska 
sändebuden i Oslo till utrikesministern noter från sina regeringar.36

Det pekades här på händelserna från tysk sida under de tre senaste 
månaderna. Man ville inte längre finna sig i att Tyskland drog fördel 
av Norge och Sverige. "They feel, therefore, that the time has come 
to notify the Norwegian Government frankly of certain vital interests 
and requirements which the Allies inter to assert and defend by 
whatever measures they think necessary." 

Mot bakgrunden av detta hot, varningen från Dr Bräuer och un
derrättelserna från Berlin och Köpenhamn gav utrikesminister Koht 
en utrikespolitisk översikt inför stortinget den 6 april. Man bör lägga 
märke till, att Koht inte sade någonting om det som just den 6 april 
gjorde läget så allvarligt. Han underlät sålunda att omtala de fransk.
brittiska noterna, som mottagits föregående dag. Ingenting sade 
han heller om varningarna i Churchills och Chamberlains tal och 
ingenting om de oroande rapporterna från Berlin och Köpenhamn 

35 lnstilling II sid. 165.
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angående en förestående tysk aktion. Men allt som var ägnat att 
lugna drog han fram och underströk. Det var följaktligen en långt 
ifrån riktig bild av det utrikespolitiska läget som Koht målade upp 
för stortinget.37 

Den 8 april kl 0510 sände 3. sjöförsvarsdistriktet i Tromsö ett 
meddelande om att ett minfält rapporterats norr Björnöy. Samtidigt 
kom det uppgift om minfältets läge, vilket visade att Vestfjorden 
spänats. Kl 0648 rapporterades via 2 sjöförsvarsdistriktet i Bergen 
minutläggning även längre söderöver. 

Strax före kl 0600 kom brittiska och franska ministrarna till ut
rikesdepartementet och överlämnade noter från sina regeringar. I 
dessa omtalades, att utläggning av minor hade ägt rum inom vissa 
angivna områden på norskt territorialvatten.38 

Utrikesministern ringde genast upp statsministern och föreslog att 
regeringen omedelbart skulle sammanträda. Nygaardsvold ville emel
lertid att ärendet först skulle behandlas i utrikeskommitten. Koht 
invände att detta endast skulle medföra dröjsmål. Men han måste 
böja sig för statsministerns önskemål. Detta kom att leda till lång
variga parlamentariska förhandlingar intill sent ut på kvällen. Koht 
trodde sig (inför undersökningskommissionen) vid detta telefonsamtal 
med statsministern ej ha omtalat att det kommit rapporter från Ber
lin och Köpenhamn om möjliga tyska angreppsplaner mot Norge. 
Han menade, att statsministern, när denne fick reda på minutlägg
ningen, sannolikt själv skulle inse faran för ett tyskt angrepp. Efter 
sitt samtal med Nygaardsvold ringde Koht upp kommenderande 
amiralen och dryftade läget med honom. 

Kl 1000 sammanträdde utrikeskommitten unde1· ordförandeskap 
av stortingspresident Hambro. Sammanträdet var gemensamt för ut
rikeskommitten och regeringen, vilkens alla ledamöter voro närva
rande. Närvarande voro även kommenderande generalen och kom
menderande amiralen. Utrikesministern inledde med att referera no
terna av den S april. Han förklarade, att han morgonen därpå (den 
6/4) haft ett telefonsamtal med svenske utrikesministern och dryftat 
saken med honom. Koht omtalade vidare, att han samma morgon 

37 Instilling II sid. 169-170.
38 Instilling II sid. 171-172.
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(den 8/4) strax före kl 0600 genom utrikesdepartementet fått känne
dom om de nya noterna från Västmakterna, vilka noter han nu läste 
upp. Ett telefonsamtal från svenske utrikesministern medförde ett av
brott i Kohts redogörelse. Under väntetiden gav kommenderande 
amiralen en kort' orientering om var minfälten hade lagts ut samt om 
vilka norska minsvepare som funnos disponibla. 

Efter sin återkomst sade Koht bl. a.: "Det er heilt klårt for oss 
alle, at det som her er gjort, kan få lange og fårlege konsekvenser for 
vårt land. Det har i dei siste dagane vore et rekkje med meldingar 
frå Tyskland om at det var planlagt tiltak som vende seg mot Noreg: 
med tanke på serskilt å setja seg fast ei eller anan stad i Sör-Noreg 
Men dette er meldingar som ikkje kviler på noko offisielt grundlag, 
så vi kan ikkje vita for visst kva dei i grunnen byggjer på, og kva 
som er alvåret i dei."39 

Han slutade med att säga, att det första Norge nu hade att göra 
var att energiskt protestera och kräva att de allierade skulle avlägsna 
minorna. Om de inte gjorde detta, ville NOl'ge förbehålla sig rätten 
att själv göra det. 

Den 8 april på förmiddagen kommo till generalstabens utrikesav
delning och amiralstabens underrättelseavdelning en rad rappm·ter 
om tyska flottrörelser i danska farvatten.40 

Kl 1500 ingick ett telefonsamtal till utrikesdepartementet från 
norska legationen i London så lydande: "Legasjonens telegram i etter
middag må behandles öyeblikkelig. Det gjelder angivelig tysk flåte
bevegelse henimot Narvik."41 Koht gav order om att telegrammet, 
när det ankom, genast skulle delges amiralstaben. Detta var det första 
meddelandet från brittiskt håll om att ett tyskt angrepp mot Norge 
var omedelbart förestående. 

Kl 1800 anlände det bebådade telegrammet, som löd: "Kl 13 i dag 
bad Admiralitetet om öyeblikkelig samtale om en alvorlig sak. Da 
legasjonsrådet straks kom dit fikk han av visesjefen for Naval Staff 
admiral Philips fölgende melding: Tyske sjöstridskrefter ble sett i 
Nordsjöen i går sammen med, tror man, et handelsskip, muligens en 

30 Instilling II sid. 173.
40 Instilling II sid. 176.
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Efter timslång beskj11tning med svårt fartygsartilleri är hela Narviksfjorden 

fylld med rök från brinnande far tyg 
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troppetransport. I morges ble deres framskudte styrker observert 
utenfor norskekysten for nordgående. Det antas med bestemthet at 
det er hensikten å foreta operasjoner mot Narvik og at de kunne 
komme dit för midnatt. Admiral Philips tilföyet at tyskerne ved 
titiden i af ten kunne va!re ved Narvik."42 

Utrikesdepartementet meddelade telegrammets innehåll till gene
ralstaben, som i sin tur orienterade amiralstaben. Från amiralstaben 
gick meddelandet vidare till 3 sjöförsvarsdistriktet i Tromsö. Sam
tidigt orienterade generalstaben 6 divisionen i Harstad. Marinbe
fälhavaren i Narvik erhöll även orienteringen. Det är oklart, huru
vida utrikesministern fått telegrammet när han befann sig i stortinget, 
eller om han frågat efter det i utrikesdepartementet. Det är inte heller 
klarlagt om försvarsministern fick reda på det. I utrikesdepartemen
tet uppsattes den 8 april en skrivelse i två exemplar angående med
delandet och adresserade till "Försvarsdepartementet Hären" och 
"Försvarsdepartementet Marinen". Om och när dessa skrivelser kom
mo fram har ej gått att få reda på. Det finns för övrigt ingen anled
ning att tro att någon av regeringens övriga ledamöter erhållit känne
dom om telegrammet. De ha alla förnekat detta. 

Den viktigaste rapport som den 8 april inkom gällde torpederingen 
av den tyska ångaren Rio de Janeiro. Chefen för 3 divisionen i 
Kristiansand telefonerade kl 1711 till generalstabens utrikesavdelning 
och omtalade torpederingen samt att det varit soldater, hästar och 
krigsmateriel ombord. Räddade och ilandförda tyskar hade berättat 
att de varit på väg till Bergen för att efter anmodan av den norska 
regeringen hjälpa norrmännen. Rapporten tillställdes amiralstaben. 
Men kommenderande amiralen trodde inte att soldaterna voro av
sedda för Norge utan menade, att deras uttalanden om Bergen gjorts 
för att dölja den verkliga avsikten. Här gjorde sig emellertid amira
len skyldig till en högst fatal felbedömning. 

Inom tyska högsta krigsledningen (OKW) såg man saken på annat 
sätt. I sin dagbok antecknade sålunda general Jodl följande: ''Schiff 
Rio de Janeiro wird torpediert, da auch Pferde und Mannschaften in 
Feldgrau oben und diese an Land gesetzt werden, wird die bevor
stehende Aktion den Norwegern bekannt."43 

42 Instilling II sid. 177.
43 Hubatsch sid. 389.
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Det har sitt speciella intresse att se, hur den viktiga rapporten 
vidarebefordrades från generalstaben. Den delgavs kommenderande 
generalen, generalstabschefen, amiralstaben och utrikesdepartementet. 
Men den telefonerades också till 4. divisionen i Bergen, som kunde 
orientera om att man genom amiralstaben erfarit, att en brittisk flott
styrka var på väg för att möta de tyska sjöstridskrafterna. 

I sin förklaring inför undersökningskommissionen säger kommen
derande generalen44 att det första han kan erinra sig med hänsyn till 
mobiliseringen är, att generalstabschefen fram på dagen den 6 april 
meddelade honom, att han redan hade varit hos försvarsministern 
och sagt denne att man måste mobilisera. Generalen tror, att general
stabschefen nämnde att han bragt frågan på tal att mobilisera 1.-4. 
brigaderna. Men hänvändelsen till försvarsministern förde ej till nå
got resultat. 

Söndagen den 7 april hände ingenting. 
På morgonen den 8 april kom meddelandet om den brittiska min

utläggningen. Generalen kom till sin expedition mellan kl 9 o.ch 10 
och anmodades genast av generalstabschefen att tillsammans med 
honom bege sig till en konferens hos försvarsministern. Om detta 
skedde på statsrådets önskan eller på generalstabschefens initiativ 
visste han inte. De hade båda emellertid ett samtal med ministern, an
tagligen före kl 1000. Under samtalet sade statsrådet att han hade 
haft en konferens med överste Hatledal, och han redogjorde från ett 
papper för flera alternativ, vilka han själv hade gjort upp. Det mest 
vittgående gällde mobilisering av 1.-4. brigaderna. Därefter var 
det tre andra alternativ av mindre omfattning. 

Det sista alternativet gick ut på mobilisering av ett par bataljoner 
på Ostlandet. Under samtalet gav statsrådet uttryck för att han inte 
trodde det vara möjligt att få regeringen att gå med på de mera 
vittgående alternativen. Generalen klargjorde emellertid att hans 
och generalstabschefens förslag gällde det större alternativet, alltså 
fyra brigader. Försvarsministern sade dem, att de skulle få besked 
efter hans överläggningar med regeringen. Men det kom aldrig något 
besked om regeringens beslut. 
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General Laake bestrider at det frll.n försvarsministerns sida kom 
nll.gon order om förstärkning av neutralitetsvärnet dessa dagar. Nll.
gonting dylikt skulle han självklart ej ha motsatt sig. 

Pli. eftermiddagen voro kommenderande generalen, generalstabs
chefen, kommenderande amiralen och amiralstabschef en närvarande 
vid det hemliga sammanträdet i stortinget. De blida sistnämnda hade 
ocksll. närvarit vid utrikeskommittens sammanträde. General Laake 
ll.hörde hela debatten men hörde inte att det över huvud taget talades 
om mobilisering av nll.gra av härens förband. Han antog därför att 
regeringen ville vänta. I samband därmed nämnde generalen inför 
kommissionen, att när regeringen inte anbefallde minutläggning och 
ej heller mobilisering, trodde han orsaken vara den, att regeringen 
- av för honom okänd anledning - räknade med att brittiska sjö
eller flygstridskrafter skulle ingripa mot en eventuell tysk aktion och
hejda densamma.

Generalstabschefen hade vid detta tillfälle talat med försvarsmi
nistern, vilken nu gav besked om att frll.gan om mobilisering skulle 
anstll. till nästa morgon. I generalstabschefens expedition gavs där
efter besked om att ingen mobiliseringsorder vore att vänta denna 
kväll, och personalen - utom vakthavande - permitterades. Gene
ral Laake åkte därefte1· hem till sin bostad, där han alarmerades vid 
midnatt av generalstabschefen, vilken omtalade de tyska eskadrarna 
utanför Oslofjorden. Vid denna tidpunkt hade det följaktligen inte 
fattats något beslut om förstärkning av neutralitetsvärnet. 

Generalstabschefen, överste Hatledal, har i samma fråga inför 
undersökningskommissionen omtalat bl. a. följande. 

Under de första aprildagarna förekom det tysk flygspaning, Och 
den 5 april rapporterades samling av tyska transportfartyg i vissa 
Ostel'sjöhamna1·. 

Fredagen den 5 april uppsökte han försvarsministern och fr1l.gade, 
om det hade kommit noter till tegeringen från de krigförande men 
erhöll nekande svar. Han framhöll hur hotfullt läget var, hur smll. 
de inkallade styrkorna voro i Sydnorge och hur lång tid det tog att 
mobilisera. Hatledal hade ingt;n kännedom om den brittiska noten 
av den 5 april men fann för sin del läget alarmerande. 

Lördagen den 6 april pli. morgonen uppsökte han her försvai-s
ministern. Han frågade också nu, om det hade kommit några noter 
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men fick ånyo nekande svar. Han omtalade 11ödvändighete11 av ökade 
inkallelser och nämnde därvid inkallelse av fältbrigaderna i södra 
Norge. Försvarsministern lyssnade på honom men gav intet svar. 

Söndagen den 7 april var han ett par timmar i generalstaben men 
höll sig i övrigt avvaktande i sitt hem. 

Måndag morgon den 8 april fick han kännedom om den brittiska 
minutläggningen. Likaledes kom det rapport om tyska transportfar
tyg, som voro på väg från tyska Östersjöhamnar med kurs nordväst
vart. Han gick till försvarsministern vid 9-tiden och tillrådde ome
delbar mobilisering, i varje fall måste fältbrigaderna i Sydnorge in
kallas. Statsrådet menade att detta var en alltför vittgående iltgärd, 
Ljungberg antecknade emellertid fältbrigaderna såsom alternativ 1 
men tillfogade för egen räkning tre andra alternativ i minskande om
fattning. Hatledal erinrade sig ej vad alternativ 2 och 3 gick ut pil, 
men det 4 och minst omfattande var ett par infanteribataljoner på 
östlandet. Han protesterade mot alternativen 2-4 och begärde ett 
snabbt beslut. Därefter uppsökte han kommenderande generalen och 
meddelade denne vad han hade gjort. Försvarsministern gick till ut
rikeskommittens sammanträde. 

Överste Hatledal uppsökte f örsvarsministern pil nytt vid 12-tiden 
tillsammans med kommenderande generalen. Något beslut hade inte 
fattats, och Ljungberg ville att han skulle lha generalstaben utarbeta 
kostnadsberäkningar för alternativ 1. Men han svarade därtill, att för 
sådant fanns nu ej tid. Han underströk tillsammans med general 
Laake att alternativ 1 med de fyra brigaderna var det minsta han 
kunde föreslå. Ljungberg nämnde att det på tisdagen skulle hållas 
ett hemligt sammanträde i stortinget och anmodade dem att närvara. 
Han infann sig samma dag ( 8/ 4) kl 1700 i stortinget. Det var det 
tidigare nämnda sammanträdet som hade flyttats fram. Under detta 
sammanträde riktades inga frågor till honom eller till kommenderan
de generalen. Efter sammanträdet - omkring kl 2000-2100 - upp
sökte han åter försvarsministern och bad om besked i mobiliserings
frågan. Han upplyste om att personalen var samlad i generalstaben 
och väntade på order. Statsrådet svarade, att nu skulle regeringen 
sammanträda, och personalen kunde skickas hem. Han skulle få be
sked den 9 på morgonen om vad som skulle inkallas. Detta med
delade han kommenderande generalen. Det ordnades med förstärkt 
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vakt i generalstaben varefter personalen enligt försvarsministerns be
stämmande skickades hem med order att hålla sig redo. 

Försvarsministern, statsrådet Ljungberg, avgav också en förklaring 
inför undersökningskommissionen. Enligt hans mening framställde 
kommenderande generalen inte något krav på mobilisering den 5 
april. Det gjorde däremot generalstabschefen samma dag. Kravet togs 
upp till övervägande och diskuterades i flera alternativ, men det 
kom inte så Hingt att det behandlades i regeringen. Ljungberg kunde 
inte bestämt säga, vilka rapporter om tyska fartygsansamlingar som 
han mottagit dessa dagar. Men läget syntes honom inte väsentligt 
tillspetsat. Det var minutläggningen den 8 april som gjorde läget 
akut, menar han. Det ledde till sammanträden i utrikeskommittfo, 
regeringen och stortinget. Det framkom ej vid något av dessa sam
manträden krav på mobilisering, och själv fann han inte anledning 
att framföra några krav i den riktningen. Ljungberg var uppskakad 
av händelserna, men menar att det inte fanns någon som tänkte sig 
möjligheten av en direkt invasion. En del talade till och med om att 
föra saken (minutläggningen) inför Nationernas Förbund. Han hade 
inte intryck av att någon ansåg att det verkligen förelåg livsfara 
för landet. Sänkningen av Rio de Janeiro betraktade han sålunda som 
ett grov neutralitetsbrott men inte som inledningen till ett angrepp. 

Ljungberg erinrade sig, att generalstabschefen även den 8 april var 
inne på frågan om mobilisering. Men från kommenderande generalen 
framställdes intet krav på en sådan. Och det var kommenderande 
generalen som i detta fall var rätt myndighet. Generalstabschefen 
måste gå vägen via kommenderande generalen och framställa kravet 
skriftligt genom denne. 

Av Ljungbergs framställning framgår det således fullt klart, att 
det initiativ som kommenderande generalen, generalstabschefen och 
generalstabens mobiliseringsavdelning tog, inte ledde till något re
sultat. Ljungberg hävdar, att regeringen vid kvällssammanträdet den 
8 april dryftade åtgärderna mot den brittiska minutläggningen. Men 
han kan ej erinra sig att det fattades något beslut om mobilisering 
eller minutläggning, därför att man inte räknade med en ögonblick
lig tysk aktion. Hade eti: sådant beslut fattats, skulle han ofördröj
ligen satt det i verket. Enligt Ljungbergs uppfattning fattades intet 
beslut förrän natten till den 9 ap.ril. 
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Frågan om mobilisering dryftades och beslut om dylik fattades 
vid det sammanträde som regeringen höll mellan kl 0130 och strax 
efter kl 0500 natten till den 9 april. Vilket beslut som här verkligen 
fattades har varit svårt att vinna full klarhet om, Påstående står här 
mot påstående, Sålunda ha samtliga statsråd - utom försvarsminis
tern - uppgivit att regeringens beslut gick ut på allmän och omedel
bar mobilisering. Statsrådet ·Ljungberg har däremot förklarat att det 
i stället gällde partiell mobilisering omfattande fyra brigader. Han 
gav också order om sådan mobilisering och anbefallde vidare att den 
skulle ske såsom "tyst" mobilisering, d. v. s. utan anlitande av kun
görelser o, d. När generalstabschefen skulle omsätta ordern i hand
ling lät han mobilisera ytterligare 5. brigaden och ett antal andra 
förband. 

Undersökningskommissionen anser det såsom bevisat, att Ljung
berg uttryckligen givit order om "tyst" mobilisering. Konsekvensen 
av denna order blev att inkallelserna skedde skriftligt och med posten 
- i vissa fall per telefon - efter som mobiliseringsbestämmelserna
för partiell mobilisering förutsåg dylikt inkallelseförfarande.

Kommissionen drar den slutsatsen, att regeringens beslut natten 
till den 9 april gått ut på mobilisering av fyra brigader, alltså tek
niskt sett en partiell mobilisering. Kommissionen tillägger, att den 
betvivlar riktigheten av statsrådens upplysningar om, att regeringen 
antog detta vara allmän mobilisering. Men detta måste skyllas på 
bristande kännedom om mobiliseringsbestämmelserna. 

Undersökningskommissionens bedömande för tiden - september 1939

-9 april 1940.45 

Kommissionen har den uppfattningen att bildandet av en samlings
regering i september 1939 skulle ha understrukit lägets allvar för 
hela folket och därmed möjliggjort en samlad och stark insats. 

A. Utrikespolitiken

Den norska utrikespolitiken med Koht som ledare ville följa de
internationella neutralitetsreglerna till punkt och pricka. "Fylgjer 
vi dei", sade Koht, "så et· vi usårlege mot alle !dager. I det minste 

45 Tnstilling sid. 72 ff.
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kan ingen med rette klaga på oss", Denna mening visar, att han själv 
har anat svagheten i sitt resonemang. Under ett krig på liv och död 
mellan stormakter äro klagomål från de krigförande mot ett litet 
land farliga, även om landets utrikesledning har aldrig så gott sam
vete och vet, att klagomålen äro oberättigade enligt den i fred accep
terade folkrätten. 

Det råder intet tvivel om, att den norska utrikesledningen också 
verkligen följde neutralitetsreglerna med både klokhet och energi, 
och i stort sett skedde det utan att där uppstod friktioner med de 
krigförande. Men hävdandet av neutralitetsreglerna vållade likväl 
missnöje hos den part som träffades. Så som kriget under hösten 1939 
och vintern 1939/1940 utvecklades kan Koht ha fått den uppfatt
ningen att kriget skulle komma att dra ut på tiden och sluta oavgjort. 
Vidare har han haft den uppfattningen, att Tyskland hade intresse 
av att Norge förblev neutralt och för den skull inte ville tvinga lan
det in i kriget, även om det ibland kränkte dess neutralitet. Vidare 
hade han den uppfattningen, att Tyskland även om det ville inte 
mäktade sätta sig fast på norskt område. Det skulle den brittiska 
flottan förhindra. Å andra sidan kände Koht en mycket stark fruktan 
fö1· att de allierade skulle kränka Norges neutralitet, ja till och med 
försöka att driva Norge in i kriget. 

Den norska utrikesledningen utgjordes i första hand av utrikes
ministern, därnäst av statsministern och regeringens övriga leda
möter. Utrikesministern bestämde den politiska kursen, statsministern 
slöt sig helt till densamma och mer eller mindre aktivt även den öv
riga regeringen. Koht tyckte om att sköta allting själv. (Jämför Dr 
Munch i Danmark.) Han besatt mycket stora kunskaper och på 
många omdlden djupgående insikter. Därför hade han också en 
självtillit som skänkte styrka men som samtidigt gjorde honom obe
nägen att lyssna till andras råd och argument. Ingen i regeringen 
bestred hans auktoritet på utrikespolitikens område, och ingen ingrep 
på domäner som ansågs vara Kohts. Denne å sin sida lade sig ej heller 
i andras saker. Det är oklart i vad mån Koht orienterade sina rege
ringskolleger i utrikespolitiska frågor.46 

46 Trygve Lie sid. 267: "Hans mangel på personlig kontakt med regjeringens
medlemmet· var et karakteristisk trekk ved Halvdan l<oht." 
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Statsministern torde inte ha varit mera aktivt upptagen av utrikes
politiken än de andra statsråden. Men då han var överens med Koht 
i dennes grundsyn, överlät han lugnt åt Koht att stå för utrikes
ledningen. Statsministerns personliga intresse låg otvivelaktigt mest 
på inrikespolitikens område. 

B. F örsvarspolitiken

Undersökningskommissionen förmenar, att de militära åtgärder,
som träffades vid krigsutbrottet den 1 september 1939, var otill
räckliga för regeringens neutralitetspolitik. Aven om regeringen inte 
ansåg att det förelåg omedelbar krigsfara för Norge och för den 
skull endast satte upp små styrkor till neutralitetsvakt, borde den 
likväl ha inkallat trupp till övningar i större förband för att stärka 
beredskapen för det fall att läget blev farligare. Det missförhållande 
som bestod redan från krigets början mellan krigsfaran för Norge och 
de militära beredskapsåtgärderna blev allt större under vintern 1939/ 
1940. Krigsfaran ökade utan att det uppsattes nya förband av någon 
betydelse, bortsett från inkallelserna i Nordnorge under det finska 
vinterkriget. 

Det är obegripligt, säger kommissionen, att varken den kritiska 
situationen i januari 1940, "Altmarkaffären" i februari, kravet på 
genommarsch till Finland i början av mars eller det alltmera hotande 
språket från Englands och Frankrikes sida om Tysklands bruk av 
norska farvatten uppskakade regeringen så att den tog upp landets 
militära läge till allvarlig granskning och överväganden. 

Frågan blir då, vem som bär ansvaret för att försvarsåtgärderna 
inte kom att stå i proportion till det farliga läget - regeringen eller 
de militära myndigheterna eller båda. Försvarsledningen - både 
kommenderande generalen och kommenderande amiralen - är av 
den uppfattningen att det måste vara regeringens sak att företa det 
militärpolitiska bedömande som skulle utgjort grundvalen för de 
militära åtgärderna, eventuellt en mobilisering. Regeringen måste en
ligt deras mening ständigt hålla dem orienterade om det utrikespoli
tiska lägets större eller mindre faror, eftersom regeringen var bättre 
informerad på detta område. 

Undersökningskommissionen är av den uppfattningen, att det un
der sådana förhållanden, som det här är tal om, nödvändigtvis bör 
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äga rum ett intimt samarbete mellan regeringen och försvarsledning
en. Den senare måste hålla regeringen underrättad om de militära 
förutsättningarna för dess utrikespolitik. Något dylikt samarbete 
ägde ej rum. Det borde ha förmedlats av försvarsministern. Men det 
finns ej ett spår av att denne höll de militära cheferna orienterade 
om de faror som det utrikespolitiska läget innebar. Inte heller kal
lades försvarsledningen till sammanträde med regeringen för att 
dryfta det militärpolitiska läget, bortsett fån ett enstaka samman
träde den 1 september 1939, då härens representanter närvoro. 

Kontakten mellan regeringen och försvarsledningen borde - som 
nämnts - ha upprättats först och främst av försvarsministern. Men 
denna uppgift borde också ha varit stats- och utrikesministrarnas sak. 
Uppgiften att samordna verksamheten påvilade statsministern såsom 
regeringschef. Och försvarsberedskapen måste vara en väsentlig för
utsättning för utrikesministerns politik. Men Koht hade fått en 
alltför optimistisk uppfattning om den uppsatta neutralitetsvaktens 
styrka och fö1·måga att möta faran.47 

Kommenderande generalen har förklarat för kommissionen, att 
han ofta hade samtal med försvarsministern - särskilt under Ljung
bergs tid som departementschef - om det militärpolitiska läget, men 
att han fått det inuycket, att Ljungberg hade överlåtit bedömningen 
i denna fråga åt den övriga regeringen eller lh utrikesministern. 
Den orientering som kommenderande generalen fick från regeringen 
om det utrikespolitiska läget var praktiskt taget begränsad till de un
derrättelser och rapporter från legationerna utomlands, som översän
des till försvarsledningen från utrikesdepartementet utan några som 
helst kommentarer. General Laake förklarade, att förslag från hans 
sida om sammanträden med försvarsrådet i regel möttes med att "det 
måste ställas på framtiden". Den översikt som utrikesministern gav 
vid det enda sammanträde som hölls med försvarsrådet 1939/1940 
kunde enligt generalens mening ej ge anledning till några kraftigare 
militära åtgärder. 

General Laake har vidare uttalat, att han efter hand kom till den 
uppfattningen, att regeringen litade på England. Om det kom ett 
tyskt angrepp skulle England hjälpa till att avvisa det. Några krigs-

47 Tnstilling sid, 84-85. 
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handlingar till lands hade han därför ej anledning att tro på. Och om 
det kom ett brittiskt angrepp skulle man inte ta upp striden. Han 
har vidare uttalat, att därest han fått reda på att regeringens politik 
var den, att det skulle kämpas i händelse av ett angrepp, skulle han 
ha föreslagit mobilisering, så snart regeringens ståndpunkt hade klar
gjorts. Detta gällde läget under hela vintern 1939/1940. Generalen 
förmenade att det måste vara regeringens sak att bringa klarhet på 
den punkten, Han hade inte - enligt egen utsago - reflekterat 
närmare över i vilken grad han såsom kommenderande general borde 
ha fört saken på tal inför försvarsministern. Detta berodde på hans 
bestämda uppfattning om regeringens politik. 

Kommissionen förmenar, att kommenderande generalen, om så 
varit nödvändigt, varit skyldig att vända sig direkt till statsministern 
för att få klarhet i frågan om krigsmaktens ställning vid ett angrepp, 
när han själv ej visste detta. 

General Laake hade tidigare år efter år hävdat att det kunde 
komma ett överraskande angrepp vid krigsutbrottet eller senare 
under krigets gång och hade bl. a. framhållit, att mobiliseringsbered
skapen borde stärkas med denna möjlighet för ögonen. När kriget 
kom lades emellertid ej dessa synpunkter till grund för neutralitets
vaktens uppsättning. Generalen har om detta förhållande förklarat 
för kommissionen, att han menade att de militära åtgärderna på 
hösten 1939 efter omständigheterna voro tillfredsställande. Han trod
de vid den tidpunkten inte att det förelåg någon näraliggande krigs
fara för Norges del och fann det därför ej naturligt att då komma 
med förslag om större inkallelser, t. ex. mobilisering av brigaderna. 

När det gäller de ofullständiga åtgärder som vidtogos inom hären 
både i september 1939 och senare under neutralitetsvakten är det be
klagligt, säger kommissionen, att kommenderande generalen ej visade 
större framåtanda. Men det är förståeligt att de militära chefernas 
initiativ hade svalnat efter den behandling som under årens lopp 
deras förslag hade mötts med från regeringens sida, Till och med 
den minimala uppsättningsplanen för neutralitetsvakten i september 
1939 hade mött motstånd i regeringen. Senare förslag om ökade in
kallelser mötte ofta motstånd, och försvarsdepartementet hade till 
och med visat en viss böjelse för att reducera redan vidtagna åtgär
der. Kommissionen finner inte, när den tal' alla omständigheter i 
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beaktande, att den kan rikta någon starkare kritik mot kommende
rande generalen i detta sammanhang. 

Kommenderande amiralen, amiral Diesen, förklarade inför kom
missionen att han hade kommit till den uppfattningen, att en land
stigning av fientliga trupper i Norge var högst osannolik, trots 
det att amiralen i sin utredning om Norges sjöförsvar av år 1937 hade 
framlagt en rakt motsatt uppfattning. Utifrån den uppfattningen 
att det ej förelåg någon särskild krigsfara, underlät han att föreslå 
fullständig mobilisering av kustfästningarna och föranstaltade dess
utom att huvuddelen av besättningarna hempermitterades. Han hade 
inte heller gjort någonting för att komplettera kustförsvaret med 
mmenngar. 

Inte heller amiral Diesen erhöll erforderlig orientering om rege
ringens militärpolitiska och utrikespolitiska synpunkter, och han 
själv var så rotfast i sina teorier om osannolikheten av ett angrepp 
mot Norge, att han satte varje annan möjlighet praktiskt taget utom 
diskussion. Men i krigstid är man skyldig att räkna med alla möjlig
heter, påpekar kommissionen, som finner att det föreligger större 
anledning att rikta kritik mot kommenderande amiralen än mot 
kommenderande generalen för bristande initiativ. Sjöförsvaret låg 
längst framme i farozonen och krävde på grund därav ändå större 
uppmärksamhet än lantförsvaret. 

Trots att kommissionen sålunda inte anser sig kunna låta de mili
tära cheferna gå helt fria för kritik måste den emellertid rikta huvud
kritiken för bristande åtgärder mot regeringen, i första hand mot för
svarsministern, utrikesministern och statsministern. Det var i sista 
hand regeringen som bar ansvaret för att det vidtogs nödvändiga mi
litära åtgärder till landets försvar. Den hade också de bästa förutsätt
ningarna för att kunna bedöma krigsfaran. I det läge, som landet be
fann sig i vintern 1939/1940 och våren 1940, borde regeringen ha 
sörjt för ett bättre samarbete med militärmyndigheterna. Försvars
rådet fungerade ej så som avsetts. I detta sammanhang nämner kom
missionen önskvärdheten av en central militär institution som kunde 
ha representerat det samlade försvarets intressen och samordnat dess 
behov. Denna fråga hade bragts på tal hösten 1939. Bristen på sam
ordning inom försvaret hade nämligen gjort sig gällande redan tidi
gare och måste träda skarpare i dagen under kritiska tidel'. 

100 



Kritiken mot de bristande försvarsåtgärderna måste i första hand 
träffa de båda försvarsministrar vilka fungerade under den tid det 
här är fråga om. Till statsrådet Mensens ursäkt nämner kommissio
nen, att han hämmades av statsministerns och den övriga regeringens 
föga försvarsvänliga inställning.48 

Utnämningen av statsrådet Ljungberg anser kommissionen inte ha 
tillfört försvarsdepartementet någon ny energi,49 

Det förhåller sig riktigt nog så, fortsätter kommissionen, att det 
både under Mensens och Ljungbergs tid ställdes stora summor (för 
norska förhållanden) till försvarets disposition. Men man sörjde inte 
för att de försvarsmedel som funnos också verkligen gjordes förfogba
ra efter kortast möjliga varsel i händelse av akut krigsfara. Det vill 
med andra ord säga, att man 'försummade mobiliseringsåtgärderna. 
Under Ljungbergs tid uppsattes flera batterier i kustfästningarna. 
Men det finns ingenting som tyder på att han tog upp frågan om 
fullständig mobilisering av kustfästningarna eller om minspärrar 
till närmare övervägande. Det finns heller ingenting som talar för 
att han inom regeringen tog upp försvarsfrågan i dess helhet till 
allmänt övervägande. Hans verksamhet präglades av den uppfatt
ning, som han själv har uttryckt så: "Vi kände oss inte hotade." 

Statsministern spelade en viss roll, när det gällde extraordinära 
bevillningar. Men det synes troligt, att han i övrigt slagit sig till ro 
med att regeringen nu hade fått en yrkesmilitär som försvarsminister, 
och att därföt allt skulle vara i god ordning. Men försvarsministern 
var ej sin uppgift vuxen, säger kommissionen. Och regeringen själv 
kan lika litet fritagas från ansvar för sin försvarspolitik som för sin 
uuikespolitik. Man saknade en energisk och samlande hand, som 
kunnat samordna dessa båda sidor av regeringens verk�amhet. 

U ndersökningskommissionens slutomdöme. 50 

Möjligheten av att Norge kunde bli indraget i kriget har natudigt
vis stått klar för regeringen. I september 1939, i januari samt i mars 

•8 Ursäkten förefaller ha rätt litet värde, eftersom Monsens egen inställning till
försvaret ej torde ha varit mera positiv än den övriga re�eringens, Monsen var ju 
i själva verket en av de främsta ledarna för avrustningspolitiken, (lnstilling sid. 22.)

40 En förklaring till L jungbergs passivitet i vissa avseenden ges av T rygve Lie 
som anför att statsministern hade fritagit Ljungberg fr!ln allt som hade med politik 
att göra. (Sid. 71-72.) 

50 lnstil!ing sid. 102 ff.
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och den 8 april 1940 dryftades frågan i regeringen, i utrikeskom
mitten och sist i stortinget under den synpunkten: om vi blir in
dragna i kriget får det ej bli mot England. Men överläggningarna 
ledde ej till något resultat utmynnande i beslut om säkerhetsåtgärder. 
När försvarsberedskapen den 9 april 1940 var oförsvarlig, har detta 
förmodligen dubbel orsak. För det första undervärdering av faran 
och för det andra övervärdering av styrkan hos det egna försvaret. 
Till förklaring av det sistnämnda anför kommissionen att det före
ligger flera uttalanden av utrikesminister Koht vilka visa föga för
ståelse för militära förhållanden. Man har också - och i detta fall 
har utrikesministern stötts av amiral Diesen - övervärderat det 
skydd Norge kunde erhålla av Storbritanniens sjöstridskrafter. 

Kommissionen menar, att det är klart, att lägets allvar ej har gått 
upp för regeringen. Detta sammanhänger med Kohts optimistiska 
syn på utvecklingen och måste i första hand återföras på honom. 
Även om de övriga regeringsledamöterna otvivelaktigt ha vetat om 
att försvarets ställning var svag och ingalunda svarade mot lägets 
krav, är det sannolikt att de ej insett hur svag den apparat var, för 
vilken de buro ansvaret. När reg�ringen ständigt påtog sig ansvaret 
att uppskjuta frågan om ytterligare mobilisering av hären, spårar 
man intet tecken till att statsrådet Ljungberg framhållit, hur litet 
det var som i verkligheten fanns inkallat, och hur lång tid det måste 
ta från beslut om mobilisering tills förbanden blevo klara. Man kan 
inte heller se, att Ljungberg någon gång påpekat att kustfästningarna 
voro endast delvis bemannade, samt att minspärrar utgjorde ett nöd
vändigt led i kustfästningarnas beredskap. 

De båda fack.ministrarnas ansvar ökades därigenom att de inte 
omedelbart orienterade regeringens övriga ledamöter om de särskilda 
underrättelser som de mottog om ett förestående tyskt angrepp. 

För att först nämna utrikesminister Kohts förhållanden, hade 
Scheel redan i sitt brev av den 29 mars enträget hemställt till ut
rikesministern att "hålla försvaret i ordning så starkt som vår yt
tersta förmåga medger". I Scheels nästa rapport av den 1 april sades 
det, att svenske ministern hade dryftat fartygsansamlingarna i Öster
sjön i förbindelse med Narvik. Men. eftersom Scheels egna reflektio
ner äro ägnade att trubba av intrycken, måste det erkännas att man 
ej får tillägga detta brev alltför stor betydelse. I brevet av den 4 
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april nämndes upplysningar om Holland och Danmark. Den 5 april 
kom telegrammet angående rykten om en tysk aktion mot Sydnorge, 
och från Köpenhamn telefonerade minister Esmarch om samma sak. 

Utrikesminister Koht säger i sin förklaring att han inte kunde 
fästa avseende vid så obestämda ting som rykten. Kommissionen hål
ler med om att rapporterna komma till Norge i mycket bristfällig 
form men kan inte tillägga denna Kohts invändning avgörande be
tydelse. Rapporter av detta slag måste naturligtvis komma som ryk
ten. Något officiellt grundlag kan man ju ej räkna med. Det för
hållandet att liknande rykten hade hörts tidigare borde ej heller ha 
slappat utrikesministerns intresse och vaksamhet. Man kan tvärtom 
med lika stor rätt säga, att eftersom ryktena höllo i sig och gällde 
samma sak, borde detta förhållande snarare ha skärpt utrikesminis
terns misstänksamhet. Kommissionen lägger stor vikt vid det för
hållandet att Koht inte tar initiativ till att söka få rapporterna kom
pletterade och bekräftade. Den rapport, som erhölls den 7 april, 
om att flottan lämnat Stettin med västlig kurs tillades inte heller av 
Koht någon betydelse. Den 8 april kom rapporten om att den tyska 
flottan stävade nordvart från danska farvatten. Koht uttalade då 
förmodandet att fartygen ej voro avsedda för Norge och att striden 
mellan den brittiska och den tyska flottan skulle komma att utspelas 
utanför norska territorialvatten. 

Telegrammet från London om de tyska sjöstridskrafternas rörelser 
mot Narvik meddelades visserligen marinen men dryftades ej inom 
regeringen. Och slutligen kom rapporten om Rio de Janeiros torpe
dering och sänkning - en händelse som var känd av alla - men 
som särskilt utrikesministern borde ha uppfattat i sammanhang med 
de underrättelser, vilka redan förelågo. Ty nu var det inte längre 
fråga om möjligheter. Det var tvärtom fråga om sannolikheten av 
ett angrepp mot Norge, och övervägande sannolikt till och med. 

Kommissionen finner sig böra karakterisera det såsom en allvadig 
försummelse, att statsrådet Koht inte orienterade sina regeringskol
leger om de mottagna rapporterna, så att regeringen i varje fall senast 
den 5 april kunde ha fått anledning att vidta erforderliga bered
skapsåtgärder. Det förhåller sig otvivelaktigt så, att utrikesministern 
efter den 4 april fått sin uppmärksamhet riktad mot England, samt 
att han varit utarbetad och sliten. 
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Detta kan tjäna till att belysa Kohts svårigheter. Men det kan 
inte ursäkta att regeringen ej blev orienterad om de farosignaler som 
kommo söderifrån. Det var också ett bestämt fel av Koht att ge 
stortinget en bristfällig och missvisande orientering. Från utrikes
ministerns sida gjordes ingenting för att stärka den militära bered
skapen. 

När man skall behandla statsrådet Ljungbergs förhållande, kan 
det först sägas, att försvarsministern också hade fått Scheels brev 
av den 1 april om samtalet med minister Richert. Därefter fick Ljung
berg den 6 april Scheels brev av den 4 april och telegram av den 5 
april, i vilket sistnämnda omtalas rykten om angrepp mot Norge. 
När dessa rapporter sammanställas med det förhållandet att general
stabschef en den 5 april och 6 april föreslog mobilisering och pekade 
på det allvarliga läget, visar detta en ödesdiger passivitet från för
svarsministerns sida. Även Ljungberg hade all anledning att orientera 
regeringen både om de rapporter han hade fått den 6 april och om 
försvarsledningens förslag om mobilisering. Men det gjorde han ej. 
Militärmyndigheternas förslag om mobilisering av brigaderna kan av 
Ljungberg för första gången ha omtalats vid regeringssammanträdet 
på kvällen den 8 april. Det var oförsvarligt av Ljungberg att efter 
stortingsmötet den 8 april skicka iväg generalstabschefen med det 
beskedet att han nästa dag skulle få veta regeringens beslut. 

Härens överkommando fick på kvällen den 5 april kännedom om 
Scheels brev av den 4 april. Samtidigt kom Scheels telegram om att 
Sydnorge var i farozonen och svenska försvarsstabens meddelande 
om samma sak. Scheels telegram av den 7 april om flottan som av
gått från Stettin kom på morgonen den 8 till härledningens känne
dom. De'tsamma skedde med rapporterna den 8 april från Danmark, 
Sverige och England. Samtidigt omtalades även sänkningen av Rio 

de Janeiro. General Laake, överste Hatledal och överstelöjtnant 
Munthe reagerade inför det spända läget. Det föreslogs sålunda från 
den 5 april mobilisering. Men det skedde - som tidigare omtalats -
intet, bortsett från att regeringen vid kvällssammanträdet den 8 be
slöt förstärkning av spärren Rauöy-Bolaerne (i Oslofjorden). 

Det är nästan ofattbart - säger kommissionen - att Ljungberg 
ej ens vid detta tillfälle gick in för förslaget om mobilisering av 
brigaderna. 

104 



Kommissionen kan förstå, att general Laake lämnade stortinget i 
den tron att regeringen måste sitta inne med en kännedom om läget, 
som den av en eller annan anledning ej meddelade honom. Att kom
menderande generalen eller generalstabschefen på egen hand inte kun
de anbefalla mobilisering är självklart. Det va1· regeringens sak. När 
försvarsministern så sent som på kvällen den 8 april - trots deras 
upprepade krav på mobilisering - skickar hem de militära cheferna 
för natten, måste detta av de.m uppfattas så, att regeringen inte 
önskade att det skulle vidtas ytterligare åtgärder på grund av läget. 
Kommissionen finner ingen anledning att rikta kritik mot kommen
derande generalen och generalstabschefen. Det var regeringen som 
natten mellan den 8 och 9 april kunde och borde ha sökt kontakt 
med militärmyndigheterna för att redogöra för, vilken linje den äm
nade följa. 

När det gäller marinen bör nämnas att det den 8 april togs initia
tiv av sjöförsvarscheferna i 1., 2. och 3, sjöförsvarsdistrikten. När 
överfallet kom, var alarmberedskap redan beordrad. Det har här 
tidigare klarlagts att marinens överkommando fått de viktigaste 
rapporterna. Kommissionen uttalar att den inte finner anledning att 
rikta kritik mot sjöförsvarscheferna i de tre sjöförsvarsdistrikten. 
Men från den centrala kommandomyndigheten i Oslo - d. v. s. 
kommenderande amiralen och amiralstabschefen - visades ringa 
initiativ den 8 april. ödesdigrare var emellertid bristen på initiativ 
föregående dagar. Grunden till att inte sjöförsvarets överkommando 
enträget och klart krävde vidtagandet av nödvändiga säkerhetsåtgär
der brottnar utan tvivel däri, att det ej trodde på ett tyskt angrepp. 

Det är klart, att statsminister Nygaardvold och de övriga rege
ringsledamöterna inte ha känt till de interna rapportel' som Koht 
och Ljungberg fick. De ha heller ej förrän den 8 april orienterats 
av Ljungberg om militärmyndigheternas mobiliseringsförslag. Koht 
nämnde i utrikeskommitten den 8 april att det hade kommit rappor
ter från Tyskland om landstigningsplaner gällande Sydnorge. Men 
han avvisade själv allvaret i dem. Man kan då inte fordra att de 
närvarande skulle reagera genom att begära ytterligare upplysningar, 
så upptagen som denna dag var av den brittiska minutläggningen. 

Det kan (år 1947) synas förvånande - säger kommissionen - att 
de offentligt kända rapporterna: tyska flottans färd upp genom 
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danska farvatten med nordlig kurs samt sänkningen av Rio de Ja
neiro med de upplysningar, som tyskarna själva gav, inte skakade 
regeringen och stortinget mera än vad de gjorde. Man kan endast 
konstatera fakta. Orsaken var förmodligen dels att man till den 
grad levat sig in i neutralitetspolitiken att man trodde, att om man 
poggrant följde neutralitetsreglerna detta skulle utgöra ett värn mot 
angrepp, dels att diskussionen den 8 april fördes på grundvalen att 
Tyskland skulle komma att handla först sedan det sett Norges l'eak
tion irtför minutläggningen. Att den tyska aktionen var ett själv
ständigt företag, planlagt som ett blixtangrepp, har väl ingen poli
tiker och heller ingen officer i ledande ställning på allvar föreställt 
sig. Kommissionen har för övrigt den uppfattningen att det - bort
sett från dessa rapporter - rådde ett uppenbart missförhållande 
mellan de försvarsåtgärder som vidtagits före angreppet och ett nyk
tert bedömande av läget, som borde ha förelegat under de första 
aprildagarna. Till och med om de båda fackministrarna i utrikes
och försvarsdepartementet i fö1·sta hand bära ansvaret, måste även 
statsministern taga sin del. Han hade dock den 4 april fått Scheels 
rapport av den 1 april och Colbans telegram av den 3. Den 6 april 
fick han kännedom om de fransk-brittiska noterna. Det fanns så
lunda all anledning fö1· honom att ta upp det utrikespolitiska läget 
till ett samlat övervägande inom regeringen. Militärledningen borde 
ha tillkallats för att redogöra för det militära läget. Försvaret var 
organiserat såsom ett neutralitetsvärn avsett att avvärja enstaka 
neutralitetskränkningar. Men nu var det nödvändigt att dryfta vilka 
åtgärder som omedelbart kunde vidtagas för att möta ett angrepp. 
Statsministern borde - säger kommissionen vidare - i sin hand ha 
samlat utrikes- och försvarspolitiken och lett dem med kraft och 
initiativ. Detta skedde ej. Koht fortsatte i sitt departement och Ljung
berg i sitt. Och de militära cheferna arbetade på sitt håll. Ingen änd
ring förekom. Och statsministern försvinner ut ur bilden. 

När statsministern gjorde sig gällande den 8 april på morgonen v.ar 
det inte för att taga ledningen och ansvaret. Han intog i stället en 
ståndpunkt som ledde till att även denna dag gled bort i en lång
dragen och föga givande debatt i utrikeskommitte och storting. 
Till Nygaardsvolds försvar anför kommissionen, att han dessa da
gar saknade erforderlig orientering från de båda fackministrarna. 
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Kommissionen har förklarat att den anser det bevisat, att det nat
ten till den 9 april fattades beslut om mobilisering av fyra brigader. 
Detta beslut om partiell mobilisering av härens förband förutsatte att 
det måste dröja någon tid, innan de inkallade kunde inställa sig. 

Man kan förstå general Laakes förslag om mobilisering av endast 
brigaderna efter de underrättelser som han då hade och med den osä
kerhet han sedan kvällen den 8 kände om regeringens avsikter. 

Det är regeringen som bär ansvaret för mobiliseringsbeslutets form 
och innehåll. Regeringen skulle, när den fick klart för sig att det 
verkligen gällde ett angrepp på flera håll mot landet, ha anbefallt 
allmän och öppen mobilisering med omedelbar inryckning för de 
värnpliktiga, trots att gällande mobiliseringsbestämmelser förutsågo 
en längre frist. Regeringen borde ha improviserat, efter som detta 
val hade varit det enda adekvata svaret på det tyska överfallet. Det 
skulle aldrig ha uppstått tvekan och osäkerhet om regeringen natteq 
till den 9 april eller på morgonen hade kommit med en klar appell till 
alla att göra sin plikt, sedan regeringen fattat beslut om att gripa 
till krig för att värna riket. 

Kommissionen har påtalat passivitet från statsrådet Ljungbergs 
sida dagarna före den 9 april. Men dessutom påtalar kommissionen 
särskilt hans förhållande i förbindelse med mobiliseringsbeslutet. 
Ljungbergs och övriga regeringsledamöters förklaringar äro inbördes 
motstridiga vad detta beslut angår. Likaså står hans förklaring i strid 
med uttalanden som han bevisligen har gjort den 9 april till en rad 
personer utanför regeringen. Den förvirring och oklarhet som råder 
kring detta spörsmål ger ett nedslående intryck av hans brist på 
effektivitet när det gällde ett så viktigt beslut i ett så ödesdigert ögon
blick. Bl. a. skulle han - enligt sin egen förklaring - ha givit order 
om allmän mobilisering till en officer i generalstaben, vars namn han 
ej kunnat uppge och som man ej heller kunnat få reda på. 

Det har här tidigare omtalats, att generalstabschefen natten till 
den 9 april på eget ansvar gav order om inkallelse av flera förband 
än som bestämts i mobiliseringsbeslutet, vilket meddelades honom av 
försvarsminister Ljungberg. I sig självt är det naturligtvis en betänk
lig sak - säger kommissionen - att handla i strid mot direktiv från 
överordnad myndighet. Men kommissionen finner trots detta att den 
måste uttala sitt erkännande för överste Hatledals åtgärd. 
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III. FRANKRIKE

Genom en förordning av den 7 september 1938 hade högsta krigs
ledningens organisation blivit fastställd.51 (Se även vidstående 
tablåer.) 

Författningen innehöll tre paragrafer: 
I. Den allmänna krigsledningen.

Il. Den militära krigsledningen, och
III. Den högsta militära ledningen av operationerna.
Ifråga om "Den allmänna krigsledningen" stadgades att denna till

kom regeringen, som skulle fastställa de allmänna krigsmålen och yt.,
terst bära ansvaret för tillgodoseendet av landets och krigsmaktens 
behov. För att bereda regeringens beslut och åtgärder skulle denna 
konstituera sig till ett högsta krigsråd för nationalföi·svaret. Förutom 
regeringens ledamöter skulle i rådet - med beslutande rösträtt -
ingå: marskalk Petain och generalstabschefen för nationalförsvaret 
(vilken kunde vara en av de tre överbefälhavarna [=försvarsgrens
cheferna]) samt med konsultativ rösträtt överbefälhavarna för mark
stridskrafterna, marinen och flygstridskrafterna, samt dessutom gene
ralstabschefen för kolonierna. Vid behov kunde i rådets samman
träden även deltaga generalstabscheferna för territorialarmen, det 
territoriella flyget och marinen, med endast konsultativ rösträtt. 

Rådet skulle till sitt förfogande ha ett ständigt genera/sekretariat 
- vilket även skulle fungera i fredstid - sorterande direkt under
ministern för nationalförsvaret. En särskild studiekommission hade
att förbereda de större ärenden som skulle föreläggas rådet.

Ministerns för nationalförsvaret uppgift var att uppgöra ·instruk
tioner och utfärda direktiv grundade på regeringens beslut samt att 
följa och kontrollera beslutens verkställighet. För dessa ändamål 
disponerade han generalstabschefen för nationalförsvaret, till vilken 
han kunde delegera erforderliga befogenheter. Såväl ministern som 
generalstabschefen betjänade sig av rådets generalsekretariat, inom 
vilket skulle organiseras en stabssektion för nationalförsvaret. 

"Den militära krigsledningen" skulle ombesörjas av en krigskom
mitte, vars uppgift skulle vara att handha den högsta militära krigs
ledningen och för detta ändamål utfärda allmänna direktiv för led-

61 Gamelin del 111 sid. 471 ff. 
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ningen och samol'dningen av operationerna i enlighet med regeringens 
beslut. Ledamöter av krigskommitten skulle vara: 

republikens president (ordförande) 
konseljpresidenten 
ministern för nationalförsvaret (när ej konseljpresidenten själv be-

klädde denna befattning) 
krigsministern, marinministern, flygministern, kolonialministern, 
marskalk Petain 
generalstabschefen för nationalförsvaret ( tillika försvarsgrenschef) 
överbefälhavaren för markstridskrafterna 
överbefälhavaren för marinen 
överbefälhavaren för flygstridskrafterna, samt 
generalstabschefen för kolonierna. 
Vid behov kunde i sammanträdena deltaga även andra ministrar. 
Krigskommitten var i och för sig en tämligen tungrodd och osmidig 

apparat, För att bereda dess beslut kunde därför ministern för natio
nalförsvaret, när han så ansåg erforderligt eller i övrigt lämpligt, 
sammankalla en mindre krigskommitte, vilken under hans ordfö
randeskap utgjordes av: 

generalstabschefen för nationalförsvaret 
de tre överbefälhavarna (försvarsgrenscheferna), samt 
generalstabschefen för kolonierna. 
Ministern för nationalförsvaret skulle i sista hand och i krigskom

mittens namn bära ansvaret för utarbetandet av instruktioner och ut
färdandet av direktiv grundade på krigskommittens beslut, varjämte 
det ålåg honom att kontrollera beslutens verkställighet, Han ägde 
därför - liksom i högsta rådet - att delegera vissa befogenheter till 
generalstabschefen för nationalförsvaret, Även, i detta fall hade de 
båda såsom arbetsorgan till sitt förfogande högsta rådets generalsekre
tariat, vilket tillika utgjorde krigskommittens sekretariat. 

Beträffande "Den högsta militära ledningen av operationerna" 
fastställde förordningen följande bestämmelser: 

I. Generalstabschefen för nationalförsvaret skulle från tidpunkten
för anbefalld mobilisering och i krig: 

1. genom delegerandebefogenhet från krigskommitten ansvara för
den högsta samordningen av mark- och flygstridskrafternas operatio
ner, 
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2. ansvara för samordningen mellan dessa stridskraf ter och allie
rade mark- och flygstridskrafter, 

3. enligt krigskommittens direktiv samordna operationer gemen
samma för mark- och flygstridskrafter i reserv samt marinstrids
krafter, 

4. - därest detta skulle ifrågakomma - genom delegerande
befogenhet från krigskommitten ansvara för samordningen av mark
stridskrafter inom alla operationsområden såväl i Europa och Nord
afrika som inom alla utländska operationsområden. 

II. Överbefälhavarna för mark-, marin- och flygstridskrafterna
skulle - envar inom sitt gebit - ansvara för högsta ledningen av 
operationer vilka angick dem på grund av direktiv från krigskom
mitten. På dem själva skulle ankomma initiativet för ledningen, och 
de ägde full frihet i sin planläggning. 

1. Öv e r b e f ä l h a v a r e n  f ö r  m a r k s t r i d s k r a f t e r n a
hade ansvaret för högsta ledningen av markoperationerna inom de 
områden som angavs av krigskommitten. Han skulle inom dessa om
råden samordna de franska stridskrafternas operationer med eventu
ella allierade stridskrafter. 

2. öv e r  b e  f ä  1 h a v a  re n f ö r  m a r i n e n  bar ansvaret för
alla marina operationer inom samtliga marina operationsområden. 
Han skulle svara för samordningen med eventuella allierades marina 
operationer. Slutligen hade han även ansvaret för kustförsvaret. 

3. ö v e r b e f ä  1 h a v  a r e n  f ö r f 1 y g s t r i cl s k r a f  t e r  n a
svarade för högsta ledningen av flygstridskrafterna å ena sidan ifråga 
om samordningen med markstridskrafterna och marinen, å den andra 
ifråga om självständiga operationer anbefallda av krigskommitten, 
oavsett var de för dylika operationer avdelade flygstridskrafterna 
voro baserade. Slutligen ägde han inspektionsrätt över till .markstrids
krafterna och marinen avdelade flygförband.52 

Sådan' var alltså den organisation av högsta krigsledningen med 
vilken Frankrike gick in i kriget den 3 september 1939. Man bör 
lägga märke till, att när det gällde ledningen av operationerna denna 

52 De befogenheter som författningen uppdrog åt generalstabschefen för kolo
nierna och åt generalen för luftvärnet upptagas här ej såsom varande av mindre 
intresse för den fortsatta framställningen, 
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i författningen uppdrogs il.t de militära cheferna. Det var sil.lunda 
en fråga som föll helt utanför respektive ministers befogenhetsom
råde. 

Om ansvarsfördelningen mellan regeringen å ena sidan och över
befälhavarna å den andra kan sägas ha fått en fast, grund genom 
författningen, finner man emellertid hurusom de befogenheter som 
ankomma på generalstabschef en för nationalförsvaret voro mycket 
vagt formulerade. De berodde synbarligen helt på ministerns för 
nationalförsvaret uppfattning. Han "kunde", jämlikt författningen, 
"delegera erforderliga befogenheter" till generalstabschefen. Orsa
ken till denna vaga formulering torde ha bottnat i tvekan från de 
politiska instansernas sida att tillerkänna generalstabschefen alltför 
stor makt. Man ville ha en stark hållhake på honom. Detta må väl 
anses förklarligt men bar inom sig fröet till motsättningar mellan 
ministern och generalstabschef en. I tillämpningen måste förhållandet 
dem emellan ytterst bli en fråga om förtroende från ministerns sida. 

Moskvafreden den 13 mars 1940 (mellan Finland och Sovjetunio
nen) framkallade en våldsam politisk kris i Frankrike. Regeringen 
Daladier tvangs att gå, och en ny regering bildades den 21 mars av 
Paul Reynaud. På grund av inrikespolitiska förhållanden såg sig den 
nye konseljpresidenten nödsakad att i sin regering taga med förut
varande konseljpresidenten såsom minister för nationalförsvaret och 
tillika krigsminister.53 Detta medförde redan från början en svår 
belastning på den nya regeringen, eftersom det personliga förhållan
det mellan dessa båda regeringens främsta ledamöter av många skäl 
var rent fientligt.54 Detta bådade ej gott för det framtida samarbetet. 
Därtill kom att man från vissa inflytelserika kretsar från början 
gjorde allt för att störta Paul Reynaud. 

Generalstabschefen för nationalförsvaret, tillika överbefälhavaren 
för markstridskrafterna, general Gamelin, var övertygad om att hans 
personliga ställning gentemot regeringschefen och försvarsministern 
skulle komma att bli svår. Från vissa håll framställdes han såsom 

53 Daladier hade som konseljpresident tillika beklätt befattningarna som utrikes
minister, minister för nationalförsvaret och krigsminister, 

64 "Il nest pas possible de gouverner et de conduire la guerre avec un ministere 
a deux tetcs qui est brouillees a. mort." Darlan sid. 53. 
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Daladiers handgll.ngne man. Hans inställning var emellertid den, att 
han ville behålla sin tankefrihet men vara absolut lojal mot den lag
liga regeringen,55 En del intriger kom honom dock att överväga, 
om han ej borde begära sitt avsked. Det stred, menade han, mot 
landets intressen att överbefälhavaren och regeringen voro djupt 
oeniga i väsentliga frågor. I en demokrati, ansåg han, tillkom det den 
militäre chefen att dra sig tillbaka, när han inte kunde falla undan. 

Paul Reynaud hade strax: efter sitt makttillträde efter brittiskt 
mönster skapat ett krigskabinett. Detta ansåg general Gamelin vara 
en lycklig anordning som skänkte goda arbetsmöjligheter tack vare 
fåtalet ledamöter. Men denna uppfattning delades ej av överbefäl
havaren för marinen, amiral Dadan, vilken utsatte inte endast krigs
kabinettet utan organisationen av hela krigsledningen för skarp 
kritik.56 

När Paul Reynaud kom till makten ställdes han inför frågan, vil
ken krigspolitik man skulle föra. Enligt det franska överkommandots 
(d. v. s. general Gamelin) åsikt, uttalad i en "Note sur la conduite 
de la gueae" av den 16 mars 1940, bestod problemet i att tvinga den 
tyska krigsmakten till strid. Det var nödvändigt, sades där, dels att 
hindra tyskarna från att rikta en offensiv mot Frankrike, dels att 
upprätta nya krigsskådeplatser. Slutsatsen av resonemanget var den, 
att man genom en kombination av blockad och vissa militära opera
tioner undan för undan skulle såväl skärpa Tysklands försörjnings
svå1·igheter som tvinga det att uppge sina militära aspirationer. Över
kommandot ville följaktligen snarast möjligt komma till strid med 
tyskarna i ett läge som det bedömde såsom gynnsamt. 

Men Paul Reynaud bekämpade energiskt denna uppfattning och 
pekade bl. a. på den fara för en fransk offensiv som de f!ygskyddade 
tyska pansardivisionerna utgjorde.57 Han menade att det vore bättre 
att inrikta sig på att avskära Tyskland från tillgången till den vik
tigaste strategiska dl.varan - järnmalmen - och i första hand den 
svenska, vilken tycktes ligga inom räckhåll för de allierades möjlig
heter. 

55 Gamelin Del III sid. 288. 
56 Darlan sid. 50-52,
57 Reynaud Del lI sid. 20,
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Här förelåg sålunda en bestämd motsättning i uppfattningen mel
lan konseljpresidenten och general Gamelin. 

För Paul Reynaud var det emellertid alldeles naturligt att inrikta 
sig på att få brittiska regeringen med på ett företag mot Skandina
vien. Redan den 28 mars deltog han i London i ett sammanträde 
med allierade högsta krigsrådet. Därvid beslöts, att brittiska sjö
stridskrafter den 4 april skulle lägga ut minor i norska farvatten. 
Man hoppades att denna åtgärd skulle provocera tyskarna till mot
åtgärder i form av en militär aktion mot Skandinavien, vilken aktion 
i så fall kunde berättiga de allierade att ingripa utan att framstå som 
angnpare. 

Av vissa orsaker blev emellertid minutläggningen uppskjuten till 
den 8 april och kom ej - så som avsetts - att verka provocerande 
på Tyskland. Hitler hann före. Och de allierade råkade ohjälpligt i 
efterhand både på grund av sin "slarviga improvisation"58 av Norge
expeditionen och därför att de vid denna tidpunkt i själva verket 
saknade erforderliga resurser för en större aktion mot Skandinavien.59

På efter middagen den 9 april kallades de tre ministrarna för för
svaret jämte general Gamelin till konseljpresidenten. Det blev ett 
stormigt sammanträde, varunder Paul Reynaud riktade skarpa an
klagelser. Till dessa genmälde emellertid general Gamelin, att det var 
brittiska amiralitetet som var den ansvariga myndigheten för Norge
expeditionen. Från fransk sida hf!,de gjorts allt så som det överens
kommits med britterna. Men om konseljpresidenten inte hyste för
troende för honom, vore det bättre att ersätta honom med en annan. 

Omedelbart efter detta möte sammanträdde krigskommitten under 
ordförandeskap av republikens president. Dessa överläggningar ägde 
rum under lugnare former. Det beslöts bl. a. att man skulle söka för
må belgiska regeringen att till Frankrike rikta en appell om hjälp 
samt att konseljpresidenten jämte ett par av ministrarna samt för
svarsledningen på eftermiddagen skulle resa till London för att del
ta i högsta krigsrådets sammanträde där. 

"La joume du 12 avril et celle du 13 allaient etre parmi les plus 
penibles de mon existense du moins au point de vue specifiquement 

ss Mordal sid, 414.
•0 Mordal sid. 76.
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personnel", skriver ge11eral Gamelin.6° Krigskabinettet sammanträdde 
den 12 kl 1800. General Gamelin, amiral Darlan och general Vuille
main hade kallats dit. 

Här överlämnar vi ordet till general Gamelin.61 

"När vi steg in härskade det en iskall stämning. Chautemps, vice
konseljpresidenten, satt mitt emot Paul Reynaud. Daladier satt till 
höger om den senare, och jag slog mig ned bredvid honom. Darlan 
och Vuillemain satte sig bredvid sina respektive ministrar. Så bröt 
Paul Reynaud tystnaden med några bitande meningar om national
försvaret och den militära ledningen. Han slutade med att säga, att 
våra försummelser voro glömda men att man måste reparera det för
flutnas misstag. 

Daladier reste sig ögonblickligen och gick och satte sig för sig 
själv vid bordsändan . .ihen jag steg upp och satte mig hos honom. 
Amiral Darlan gjorde samma sak. Sedan började diskussionen. Den 
rörde sig om att visa, att utgången av hela kriget hängde på Gällivare
malmen. Man måste kräva, att britterna utan dröjsmål togo Narvik. 
Jag försökte till en början förklara att eftersom Gällivare låg i Sve
rige kunde vi inte ockupera gruvorna utan att först rycka fram till 
dem. - - - Sedan framhöll jag att det för att trygga återtagandet 
av Narvik vore av särskild betydelse att ta Trondheim. - - - Jag 
erinrade emellertid om att vår huvudkrigsskådeplats var nordöstfron
ten, där striderna kunde blossa upp när som helst." 

Men trots det - eller måhända just därför - att Daladier under
stödde general Gamelins synpunkter vunno dessa intet gehör hos Paul 
Reynaud. Efter sammanträdet meddelade general Gamelin Daladier 
att han ämnade avgå. Men Daladier avrådde bestämt. General Game
lin återvände till Vincennes och skrev ut sin avskedsansökan. Den var 
mycket kortfattad och löd så: "Då jag finner att jag inte är överens 
med konseljpresidenten ens i fråga om de principer som synas mig 
böra bestämma den allmänna krigsledningen anhåller jag att få från
tt'äda mina befattningar."62 

Följande dag - den 13 april - lämnade general Gamelin sin 
ansökan till Daladier och hade ett samtal med honom, Daladier bad 

00 Gamelin Del II sid. 336.
61 Gamelin Del III sid. 336-337.
92 Gamelin Del III sid. 337.
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honom lugna sig. Han hade ej rätt att nu skapa en regeringskris, vil
ken skulle bli den säkra följden, eftersom Daladier var besluten att 
också avgå, om Gamelin gjorde det. 

Därmed fick saken tillsvidare bero. Men Gamelin bad i alla fall 
Darladier att behålla hans avskedsansökan för att göra bruk av den 
vid ett lämpligare tillfälle. 

På eftermiddagen återupptogos föregående dags överläggningar 
men nu under lugnare förhållanden. Man anslöt sig nu till de av 
general Gamelin tidigare framförda synpunkterna. 

Den 17 april kallades general Gamelin till republikens president, 
vilken förehöll honom de allvarliga följderna av hans önskade av
gång. Presidenten slutade med att säga att han inte skulle komma 
att bevilja avskedet. Och därmed fick general Gamelin låta sig nöja. 

Såsom avslutning må anföras vad Paul Reynaud säger om sitt för
hållande till Daladier och Gamelin.63 

"Alltsedan sammanträdet den 9 april med krigskommitten rådde 
oenighet i Norgefrågan mellan mig och överbefälhavaren för mark
stridskrafterna. Min ställning var svår eftersom jag varken var mi
nister för nationalförsvaret eller krigsminister, medan Daladier, som 
var detta, solidariserade sig med general Gamelin. Jag hade aldrig 
upphört att alltifrån den 9 april protestera mot den långsamhet, som 
till slut skulle komma Norgeexpeditionen att misslyckas. Jag var 
således inte överens med vare sig Daladier eller general Gamelin om 
Norgeexpeditionen eller om den eventuella inmarschen i Belgien lik
som ej heller, sedan många år, ifråga om organisationen av vår arme. 
Jag hade att välja mellan att falla undan eller att framkalla en re
geringskris, att antingen avstå från den makt som jag under dessa 
förhållanden ej längre kunde utöva eller att sätta mig på den post 
som Daladier beklädde, d. v. s, som minister för nationalförsvaret och 
krigsminister samt att byta ut Gamelin som överbefälhavare föi
markstridskrafterna, därest jag fick uppdraget att bilda ny regering. 
Jag beslöt att den 9 maj hålla ett regeringssammanträde, vid vilket 
jag skulle lägga fram skälen för att byta ut general Gamelin samt att 
meddela regeringens avgång, om, vilket var säkert, Daladier skulle 
opponera sig mot min förra avsikt." 

03 Reynaud Del Il sid, 52,
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KRIGSKOMMITTENS SAMMANSKTTNING EFTER 
REGERINGSOMBILDNINGEN 19-20 MAJ 1940 

Republikens president 

Le brun. 

Konseljpresident 

tillika 

Marinministarn Flygministern Kolonialmi• 

nistern 

minister för natio• 

nalförsvaret 

och 

krigsminister 

Paul Reynaud. 

Generalstabschef för 

nationalförsvaret 

tillika 

överbefalhavare för samtliga mark-, 

marin- och llygstridskrafrer på 

samtliga krigsskådeplatser 

General Weygand 

�----,:::�____,- �-�-
I 

Överbefälhavare för marinen 
I 

Amiral Darlan 

överbefälhavare för flyg• 

stridskrofterna 

General Vuillemain 
L--------- -

Ganeralstabschefen för kolonierna 

Men på morgonen den 10 maj igångsatte tyskarna sin stora offen
siv. Och med anledning härav måste Paul Reynaud uppskjuta sin 
avsikt. Nu gick det helt enkelt ej att byta ut general Gamelin. 
Det dröjde emellertid ej många dagar förrän Paul Reynaud nådde 
sitt mål. Den 19 maj ombildades regeringen, varvid konseljpresiden
ten tog hand om de avsedda ministerposterna. Daladier förflyttades 
till utrikesministeriet och general Gamelin avpolletterades. 
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Vad man särskilt fäster sig vid under studiet av detta skede i 
Frankrike ifråga om den högsta krigsledningen är den djupa oenighet 
som rådde mellan konseljpresidenten och överbefälhavaren samt den 
personliga animositeten mellan Paul Reynaud och Daladier. För att 
åvägabringa en fast och enhetlig högsta ledning blev det nödvändigt 
för konseljpresidenten dels att själv taga hand om de viktigaste mi
nisterposterna, dels att tillsätta en för' alla tre försvarsgrenarna ge
mensam överbefälhavare, vilken var villig att lojalt följa de av ho
nom utstakade riktlinjerna för krigföringen. 

Också i Frankrike fin11er man exempel på bristande ömsesidig 
orientering, men dessa hade sin grund främst i den snabba händelse
utvecklingen. 

IV. ENGLAND

Under krigets första månader uppvisar också England en bild av
svag och osäker ledning under Chamberlain. Men sedan Winston 
Churchill i maj 1940 - efter de allierades bakslag i Norge - blivit 
premiärminister och dessutom själv övertagit posten som försvars
minister64 kom högsta ledningen att vila i fasta och målmedvetna 
händer. 

Man bör hålla i minnet, att Churchill i sin person förenade både 
yrkesmilitären och politikern-statsmannen. Med sin utomordentliga 
auktoritet och omfattande erfarenhet - inte minst från första världs
kriget - kom han att helt dominera den brittiska krigsledningen, 
såväl den politiska som den rent militära. 

Organisationen av högsta krigsledningen är i och för sig intres
sant. Men den kan knappast till alla delar tjäna som direkt förebild. 
Detta därför att det otvivelaktigt förhåller sig så, att det torde vara 
mycket sällsynt att ett land, på samma sätt som England under andra 
världskriget, äger tillgång till en personlighet av Churchills resning 
att sätta i spetsen för rikets högsta ledning. 

Det skulle i längden ha blivit en alltför svårhanterlig och tungrodd 
apparat om regeringen i sin helhet skolat befatta sig med den direkta 
krigsledningen. Därför tillskapades ett krigskabinett bestående av: 

premiärministern ( ordförande) 
utrikesministern 
64 Egentligen minister för försvarsgre11arnas samordnande.
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Lord Privy Seal 
finansministern 
ministern för försvarsgrenarnas samordnande 
krigsministern 
fl ygministern 
m arinministern 
dominionministern, samt 
inrikes- och säkerhetsministern. 
Närmast under krigskabinettet fanns dettas försvarskommitte, som 

till en början utgjordes av Chambedain, Attlee och de tre försvars
ministrama med stabscheferna som adjungerande ledamöter. 

Under krigskabinettet sorterade även stabschefskommitt6n, sam
mansatt av försvarsgrenscheferna och med general Ismay som pre
miänninisterns personlige representant. 

Det dagliga arbetet har Churchill själv skildrat på följande sätt.65 

"När jag vaknade vid åttatiden på morgonen läste jag alla tele
gram och dikterade i sängen en lång rad promemorior och direktiv 
till departementen och stabschef skommitten. Dessa utskrevs undan 
för undan på maskin och tillställdes genast general Ismay som var 
biträdande sekreterare (militär) i krigskabinettet och min represen
tant i stabschefskommitten och som kom till mig tidigt på morgonen. 
Det fanns alltså en hel del skriftligt att underställa stabschefskom
mitten när den sammanträdde kl 1030 f. m. Den tog all hänsyn till 
mina uppfattningar samtidigt som den överlade om det allmänna 
läget. Såvida det inte förekom några meningsskiljaktigheter som 
krävde ytterligare överläggning, förelåg så mellan kl 3 och 5 e. m. en 
hel serie order och telegram från mig eller stabscheferna, överens
komna mellan oss och i regel kompletterade med alla de beslut som 
omdelbart erfordrades." 

Stabschefskommitten intog nu således sin tillbörliga plats i direkt 
daglig kontakt med regeringschefen (tillika försvarsminister) och ut
övade i samförstånd med honom fullständig ledning av krigföringen 
och krigsmakten. 

Om meningsskiljaktigheter uppkom i frågor av stor betydelse sam
mankallade premiärministern krigskabinettets försvarskommitte. 

6� Churchill Del III, sid. 30.
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'fill en början sammanträdde krigskabinettet och stabscheferna 
dagligen. Men sedan man blivit varm i kläderna och en bestämd ar
betsrutin kommit till stånd, höllos dessa sammanu-äden endast en 
gång i veckan (måndagar). Då fingo stabscheferna i tur och ordning 
redogöra för händelserna under den förflutna veckan, och utrikes
ministern gav en översikt av vad som tilldragit sig på utrikespoliti
kens område. Övriga veckodagar sammanträdde krigskabinettet för 
sig självt, varvid alla viktiga ärenden som krävde omedelbara beslut 
föredrogos. 

För att hålla krigskabinettets ledamöter kontinuerligt orienterade 
lät Churchill alla handlingar som rörde kriget cirkulera bland leda
möterna. Han lät dem också få del av alla viktiga till honom in
kommande telegram. I samma mån som förtroendet för premiär
ministerns personliga ledning blev större ingrep krigskabinettet allt 
mindre aktivt i operationema men följde dem fortlöpande mycket 
uppmärksamt. Därigenom kunde premiärministern helt och follt ägna 
sig åt den stora huvuduppgiften medan krigskabinettet i övrigt tog 
hand om nästan hela bördan av inrikespolitiken och partiangelägen
heterna. Krigskabinettet sattes emellertid ingalunda m· spel av Chu1·
chill. Tvärtom. När det gällde att planlägga operationer av stor vikt 
rådförde han sig alltid i god tid med krigskabinettet. Ifråga om de 
stora linjerna lade detta sitt ord i vågskålen. Men vad angick de
taljer och data överlämnades dessa med fullt förtroende åt premiär
ministern och stabscheferna. 

'fil! sitt pctsonliga förfogande lät Churchill under general Ismay 
organisera en militärbyrå i krigskabinettets sekretariat, bestående av 
särskilt utvalda, framstående yngre officerare ur alla tre försvarsgre
narna. Denna bytå blev sålunda premiärministerns personliga stab 
med nära kontakt till stabschefskommitten tack vare att general Is·· 
may ingick i denna såsom likaberättigad med stabschefeima. 

Om samarbetet skriver Churchill.66 

"Jag vill inte påstå att meningsskiljaktigheter saknades även hem
ma hos oss, men det var en tyst överenskommelse mellan mig och de 
brittiska stabscheferna att vi skulle övertyga men aldrig överrösta 
varandra. Detta gick natudigtvis lättare därigenom att vi hade sam-

66 Churchill Del III, sid, 32, 
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ma tekniska vokabulär och ägde en stor gemensam fond av militär 
teori och praktisk krigserfarenhet. På den ständigt skiftande scenen 
fungerade vi som en man, och krigskabinettet gav oss mer och mer 
handlingsfrihet och stödde oss orubbligt och outtröttligt. Det före
kom inte såsom i förra kriget någon splittring mellan politiker och 
soldater." 

Om effektiviteten hos en krigsledning, skriver Churchill,67 "att 
den huvudsakligen beror på att beslut som emanerar från den högsta 
accepterande myndigheten verk.ställes noggrant, punktligt och lojalt. 
Detta uppnåddes i Storbritannien under denna kritiska tid tack vare 
att krigskabinettet med sådan plikttrohet, förståelse och fast beslut
samhet koncentrerade sig på de väsentliga uppgifter som vi hade 
tagit itu med. Fartyg, trupper och flygplan förflyttades och fabriks
hjulen snurrade, allt i enlighet med de utfärdade direktiven. Tack 
vare detta, och tack vare det förtroende, det tålamod och den lojali
tet varmed jag stöddes, blev det snart möjligt för mig att ge full
ständiga direktiv beträffande nästan varje område som berördes av 
kriget. Detta var i själva verket nödvändigt under denna kritiska tid. 
Metoden accepterades, därför att alla förstod hur nära vi var död 
och undergång." 

V. Sammanfattning a-v erfarenheter frJn de valda exemplen.

Ett intimt, förtroendefullt och fruktbärande samarbete mellan
ett lands högsta politiska och högsta militära ledning synes bl. a. 
kräva: 

1. En klar utrikespolitisk målsättning och ett med hänsyn till den
na uppbyggt försvar. 

2. Erforderliga insikter hos stats-, utrikes- och försvarsministrarna
om försvaret. "Paramount direction and contrnl of om· armed forces 
and the allocation of their resom·ces must at the political level be 
by the Prime Minister himself. More than ever today he must be 
closely associated with high level military affairs, not only in war 
but also in peace."68 

07 Churchill Del III, sid. 32.
"" Kingston Mc Cloughry sid. 234. 
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Det är naturligtvis önskvärt att även regeringens övriga ledamöter 
känna till väsentliga försvarsfrågor, t. ex. mobiliseringsförfarandet. 

3. Det måste finnas klart utstakade linjer för samarbetet, Och be
stämmelserna måste följas. 

4. Noggrann och kontinuerlig ömsesidig orientering måste äga
rum. 

Ingen får "ruva över sina hemligheter". Vad som verkligen är av 
vikt för regeringen i dess helhet liksom för försvarsledningen att få 
veta, det skall också meddelas utan förskönande omskrivningar eller 
vilseledande formuleringar. 

5. Ett intimt samarbete måste äga rum mellan olika underrättelse
organ. 

6. Inom krigsmakten bör så vitt möjligt, och i varje fall i väsent
liga stycken, finnas en enhetlig terminilogi, så att ödesdigra missför
stånd ej uppkomma. 

7. Av vikt för ett kontinuerligt samarbete synes desslikes vara, att
höga civila och militära befattningshavare i fred gemensamt studerat 
totalförsvarsproblemen och att de i krig ej bytas utan synnerligen 
vägande skäl. 

8. Av de här studerade exemplen framgår betydelsen av en för hela
krigsmakten gemensam högsta ledning. 

SUMMARY 

The German attack 011 Dcnmark and Norway on April 9, 1940, caught thesc 
countries almost completely unprepared, The lack of contact and cooperation 
between the political and military high command is in these events very evident, 
In France, in thc same period of events, great opposition existed between thc 
premier and the commander-in-chief, but the lack of mutual communication is 
mainly explained by the rapid turn of events. In England Churchill, as president 
of the war cabinet, dominated both the military and the political leadership, which 
accounts for the non-existing opposition of this kind. 

Productive cooperation between a country's top political and military leaders 
seems among other things to presume a distinct aim in foreign politics and a 
defence accordingly. The Prime Minister as well as the Secretary of Foreign 
affairs and the Minister of Defence should have necessary knowledge of the de
fence and also other members of the government should be informed for instance 
on problems connected with mobilization, There must be distinctly prescribed lines 
for cooperation between the top military and political authorities and precise and 
constant mutual exchange of information must take place. Between different 
intelligence services intimate cooperation must be organized, \Vithin the military 
forces there should be a unitary terminology to avoid fatal misunderstandings. 
Top military and civilian personel should already in peace time study the problems 
of a total defcnce. A joint command is of essential importance, 
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,, Bilaga J. 

ORGANISATIONEN AV DEN DANSKA MILITli.RA UNDERRli.TTELSE
TJli.NSTEN 

I. Marinattachen vid legationen i Berlin.
Danmark hade vid Berlinlegationen - från början av december 1939 - endast

en marinattache, kommendörkapten Kjölsen, viliken i september 1941 utvisades 
ur Tyskland. Marinattachen var direkt underställd chefen för marinstaben, Alla 
hans rapporter insändes genom sändebudet i Berlin - kammarherre Zahle - i två 
exemplar, ett till utrikesministern och ett till chefen för Söva:rnskommandoen. 
Försändningarna skedde alltid med kurir, 

II. Härens underrättelsetjänst.
Underrättelsetjänsten ingick såsom en sektion i generalstaben.
Chef: överstelöjtnant Nordentoft.
Personal i övrigt: 2 officerare på stat, och 1 löjtnant i reserven.
Sektionen föredrog direkt för generalstabschefen, vilken själv avgjorde vad som

skulle meddelas vidare - i regel till direktören i krigsministeriet, Intim samverkan 
upprätthölls med marinens underrättelseväsen genom praktiskt taget daglig kon
takt mellan cheferna. Förfrågningar från försvarsministern gjordes i regel genom 
direktören i krigsministeriet eller också tillkallades generalstabschefen. 

III. Marinens nnderrättelsetjänst.
Underrättelsetjänsten ingick såsom en sektion i marinstabcn. 
Chef: örlogskapten Mörch. 
Personal utöver chefen: ingen. 
Viktigaste uppgift: intimt samarbete med härens underrättelsetjänst. 
Kjölsens rapporter fick Mörch inte del av. De omhändertogos för amiral Rech

nitzers räkning av kommendörkapten Pontoppidan (vilkens uppgift bl. a. var att 
svara för förbindelsen mellan marinministeriet och danska marinattacheer utom-
lands). 
IV. Någon "agentverksamhet" fanns från dansk sida aldrig organiserad.

Ft:JR STUDIEN ANVli.NDA Kli.LLOR. 

Danmark: Beta:nkning til Folketinget afgivet af den af Tinget under den 15 juni 
1945 nedsatte kommission i henhold til Grundlovens § 45, Del I. Köpenhamn 
1945. 
Folketingets forhandlinger 15, 16, 17 och 18 februar 1955, Köpenhamn 1955. 
P. M. Norup: Ha:ren der ikke maatte ka:mpe. Köpenhamn 1945.

Norge: Instilling fra Undersökelsekommisjonen av 1945. Oslo 1946. 
Dito Bilag Bind I. Oslo 1947. 
Dito Bilag Bind II. Oslq 1947. 
Trygve Lie: Leve eller dö. Norge i krig. Oslo 1955. 
Halvdan Koht: Norge neutralt och överfallet. Stockholm 1941. 
C. J. Hambro: Detta såg jag hända i Norge. Stockholm 1941.
E. A. Steen: Norges sjökrig 1940-1945. Oslo 1954.

Frankrike: Paul Reynaud: La France a sauve L'Europe. Paris 1947. 
General Gamelin: Servir. Del I-III. Paris 1946 och 1947. 
Alain Darlan: L'Amiral Darlan Parle. Paris 1952. 
Jacques Mordal: La Campagne de Norvege. Paris 1949. 

England: Winston S. Churchill: Andra världskriget, Del II och III. Stockholm 
1948 och 1949. 
E. J. Kingston Mc Cloughry: The Direction of war, London 1955. 
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MATERIALANSLAGENS ANDEL 

I FöRSVARSKOSTNADERNA 

ÅREN 1901-1955 

Av BOR.TE FUR TENBACH 

Den tekniska faktorns stora inflytande på försvarsmakten av i 
dag är känt och allmänt omvittnat. Flygvapnet och marinen ha 
länge betecknats som "tekniska" försvarsgrenar, och att även armen 
undergått en allt mera accelererad teknisk: omvandling till "maskin
arme" är likaledes väl bekant. 

När dessa saker diskuteras sker det dock vanligen i allmänna orda
lag, och även politikern och den militäre fackmannen har ofta svårt 
att få en fast grund för bedömande av de konsekvenser denna för
svarets omgestaltning måste föra med sig. 

Det har därför ansetts önskvärt att från budgetär synpunkt åskåd
liggöra den hittillsvarande gången av denna utveckling i form av en 
redogörelse för materielanslagens relativa anpart i våra försvars
kostnader budgetåren 1901-1954/1955. 

Vid en sådan redovisning synes det lämpligt att uppdela anslagen 
till försvaret i fyra grupper, omfattande utgifterna för respektive 
avlöning, utbildning, materiel och omkostnader i övrigt. 

En statistisk sammanställning upprättad på denna grund återfinnes 
i bilaga A. Storleksordningen de olika utgiftsgrupperna emellan fram
träder dock först efter en omräkning, som syftar till att i procenttal 
utvisa deras inbördes anpart av årskostnaderna. 

Huru förhållandena 1 detta hänseende gestalta sig vid armen 
framgår av kurva 1. 

Kurva 1. 

Som synes förete förhållandena avsevärt olika bild under de fyra 
tidsperioderna 1901-1915, 1915-1919, 1920-1935 och 1936-
1955. 

125 



Under den första av dessa perioder, 1901-1915, ge kurvorna bil
den av ett stabilt läge, där materielkostnaderna lågo tämligen högt, 
medan anskaffningen av ny handvapenutrustning och nytt fältar
tilleri för genomförandet av 1901 års härordning ännu pågick. När 
denna var avslutad 1911, voro förhållandena "normaliserade": till 
vardera av de tre stora utgiftsgrupperna åtgick 25-40 0/o av de 
sammanlagda kostnaderna. 

Tiden 1915-1918 låter sig tyvärr icke närmare följas beroende 
på att 30-40 0/o av armens försvarsutgifter då bokfördes som "neu
tralitetskostnader".1 Dessas fördelning på de här redovisade anslags
områdena är numera icke möjliga att fastställa utan ett synnerligen 
omfattande arbete. 

Den härefter följande perioden, 1920-1935, ger en entydig bild 
av ett "stabilt" läge. Materialanslaget är nu det minsta av de tre 
"stora" anslagen. I första hand beror detta på att ny materiel endast 
anskaffades i ringa utsträckning, man utnyttjade så långt möjligt vad 
som redan fanns. Dessutom hade fältförbandens antal och härmed 
armens storleksordning nedskurits så, att oundgänglig nyanskaffning 
blev av ringa kvantitativ och kostnadsmässig omfattning. Utbild
ningsanslaget var relativt litet på grund av den korta utbildnings
tiden. Däremot låg avlöningsanslaget mycket högt som följd av de 
fast anställda kadrarnas förhållandevis stora omfattning. Det hela 
ger oss bilden av en "billig" härordning, som dock var dyr i förhål
lande till graden av effektivitet. 

I och med 1936 års härordnings ikraftträdande förändras bilden 
på nytt. Materielanslagets anpart av försvarskostnaderna fördubb
las för att möjliggöra den materiella upprustning som beslutits. Denna 
omfattade som bekant främst en stark utökning av luftvärnet men 
även viss utökning av vapenutrustningen i övrigt, 

Härefter följer så åren 1940-1944 karakteriserade av en rent 
våldsam materiell upprustning. Denna betingades främst av ombe
väpning, bl. a. tillkommo kulsprutepistoler, ny pansarvärnsmateriel, 
nya artilleripjäser och stridsvagnar m. m. Vidare uppsattes ett stort 
antal nya krigsförband genom utnyttjande av tidigare ej vapenövade, 

1 1916 = 39,91 millioner
1917 = 46,46 ,, 
1918 = 113,03 
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"efterutbildade'', värnpliktiga och för dessa tillverkades vapen m. m. 
av både nyare och tidigare typer. Materielanslagets höga andel av de 
totala kostnaderna under budgetåren 1940/1944 kan dock ej sägas 
vara uttryck för en ny principiell avvägning mellan de olika anslags
posterna. Den torde fastmer främst böra betraktas som en engångs
företeelse, betingad av nödvändigheten att snabbt fylla ut befintliga 
brister. Efter hand som detta var gjort -- och det yttre trycket något 
lättade - sjönk också storleksordningen av detta anslag åter ned 
emot 30 0/o budgetåret 1949/50. Toppen budgetåret 1946/1947 har 
sin speciella förklaring i inköpen detta år ur de stora överskottslager, 
som de allierade avyttrade efter krigsslutet. BL a. åstadkoms då en 
välbehövlig förstärkning av vår tidigare svagt tillgodosedda ingenjör
tekniska materielutrustning såsom brodelar och pontoner m. m. Här
jämte inköptes ett större antal motorfordon. 

Under trycket av Koreakriget gick materielanslaget åter i höjden, 
bl. a. på grund av inköpen av stridsvagnar m. m. Fr. o. m. budgetåret 
1952/1953 ville det synas som om en viss stabilisering uppnåtts. Den 
tendens, som här avspeglar sig, torde i stora drag kunna sägas vara 
den, att minst hälften av de årliga anslagen till armen numera åtgå 
för att underhålla, modernisera och vidareutveckla den materiella 
utrustning som erfordras för armen av i dag och i morgon. 

Kurva 2. 

Kurvan för marinen följer i sina huvuddrag den för armen. Under 
1900-talets första år se vi slilunda, huru materielkostnaderna under 
tiden för utbyggandet av vår första pansarbåtsflotta voro mycket 
höga. När denna var färdigställd, fick byggnationen fram till 1914 
mycket liten omfattning och materielanslaget sjönk. 

De branta stigningarna 1915-1916 och 1921 stå i samband med 
anskaffningen av Sverige-skeppen. Materielkostnadskurvan för åren 
1915-1919 har i övrigt ej gått att exakt rekonstruera. Skälen härtill 
ha tidiga1·e anförts under diskussionen av förhållandena vid armen.2) 

Åren närmast efter första världskriget karakteriserns av låga ma-

2 Av sjöförsvarets anslag redovisades nedanstående summor som "11N1tralitets-
kostnader", nämligen 

1916; 6,10 millioner = 12 0/o av det totala anslaget 
1917; 9,58 millioner = 19 °/o av det totala anslaget 
1918; 50,64 millioner = 40 0/o av det totala anslaget 
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terielanslag. Efter fastställandet av 1925 års försvarsordning stego 
de under den "lugna" perioden 1927-1932 till omkring 40 0/o av 
totalkostnaderna. 

Efter ett lågt läge 1933-1935 stiger materielkurvan åter i höjden 
och på motsvarande sätt som vid armen i två steg. Det första, 1936-
1938, har som orsak 1936 års försvarsbeslut och det senare, 1940, är 
en direkt följd av upprustningen i samband med krigsutbrottet. Att 
toppen sistnämnda år är särskilt markant beror bl. a. på inköpet av 
jagare från Italien. Efter att under de senare krigsåren ha sjunkit 
något, stiger - också liksom vid armen - kurvan åter 1946/1947 
här närmast beroende på anskaffning av ny teknisk matet·iel i och för 
moderniseringar samt kryssarnas färdigställande. 

Någon omedelbar kraftigare höjning som direkt följd av Korea
krisen ät· här ej märkbar. Däremot kan denna sägas ha inverkat på 
1952 års fartygs- och kustartillerimaterielplaner vilka återspeglas i 
kurvans senaste del. Härmed synes ett visst jämviktsläge åter ha in
trätt, vilket karakteriseras av att materielanslaget vid marinen kan 
beräknas uppgå till i genomsnitt 2/3 av det totala anslaget. 

Kurva 3. 

För flygvapnet, vilket tillkom som fristående försvarsgren fr. o. m. 
budgetåret 1926/1927, är naturligt nog kurvan för materielanslaget 
mer entydig än vid de bägge övriga försvarsgrenarna. Även här fram
träda dock tydligt de toppar, som markera upprustningen i samband 
med andra världskriget och inköpet av allierad överskottsmateriel 
efter krigets slut. 

Slutligen återfinnes även här fr. o. m. budgetåret 1951/1952 
samma klart markerade tendens till en stabilisering av ett högt läge 
på materielanslagskurvan, som tidigare kunnat konstateras vid de 
båda övriga försvarsgtenarna. Vid flygvapnet synes f. n. materiel
kostnaderna regelmässigt uppgå till drygt 80 0/o av anslaget. 

Kurva 4. 

I kurva 4, som återger materielanslagens procentuella andel i de 
olika försvarsgrenarnas totala anslag, återspeglas ett par intressanta 
förM.llanden. 

Det första av dessa, vars existens redan är väl känt, är att våra 
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i'ustningar i samband med 1900-talets båda stora världskriser kom
mit allt för sent för att påverka vår faktiska militära styrka undet 
krigens första år. 

Man finne!' sålunda, huru 1913 års materielanslag står på en bot·
tennivå både vid armen och marinen. Det är först inför det omedel
bara krigshotet 1914 som en omsvängning äger rum. 

Vid utbrottet av det andra världskriget ter sig läget något gynn
sammare tack vare 1936 års försvarsbeslut. Detta, som framtvingats 
av de illa varslande tecken, vilka visat sig från början av 1930-talet, 
kom ändock alltför sent för att i någon större utsträckning hinna 
pli.verka vår militära styrka vid krigsutbrottet. Man måste i detta 
sammanhang betänka, vilken högst avsevärd tid det tar från den dag 
ett anslag ställts till förfogande till den, då materielen kan fältmäs•• 
sigt utnyttjas. 

Det måste alltså konstateras, att vi mötte kriserna både 1915 och 
1939 skäligen oförberedda. 

Ett annat förhållande, som icke är lika välbekant, utvisas också 
av kurva 4, nämligen att det särskilt från tiden efter första världs
krigets slut föreligger en påtaglig parallellitet mellan kurvorna för 
de olika försvarsgrenarnas materielkostnader. Detta tyder på att de 
gemensamma faktorer som finnas utöva större inflytande än sätför
hållandena vid olika fötsvarsgrenar. Till dylika gemensamma för
hållanden torde, förutom det yttre tryckets psykologiska verkan och 
materielanslagens generella otillräcklighet under mera "lugna" tider, 
främst böra räknas den allmänna kostnadsökningen på mera kom
plicerad teknisk materiel. Detta förhållande kommer med all sanno
lighet att framträda allt tydligare, ju större materielanslagens anpart 
blir vid de olika försvarsgrenarna. 

Av intresse är även att kurvan åskådliggör en tendens till fort
gående utjämning i detta hänseende vilket närmare framgår av ne
danstående sammanställning. 

Tidsperiod 
Materielkostnader vid 

Armen Marinen Flygvapnet 

1927-1930 < 20 -O/o > 40 0/o < 70 0/o 
1947-1949 < 40 0/o < 50 0/o > 70 6/o 
1953-1955 > 50 0/o < 70 0/o > 80 -O/o 
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Kurva 5. 

Av kurva 5, som utvisar de olika anslagens fördelning vid försvaret 
i dess helhet, framgår skarpare än av kurvorna 1-3, var för sig, 
den markanta omsvängningen mellan materielanslagen och övriga an
slag, som inleddes i och med genomförandet av 1936 års härordning. 
Den visar också, att denna tendens alltfort består, och att materiel
anslaget, under förutsättning av att försvaret skall vara tidsenligt, 
allt framgent måste beräknas komma att uppgå till närmare 2/3 av 
den totala militära budgeten. 

De här framlagda kurvorna kunna ge underlag för mångahanda 
reflexioner och kommentarer. Att här gå in på en närmare gransk
ning är ej avsikten. Några slutsatser ligga dock så nära till hands, att 
de icke böra förbigås. 

Den första är att "kriserna böra mötas i tid", så att vi ej inför ett 
nytt svårt läge stå lika tomhänta som 1914 och 1939. Eftersom kri
serna icke kunna förutses - och sålunda heller icke upprustnings- och 
nedrustningsperioder avpassas därefter - m/l.ste man i stället sträva 
efter att underhålla en jämn standard, som ej får påverkas av till
fälliga ljusningar eller mörkningar på den politiska horisonten. Det 
räcker ej att i sista stund tillföra försvaret mycket pengar. Ett sådant 
förfaringssätt skulle dessutom i v/l.ra dagar ge långt mindre utbyte än 
förr, närmast på grund av den mycket långa tid det tager att färdig
ställa invecklad materiel. När det gäller att tillverka helt nya vapen 
rör det sig - bortsett från den tid som åtgår för forskning - om 
följande arbetstempo. 

1. Konstruktionsarbete för färdigställande av ritningar.
2. Införskaffande av anbud.
3. Tillverkning av och prov med prototyper.
4. Tillverkning av arbetsmaskiner.
5, Serietillverkning,
6. Utbildning av instruktörer.
7. Utdelning till trupp.
8. Utbildning.

Den sammanlagda tid tillverkning av moderna vapen m. m. tager 
gör, att man av rent praktiska skäl ej längre bör räkna med möjlig
heten att förbättra egen vapenutrustning först när kriget står för dör
ren eller t. o. m. redan brutit ut. 
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Den andra reflexionen man osökt gör sig är, att det nya läge som 
inträtt i och med materielanslagens allt mer tilltagande dominans, 
också måste få sin åverkan på budgetens uppställning och utform
nmg. 

Den princip man hos oss härvidlag av ålder har följt karakteriseras 
av att själva budgeten endast inrymt vad som erfordrats för "löpande 
utgifter" såsom avlöningar, kostnader för övningar och för under
håll av materiel m. m. Det som har behövts för anskaffning av ma
teriel, vare sig det gällt ersättning av förbrukade vapen m. m. eller 
hel nyanskaffning, har däremot givits formen av engångsanslag utan
för budgetens ordinarie ram. 

Det första större avsteget från denna princip togs i och med att 
flygvapnet år 1948 fick fastställt en på fast kostnadsram byggd 
"rullande plan" för anskaffning av flygmateriel. Senare ha flera 
steg tagits i denna riktning. Härjämte har i en del fall flerårsplaner 
för anskaffning av viss materiel fastställts varjämte beställningsbe
myndiganden för andra materielanslag medgivits. 

På grund av materielanslagens numera allt större anpart av total
anslagen vill det emellertid synas som om tiden nti vore inne till att 
i full utsträckning genomföra långsiktiga materielplaner för alla för
svarsgrenarna. Detta skulle innebära en ändamålsenlig anpassning till 
en ny tids krav, 

SUMMARY 

An account of thc relative share of fonds granted for materiel in the expenses 
for defence during the years 1901-1954/55 is here given in order to illustrate thc 
influence of the technical factor on the Defence, A statistical summary, including 
cxpenses for salaries, training, materiel and remaining costs, is given in supplements 
1-4. The curves I-V show, in procent, the different posts' share of the annual
total of expenses.

Curve I illustrates the development in the Army, curve II in the Naval defence, 
and curve III in the Air Force. Curve IV reproduces the share in procent of fonds 
granted for materiel in regard to the annual total granted to the different branches 
of Defence, This shows that the financial preparations made for the two world 
wars were too late to influence the actual military strength during the first year 
of the wars. Curve V, which indicates the different posts' distribution 011 the 
Defence as a whole, accentuates more sharply than curves I-III the distinct 
change between grants for materiel and other grants, after the army organization 
of 1936. 

It is evident that the Defence should be kept at an even standard as it takes a 
long time to produce modern war materiels. As the fonds granted for materiel 
more and more dominates the budget, it must be planned accordingly. The prin
ciples which now are used for the supply of air force materiel, based on a fixed 
framc of allowance for expenses, should be adapted by the other service branches, 
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Bilag,t A. 

Föreliggande översikt av försvarskostnaderna under åren 1901-1954/55 bygger 
för tiden före och efter andra världskriget på riksstaten jämte de särskilda anslag, 
som därutöver beviljats i tilläggsstater och av fondmedel. För budgetåren 1938/39-
1946/47, då kriget och beredskapstjänsten skapade exc(lptionella förutsättningar 
för beviljandet av anslag, avser översikten nettoutgifterna. Detta är nödvändigt 
även av den orsaken att stor del av försvarskostnaderna då utgick på s. k. krigs
titlar som ej ingingo i budgeten, Statistiken för dessa budgetår bygger på den i 
Riksräkenskapsverkets årsbok 1948 gjorda sammanställningen. De militära pen
sionsmedlen, som i l'iksstaten icke räknas till försvarsutgifterna, ha icke medräknats, 
ej heller de medel, som åstadkommits genom för försvarsändamål gjorda insam
lingar. 

Särskilda tabeller har uppgjorts för armen, marinen och flygvapnet. De för för
svaret i dess helhet uppgjorda tabe'ilerna innefattar dels de anslag, som beviljats 
för de olika vapenslagen, och dels gemensamma anslag. Översikten avser att belysa 
förhållandet mellan de större utgiftsposterna, löner, utbildning och materiel. 
Det säger sig självt att det möter vissa svårigheter att genomföra en dylik upp
delning redan av det skälet att någon motsvarande uppspaltning icke förekommer 
i riksstaten. I vissa fall kan det vara tveksamt huruvida en viss utgiftspost skall 
hänföras till den ena eller andra kategorien. En viss dal av krigsmaterielen har 
anskaffats för eller användes i utbildningssyfte, inte som en del av försvarsbered
skapen, men att dela upp krigsmaterielen i olika kategorier låter sig knappast göra. 
En del av utbildningskostnaderna kan påföras lcinekontot - till dessa hör annars 
i första hand utgifterna för de värnpliktigas underhåll, kaserninredning etc. - å 
andra sidan bör uniformspersedlar räknas till krigsmaterielen lika väl som vapen 
och ammunition, Utgiftsposter, som inte rimligtvis kunnat räknas till ena eller 
andra kategorien, redovisas under "Övriga omkostnader". Hit hör exempelvis 
de i riksstaten under Sjöförsvaret bokförda utgifterna för handeln och sjökarte
verket, även då dessa till stor del omfatta lönekostnader, Det torde aldrig .kunna 
undgås att en uppdelning av försvarskostnaderna som den här genomförda kommer 
att lida av en viss godtycklighet, De inkonsekvenser, som kan påvisas, ge dock icke 
något väsentligt utslag i statistiken, Någon analys av enskilda utgiftsposter har inte 
kommit i fråga men utgifterna för löner, materiel och utbildning är i stort sett så 
avgränsade att proportionerna dem emellan kan läggas till grund för en diskussion 
från rent principiella synpunkter. 

Under senare år har siffrorna för Övriga omkostnader i tabellen för försvaret i 
dess helhet en starkt stigande tendens, Bl. a, har en mindre del av ersättningen 
till försvarets fastighetsfond kommit att föras dit. Anslaget under denna rubrik 
utgör för följande år i milj. kronor: 

Befäst-
Armens Marinens Flygets ningars 
delfond delfond delfond delfond 

1948/49 18,87 6,98 12,00 6,03 
1949/50 19,61 6,75 12,22 7,34 
1950/51 19,26 6,45 12,83 7,98 
1951/52 20,70 7,59 14,07 10,63 
1952/53 25,36 9,17 15,22 13,64 
1953/54 32,75 11,16 17,49 15,29 
1954/55 33,70 10,50 18,00 15,50 
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Medan armens, marinens och flygets delfonder förts till materielkolumnen för 
respektive försvarsgrenar, har Befästningars delfond I tabellen uppförts p:l. de för 
försvaret gemensamma omkostnaderna tillsammans med andra utgifter under rubri
ken Diverse i riksstaten. Ansvällningen av försvarets omkostnadskonto samman• 
hänger dock framför allt med de ökade utgiftern,t för en rad institutioner och 
organ, som st:l. försvaret nära och får sina anslag under Fjärde huvudtiteln. Där
till kommer en del extra utgifter av mera tillfällig art eller av engångskaraktär, Så 
har utbetalats som ersättning för kroppsskada !dragen under militärtjänst 10,50 
milj. 1947/48; 12,00 1948/49 och 1949/50; 12,50 1950/51 och 1951/52; 13,50 
1952/53; 15,00 1953/54 och 14,00 1954/55, I de gemensamma omkostnaderna 
inräknas vidare utgifterna för Forskning: 5,00 mil i, 1949/50, 5,90 1950/51 och 
1951/52, 7,70 1952/53, 8,09 1953/54 och 10,00 1954/55, Hit har ocksll förts "En
gångsanskaffning av sjukvårdsmateriel" med 3,00 milj. 1950/51, 2,70 1951/52, 
2,00 1953/54. Vidare utgifter för svenska fältsjukhuset i Korea: 1950/51 10,00 
milj., 1951/52 5,00, 1952/53 8,00 och 1953/54 11,00. Vidare anskaffning av vissa 
yllevaror 49,60 milj. 1951/52, anskaffning av taggtråd 9,00 milj. för 1952/53 m. m. 
Om även en sådan betydande post som 49,60 milj. för yllevaror förts till Om
kostnader och inte till Materiel, sammanhänger det med att beställnin§ utlagts
icke av militära utan av rent arbetsmarknadspolitiska skäl - som stöd at textil
industrin. 

A. if/iden
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...... 

(..,.I 

� 

År I 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
19216 

1922 
1923-30/6 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 

ANSLAG TILL LANTFöRSVARETBUDGETÅREN 1901-1954/55. 

Löner I Ut�ild- , Mate-
nmg riel 

14.61 8.21 11.24 
19.30 7.31 17.91 
21.78 8.18 19.94 
22.66 10.26 21.59 
22.24 10.75 21.03 
22.25 10.25 17.24 
22.05 11.12 18.63 
22.38 10.01 20.79 
24.26 14.10 18.57 
24.24 14.33 17.06 
24.56 15.09 13.07 
24.59 15.58 14.83 
24.56 15.73 13.12 
24.70 16.85 12.01 
26.15 25.14 22.79 
28.84 24.22 29.49 
29.21 22.70 21.82 
59.56 32.17 62.65 
63.93 43.45 25.41 
69.65 34.70 29.87 
37.33 33.54 36.84 
47.33 29.12 23.98 
21.90 12.10 9.47 
44.90 20.54 25.00 
45.06 24.84 20.64 
50.80 23.85 19.99 
48.06 21.85 15.90 
46.05 21.06 15.20 
43.78 16.72 15.12 
42.61 16.98 15.00 

I övrigt' Summa Il 
I 2.60 
I 1.80 

1.52 
1.60 
1.60 
1.55 
1.50 
1.55 
1.42 
1.73 
1.83 
1.71 
1.71 
1.67 
1.80 

·2.30
2.56

17.74
8.35
7.80

12.81'
5.18
2.63
4.15
4.39
4.37
3.81
4.08
4.00
3.77

36.66 
46.32 
51.42 
56.11 
55.62 
51.29 
53.30 
54.731 

58.352 

57.36 
54.55 
56.71 
55.12 
55.23 
75.88 

124.763 

122.754 

285.155 

141.14 
142.02 
120.528 
105.619 

46.10 
94.59 
94.93 
99.01 
89.62 

I 86.39 
79.62 

I 78.36 

Är I Löner I Ut�ild-1
n1ng 

1930/31 42.11 17.03 
1931/32 41.24 16.41 
1932/33 40.56 15.63 
1933/34 37.56 12.44 
1934/35 38.57 13.86 
1935/36 38.65 15.09 
1936/37 39.43 16.34 
1937/38 40.69 17.46 
1938/39 42.57 18.33 
1939/40 153.72 98.60 
1940/41 207.47 159.00 
1941/42 222.60 171.09 
1942/43 210.16 152.37 
1943/44 231.05 146.34 
1944/45 198.29 171.55 
1945/46 115.40 15.46 
1946/47 105.73 38.23 
1947/48 148.71 55.41 
1948/49 151.56 50.90 
1949/50 157.24 54.98 
1950/51 161.72 65.29 
1951/52 171.26 122.51 
1952/53 230.97 95.82 
1953/54 283.22 106.80 
1954/55 272.57 94.72 

Anm 1-10 Se bilaga 3. 

Mate-
riel 

15.63 
15.42 
13.92 
11.16 
12.08 
13.63 
40.38 
40.59 
38.47 

416.32 
842.34 
663.99 
695.02 
559.04 
445.03 
143.23 
163.61 
118.51 
114.63 
102.36 
131.12 
217.02 
356.64 
458.16 
414.76 

Bilaga 1 . 

l övrigt I Summa 

3.38 78.15 
3.31 76.38 
2.44 72.55 
1.68 62.84 
2.10 66.61 
2.37 69.74 
2.43 98.58 
2.76 101.50 
8.43 107.80 

21.59 690.23 
41.43 1.250.24 
65.65 1.123.33 
61.35 1.118.90 
76.85 1.013.28 
96.30 911.17 
12.72 286.81 
-7.1910 300.38 

7.93 330.56 
9.21 326.30 
9.48 324.06 

10.66 368.79 
13.23 524.02 
15.08 698.51 
17.18 865.36 
16.48 798.53 

I 



..... 
"\.,.) 

V1 

Är 
1901 
1902 

1903 

1904 

1905 

1906 
1907 
1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 
1914 

1915 

1916 
1917 

1918 
1919 
1920 

1921 
1922 

1923-30/6 

1923/24 

1924/25 

1925/26 

1926/27 

1927/28 
1928/29 
1929/30 

I 
I 

ANSLAG TILL SJöFöRSVARET BUDGETÅREN 1901-1954/55. 

L·· 
I

Utbild-
Ioner , mng 

3.06 1.76 I 
4.15 2.52 

4.62 3.22 

5.06 3.65 
5.16 3.53 

5.38 3.82 
5.58 4.25 
6.80 4.33 

7.20 6.10 

7.39 6.09 

7.45 6.11 

7.58 6.40 

7.65 6.17 

7.61 6.46 

7.40 8.20 

7.70 8.71 

7.63 8.59 

15.11 10.21 

10.88 13.51 

30.84 11.38 

10.97 8.04 

17.21 9.72 

8.58 4.80 

16.93 9.68 

15.99 9.83 

19.32 9.72 
16.90 9.05 
16.15 8.57 
16.41 8.65 
16.15 8.72 

Mate- lövrigtl Summa Il riel 
15.25 1.80 I 21.87 
12.91 1.86 21.44 

9.92 1.92 19.68 
10.70 1.85 21.26 
10.90 1.94 21.53 

11.20 2.05 22.45 
11.18 2.17 23.18 
11.81 2.40 25.34 
10.26 2.40 25.96 
10.66 2.55 26.69 

7.61 2.46 23.63 
10.25 2.62 26.85 

9.06 3.16 26.04 
10.86 3.01 27.94 
16.30 5.33 37.23 

21.70 5.20 49.4111 

17.65 6.33 49.7812 

29.01 20.1213 125.0914 

18.99 24.9515 68.33 
11.81 6.30 60.34 

14.31 1.72 35.04 
11.54 3.06 41.53 

5.24 0.64 19.26 
13.58 1.45 41.64 
16.35 1.37 43.54 

17.90 1.46 48.40 
16.95 1.30 44.20 
18.36 1.32 44.20 
19.29 1.26 45.61 
18.62 1.31 44.80 

Är I Löner I Ut�ild- In1ng 

1930/31 16.41 8.65 
1931/32 16.21 8.51 
1932/33 16.00 7.95 
1933/34 15.13 4.10 
1934/35 15.39 6.96 

1935/36 15.38 8.09 
1936/37 15.87 8.68 
1937/38 16.30 9.46 
1938/39 16.65 9.16 
1939/40 41.48 39.10 

1940/41 62.48 26.45 
. 1941/42 70.98 58.64 
1942/43 75.97 70.77 
1943/44 79.09 84.16 
1944/45 76.73 67.55 

1945/46 42.88 17.41 
1946/47 36.33 23.29 
1947/48 53.27 25.24 
1948/49 54.97 21.87 
1949/50 55.06 29.18 

1950/51 55.84 30.80 
1951/52 56.55 35.21 
1952/53 70.13 40.26 
1953/54 85.21 48.26 
1954/55 85.89 45.86 

Anm 11-16 Se bilaga 3.

Mate-riel 
18.69 
18.52 
13.87 

10.80 
11.89 

14.96 
22.00 
21.29 

24.18 
121.38 

250.14 

172.01 
232.24 
212.49 

141.83 

109.98 
79.52 
73.73 
72.20 

85.93 

98.46 
156.38 

190.37 
298.35 

265.15 

Bilaga 2. 

I Övrigt' Summa I 
1.32 45.07 
1.31 44.55 
1.28 39.10 
1.10 31.13 
1.14 35.38 

1.23 39.66 
1.32 47.87 
1.40 48.45 
2.00 51.99 
4.02 205.98 

7.05 346.12 
10.75 312.38 
14.17 393.15 
14.46 390.20 
16.53 302.64 

26.71 196.89 
6.3816 132.76 
1.10 153.34 
1.39 150.43 
1.73 171.90 

1.89 186.99 
2.30 250.44 
2.84 303.60 
3.29 435.11 

3.34 400.24 



ANSLAG TILL FLYGVAPNET BUDGETÅREN 1926/27-1954/55. 
Bilaga 3. 

Är I Löner I
Ut?ild-

I
Mate- lövrigcl Summa Il Är I Löner I

Ut\Jild-1 Mate- lövrigtl Summa 1
n1ng riel n1ng riel 

1926/27 0.81 1.39 4.06 0.06 
1927/28 0.83 1.43 4.40 0.06 
1928/29 1.09 1.58 5.31 0.06 
1929/30 1.36 1.82 5.90 0.08 
1930/31 1.51 1.99 5.15 0.06 
1931/32 1.50 1.93 5.62 0.08 
1932/33 1.56 1.44 5.95 0.07 
1933/34 1.53 1.54 4.80 0.07 
1934/35 1.56 1.76 5.40 0.08 
1935/36 1.67 2.15 6.04 0.08 
1936/37 2.61 2.81 16.38 0.14 
1937/38 

I 
3.42 3.32 17.95 0.18 

I 
1938/39 3.58 3.86 27.88 0.56 
1939/40 7.08 10.49 122.53 1.17 

1 Härutöver anvisades av fondmedel 4.400.000 kr 
för nya byggnader vid armen. 

2 Härutöver anvisades av fondmedel 1.750.000 kr 
för nya byggnader vid armen. 

3 Därav för neutralitetskosmader 39.910.000 kr. 
4 Därav för neutralitetskosmader 46.460.000 kr. 
5 Därav för neutralitetskosmader 113.030.000 kr. 
• Från och med 1921 redovisas departememsutgif

terna under "gemensamma anslag".
Däri ingick en post "täckande av vissa brister"
- 8.165.936 kr.

6.32 
6.72 
8.04 
9.16 
8.71 
9.13 
9.02 
7.94 
8.80 
9.94 

21.94 
24.87 
35.88 

141.27 

1940/41 I 14.97 11.66 221.95 2.03 250.61 
1941/42 19.13 22.94 137.59 5.01 184.67 
1942/43 21.53 28.21 148.54 6.67 204.95 
1943/44 25.90 28.25 188.66 7.51 250.32 
1944/45 29.21 20.27 184.10 7.44 241.02 
1945/46 25.78 18.06 142.35 11.02 197.21 
1946/47 27.64 9.42 165.61 17.0317 189.64 
1947/48 47.51 13.90 189.24 1.34 251.99 
1948/49 51.60 13.06 175.00 1.30 240.96 

. 1949/50 53.19 14.55 165.02 1.50 234.26 
1950/51 55.25 14.26 273.33 1.55 344.39 
1951/52 58.35 14.34 336.88 1.80 411.37 
1952/53 73.47 16.49 424.84 2.32 517.12 
1953/54 87.67 19.76 478.89 2.63 588.95 
1954/55 87.77 10.33 569.70 2.63 670.43 

8 Härtill kom kr 18.000.000 för "dyrtidskostnader vid armen". 
9 Härtill kom kr 20.000.000 för "dyrtidskosmader till försvaret". 

10 Inkomst av viss försäljning 28.520.000 kr. 
11 Därav för neutralitetskosmader 6.100.000 kr. 
12 Därav för neutralitetskosmader 9.580.000 kr. 
13 Därav för "krigstidstillägg och kristidshjälp för mannen 

och handeln" kr 8.500.000. 
14 Därav för neutralitetskosmader 50.640.000 kr. 
15 Därav för "dyrtidstillägg för marinen och handeln" kr 

18.695.000. 
16 Inkomst av viss försäljning 13.090.000 kr. 
17 Inkomst av viss försäljning 20.390.000 kr. 
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