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FÖRORD 

Fjärde årgången av "Aktuellt och Historiskt" har i första hand 
ägnats åt studier från andra världskriget. 

Härtill kommer uppsatsen om "Planläggningen RN-RD", vilken 
avser att klarlägga frågan om planlagd svensk intervention i grann
länderna Norge och Danmark i krigets slutskede. Denna uppsats, 
vars publicering medgivits av Chefen för Försvarsdepartementet, har 
i och för granskning varit underställd förutvarande statsråden her
rar Gunther, Sköld och Domö samt generalerna ]ung och Ehren
svärd. 

Det är Krigshistoriska avdelningens förhoppning att denna årgång 
skall mottagas med samma intresse som sina föregångare. 

De synpunkter och omdömen som framföras i de olika uppsatserna 
ära liksom i tidigare årgångar av publikationen uttryck för veder
börande författares personliga åsikt och ej att anse som någon För
svarsstabens officiella uppfattning. 

Stockholm i mars 1957. 
BÖRJE FUR TENBACH 

Uppsatsen "Planläggningen RN-RD" har utarbetats som ett 
"team-work" av undertecknad och major Herman Mullern. Genom 
ett mycket beklagligt förbiseende har den i en del av upplagan en
dast kommit att förses med mitt författarnamn. 





PLANLÄGGNINGEN RN-RD 

Av BÖRJE FUR TENBACH OCH HERMAN MOLLERN 

Faleta i frdgan om ett eventuellt s'venskt militärt ingripande i Norge 
och Danmark 1,tnder krigets slutskede, 

När i början av år 1945 de allierades stddskrafter både i väster 
och öster trängde allt djupare in i Tyskland, kunde man förutse, att 
tyskamas motstånd på kontinenten inom kort skulle bryta samman. 
Sättet för ockupationens avveckling i Norge och Danmadc blev 
då en också för Sverige aktuell fråga. Eftersom tyskarna både i Dan
mark och framför allt i Norge alltjämt hade betydande, intakta 
stridskrafter, förelåg den möjligheten, att de skulle fortsätta kampen 
i dessa båda länder, även efter ett totalt sammanbrott i Tyskland. 
Men det kunde också tänkas, att ockupationen skulle kunna hävas 
utan strid. Enligt de upplysningar, som den svenska regeringen hade 
från Norge och Danmark, syntes det senare alternativet som det mest 
sannolika. 

Inom norska Londonregeringen och danska frihetsrådet trodde 
man sig dock av flera skäl böra räkna med det förra alternativet 
och såg med förklarlig oro mot framtiden. Därför gjordes från början 
av februari till slutet av april 1945 upprepade, enträgna framställ
ningar till Sverige om förberedelser för väpnad intervention.1 

Svenska regeringen lämnade avböjande· svar men sade sig skola 
noggrant följa utvecklingen i de båda grannländerna. Så sent som 
den 3 maj inbjöds norska Londonregedngen att sända en represen
tant till Stockholm för att muntligen dryfta frågan. På grund av 
händelsernas snabba förlopp komma dessa överläggningar ej till 
stånd. Det må dock här konstateras, att initiativen till en eventuell 
svensk intervention utgingo från norskt och danskt håll. 

Om den svenska militäta planläggningen för ett sådant ingripan
de kan numera följande upplysningar lämnas. 

1 Se härom: Norges Forhold Til Sverige Under Krigen 1940-45, Del III, sid. 
301-326.
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Planläggningens militära bakgrund. 

Redan tidigt efter avslutandet av uppmarschen i söder och väster 
våren 1940 började inom armekår- och fördelningsstaber planeras 
för respektive förbands uppträdande i olika tänkbara krigslägen i 
samband med tyskt anfall. Naturligt nog förekom härvid även pla
ner på egna partiella anfall i syfte att binda motståndarens strids
krafter, så att denne ej efter behag skulle kunna koncentrera alla 
sina krafter till ett encfa avsnitt. 

När dessa planer sedan delgivits högkvarteret, underkastades · de 
där viss överarbetning. Denna syftade bl. a. till att skapa förutsätt
ning för att svenska förband inom någon del av det långsträckta 
Norge skulle kunna slå sig fram till Atlantkusten för att på så sätt 
öppna en väg för hjälp västerifrån. 

Efterhand som antalet svenska krigsförband ökade på grund av 
efterutbildning och materielanskaffning blevo förutsättningarna för 
en sådan operation allt gynnsammare och planläggningen kunde ut
vidgas till att innefatta alternativ, som avsåg att möta ett tänkbart 
tyskt anfall med egna anfallsvisa operationer även inom andra av
snitt av gränsen. Man byggde därvid dels på den gamla regeln, att 
"anfallet är ofta det bästa försvaret", dels på insikten 0111, att tyskar
na i Norge aldrig helt skulle kunna inrikta sina ansträngningar en
bart mot Sverige. Sä'rskilt markant blev detta förhållande, sedan 
tyskarna i slutet av år 1942 "kört fast" i Ryssland. De måste alltid 
hava starka krafter bundna i Nord-Norge och längs Atlantkusten för 
att trygga sig mot väster. Detta jämte de geografiska svårigheterna att 
inom Norge snabbt flytta större truppförband i sidled kunde i vissa 
lägen skapa goda utsikter för svenska motanfall i riktningarna Oslo 
eller Trondheim. Ett med framgång utfört anfall i den sydligare 
riktningen skulle komma hela den tyska positionen i Norge att 
vackla, och ett anfall i den nordligare riktningen kunde möjliggöra 
ett insättande av större stridskrafter från västmakterna till vår hjälp. 

Planerna RN och RD ("Rädda Norge" och "Rädda Danmark"). 

När det på förvåren 1945 genom lägesutvecklingen och de förut 
nämnda framställningarna från norskt och danskt håll blev aktuellt 
att förbereda en svensk intervention till grannarnas skydd, hade man 
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denna tidigare planläggning att falla tillbaka på. Då syftet med en 
eventuell aktion närmast var att snabbt avväpna de tyska trupperna 
och förhindra onödig blodsutgjutelse under ett kaostillstånd, måste 
dock de tilltänkta åtgärderna bli väsentligt olika dem under ett krig. 
Hela företaget planerades därför som en sto1· polisiär aktion; man 
måste dock vara beredd att bryta eventuellt tyskt motstånd med 
militära maktmedel. 

Fördelningen i stora drag av de styrkor, som skulle sättas in väster
ut - Operation RN - framgår av skiss sid. 7. 

Karaktären av operation RN var, som här tidigare framhållits, 
väpnad intervention i syfte att med minsta möjliga blodsutgjutelse 
förmå de tyska trupperna till snabb kapitulation. Detta krävde en så 
stor kraftinsats, att tyskarna redan från början måste inse, att mot
stånd var lönlöst. I en föi-sta framryckning måste man nå och taga 
övergångarna över Glommen och därefter sätta sig i besittning av 
Osloområdet. Detta krävde framryckning även mot mellersta Norge. 

Dessa uppgifter blevo de ledande vid den allmänna uppläggningen 
av operationsplanen. Denna gick ut på att bryta genom det eventuella 
tyska gränsförsvaret, som var lokaliserat till vägarna, mellan dessa 
och sedan m_ed kraftsamling genom skogsterrängen utmed småvägar 
och stigar kända i detalj genom norska motståndsrörelsens rapportel' 
neutralisera det vägbundna tyska motståndet. 

Enligt planen avsågs för det första skedet: 
att· en fördelning m. m. söderifrån närmast skulle taga Sa1'psborg, 

bet'edd att fortsätta mot Oslo, 
att en arm6kår om fem fördelningar och två pansarbrigader med 

starka artilleri- och ingenjörförband i första hand skulle övergå 
Glommen vid Blaker för att sedan öppna huvudvägarna mot Oslo, 

att en fördelning m. m. från Härjedalen närmast skulle taga Röras, 
att en fördelning m. m. skulle insättas över Tärna mot Mo i Rana, 

samt 
att svagare stridskrafter skulle grupperas vid malmbanan för att 

hindra infall mot Kiruna och Gällivare (det är att observera att 
genomgående landsvägar över gränsen icke funnos), 

att flygvapnet skulle understödja operationerna genom jaktskydd 
dels åt de framryckande truppema, dels av viktigare områden inom 
Västsverige, främst Göteborg och Trollhättan. 
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De i Sverige utbildade norska polistrupperna - omkring 15 000 
man - och motståndsrörelsen i Norge skulle samverka med de 
svenska trupperna. Särskilt må här framhållas att direkt kontakt ägt 
rum med ombud från motståndsrörelsen, vilka åtagit sig att i sam
band med igångsättandet av den svenska framryckningen, genom en 
kupp taga Glommenövergångarna och hålla dessa till svenskarna 
nådde dit. 

Sedan det inledande skedet genomförts, skulle aktionen fullföljas 
så, att slutresultatet blev att ett kårområde besattes kring Oslo, och 
fördelningsområden kring respektive Bergen, Trondheim, Mo i Rana 
samt eventuellt kring Narvik-Tromsö. 

En eventuell svensk intervention i Danmark - Operation RD -
avsåg närmast att säkerställa allmän ordning intill den tidpunkt, då 
lagliga danska myndigheter kunde helt övertaga denna uppgift, samt 
att avväpna och internera tyskarna. Ingripandet skulle närmast syfta 
till att pacificera Själland och Bornholm. På grund av bristen på bl. a. 
modern landstigningsmateriel kunde aktionen utföras endast om man 
med säkerhet kunde räkna med att de tyska stridskrafternas mot
ståndsvilja var avsevärt nedsatt. 

Vid den militära planläggningen för denna operation hade man ej 
såsom i fråga om Norge någon tidigare utformad plan att lägga till 
grund och anpassa efter de ändrade förhållandena. För denna aktion 
måste därför helt nya planer utarbetas. 

I sina huvuddrag var operationen mot Danmark planlagd så
lunda (se även skiss sid. 10). 

För företaget mot Själland avsågs en armekår, sjöstridskrafter, 
fast och rörligt (flyttbart) kustartilleri samt huvuddelen av flygvap
net. De i Sverige utbildade danska polistrupperna - omkring 5 000 
man - samt i Sverige internerade danska fartyg skulle deltaga i 
aktionen. 

Företaget mot Bornholm skulle genomföras av sjöstridskrafter 
jämte ett infanteriregemente och vissa lokalförsvarsförband samt 
understödjas av flygstridskrafter. Endast under förutsättning av att 
motstånd från tyska sjö- och flygstridskrafter bedömdes vara i det 
närmaste obefintligt, avsågs företaget mot Bornholm utföras sam
tidigt med huvudoperationen mot Själland, i annat fall senare. 
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(Sammanlagd styrka [utom flyg- och sjöstridskrafter] 
omkring 72.000 man.) 

Fjärrskydd för båda operationerna skulle ombesörjas av flottans 
huvuddel. Flygvapnet skulle trygga bl. a. överskeppningarna. 

Så långt planens allmänna utformning. I de kritiska dagarna i bör
jan av maj var själva planläggningsarbetet i allt väsentligt slutfört 
och företagen hade kunnat sättas i verket omedelbart efter verkställd 
mobilisering och uppmarsch. 

Under senare år har det kring denna planläggning förts viss, stund
om hetsig diskussion. Härunder har två väsentliga anmärkningar 
riktats mot den dåtida militära högsta ledningen. 

Sålunda har högkvarteret beskyllts för att ha utfört planlägg
ningen utan att ha erhållit regeringens tillstånd och att härvid ha 
företrätt en aktivistisk linje, som ej överensstämde med Sveriges all
männa neutralitetspolitik. Vidare har anförts, att försvarsstaben 
skulle ha undervärderat styrkan av de tyska stridskrafterna i Norge 
och sålunda felbedömt möjligheterna att genomföra en eventuell 
intervention. 
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Regeringen och planläggningen. 

Det första av dessa påståenden är uppenbart felaktigt. 
Visserligen igångsatte försvarsledningen en förberedande planlägg

ning på eget initiativ2, men redan den 5 april 1945 föredrogs planut
kasten inför försvarsministern och först därefter utfördes den egent
liga planläggningen. Sedan förekom upprepade föredragningar såväl 
inför försvarsministern som även inom andra departement, varvid 
man lade fram förslag till sådana åtgärder, som erfordrades för plan
läggningens vidareutveckling och för att om så behövdes sätta denna 
i verket. 

Kungl. Maj :t ställde som en följd av framställningar från OB 
särskilda medel till förfogande för erforderliga förberedande åtgär
der. Sålunda anslogs den 20/4 197.000 kronor till anskaffning av 
kartor och 120.000 till anskaffning av viss ingenjörteknisk materiel. 
Härutöver vidtogs vissa åtgärder för att säkerställa det civila ton
nage, som erfordrades för en överskeppning enligt RD-planen. 

Under förvåren hade, med hänsyn till att världsläget syntes gå mot 
sin slutkris, den allmänna beredskapen förstärkts genom vissa in
kallelser. Som direkt förberedelse för en eventuellt nödvändig in
tervention beslöt Kungl. Maj :t härutöver den 24/4 att ett antal in
genjör- och etappförband skulle inkallas med inryckningsdag den 
7/5. Dessa skulle vidtaga en del åtgärder för att företaget, om så er
fordrades, skulle kunna utlösas på mycket kort tid.3 

2 Påbörjandet av "rutinplaner" för militära åtgärder i olika tänkbara lägen 
förutsätter icke särskilda anvisningar från regeringen till försvarsledningen för 
varje särskilt fall. Detta är nutilldags dessutom långt angelägnare än förr, när
mast pil grund av den hastighet med vilken händelserna numer kunna utveckla 
sig i händelse av kriser och krigsutbrott, En planläggning av det slag det här är 
fråga om, är nämligen ett mycket tidskrävande arbete, särskilt i ett land som vårt 
med dess långa utsträckning och stora avstånd mellan aktuella fronter och befolk
ningscentra m. m, Finnas stommar till planer ej utarbetade den dag, då tiden för 
handling är inne, har man satt sig själv i en efterhand, som starkt kan begränsa 
egen handlingsfrihet och som i händelse av krig även kan medföra allvarlig risk 
för ett slutligt nederlag. Det är sålunda av stor vikt att regeringen kan lita på, 
att militärledningen är beredd att utan längre varsel kunna tillhandahålla planer 
för olika alternativ vilket läge som än uppkommer, Och det är regeringen, som 
enligt hos oss gällande lagar och förordningar har att besluta när planerna skola 
sättas i verket, liksom även att anbefalla sådana modifieringar i deras omfattning 
m. m. som visst förhandenvarande politiskt läge kräver.

3 Den 30/4 framflyttades, på grund av det under tiden skärpta läget, inryck
ningsdagen för dessa förband till den 3/5. 
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Att samarbetet mellan regering och försvarsledning angående dessa 
åtgärder ej tidigare blivit mer allmänt känt, beror på den sekretess 
med vilken frågan har kringgärdats,4 Denna sekretess var i det då 
rådande läget en förutsättning för att ett eventuellt företag skulle 
kunna utlösas överraskande, vilket var av stor betydelse för dess 
�nabba och lyckliga genomförande. 

Högkvarterets uppfattning om styrkan av de tyska strids
krafterna i Norge och Danmark.5 

Den uppfattning, som man i det svenska högkvarteret hade om 
tyskarnas stridskrafter i Norge vid slutet av april, framgår av en 
den 23 april 1945 daterad l,igesöversikt. För överskådlighetens skull 
har denna sammanfattats i särskild tabell (bilaga 1). (Jämför även 
skiss sid. 14). 

Utöver vad tabellen anger och som komplettering till de uppgifter, 
som kunna utläsas ur denna, angavs det i lägesöversikten bl. a. 
följande: 

Styrkan av den i Norge samlade tyska krigsmakten uppskattades 
till omkring 180 000 man fördelade på: 
armedivisioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med omkring 100.000 man 
kårförband, fästningstrupp och kust-

artilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
flottan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

" 

" 

26.000 
" 

24.000 
" 

flyg, luftvärn och luf tbevalming ,, ,, 20.000 ,, 
polistrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ,, 6.000 ,, 

Enligt vid Armee-Oberkommando Norwegen i mars utfärdade or
der skulle vissa omgrupperingar och viss omorganisation företagas. 
Avsikten syntes vara att tillsvidare hålla Narviksområdet, utskeppa 
vissa enheter därifrån och från andra områden samt att i Syd
norge skapa en front mot Sverige, vilken front skulle hållas av 36. 
armekåren. Befästningar skulle utföras för detta försvar. Intill den 

4 Härtill kommer att ett flertal åtgärder utåt kunde maskeras med de samtidiga
förberedelserna att, om så behövdes, omhändertaga ett större antal flyktingar från 
tyska krigsmakten. 

5 Mot högkvarterets uppfattning om styrkan av de ryska stridskrafterna i Dan
mark har ingen allvarligare gensaga gjorts. Redogörelse härför lämnas dock för 
att fullständiga den allmänna bilden av läget i stort. 
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16 april hade man dock ej iakttagit annan verksamhet härför än 
vissa rekognosceringar. 

Ifråga om transportläget visste man på svensk sida, att nya trans
porter och omgrupperingar företagits alltsedan slutet av mars må
nad. Mot slutet av april befann sig 199. infanteridivisionen (tidigare 
grupperad kring NaL·vik) under uttransport med sina sista i Norge 
kvarvarande delar. Den i 36. armekåren ingående Panzer-Abteliung 
Norwegen kände man till ganska detaljerat både ifråga om orga
nisation, beväpning och gruppering, 

Om flygstridskrafterna trodde man sig veta, att antalet krigsflyg
plan utgjol'de omkring 275 st, av vilka hälften var jaktflygplan. 
Grnpperingen på olika flygplatser var också tämligen väl känd. Att 
ett starkt luftvärn fanns i de större städerna och hamnarna visste man 
även. 

Sjöstridskrafternas omfattning och dislokation liksom kustartille
riets anläggningar hade man god kännedom om. 

Om den tyska underhållstjänsten förelåg endast knapphändiga 
uppgifter. Men enligt beräkningar skulle vid månadsskiftet mars/ 
april befintliga tillgångar räcka: 

ammunition för högst 5 månaders stridsverksamhet, 
drivmedel för 3 månader, samt 
livsmedel föl' 4 månader. Livsmedelsransonerna liksom tilldelning

en av spil'ituosa och tobak hade under sista tiden nedskurits avsevärt. 

De tyska truppernas kvalitet och stämning bedömdes på följande 
sätt. Genom att de bästa åldersklasserna efter hand hade ersatts med 
yngre och äldre personal var kvaliteten hos de tyska förbanden i 
Norge ej den bästa. Goda och stridsvana voro emellertid 6. och 7. 
bergsdivisionerna. Materielen och utrustningen i övrigt var vid vissa 
förband tämligen försliten. Ny materiel syntes dock ha tillförts på 
sista tiden. Sålunda bedrevs utbildning med modernaste pansarvärns
vapen. Stämningen bland trupperna uppgavs efter de stora baksla
gen på öst- och västfronterna ha undetgått en avsevärd fötsämring. 
Flertalet soldatet syntes klart ha insett, att Tysklands nederlag var 
oundvikligt. Allmänt missnöje rådde på grund av den försämrade 
förplägnaden. 

Så långt översikten. 
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De tyska armekårernas (divisioner
nas) gruppering 
enligt svenska högkvarterets 
lägesöversikt den 23. april 1945. 
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De tyska armekårernas 
verkliga gruppering 
första veckan i maj 1945. 

Styrkeförhållanden. 
19. armekåren: 
Rundhaug. 
6.G.D . .................... . 
270.1.D • .........•..•....•.. 
193.1.B . ................... . 
388.J.B . ................... . 

71. armekåren: 
Setermoen. 
140,1.D . ........... , ....... . 
210.1.D . .. , ................ . 
2 30,1.D . ................... . 

33, armekåren: 
Trondheim, 
14.Lw.F.D . ................ . 
702.1.D . .................. .. 
295.1.D. . ................ . 

70. armekåren: 
Oslo. 
280.1.D . .................. .. 
274.1,D . .................. .. 
613,z.b.V . ................. . 

36, armekåren: 
Hamar. 

11 500 
5 000 

1 500 
2 500 

20500 

11 000 
5 000 
6 000 

22 000 

9000 
9 000 

10 000 
28 000 

2 000 
8 500 
2 000 

12 500 

7.G.D . ..................... 1 5  000 
P.D.Norw. . . . . . . . .. .. . . . . . 2 000 
Ski.B.F. . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 700 
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Förutom vad som här anförts kan nämnas, att man i svenska hög
kvarteret satt inne med talrika andra uppgifter såväl om den tyska 
krigsmakten som om andra förhållanden i Norge, vilka kunde på
verka elle1· voro erforderliga för planläggningen. Denna byggde följ
aktligen på ett rikhaltigt och i allt väsentligt riktigt underrättelse
underlag, vilket framgår av de uppgifter, som numera framkommit 
om tyskarnas verkliga styrkor och gruppering m. m. (Se skiss sid 15.) 

Den 18 december 1944 övertog chefen för den från Finland och 
Nordnorge retirerande 20. bergsarmen, general Rendulic, befälet i 
Norge. Denne i sin tur överlämnade den 17 januari 1945 befälet till 
general Böhme. 

Av 20. bergsarmens trupper hade två armekårer - 18. och 36. 
(utom kårstaben) - återtransporterats till Tyskland. 

Vid kapitulationen den 7 maj 1945 stod av tyska högre arme
förband i Norge: 

20. bergsarmens stab i Lillehammer,
19. och 71. armek&rema --'- Armee-Abteilung Narvik under gene

ral Ferdinand Jod[ - i området Lyngenfjorden-Lofoten-Narvik, 
33. armek&ren grupperad inom ett vidsträckt område med kraft-

samling kring Trondheim, 
36. armek&ren (nyorganiserad) stod kring Hamar, och
70. armekåren kring Oslo.
Armens gruppering uppvisar en markerad kraftsamling i det vid

sträckta Narviksområdet samt ytterligare en kring Hamar-Oslo. 
Dess uppgift var att organisera ett försvar mot kustinvasion enligt 
de nyligen gjorda erfarenheterna från Normandie samt att skapa 
minstone en säkringsfront mot Sverige längs gränsen från i höjd med 
Trondheim och vidare söderut. Orsaken till att så starka krafter fun
nos inom Narviksområdet var den, att man inom Oberkommando 
der Wehrmacht alltjämt· ansåg detta område utgöra det mest hotade 
och där befarade en allierad invasion.6 Men försvaret däruppe or
ganiserades även med hänsyn till eventuella anfall från Sverige, 
finska Lappland och norska Finmarken. Att försvaret av Nordnorge 

6 Härtill kom dock att avtransporterna frll.n Narvik hem till Tyskland gått
avsevärt långsammare sedan man pa grund av de allierades sjö- och flygöverlägsen· 
het ej längre vågade utföra sjötransporter. 
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ställdes under enhetligt och självständigt befäl bottnade främst i svå
righeterna att företa snabba omgrupperingar på grund av det glesa 
och ur kapacitetssynpunkt mycket svaga väg- och järnvägsnätet. 
Truppförflyttningar sjöledes voro helt uteslutna, eftersom de allie
rade behärskade såväl havet som luftrummet. Som ett talande bevis 
föl' dessa svårigheter kan här anföras, att man vid återtransporterna 
till Tyskland av delar av Lapplandsarmen hade räknat med att en
bart järnvägstransporten av en divisio,n från Trondheim (Steinkjer) 
till Oslo skulle ta en tid av fyra veckor. Detta förhållande bör hållas 
i minne vid ett bedöman,de av tyskarnas möjlighetel' att omgruppera 
trupp från Nordnorge för att möta ett svenskt anfall i riktningen 
Oslo. 

Av kustanilleri i Norge hade tyskarna två kategorier, dels marint, 
dels ur armen. Befintliga norska kustförsvarsanläggningar hade över
tagits av tyskarna och talrika nya byggdes under ockupationstiden. 
Sammanlagt omkring 80 st kustbattel'ier samt alla torpedbatterier 
voro bemannade med personal ur krigsmakten. Då emellertid mari
nens personal och materiel ej förslog användes ett antal fältartilleri
regementen för kustförsvar. 

Det svenska högkvarterets uppskattning av tyskarnas styrkor i 
Norge och de verkliga styrkorna framgår av nedanstående samman
ställning: 
Stridskrafter m. m. 

Svenslea högkvarterets 
uppskattning 

Divisionsförband m. fl. ........ 100.000 ......... . 
Kål'förband m. fl. . . . . . . . . . . . . 26,000 ......... . 

Verkliga 
styrkor1 

102.700 
83.500 

Marinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000 . . . . . . . . . . 7 5.700 
Flygvapnet jämte luftvärn 111. m. 20.000 . . . . . . . . . . 40.5008 

Polistrupper m. fl. . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . . . . . . 5.7 50 
Överensstämmelsen mellan uppskattade och verkliga styrkor be

träffande divisionsförband och polistrupper är uppenbar och fram
träder i stark relief även vid en jämförelse av de båda ovan anförda 
skisserna. Den svenska militärledningen ägde sålunda en ingående 

7 Enligt sammanställningar först gjorda efter tysk litteratur och senare verifie
rade av norska uppgifter. 

8 Till allt övervägande del markpersonal.
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Tyska trupper på Själland, 

�D,?

i/leröde, 
( � l\jklej, 

Ho/ba�Roskilde KÖ�,,QMN

� 
OSlagelse 

(Sammanlagt omkring 28 000 man.) 

Bestyckning på kustartilleribatterierna: 

1. Halskov . . . . . .

2. Rösnäs
3. Alleöhave . . . .

4. Ordrup Näs . .

5. Gniben
6. Yderby
7. Ebbelökke . ' . .

18 

4 st 7,5 cm 
4 st 12,7 cm 
4 st 7,5 cm 
4 st 7,5 cm 
4 st 15 cm 
Intet 
4 st 7,5 cm 

Beteckningar, 

H.Kdo. Köpenhamn

Regemente 

Bataljon 

7 st l 0,5 cm kanoner 

Kustartilleri batteri 

"Genesungsbataillon", vars 
manskap nästan helt utgöres 
av rekonvalescenter. Lågt 
stridsvärde. 

8. Spodsbjerg . . . .

9. Salgaardshöj . .

10. Hesbjerg ...... 
11. Hornbaek
12. Helsingör
13. Nivaa
14. Flakfortet

. . . .

. . . .

4 st 12,7 cm 
4 st 7,5 cm 
4 st 15 cm 
4 st 12 cm 
4 st 8,8 cm 
Intet 
4 st 21 cm 



Tyska styrkor 
i Jylland. 

kännedom om grupperingen av de förband, som närmast kunde kom
ma att motsätta sig en eventuell svensk intervention. 

Beträffande de övriga förbanden voro som synes styrkorna avse
värt underskattade. Som tidigare omnämnts (sid. 13) förelåg endast 
knapphändiga uppgifter om den tyska underhållstjänsten och detta 
gjorde att man ej kände till närvaron i Norge av ett stort antal un
derhålls- och ingenjörstrupper som ingingo i kårförbanden. På ena
handa sätt var det med manskapsstyrkan vid marinen och flygvap
net. Aven om man väl kände till belägenheten av marinbaser, kust
artilleribefästningar och flygfält hade man dock ej haft möjlighet 
att fastställa styrkan av den personal som betjänade alla dessa an
läggningar. Detta spelade emellertid icke någon avgörande roll för 
planläggningen av den svenska interventionen. De delar av dessa 
trupper, som kunde räknas till stridande förband hade lokala strids-
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uppgifter9 och voro huvudsakligen förlagda till västkusten eller 
Nordnorge varifrån de ej kunde frigöras för att omgrupperas mot 
Sverige. De delar av den tyska krigsmakten, som kunde insättas mot 
den planerade inmarschen från Sverige voro, som framgår av Bila
ga 1, snarare överskattade än underskattade. 

Vad beträffar högkvarterets uppfattning av de tyska stridskrafter
nas styrka i Danmark kan följande sägas. 

Första dagarna i maj 1945 trodde man sig veta, att de tyska trup
perna i södra Jylland hade förstärkts med omkring 48.000 man, vilka 
överförts från nordvästra Tyskland. Den tyska krigsmakten i Dan
mark uppskattades till minst 150.000 man. Av dessa tillhörde om
kring 120.000 man ar�en, 25.000 man marinen och flygvapnet samt 
5.000 man polistrupper. Till ungefär 80 0/o utgjordes soldaterna av 
tyskar. Resten var ryssar och ungrare 111. fl. nationaliteter. 

Huvuddelen av de tyska förbanden voro grupperade på Jylland, 
medan omkring 28.000 man - varav 16.000 man armetrupp -
funnos på Själland och mindre styrkor på Bornholm. En samman
ställning av styrkan på olika platser framgår av bilaga 2 samt skiss 
sid. 18 och 19. Förbanden voro av mycket skiftande kvalitet, varie
rande från förstklassiga polistrupper till rekonvalescentförband av 
ringa stridsvärde, Hitlerjugend och mindre pålitliga främlingsförband. 

De på Själland grupperade trupperna voro ej sammanförda i nå
gon i egentlig mening taktisk enhet. Den främsta uppgiften för kom
mandot i Köpenhamn bestod i rekrytutbildning m. 111. De med "D" 
betecknade bataljonerna (se skiss) voro s. k. "Genesungsbataillone", 
vilkas manskap så gott som helt utgjordes av rekonvalescenter.10 

Tyskarna hade under ockupationsåren i Danmark byggt ut ett 
omfattande kustartilleriförsvar. Tillsammans fanns det: 

på Själland . . . . . . . . . . 15 st batterier 
på Fyn . . . . . . . . . . . . . . 3 st batterier och 
på Jylland . . . . . . . . . . . . 60 st batterier, dvs. 

i allt 78 st batterier med 290 artilleripjäser av skiftande beskaffenhet 
och kaliber. 

0 S. k. "Bodenständige Truppen" vilka i regel saknade egna transportmedel.
10 Då källor saknas om det tyska försvaret av Danmark har delt icke varit

möjligt att beträffande detta avsnitt få det svenska högkvarterets åsikter verifie
rade på samma sätt som i fråga om Norge. 
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Den allt övervägande delen av dessa anläggningar var grupperad 
till Jyllands västkust samt Själlands nordkust och norra infarten till 
Öresund (se skiss sid. 18). 

Det nordsjälländska avsnittet var i och för sig intressant, eftersom 
det omfattade såväl spärrar, mineringar, torpedbatteder och botten
hydrofonanläggningar förutom därvarande artilleribatterier. Bat
terierna utgjordes av såväl medelsvår som lätt och luftvärrrsartilleri. 
Vid Själlands Odde fanns en nätspärr, vars längd uppgick till icke 
mindre än 32 km, 'Torpedbatterierna funnos vid Helsingör och Ise
fjordens mynning. Vid Helsingör utgjordes de av vanliga 53 cm 
torpeder samt 18 st enmanstorpeder i 9 st hangarer, medan torped
batteriet vid Isefjord uteslutande bestod av en flotta om 60 st en
manstorpeder. Vidare funnos där 30 st enmansubåtar. 

För skyddet av Öresunds södra inlopp fanns det gamla danska, 
av tyskarna övertagna Flakfon med 4 st 21 cm kanoner. Flygfältet 
vid Kastrup (på Amager) skyddades av ett tämligen starkt luftvärn. 

Det är meningslöst att spekulera över, hur ett eventuellt svenskt 
företag kunnat utfalla, därest händelseutvecklingen tvingat Sveriges 
regering att företa en väpnad intervention i Norge och Danmark 
våren 1945. Ett par tidigare mer flyktigt berörda förhållanden synes 
dock förtjäna att avslutningsvis understrykas ytterligare. 

Det ena är den stora roll, som hemmafrontens styrkor i de bägge 
länderna skulle ha kommit att spela. Parallellen med vad den 
franska motståndsrörelsen mäktade åstadkomma, när det gällde att 
försvåra tyska omgrupperingar ligger nära till hands. Särskilt i Norge 
med dess stora avstånd och relativt glesa järnvägsnät och många 
bmar hade en verksamhet av detta slag blivit av mycket stor verkan. 

Det andra är att tyskarna överhuvud taget ej voro förberedda på 
försvar av Norge mot öster och av Danmark mot nordöst. De be
fästningar som funnos i dessa riktningar, voro svaga och av ringa 
omfattning. Det må i detta sammanhang till sist omnämnas, att man 
inom den tyska krigsledningen i Norge kring månadsskiftet april/ 
maj 1945 hade ett krigsspel med högre förbands- och stabschefel', där 
möjligheterna för ett försvar av Osloområdet mot ett anfall från 
Sverige studerades. Den bestämda uppfattning man där kom fram till
var, att de stridskrafter som stodo till förfogande jämte dem som 
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voro gripbara ej skulle förmå att någon längre tid genomföra ett 
försvar mot en anfallande stark svensk arm�kår. Det synes icke ute
slutet, att denna den tyska militärledningens åsikt bidrog till, att av
vecklingen fick det lugna förlopp, som otvivelaktigt var bäst för alla 
parter. 

SUMMARY 

It is a wellknown fact that the Norwegian government in London and the 
Fteedom Council in Denmark, in the spring of 1945, were vcry cager to secure 
military assistance from Sweden, if the German forces in Norway and Denmark 
resisted after the fighting on the European continent had come to an end. In the 
Swedish press it has sometime been hinted, that the Swedish military authorities, 
without the approval of the Swedish government, had made plans for the deploy
ment of Swedish forces in the liberation of Norway and Denmark. It has also been 
hinted, that the Swedish estimation of the strength of the German occupation armies 
was inaccurnte. In this article, all the basic facts and figures are revealed for the 
first time. The Swedish government did not expect the Germans in Norway and 
Denmark to resist af ter the collapse of Germany but authorized the military author
ities to prepare for all eventualities. The Swedish military authorities had a detailed 
and surprisingly correct conception of the strength and the distribution of the 
German occupation forces. 
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Bilaga 1. 

De tyska markstridskraftemas i Norge gruppering m. m. enligt 
svenska högkvarterets lägesöversikt den 23. april 1945.

Plats \ och i vissa Styrka
Förband Chef fa I även upp- verkligverksamhet) skattad

20. armen General Böhme, Lillehammer
tillika "Wehr-
machtbefehls-
haber Nor-
wegen".
Stabschef:
generalmajor
Hoelter.

70. armekåren Generalmajor Oslo
(för Sydnorge) Tittler1 

274. infdiv Generalmajor Lyngdal (50 km 8 000 8 500
862. grenreg Rissworm västsydväst
8 65 . grenreg Kristiansand)
274 artreg m. m.

282. kustf.div2 Generallöjtnant Bergen 4000 2 000
8 2 4 kustartreg Beeren Bergen
85 3. kustartreg + Molde

infbat

33. armekåren f. n. okänd
(för mellersta
Norge)
295. in/div+

516. infreg
Generallöjtnant
Dittner

Dombils 13 000** 10 000
295 . artreg

702. infdiv Generallöjtnant Steinkjer 8 000 9 000
7 22, grenreg Edelmann
742, grenreg
622. artreg m, m.

14. Lw. F. Div. Generallöjtnant Mo i Rana 10 000 9000
27. infreg Lohmann
28. infreg
14. artreg m. m.

"Armeeabteilung 
Narvik" 

General Jod! Rundhaug (vid
Målselv)

6. bergsdiv (sannolikt) gene- L yngelin je11 9000 11 500
141 . bergs jägreg ral Pemsel
143. bergsjägreg
11 8. bergsartreg

m. m,
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Plats ( och i vissa Styrka 
Förband Chef fall även upp-

I verklig verksamhet) skattad 

270. k11stfdiv3 Generalmajor Harstadområdet4 3 000 5 000 
Ebeling 

210. knstfdiv5 Generalmajor Dragonområdet6 3 000 5 000 
Philipp? 

230. infdiv Generalmajor Narvik-Mo i 3 000 6 000 
(kustfdiv? )7 Menkel? Rana8 

"Festungsbesatz11ng 
Narvik" 

Sannolikt 2 
a 3 bat m. m. 

199. infdiv0 10 000 

702. infdiv10 9 000 

36. armekårenll General Vogel 

7. bergsdiv12 Generallöjtnant Vannseter (20 km 9 000 15 000 
206. bergsjägreg Krakau söder Hamar) 
218. bergs jägreg

m. m.

140. infdiv13 Nyupsättes. Hittills f. n.
endast stab och okänd
kaderförband 

613. div14 General Drammen. Under f. n. 2 000 
van der Hoop uppsättning. Endast 

stab och kader-
okänd

förband 

518. infreg/295. Röros 
infdiv

517. infreg/295. Sarpsborg 
infdiv

Panzerabt15 

Norwegen Jessheim 

Anmärkningar till tabellen: 
* Tidigare ingingo även 517. infreg (nu i Östfold) samt 518. infreg (nu i Röros).
** Inklusive 517. och 518. infreg. 

1 Chef var Gen. d, Art. Kittel.
2 Infanteridivision. 
3 Infanteridivision. 
4 Storsteinnes (60 km sydväst Lyngen). 
5 Infanteridivision tillhörande 71. armekåren. 
6 Harstad. 
7 Infanteridivision. 
8 Drag (70 km sydväst Narvik). 
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0 Påbörjade utskeppning (från Oslo) den 3/4 och vars huvuddel i början av maj 
torde ha lämnat Norge. 

1° Kvarstår i oförändrad gruppering i Steinkjer. Kommer troligen att kvarstanna 
inom nuvarande område. Hemtp planlagd. 

11 Avsedd att i södra Norge hålla fronten mot Sverige. Befinner sig ännu under
organisation och gruppering, varför dess slutliga sammansättning och disloka
tion ej är känd. Uppsättningen hade intill 22/4 endast till ringa del kunnat 
genomföras. 

12 Under landsvägstransport. 20/4 med främsta delar 20 km söder Trondheim.
13 Ingick i 71. armekåren (Fossbacken). 
14 Ingick i 70, armekåren "z.b.V." zur besonderen Verwendung). 
15 Panz.Div. Norwegen. 
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PEARL HARBOR 

Av ALLAN KROON 

Hawaii den 7 december 1941. 

D et är i gryningen söndagen den 7 december 1941 i Pearl Harbor.
Den amerikanska ödogsbasen har börjat vakna till liv och företer 
den för en militär förläggningsort typiska bilden en vacker söndags
morgon under fred. Det krisartade utrikespolitiska läget har natur
ligtvis föranlett ett flertal beredskapsåtgärder, men åtminstone ytligt 
sett faller fredsmässigheten i ögonen. Trupperna i land äro över
vägande förlagda i ordinarie kvarter, på redden ligga slagskepp par
vis intill varandra, på flygfälten står huvudparten av planen upp
radade vinge vid vinge. 

Lördagsfirandet har haft den sedvanliga omfattningen, eftersom 
några större permissionsinskränkningar ej tillämpas. Tjänsten om
bord och i land har sedan länge bedrivits mera med tanke på ut
bildning än beredskap. Menige man har väl i regel känslan av att 
krig ej kan undvikas men ingalunda, att faran är överhängande. 

I den tidiga morgonen har man gått till utspisning i den dämpade 
stämning, som torde vara karaktäristisk för militärförläggningar 
världen runt under liknande förhållanden. Man småpratar om per
missionskvällens upplevelser, och tjänstefri personal planerar för 
dagen. Ombord pysslar man med litet av varje, skriver brev, medi
terar och slöar, medan personal i tjänst sköter rutinmässiga göromål 
i allsköns ro. 

En radarstation i land, som enligt gällande plan spanar varje 
morgon kl 0400-0700, har plottat ett mål mellan 0645-0700 och 
rapporterat det till närmaste chef, en ung löjtnant, men denne har 
ej fäst något avseende därvid enär egna flygplan äro föranmälda.1

Radarstationens bemanning fortsätter händelsevis på eget initiativ 
verksamheten en stund efter kl 0700 - frukostmålet var nämligen 

1 Det registrerade målet var i själva verket ett plan, som från en japansk krys
sare sänts ut på spaning omedelbart före anfallet mot den intet ont anande marin
basen. 
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försenat. Plötsligt blir det utslag på radarskärmen, och mål inregistre
ras på cirka 250 km avstånd.2 Rapport gick för andra gången denna 
ödesdigra morgon till vakthavande officeren utan att denne vidtog 
någon som helst åtgärd. 

Intet larm skulle ännu störa söndagsmorgonens stillhet, ehuru det 
förestående blixtanfallet varslats även genom ett intermezzo till sjöss. 
Sålunda hade en liten minsvepare strax före kl 0400 siktat ett ubåts
periskop utanför hamnens angöringsboj. En jagare (Ward) på natt
patrullering erhöll orientering om upptäckten, och vid sjutiden lyc-

. kades den sänka en dvärgubåt på väg in till Pead Harbor. Inter
mezzot rapporterades omedelbart till basen i ett kodmeddelande, 
men tydningen av detta fördröjdes genom ett "ljushuvuds" allt annat 
än lysande insats. Först 0712 mottog en vakthavande officer det 
oroande budskapet, som vidarebefordrades tjänstevägen och mellan 
0720 och 0725 nådde tjänstgörande officeren i amiral Kimmels stab. 
Denne orienterade Kimmel pr telefon, vilket i sin tur tog onormalt 
lång tid på grund av stockning i telefoncentralen. Så kom det sig, 
att befälhavande amiralen var på väg till sitt högkvarter, först när 
ovädret började urladda sig över marinbasen utan att någon larm
signal trasat sönder morgonens fridfulla stämning. Pearl Harbors 
ödesstund var inne den 7 december kl 0750, då helvetesorkestern 
spelade upp för fullt. 

USA-flottans basering. 

I maj 1940 hade Washington bestämt, att huvuddelen av Förenta 
Staternas flotta skulle tills vidare vara baserad pil Hawaiiöarna, 
närmare bestämt Pearl Harbor.3 Om lämpligheten härav rådde de
lade meningar. Den högsta politiska ledningen ansåg det vara nöd
vändigt, eftersom den framskjutna baseringen borde ha ett återhål
lande inflytande på Japan. Den sjömilitära expertisen däremot hade 
i allmänhet den åsikten, att huvudkrafterna borde förläggas till

amerikanska västkustbaser. Den främste föresprilkaren härför va1· 

2 Denna gång va'r det en del av den på väg varande anfallsstyrkan.
3 Flottan låg i början av året i de ordinarie baserna på västkusten (San Diego,

San Pedro, Long Beach), bedrev övningar till sjöss under våren och kom till 
Hawaii i april för ett kortare uppehåll. 
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dåvarande chefen för USA:s flotta, amiralen James 0. Richardson. 
Denne framhöll, att flottan ej var krigsberedd, varför det vore av 
yttersta vikt, att den baserades på västkusten för att så snabbt som 
möjligt krigstrimmas, om krig med Japan väntades. Att genomföra 
en sådan trimning i Pearl Harbor skulle nämligen möta stora svårig
heter. Denna hamn var ej på långt när utbyggd för ändamålet och 
låg cirka 3.700 km från USA:s västkust, varför underhållstjänsten 
måste bliva ett synnerligen svårbemästrat problem, ytterligare kom
plicerat genom rådande brist på träng- och transportfartyg. Det iso
lerade läget, som ju praktiskt taget omöjliggjorde alla personliga hem
kontakter, kunde väntas föra med sig svåra påfrestningar på perso
nalens moral osv. 

En speciell faktor, som säkerligen ej lämnades obeaktad i diskus
sionen om flottans basering 1940-1941, var möjligheten av ett över
raskande japanskt anfall utan föregående krigsförklaring. Alla torde 
ha varit ense om att Pearl Harbor med tanke på denna möjlighet ej 
var att rekommendera som huvudbas. Dess karaktär av långt fram
skjuten utpost skulle ju bl. a. kräva upprätthållandet av en relativt 
hög beredskap, vilket naturligtvis måste försvåra utbildningsarbetet 
och i längden slita på personalen. 

De politiska synpunkterna, främst förfäktade av president Roose
velt, blevo emellertid avgörande i frågan, varför Pearl Harbor kom 
att fungera som bas. för huvuddelen av sjöstridskrafterna under denna 
tid av stark och växande spänning mellan USA och Japan. För be
slutet bar presidenten ansvaret. 

Den 1 februari 1941 efterträddes amiralen Richardson av amiral 
Husband E. Kimmel som chef för flottan i Pearl Harbor, vilken sam
tidigt fick benämningen Stillahavsflottan. De amerikanska sjöstrids
krafterna i övrigt voro vid denna tid fördelade till Fjärran Östern 
(Asiatiska flottan) och amerikanska ostkusten (Atlantflottan). 

Jämförelse mellan USA:s och Japans sjöstridskrafter m. m. 

Den japanska flottan var numerärt avsevärt underlägsen den 
amerikanska. Följande sammanställning avspeglar Washingtons of
ficiella uppskattning av styrkeförhållandet den 1 mars 1941.4 

4 "The armed forces of the Pacific" (Pule�ton).
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Fartygsslag 
Disponibla Under byggnad 

USA I Japan USA Japan 

Slagskepp 15 10 17 
Hangarfartyg 6 8 12 2 
Kryssare 37 46 54 10 
Jagare 160 125 204 11 

U-b:ltar 105 71 80 7 

Enligt tabellen rådde i fråga om hangarfartyg och kryssare japansk 
övervikt, vilken emellertid till följd av den intensiva nybyggnads
verksamheten i USA var på väg att utjämnas och vändas till sin 
motsats. Om sålunda USA:s totaltonnage avsevärt översteg Japans, 
så ger en jämförelse mellan de båda makternas slagkraft till sjöss i 
Stillahavsområdet vid tiden för anfallet mot Pearl Harbor ett helt 
annat utslag (se tabell nedan). 

Så som krigssituationen utvecklat sig, måste de amerikanska sjö
stridskrafterna vara beredda på operationer i såväl Stilla Havet som 
Atlanten. Därför hade under 1940-1941 flottstyrkor successivt över
förts till sistnämnda ocean med den verkan, att Stillahavsflottan blev 
alltför svag för att med utsikt till framgång ensam söka s11'!. de ja
panska huvudkrafterna, I vidstående tabell lämnas en. styrkejäm
förelse mellan de amerikanska och japanska sjöstridskrafterna i det 
aktuella omdl.det före fientligheternas inledande. 

Fartygsslag I USA I Japan I Anm. 
I 

Slagskepp 9 10 I USA:s asiatislrn flotta in-
Hangarfartyg 3 8-10 gingo 2 kryssare, 13 jagare 
Kryssare 22 35 och 29 ubåtar. 
Jagare 54 110
U-blttar 23 64

I fråga om personal, materiel, utbildning och taktik voro de bli
vande motståndarna i stort sett jämspelta, Några speciella förhål
landen böra emellertid framhållas. 

Vid USA-flottan hade man vissa svårigheter att tillgodose det 
växande behovet av utbildad personal, varför månget fartyg måste 
gå till sjöss med ej fulltalig eller otillräckligt trimmad besättning. 
I nämnda avseende hade japanerna ej några svårighete1· att dras med. 
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Utbildningen vid japanska flottan var betydligt hårdare och mera 
verklighetsbetonad, än vad som var va1�ligt inom västerländska ma
riner, och disciplinen var helt visst mycket sträng. Tjänsten vid 
USA-flottan var till stor del tillrättalagd fö1· att skapa trivsel för 
personalen och underlätta rekryteringen. Som jämförelse kan näm
nas, att medan japanerna brukade förlägga sina flottövningar till 
nordliga, svårnavigabla och kyliga farvatten, var det sedan gammalt 
vanligt, att USA-flottan övningskryssade på behagliga, sydliga 
breddgrader. 

I taktiskt avseende voro japanerna företrädare för delvis nya prin
ciper. Sålunda lade de ytterligt stor vikt vid uppträdande under 
mörker och ägnade stor uppmärksamhet åt problemet om samverkan 
mellan flyg och sjöstridskrafter. Inom amerikanska flottan domine
rade en mera konservativ syn, alltjämt kraftigt påverkad av erfaren
heterna från sjökl'iget 1914-1918. Man tänkte sig främst sjöstriden 
som en uppgörelse under dager mellan stora flottstyrkor med slag
skeppen som dominerande faktorer. Ehuru lärdomar från det på
gående europeiska kriget bort mana till eftertanke, undervärderades 
klart flygets möjligheter att bekämpa sjöstridskrafter. Den ameri
kanske sjöstrategen \V. D. Puleston gör sig till tolk för denna upp
fattning i sin under år 1941 utgivna bok "The armed forces of the 
Pacific'', där han bl. a. skriver: "Flygets kraft håller på att utvecklas, 
men det pågående krigets händelser visa, att slaglinjens styrka ("the 
mength of the battle line") alltjämt är den avgörande faktorn till 
sjöss (s. 178). Vidare: "Denna operation visar åter, att flyget och 
ubåtsvapnet ej nödvändigtvis äventyrar sjömakten ("impedl sea 
power") (s. 124). 

På amerikanskt håll var man medveten om japanernas förkärlek 
för överraskande kupper Port-Arthuraffären nämndes ofta som 
typexempel - men trots detta hängav man sig i allmänhet åt en 
falsk säkerhetskänsla. Denna var till stor del grundad på en över
skattning av den egna styrkan och skickligheten, kombinerad med 
en farlig undervärdering av andra parten. Man trodde sålunda bl. a., 
att japanerna ej voro tillräckligt skickliga att genomföra ett större, 
"sjöburet" luftangrepp mot t, ex. Pearl Harbor, som för övrigt av 
ledningen i Washington ansågs vara utomordentligt starkt försvarat. 
Belysande härför är en i mars 1941 av chefen för armestaben, ge-
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neral Marshall, till presidenten avgiven rapport, i vilken bl. a. fram
hölls, att Oahu5 var att anse som den starkaste fästningen i världen 
och praktiskt taget osårbar ("invulnerable to attack"). Samma år 
anförde Puleston en liknande åsikt. Han skrev: "Den största faran 
från Japan, en överraskande attack på den oskyddade Pacificflottan, 
fredsmässigt till ankars i San Pedro Harbor6

, har redan avvärjts. 
Flottan ligger i en av världens starkaste baser - Pearl Harbor -
praktiskt taget på krigsfot ("on a war footing and under a war 
regime"). Det kommer ej att bliva något amerikanskt Port Arthur." 

Denna förhärskande känsla av att allt var välbeställt bar i sig 
fröet till den kommande katastrofen. Varnande röstel' saknades ej, 
men i den politiska och delvis även i den militära ledningen slog man 
dövörat till. 

Hurudana voro då förhållandena i Pearl Harbor vid och strax 
innan det japanska anfallet? Något har kanske redan framgått av 
inledningen till denna a1·tikel, och mycket vore att tillägga. Emeller
tid skall här tillsvidare endast sammanfattningsvis konstateras, att 
beredskapen och utbildningen lämnade åtskilligt övrigt att önska. 
Enskildheterna komma att beröras längre fram i samband med ett 
försök att belysa några omständigheter, som särskilt synas hava bi
dragit till katastrofen. Dessförinnan skall en rekonstruktion göras av 
huvuddragen av anfallets planläggning och genomförande, till stor 
del grundad på japanska uppgifter. 

Planläggning och förberedelser. 

Företaget mot Pearl Harbor var ej en isolerad operation. Det in
gick som ett led i en stort upplagd plan, syftande till herravälde över 
vidsträckta områden i den asiatiska intressesfären. Avsikten var, 
att den amerikanska Stillahavsflottan skulle krossas, medan den låg 
till ankars i basen. Japanerna skulle så kunna fullfölja sina erövrings
planer utan att behöva riskera ett ingripande av USA-flottan under 
i varje fall de närmaste månaderna. I sammanhanget må framhållas, 
att det naturligtvis var ett japanskt önskemål att ockupera Hawaii
öarna. Emellertid måste man avstå därifrån, eftersom stora mängder 

6 Den av Hawaiiöarna, pil vilken Pearl Harbor ligger.
6 Pil. västkusten. 
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transpon- och landstigningstonnage voro engagerade på annat håll. 
Företaget skulle utföras som ett överraskande anfall med sjöburet 

flyg. Dessutom skulle en större ubåtsstyrka operera i farvattnen 
utanför Pearl Harbor med uppgift att torpedera fartyg, som even
tuellt sökte rädda sig ut ur hamnen. För ändamålet avdelades ett 
20-tal ubåtar, av vilka fem medförde var sin dvärgubåt7, avsedd
att sättas in mot mål inne i själva hamnen.

Huvudanfallsstyrkans sammansättning framgår av nedanstående 
tabell. Chef var viceamiralen C. Nagumo. 

Fartygsslag Antal I Anm. 

Fly[.plankryssare (han- Med c:a 450 flygplan, varav 
gar artyg) 6 ett 40-tal torpedplau. 
Slagskepp 2 Fart 26 !mot' Kryssare, tung 2 12.000 ton, art 33 knop.
Kryssare, lätt 1 
Jagare 9 1.650 ton, fart 35 knop. 
U-b1ltar 3 
Trängfartyg 8 

Den 22 november 19418 var huvudstyrkan samlad i Tankan Bay, 
en ödslig vik på ön Etorofo, den största av Kurilerna. Ett par dagar 
tidigare hade ubåtsstyrkan lämnat hemfarvattnen med Hawaii som 
destination. Den 26 november på morgonen lättade japanerna ankar 
i Tankan Bay och stävade i hårt väder österut enligt anfallsordern, 
som erhållits dagen innan. Katastrofen, som skulle skaka praktiskt 
taget hela världen, närmade sig sin utlösning. 

I månader hade japanerna arbetat med planläggning och praktiska 
anfallsförberedelser. Redan i januari förelåg ett utkast till operations
plan, som i all hemlighet bearbetades och sedan prövades vid krigs
spel i augusti. 

Därunder uppstodo vissa meningsskiljaktigheter rörande möjlig
heterna att med framgång genomföra planen. De skeptiska betonade 
bl. a., att den för anfallet avsedda tiden, november-december, var 

; Defsa hade tv1l mans besättning, voro cirka 12 m 11lnga och utrustade med 
tva sma torpeder. 8 T. v. användes japansk tid.
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synnerligen olämplig ur väderlekssynpunkt. Vidare framhölls önsk
värdheten av att inte engagera USA i kriget, Dessa synpunkte1· vunno 
emellertid föga gehör, och i media av september voro operationspla
nens grunddrag fastställda. Det hade bestämts, att den japanska 
huvudstyrkan skulle taga vägen genom nordliga farvatten ut från 
Etorofu och söka sig till ett lämpligt utgångsläge för anfall norr om 
Oahu. 

Framhållas må, att valet av väg föregåtts av noggranna övervä
ganden, Den fastställda rutten var behäftad med åtskilliga olägen
hete1·. Den berörde farvatten, som vid denna tid av året (november
december) vanligen hemsökas av svåra stormar. Eftersom man var 
hänvisad att tanka till sjöss under vägen, måste man gardera sig 
mot möjligheten av att tankning överhuvudtaget ej kunde äga rum.9 

Vidare skulle den navigatoriska skickligheten säkerligen komma att 
sättas pli svårt prov, ty dager rådde endast ett fåtal av dygnets tim
mar, och molnighet och dålig sikt voro att betrakta som normala 
företeelser. 

Vadör valde man då denna besvärliga väg? Det tyngst vägande 
skälet var, att man till varje pris ville undgå upptäckt en transport 
genom sydligare och lugnare vatten skulle tvivelsutan snart antingen 
imapporteras direkt av amerikanskt spaningsflyg eller genom mö
tande handelsfartyg. Man bedömde mycket riktigt, att handelssjö
farten var minimal i de besvärliga farvattnen i norr, och att den 
amerikanska flygspaningen ej ägnade området ifråga någon större 
uppmärksamhet. 

För det hangarfartygsbaserade flyget började i mitten av septem
ber en tid av utomordentligt hård träning, vars speciella ändamål 
av sekretesskäl ej ansågs kunna delgivas piloterna. Först i början av 
oktober orienterades ett antal flygofficerare därom. 

Ledningen hade bestämt, att torpeder skulle fällas från flygplan 
mot flottan i Pearl Harbor, ett svårlöst problem med hänsyn till 
att hamnens vattendjup var blott omkring 12 meter och dess vidd 
ej översteg 500 111. Först i början av november lyckades man be
mästra svårigheterna, bl. a. försågos torpederna med extra "fenor". 

Åt träningen av dvärgubåtarnas personal behövde man ej ägna 

9 I s!ldant fall skulle jagarna lämnas efter. 
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någon speciell omsorg - den hade pllght under lång tid, innan den 
aktuella planen överhuvudtaget skisserats, och det krävdes ej något 
utöver det vanliga av nämnda personal. 

Efter allt att döma läro japanerna tillverka en miniatyr av Oahu 
för att i möjligaste mån göra den flygande personalen förtrogen med 
anfallsmålets detaljer. överhuvudtaget präglades de japanska, åt
gärderna av en målmedveten grundlighet och hänsynslös effektivitet. 
Inte minst anmärkningsvärt var, att de omfattande praktiska för
beredelserna kunde så helt skyddas mot obehörig insyn. 

Den 1 november utgavs den grundläggande operationsordern, och 
en vecka senare bestämdes, att anfallet skulle slås ut söndagen den 
8 december. Mellan den 10 och 18 november lämnade anfallsstyrkan 
hembasen Kure med Tank.an Bay som destination. Samlingen dit var, 
som tidigare nämnts, fullbordad den 22 november. Från och med av
gången från Kure var radiotystnad anbefalld ombord. För att den 
amerikanska radiospaningen ej skulle märka någon skillnad i trafik
frekvens inom detta område underhöllo i Kures hamn liggande far
tyg en livlig radiosignalering. Visserligen noterade man i Pearl Har
bor, att anropssignalerna för två hangarfartygsdivisioner försvunnit 
ur bilden, men liknande erfarenheter hade gjorts vid tidigare tillfäl
len, varför man ej ägnade saken större uppmärksamhet. 

I Tankan Bay orienterades besättningarna om ändamålet med 
expeditionen. Meddelandet om att slaget var ämnat åt USA-flottan 
i Pearl Harbor väckte en storm av hänförelse. 

Huvudoperationen. 

Eftersom övenaskning var a, och o för operationens framgång, 
iakttogos alla möjliga försiktighetsmått även efter det man stuckit 
ut från rendez-vousplatsen. Noggrann optisk spaning var anbefalld, 
och order hade utgått, som reglerade behandlingen av upptäckta 
handelsfartyg (sänkning ellel' bordning) för att de ej skulle kunna 
sända ut radiovarning. Vidare passade man oavbrutet radiotrafiken 
från Hawaii för att på så sätt om möjligt utröna, om man där var 
hemligheten på spåren. I händelse av upptäckt före den 6 december 
gällde, att anfallet ej skulle slås ut. 

Anfallsstyrkans kurs framgår av näl'stående skiss. Slutlig tankning 
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ägde rum på kvällen 7/12 cirka 800 km norr om Oahu. Dittills hade 
marschfarten avpassats efter de relativt Hlngsamgående tankfartygen. 
Nu ökades den till cirka 25 knop. 

Att expeditionsstyrkan undgick upptäckt berodde till stor del 
därpå, att tjocka rådde nästan hela tiden. Under den långa överfarten 
kom blott ett enda handelsfartyg inom synhåll, och det var japanskt. 
Överhuvudtaget gynnades det väl regisserade företaget av tur. Ehuru 
vädret var blåsigt, gick sjön ej grövre än att tankning kunde ske 
planenligt. 

Medan operationsgruppen sålunda oupptäckt stävade mot an
befallt mål, erhöll chefsfartyget kontinuerligt orienteringar och kom
pletterande direktiv från Tokio, som i sin tur hölls väl a jour med 
läget i Pearl Harbor av där verksamma agenter. 

Den 6 december kl 210010 nådde styrkan meridianen genom Oahu 
och befann sig då cirka 490 distansminuter norr om ön. Kursen 
lades om· till syd, och hangarfartygen sökte sig till utgångsläget för 
anfall cirka 250 distansminuter från Pearl Harbor, medan de tunga 
kryssarna fortsatte för att på lämpligt avstånd släppa iväg ett par 
plan för spaning mot anfallsmålet. Dessa startade tidigt på morgonen 
den 7 december och kunde oantastade rapportera, att flottan, utom 
de tre hangarfartygen, till synes helt sorglöst låg i hamn. För an
griparna återstod nu blott att slå till, och de dröjde ej därmed. Strax 
efter kl 0600 startade anfallsflyget, och kl 0755 föllo de första 
bomberna över Pearl Harbor. 

Japanerna hade noggrant planlagt och övat luftanfallets olika 
faser. Flygplansbesättningarna voro utomordentligt vältrimmade och 
hade grundlig kännedom om topografiska förhållanden i och om
kring basen samt om respektive måls karaktär och läge, vare sig det 
gällde fartyg eller mål i land. Även om anfallet ej genomfördes helt 
enligt plan, kännetecknades det av precision och hänsynslös offensiv
anda. Utrymmet medger ej någon redogörelse för händelseförloppet. 
Här må blott konstatel'as, att den japanska flygstyrkan, vilken full
ständigt överraskade basen, på ett par timmar tillfogade amerikanska 
krigsmakten ett nära nog förkrossande slag till priset av minimala 
egna förluster. Siffrorna i vidstående sammanställning tala för sig 
själva. 

10 Pearl Harbortid, som fortsättningsvis användes.
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Japanerna förlorade sammanlagt 27 flygplan och högst 5 dvärg
ubåtar, en ringa kostnad för en operation, som med en gång slog ut 
en stor del av USA:s Stillahavsflotta och flyg, samtidigt som an
läggningarna vid dess huvudbas skadades. 

F ö r l u s t e r
Militär Sänkta personal Fartyg (flygplan) (för- Ska- Ant. 

Döda I Så- störda) dade 
rade 

2330 1140 Slagskepp 5 3 Personalförlustsiffrorna Kryssare - 3 äro ungefärliga. Jagare 3 - 1500-tonsjagare Minfartyg 1 - 6.000 ton Målfartyg 1 - 19.800 ton Flygplantender 1 - 13,800 ton V erkstadsfartyg 1 - 9,400 ton 
Flygplan C:a 150 ? Därav många bombplan 

Ubåtsoperationerna mot Pearl Harbor skola här endast samman
fattningsvis beröras. Den japanska styrkan, som bestod av ocean
gående ubåtar (1.900-tons)11, nådde utan missöde farvattnen utanför 
Hawaii omkring den 4 december. Natten till den 7 detacherades 
dvärgubåtarna för sitt specialuppdrag, vilket fick en för dem ödes
diger utgång. Ehuru med säkerhet minst en av dem tog sig in i 
hamnen12, lyckades den ej åstadkomma några egentliga skador. Efter 
att ha avfyrat två torpeder rammades den och sänktes av en ameri
kansk jagare - de båda torpederna missade sitt mål. En annan av 
dessa båtar blev beskjuten i hamninloppet, strandade sedan och gav 
sig. De övriga sänktes sannolikt genom artillerield eller sjunkbomber 
i farvattnen utanför hamninloppet.13 

De stora ubåtarna lyckades ej sänka några fartyg utanför Pearl 
Harbor. Detta berodde främst på att jagare och andra lätta fartyg 
på patrull satte igång intensiv jakt, så snart dvärgubåtarna upptäckts. 
Det stora flertalet ubåtar återgingo några dagar efter anfallet till 
hemlandet. Fem detacherades till farvattnen utanför amerikanska 

11 Jämte de omtalade dvärgubåtarna, 12 Genom en "tillfällighet" var nätspärren i inloppet öppen mera än tre timmar på morgonen den 7 december. 13 Den första krigshandlingen var faktiskt den amerikanska jagaren \Vards ingripande mot en av dessa kl 0645, 
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Skiss över Pearl Harbors redd 7 december 1941. 
Fartyg inlagda i svart sänktes, de i svart-vitt 
skadades svårt 

västkusten; en av dem sänktes under vägen dit, de övriga lyckades 
torpedera några handelsfartyg. Medan attacken från luften kunde 
betecknas såsom en japansk fullträff, gav ubåtsföretaget sålunda 
praktiskt taget ingen utdelning. 
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Foto: Morison 111) Slagskepp i Pearl Har bor vid anfallets början. Observera 
den fredsmässiga ankringsformeringen 

Foto: US Army in WW Il: "The \Ylar agaimt Japan") Tre slagskepp efter anfallet 



Pearl Harbor ett lockbete? 

Den japanska krigsledningen kunde lyckönska sig till att ha satsat 
på rätt häst, då den lade anfallets tyngdpunkt på det sjöburna 
flyget. Betecknande är, att de delvis inspirerats härtill av en ameri
kansk amiral, Yarnell, som under en större övning år 1932 lanserade 
den nya taktiken. Nämnda år prövade USA:s militära ledning bl. a. 
möjligheterna att försvara Pearl Harbor. Därvid åstadkom chefen 
för den anfallande styrkan, den nyss nämnde Yarnell, stor uppstån
delse genom att tillämpa en ytterst okonventionell taktik. I stället 
för att anfalla med huvuddelen av tilldelade sjöstridskrafter (slag
skepp m. m.) valde han att slå ut ett hårt och överraskande slag med 
flyg, baserat på två hangarfartyg. Attacken, som överraskade för
svaret och bedömdes vara utomordentligt framgångsrik, föranledde 
en livlig debatt i militära kretsar. I denna drogo emellertid Yarnells 
anhängare det kortaste strået, och det blev ej amerikanerna själva 
utan deras potentiella motståndare, som togo lärdom. Japanska ob
servatörer hade följt övningen med största intresse, och anfallet blev 
förebild för den verkliga attacken i december 1941. Yarnells an
fallsstyrka (150 plan) slog till i gryningen (en söndag) och flög in 
över Pearl Harbor från nordost - likadant japanerna. 

K ven om de Y arnellska synpunkterna ej slogo igenom på ledande 
sjömilitärt håll i USA, utgjorde erfarenheterna från övningen ifråga 
en allvarlig påminnelse om den existerande möjligheten av ett över
raskande anfall från luften just mot ytterpositionen Pearl Harbor. 
Man kunde väntat, att Washington i en tid av politisk spänning mel
lan USA och Japan skulle på allt sätt gardera sig mot eventualiteten 
av en japansk kupp. Allmänt känt är, att relationerna mellan de två 
staterna redan lång tid innan fientligheternas början voro spända 
och under 1940 och 1941 vid flera tillfällen krisartade.14 

Som nämnts var huvuddelen av USA-flottan sedan våren 1940 
förlagd till Pearl Harbor, som därmed måste anses som ett för 
japanska krigsledningen synnerligen lockande mål. Under sådana 
omständigheter är det verkligen förvånande, att den högsta politiska 
och militära ledningen i USA under loppet av det ödesdigra året 1941 

14 På grund av bristande utrymme kan förhållandet USA-Japan här ej närmare 
utvecklas. 
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tycktes ägna tanken på ett japanskt kuppföretag mot flottan i Pead 
Harbor allt mindre uppmärksamhet, I varje fall framkom det i sam
band med undersökningar efter katastrofen, att varken ledande poli
tiker eller militärer väntade ett anfall mot Stillahavsflottan - en
ligt egna uppgifter blevo de alla mycket överraskade. Vare därmed 
hur som helst: faktum är, att den amerikanska marinbasen med 
flotta och allt blev totalt överraskad. Men vad var anledningen till 
detta? vem eller vilka bör ansvaret för katastrofen med rätta 
läggas? Så långt möjligt har man sökt reda ut sammanhanget, och ett 
flertal undersökningar ha gjorts; den sista pågick från 15 november 

1945 till 31 maj 1946.15
Det torde inte vara obekant, att anklagelser riktats mot president 

Roosevelt för att han skulle ha begagnat Stillahavsflottan i Pearl 
I-Iarbor som lockbete för japanerna i akt och mening, att de skulle 
anfalla basen. Presidenten ansågs nämligen efter det franska samman
brottet 1940 övertygad om att USA måste ingripa i det pågående 
kriget för att hjälpa Storbritannien och slutligen besegra Tyskland. 
Emellertid var det föga troligt, att amerikanska folket skulle gå med 
på en sådan politik - isolationistema voro starka, och Hitler und
vek trots amerikanska provokationer att gå i krig med USA. Sedan 
Tyskland, Italien och Japan i september 1940 slutit ett fördrag, en
ligt vilket de skulle göra gemensam sak mot eventuella nya fiender, 
gavs det emellertid möjlighet för USA att via Japan dragas in i 
kampen mot Tyskland. För presidenten gällde det alltså, menade 
man, blott att lura Japan slå till, ty i så fall finge han automatiskt 
amerikanska folket med i kriget - isolationisterna skulle därmed 
vara utmanövrerade.

Tankegången är otvivelaktigt bestickande och saknar ingalunda 
aktualitet. Den har nyligen tagits upp i en av konteramiralen Robert 
A. Theobald födattad bok, "The final secret of Pearl Harbor", ut
kommen i USA 1954. I denna redovisas ett rikhaltigt material, som 
onekligen i mångt och mycket tala1· för nämnda tankegångs riktighet.

15 "The Joint Congressional Committee", sammansatt av 6 demokrater och 4 
republikaner (Roosevelt var demokrat!). 
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Ansvarsfördelningen. 

Till ifrågavarande anklagelse mot Roosevelt skall här ej tagas 
ställning. Det synes emellertid under alla omständigheter vara ofrån
komligt att lasta en del av ansvaret för Pearl Harborkatastrofen på 
presidenten, Förenta Staternas regeringschef, tillika högste befälha
vare för krigsmakten. I det följande komma några synpunkter på 
ansvarsfrågan att kortfattat utvecklas, och som bakgrund härför 
väljes den uppfattning, som minoriteten i undersökningskommitten 
efter fullgjort värv presenterade.16 

Minoriteten fastställde bl. a.: "Ansvaret för att Pearl Harbor ej 
blev tillfullo försvarsberett vilade dels på höga auktoriteter i Wash
ington, dels på de militära chefer, som hade ansvaret för flottan och 
basen. - - - De militära cheferna kunde ej framgångsrikt möta 
en attack utan att ha erhållit nödvändiga informationer, materiel, 
utbildad personal och klara order från Washington. Ansvariga myn
digheter kunde utan vaken och aktiv samverkan med befälhavarna i 
Hawaii ej vara säkra på att basen var försvarsberedd. 

Till underlåtenhet att vidtaga för Pearl Harbors beredskap och 
försvar oundgängliga åtgärder äro följande civila och militära myn
dighetspersoner skyldiga: 

Franklin D. Roosevelt - president och överbefälhavare 
Henry L. Stimson krigsminister 
Frank Knox marinminister 
George C. Marshall general, chef för armestaben 
Harold R. Stark amiral, chef för flottans 

operationsavdelning 
Leonard T. Gerow generalmajor, biträdande chef för 

krigsplaneringsavdelningens stab. 

Ansvaret för underlåtenheten att vidtaga erforderliga åtgärder 
Hawaii vilar på de militära cheferna där: 

Walter C. Short generalmajor, kommenderande 
general på Hawaii 

Husband E. Kimmel konteramiral, chef för Stilla
havsflottan. 

16 För den "utomstående" torde minoritetens uppfattning synas mera "rättvis"
än majoritetens, vilken knappast kunde undgå att färgas av lojalitetshänsyn. 
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W. Karig och W. Ket!ey: 
Report") 

USA-kryssare lämnar Pearl Harbor under angreppet 

Såväl i Washington som på Hawaii gjorde lägre civila och mili
tära befattningshavare sig skyldiga till ett flertal allvarliga försum
melser i tjänsten, alltför många för att behandlas i detalj." 

Utrikesministern, Cordell Hull, omnämndes av kommitten såsom 
bärare av ett stort ansvar vad beträffar de diplomatiska förhand
lingar, som föregingo Pearl Harbor, men den drog ej några bestämda 
slutsatser beträffande Hull, bl. a. med hänsyn till att det diploma
tiska spelet ej ansågs vara fullständigt klarlagt.17 

i; Av visst intresse är, att den första undersökningen (dec. 1941) gjorde Short 
och Kimmel till syndabockar - ingen av dem fick beMlla sitt befäl. 
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De sista veckorna ur l\7 ashingtonperspektiv samt anklagelser mot 
USA:s högsta politis!ea och militära ledning. 

För att i möjligaste mån belysa de undedåtenhetssynder, som en
ligt ovan begåtts i Washington, är det nödvändigt att om än kort
fattat rekapitulera händelsernas utveckling, sedd ur Washington
perspektiv, under november och första veckan i december. Först må 
erinras om att den amerikanska regeringen hade ett utomordentligt 
trnmfkort i sin hand: sedan månader tillbaka kunde japanska chiffer
meddelanden tydas. Detta gjorde, att Washington var lika bra in
formerat om japanska regeringens avsikter som denna regerings am
bassadörer i Washington, ja i vissa fall t. o, 111. bättre. Man hade redan 
i början av november fullt klart för sig, att de pågående förhand
lingarna mellan de båda länderna närsomhelst kunde bryta samman. 
Av ett dechiffrerat telegram framgick, att Japan hade fixerat den 
25 november som en slutgiltig tidpunkt för att nå en överenskom
melse. När det blev klart för japanerna, att den amerikanska rege
ringen ej var villig att gå med på ett den 20 november framlagt ja
panskt förslag, framflyttades den kritiska tidpunkten till den 28. 
Efter nämnda datum skulle "sakerna utveckla sig automatiskt", om 
man ej kom överens. Den 26 november presenterades ett amerikanskt 
förslag, vilket av Washington ansågs vara för Tokio oantagbart, Ett 
par telegram därifrån till ambassadörerna de två följande dagarna 
visade otvetydigt, att Japan betraktade förhandlingarna som brutna, 
ehuru de skenbart skulle fortgå.18

President Roosevelt och hans närmaste män voro således väl med
vetna om att situationen var ytterst allvarlig. Detta bestytkes av att 
krigsvarningsmeddelanden utsändes den 24 och 27 november, bl. a. 
till cheferna i Stillahavsområdet. Att märka är emellertid, att inr.et i 
dessa meddelanden pekade på Hawaii som sannolikt anfallsmål, me
dan däremot flera andra områden speciellt nämndes som hotade.19 

18 - - - "Ltkväl önska vi ej, att Ni ge uttryck llt meningen, att förhand
lingarna äro avbrutna. Säg endast, att Ni vänta instruktioner - -". 

19 Kimmel fick sålunda den 27 nov frltn Washington ett meddelande med bl. a.
följande inneMll: "Detta är att anse som en krigsvarning. Underhandlingarna 
med Japan för att stabilisera förhltllandena i Stillahavsomddet ha upphört, och 
japansk aggression väntas inom de närmaste dagarna, De japanska truppernas antal 
och utrustning antyda en överskeppning mot Filippinerna, Siam ellei; möjligen 
Borneo. Förbered utförandet av uppgifter fastställda i krigsplan 46" (avsåg ett 
företag mot Marshallöarna). 
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Washington fick den närmaste tiden ytterligare belägg för att 
luigsfarnn var överhängande. I ett uppsnappat telegram från krigs
ministeriet i Tokio till Bedin den 30 november hette det: "- - -
krig kan bryta ut fortare än någon kan ana - --". Den 1 och 2 
december beordrade Tokio beskickningarna i Sydasien, London och 
Washington att förstöra chifferapparatur och hemliga koder m. m. 
Därjämte kände man till, att japanska flottan vid månadsskiftet bytt 
den operativa koden, en åtgärd, som var speciellt uppseendeväckande 
med tanke på att det bara var fyra veckor sedan sista kodväxlingen, 
och att sådan hittills skett med cirka 6 månaders mellanrum. Man 
visste också på amerikansk sida, att de japanska hangarfartygen bör
jat iakttaga radiotystnad strax innan kodskiftet. 

Allt varslade sålunda om ett omedelbart förestående krig i Fjär
ran Östern. Washington hade redan sista veckan i november all an
ledning att fråga sig, när och var anfallet skulle komma. 

Eftersom händelserna kunde väntas "utveckla sig automatiskt" 
efter den 28 november20

, var det knappast troligt, att japanerna 
tänkte anfalla förrän tidigast dagen därpå. Erfarenheter från kriget 
i Europa och kännedomen om japanernas förkärlek ffä överraskande 
anfall talade emellertid föl' att en eventuell aktion vore att förvänta 
i samband med ett veckoslut, då sannolikt en söndagsmorgon. Mest 
kritiska dagar vore med hänsyn härtill söndagen den 30 november 
resp. 7 december. Då anfall uteblev förstnämnda datum, återstod den 
7 som mest sannolika dag för en överraskande attack. Det verkar 
knappt, som om ledningen i \Vashington eller Pearl Harbor ägnat 
någon speciell uppmärksamhet åt "tidsfrågan". 

Om japanernas troliga anfallsmål hade Washington däremot dragit 
ganska bestämda slutsatser på grundval av ett rikhaltigt underrät
telsematerial, vilket indikerade, att Japan ämnade slå till i sydlig 
riktning. Denna uppfattning blev dominerande och delgavs ju också 
Kimmel i krigsvarningsmeddelande. 

Därmed är man inne på ett tvisteämne. De, som anklaga Roose
velt för att ha provocerat en attack mot Pearl Harbor, vilja göra 
gällande, att det gavs flera klara indikationer på att japanerna pla
nerade att anfalla basen, men att dessa tecken negligerades av myn-

20 Japansk tid 29/11.
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digheterna i Washington, som också anklagas för att hava undan
hållit Hawaii viktiga underrättelser och ytterligare krigsvarningar. 
Dessa åsikter sakna ej stöd. 

Den amerikanska underrättelsetjänsten visste sedan lång tid till
baka, att agenter levererade upplysningar till Tokio om militära för
hållanden pli olika platser. På Hawaii svarade den japanske konsuln 
för spionaget, som närmast avsåg krigsfartygen i basen, vilket i och 
för sig ej var uppseendeväckande. Men så småningom utfärdades från 
Tokio till just denne konsul speciella direktiv, varav framgick, att 
man hade ett alldeles särskilt intresse för Hawaii. 

I september anbefalldes sålunda, att hamnområdet i fortsättningen 
skulle "inrutas" för att man vid rapporteringen lättare skulle kunna 
angiva fartygens förtöjnings- eller ankringsplatser. Särskild uppmärk
samhet skulle ägnas åt uppgifter om slagskepp och hangarfartyg. 
Vidare borde om möjligt anges, om två eller flera båtar Hlgo för
töjda vid samma kaj. 

I mitten av november fick konsuln direktiv att med hänsyn till 
spänningen mellan USA och Japan sända rapporter om fartyg i 
hamn oregelbundet, två pr vecka. Den 29 november uppmanades han 
att endast i yttersta nödfall förstöra sitt kodunderlag. 

Den 2 december kom följande meddelande från Tokio till Hawaii: 
"Med hänsyn till ... är närvaron i hamn av slagskepp, hangarfartyg 
och kryssare av största betydelse. Rapportera hädanefter dagligen 
efter bästa förmåga. Telegrafera i varje fall, om det finns några ob
servationsballonger över Pearl Harbor eller ej. Likaså, om några 
tecken tyda på att man ämnar sända upp sådana. Omtala också, hu
ruvida krigsfartygen äro försedda med skyddsnät mot torpeder." 

Av ovan nämnda meddelanden hade alla utom det sista dechiffre
rats i Washington, innan anfallet kom. Man tycker nog, att veder
börande myndigheter i Washington redan efter septembermeddelan
det borde uppmärksammat japanernas växande intresse för Hawaii 
och i samband därmed föranstaltat om snabb och noggrann bearbet
ning av den följande korrespondensen mellan Hawaii och Tokio.21

Det synes i varje fall egendomligt, att ledningen i Washington ej 

21 Normalt blevo telegram av denna art liggande någon tid före dechiffreringen,
eftersom de ej ansågos så viktiga. Ex.: telegrammet i media av november förelåg 
klart först den 3 december. 
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orienterade de militära cheferna på Oahu om de nya direktiven i av
seende på spionverksamheten. Enbart en sådan åtgärd hade troligen 
skärpt vaksamheten i Pearl Harbor. 

Ytterligare en angreppspunkt mot myndigheterna i Washington 
må här beröras. Japanerna hade i mitten av november sänt ett radio
budskap, vilket snappats av amerikanska stationer. Det innehöll 
föreskrifter om hur man i ett nödläge avsåg att delgiva de japanska 
beskickningarna i hela världen ett eventuellt hemligt beslut att gå i 
krig eller avbryta förbindelserna med USA, Ryssland eller Stor
britannien. Det skulle gå till så, att vissa ord ur en vanlig väderleks
rapport blandades in i den japanska nyhetssändningen på kortvåg 
till utlandet. Sålunda skulle t. ex. orden "east wind rain" avse krig 
eller brytning med USA. Detta var alltsil känt i \Vashington, och åt
gärder vidtogos för att ett eventuellt "vindmeddelande" omedelbart 
skulle kunna inrapporteras. Enligt ett vittnesmål av en officer skall 
den 4 december ett sådant meddelande ha uppfångats av en marin 
radiostation och vidarebefordrats till Washington, som av isolationis
tema anklagas för att ej hava vidtagit lämpliga åtgärder. Efteråt 
har det visat sig, att japanerna verkligen begagnat nämnda metod för 
delgivning av krigsbeslutet, men det var först den 7 december. Det 
tidigare larmet var alltså falskt. Detta förhållande urskuldar emel
lertid ej Washington, ty faktum är, att man tog meddelandet för 
riktigt och vidtog vissa mått och steg med anledning därav men 
underlät att varna Hawaii. Denna underlåtenhet är på sätt och vis 
förklarlig: meddelandet antydde ju ej någon speciell fara för Pearl 
Harbor utan måste fattas såsom ett krigsvarsel överhuvudtaget, och 
krigsvarningen hade ju för kort tid sedan sänts till Hawaiibefäl
havarna. 

Dessa skulle ej få någon ytterligare varning överhuvudtaget, vilket 
är det kanske mest bindande beviset på den sorglöshet, villrådighet 
och bristande samverkan, som kännetecknade högsta ledningen i 
Washington dessa dagar och nådde sin klimax de sista timmarna 
innan katastrofen.22 

Situationen den 6 december kan sammanfattas sålunda: Krig stod 

22 I sammanhanget m3. ej förbig!s, att presidenten själv tog sig ledigt ett par
dagar vid det kritiska månadsskiftet och ll.tervände först p! utrikesministerns 
begäran. 
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för dörren, och \Vashington kände till att japanerna beordrat för
störning av hemliga koder m. m. Den amerikanske utrikesministern 
hade till Tokio låtit överbringa en not, och man visste, att Japan 
ansåg denna vara ett oantagbart ultimatum. Svaret på noten måste 
med hänsyn härtill anses vara av utomordentligt intresse, och mot 
kvällen den 6 tyddes ett telegram, vari Tokio underrättade sin am
bassad om att ett svar på den amerikanska noten kunde väntas när 
som helst. Det skulle omfatta fjorton punkter och överlämnas på 
senare fixerad tidpunkt. 

Berörda myndigheter i Washington vidtogo ej några speciella an
stalter med anledning av detta ytterligt viktiga telegram. Därför 
blev 14-punktsmeddelandet behandlat helt rutinmässigt, då det mot
tagits på kvällen lördagen den 6 december. De första 13 punkternas 
lydelse var känd i utrikesdepartementet ungefär kl 1930, delgavs 
marinministern vid 2100-tiden och presidenten en halvtimme se
nare. 

Enligt tillförlitligt vittnesmål reagerade Roosevelt med utropet: 
"Detta betyder krig." Han sökte per telefon nå kontakt med amiral 
Stark, men denne var på teatern. Presidenten brydde sig ej om att 
kalla honom därifrån, eftersom han var rädd att "oroa allmän
heten". Man ställer sig onekligen frågande inför situationen: Landets 
högsta auktoritet ger spontant uttryck åt sin åsikt, att ett mottaget 
meddelande betyder krig, men han låter sitt enda initiativ rinna ut 
i sanden. Denna Roosevelts bristande aktivitet har också utsatts för 
stark kritik. Ytterst kan han faktiskt, i sin egenskap av USA:s över
befälhavare, lastas för att ej order om högsta beredskap sändes ut 
till positionerna i Stilla Havet vid detta tillfälle. 

Vid 8-tiden följande morgon, söndagen den 7 december, förelåg 
den sista punkten i översättning, och i den förldarades bl. a. vidare 
förhandlingar vara gagnlösa. Strax efter kl 0900 tog amiral Stark 
del av innehållet, därvid reagerande med samma utrop som presiden
ten gjort föregående kväll vid studiet av de 13 punkterna. Han fick 
något senare reda på att ambassadören skulle överlämna noten till 
utrikesminister Hull kl 1300. En officer framhöll för Stark, att tid
punkten för notens överlämnande till Hull (kl 1300) var anmärk
ningsvärd med hänsyn till att kl 1300 i Washington motsvarade 0730 
i Honolulu. Samma förhållande påtalades, då översättningen läm-
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nades till marinminister Knox och mr Hull litet före 1000. Presi
denten, som tog del av texten straxt därpå, reagerade lamt och kom
menterade bl. a.: "Det verkar, som om japanerna ämna bryta för
bindelserna." Han lät ej vidtaga någon åtgärd för att öka bered
skapen vid krigsmakten, ej heller någon av hans närmaste män, som 
hittills fått del av den fjortonde punkten. Stark hade visserligen sökt 
nå general Marshall per telefon, men förgäves - generalen tog sin 
vanh3a ridtur på söndagsmorgonen och infann sig på sitt tjänsterum 
först vid 1130-tiden, då han blev insatt i situationen. Han föreslog 
amiral Stark, att en speciell krigsvarning omedelbart skulle sändas 
till bl. a. Manilla och Pearl Harbor. Amiralen avrådde först med 
hänsyn till att det tidigare hade varnats så mycket men anslöt sig 
sedan till förslaget. Ett varningsmeddelande23 expedierades också, 
men omständigheterna ville, att det ej skulle komma fram, förrän 
katastrof en redan var ett faktum. 

Meddelandet lämnades in för sändning pr radio kl 1158 (ung. 1,5 
timme innan anfallet började) och skulle normalt ha kunnat nå 
adressaten (general Short) på mindre än en halvtimme. Men denna 
dag syntes alla onda makter ha sammansvurit sig mot Washington 
och männen i Pearl Harbo1-. Radioförbindelsen mellan krigsdeparte
mentet och Hawaii fungerade ej ordentligt sedan mera än en timme 
tillbaka. Eftersom general Marshall ej kände till detta, hade han ej 
försett meddelandet med tjänsteanmärkning om snabb expediering.24 

Detta i sin tur medförde, att telegrammet behandlades som icke 
brådskande och sändes, i likhet med vad som brukades i sådana fall, 
med teletype (fjämkrift) till San Francisco och därifrån med komer
siell radio till Honolulu, där det mottogs cirka 20 minuter innan 
attackens början. Åter försenas telegrammet - fjärrskriftförbindel
sen till general Shorts högkvarter var ur funktion - och det sändes 
med ett cykelbud, som ännu var på väg, när de japanska bomberna 
började falla. 

23 "Japanerna ämna i dag kl 1300 östlig normaltid överlämna en form av
ultimatum. De ha även givit order om omedelbar förstöring av kodapparatur. Vi 
veta ej vilken mening den fastställda tiden kan ha, men var beredda vid mot
svarande tid." 

24 Marshall hade f. ö. möjlighet att komma i direkt förbindelse med Short,
men av sekretesskäl avstod han från att utnyttja denna möjlighet, vilket före
faller egendomligt under rådande omständigheter. 
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Därmed hade försöket att i sista stund varna marinbasen gått om 
intet. Ansvariga myndigheter hade haft praktiskt taget alla möjlig
heter att i god tid effektivt alarmera framskjutna baser m. m. Det 
torde vara unikt, att en regering vid förhandlingar med en potentiell 
fiende sitter med så goda upplysningar om dennes kort, som USA:s 
regering verkligen gjorde. Det sätt, på vilket den egna goda handen 
till ingen nytta spelades bort av höga ledningen i Washington, före
faller betraktaren svårförklarligt. 

Som redan i det föregående framhållits, hade tanken på ett över
raskande företag mot Pearl Harbor under de sista månaderna före 
anfallet alltmera förbleknat och ersatts av uppfattningen, att basen 
ej låg i farozonen. Enligt majoriteten i undersökningskommitten var 
denna uppfattning grundad på följande bedömande: 

1. Avståndet från Japan till Hawaii var så stort, att man kunde
bortse från faran. 

2. Japanska flottan till troddes ej den skicklighet, som erfordrades
för att utföra en så omfattande attack. 

3. Japanska flyget hade ej tillräcklig teknisk färdighet för ända
målet. 

4. Ifrågavarande operation skulle vara alltför vågsam, ty om den
röjdes i förtid, riskerade man, att anfallsstyrkan förstördes, vilket 
vore en för japanska huvudflottan ödesdiger förlust. 

Denna majoritetens sammanfattning lider av en viss svaghet. Gäll
de ej nämnda synpunkter t. ex. under 1940 och större delen av 1941? 
Om de det gjorde, huru kunde man dJ ha en motsatt uppfattning i 
frågan! Om de inte gällde, huru kom det sig, att sådana åsikter le
vandegjordes de sista månaderna före katastrofen! Ja, det saknas 
naturligtvis ej möjligheter att väcka och sprida en viss opinion. Här 
skulle alltså kunna tänkas, att högste representanten för den poli
tiska och militära ledningen utsått fröet till en sådan opinion, vilket 
sedan burit avsedd frukt. Det är väl ungefär så Roosevelts motstån
dare tänkt sig, att det gått till. 

Under alla omständigheter måste man emellertid hålla i minnet, 
att de tidigare omtalade underrättelserna om japanska förberedelser 
för aggression söderut kraftigt bidrogo till att eliminera farhågorna 
tör anfall mot Pearl Harbor. 
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Av det föregående har framgått, att den högsta ledningen i Wash
ington brustit i effektivitet under tiden närmast före katastrofen. 
Enligt undersökningskommissionen hade de militära cheferna på 
Hawaii gjort sig skyldiga till fel och misstag, som främst gho 
utslag i form av bristande försvarsberedskap. Emellertid kan långt 
ifrån hela ansvaret härför lastas på nämnda chefer. I flera avseenden 
voro myndigheterna i Washington medskyldiga, vilket i någon mån 
belyses av följande redovisning av vissa beredskapsbrister och där
med sammanhängande omständigheter. 

Hawaiiförsvaret: svagheter och feldispositioner; anklagelser 
mot de lokala cheferna m. m. 

Först några ord om Hawaiis försvar i stora drag. Pearl Harbor 
ingick i ett område, benämnt Hawaiian Coastal Frontier. Ansvars
och befälsförhållandena voro ej fullt klara och entydiga. Sålunda 
gavs det ej någon högste samordnande chef, ett förhållande, som 
medförde stora krav på samverkan främst mellan platsens två sido
ordnade befälhavare, av vilka den ene representerade armen, den 
andre flottan. En oformlighet var, att två "parallella" orderlinjer 
gingo från arme- och marinledningen i Washington till Hawaii, och 
att högsta cheferna där ofta ej ens fingo likartade eller samtidiga 
orienteringar m. m. 

Försvarsplanen fastslog tre olika uppgifter: 

A. En gemensam: att hålla Oahu i dess egenskap av framskjuten
huvudbas och att skydda sjöfarten i kustens närhet. 

B. En för armen: att säkra Oahu mot anfall av sjö-, land- och
flygstridskrafter, mot fiendens medlöpare samt att understödja sjö
stridskraftema. 

C. En för marinen: att utföra kust- och sjöfartskontroll, skydda
kustsjöfarten och understödja armestridskrafterna. 

Som synes grepo de specificerade uppgifterna ej obetydligt in i 
varandra, ett förhållande, som kraftigt understryker behovet av en 
samot'dnande högste chef på platsen. 

Huvudansvaret för basförsvaret, inkluderande skyddet av i hamn 
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varande fartyg, åvilade armestridskrafterna25
, vars personalstyrka 

i början av december uppgick till mera än 40.000 man. 
Ehuru Hawaiiförsvaret i flera avseenden var väl tillgodosett -

av högsta ledningen ansågs det ju vara utomordentligt starkt - kon
staterade amiral Kimmel, redan då han tog emot tjänsten som chef 
för Stillahavsflottan, allvarliga svagheter. I en skrivelse gjordes där
för marin- och krigsministrarna uppmärksamma därpå. Bl. a. fram
hölls följande: 

1. Pead Harbors luftvärn var för svagt, varför det var nödvändigt
att i hamn ständigt hålla fartygens luftvärnsartilleri i viss beredsk:ap. 

2. Det disponibla landbaserade flyget var fåtaligt och i mindre
gott skick, varför flottans plan i viss utsträckning måste övertaga 
dess uppgifter. 

3. Modern radarmateriel för upptäckande av flygverksamhet sak
nades. 

Under loppet av år 1941 påtalades vid flera tillfällen dessa och 
andra brister eftertryckligt för myndigheterna i Washington, som 
gåvo relativt frikostiga löften, vilka emellertid i huvudsak ej infria
des före blixtanfallet. Sålunda hade t. ex. krigsdepartementet på 
våren ställt i utsikt en förstärkning av flyget med 180 bomb- och 
100 spaningsplan, varav endast 12 st bombplan levererades.26 Be
träffande radar hade situationen dock påtagligt förbättrats, så att i 
varje fall sex rörliga stationer voro klara före december månad. 

En av de allvarligaste anklagelserna mot Kimmel går ut på att han 
ej organiserat en mot lägets krav svarande flygspaning. Faktum är, 
att långdistansspaning, som ju gav möjligheter att i tid upptäcka 
och inrapportera ett anfallsföretag, ej förekom det aktuella vecko
slutet. Frågan är emellertid, om det med hänsyn till omständig
heterna kan anses vara en tjänsteförsummelse eller ej. Av det före
gående framgår, att man hade ett skriande behov av mera flyg, och 
detta var väl känt i Washington. Behovet avsåg bl. a. just plan för 
rn.ngdistansspaning, och för sådant ändamål var Kimmel hänvisad 
att använda flyg, som var avsett för samverkan med flottan. Med 
utnyttjande av detta kunde han alltså, om så behövdes, ordna en 

25 I dessa ingingo även kustartilleri- och luftvärnsförband.
26 Sllsom jämförelse mil nämnas, att under tiden februari-december 1941 mera

än 1 500 spaningsplan sändes till Storbritannien, 
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åtminstone någorlunda betryggande fjärrspaning men endast under 
kort tid med hänsyn till påfrestningarna på flygande personal och 
materiel. 

Emellertid måste man hålla i minnet, att Washington i krigsvar
ningen den 27 november beordrat Kimmel att vara beredd på opera
tioner till sjöss, och att flottan ej gärna kunde operera utan sitt flyg. 
Vidare bedömde man ju varken i Washington eller på Hawaii, att 
Pearl Harbor befann sig i farozonen, Det gives sålunda åtskilligt, som 
Kimmel kan åberopa till sitt försvar, och han har slutligen närmast 
befunnits skyldig till felbedömning, 

Kimmel har även klandrats för att flottan, utom vissa detacherade 
styrkor, låg till ankars i Pearl Harbor det aktuella veckoslutet, ett 
förhållande, som starkt bidrog till att fartygs- och personalförluster
na blevo så stora, Det är naturligtvis i hög grad olämpligt att i fall 
av krigsfara låta mängder av örlogsfartyg ligga fredsförtöjda i hamn 
över en weekend, särskilt om hamnen är trång och inloppet smalt 
och besvärligt. Att under sådana omständigheter 61 ,a. förtöja slag
skepp parvis intill varandra tyder på sorglöshet och bristande om
döme. 

Kimmel var emellertid, enligt vad man vet om honom, både plikt
medveten och omdömesgill. Huru kan det då komma sig, att han ej 
bättre tillgodosåg flottans beredskap - den praktiskt taget enda för 
dess omedelbara skydd anbefallda åtgärden ombord gällde luftvärns
artilleriet - krigsvarning var dock tidigare meddelad. 

I korthet kan kanske saken bäst belysas på följande sätt: Flottan 
var långt ifrån färdigtrimmad för krig. För att nå detta mål kräv
des intensiv utbildning. Alla, som varit med om beredskapsåren, vet 
vilka problem, som skapas, om personalen ej har erforderlig utbild
ning och det dessutom råder brist på befäls-, speciellt instruktions
personal. Sådana problem hade Hawaiibefälhavarna att brottas med. 
De lade tyngdpunkten på utbildningskravet, och detta var ej okänt 
för Washington, som dock ej gjort något ingripande. Självklart är, 
att en hög beredskap under pågående utbildning ej kunde organise
ras och upprätthållas annat än momentant. Enär ej någon speciell 
varning för Hawaii utfärdats från Washington, ansåg Kimmel ej 
tillräckliga skäl föreligga att ändra på den hittills tillämpade och' av 
högsta krigsledningen tydligen godkända rutinen. 
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Det måste dock klart sägas ifrån, att Kimmel under rådande för
hållanden ej borde ha låtit flottans huvuddel nära nog regelbundet 
ligga i hamn under veckosluten. Erfarenheter från pågående krig 
och japanernas kända benägenhet för blixtkupper voro i och för sig 
tillräckliga skäl till särskild försiktighet i det av japanska agenter 
infekterade basområdet. 

Att märka är emellertid, att en bättre kontakt mellan högsta led
ningen och Hawaii i direkta beredskapsfrågor säkerligen skulle 
minskat risken för felbedömningar och förebyggt en del mindre väl
tänkta åtgärder av de militära befälhavarna på platsen. Ett skol
exempel i detta avseende utgöra f. ö. omständigheterna kring den av 
general Short anbefallda och även efter krigsvarningen den 27 no
vember tillämpade beredskapsgraden. Denna avsåg egentligen endast 
beredskap mot sabotage och innebar bl. a., att flygplanen i basen 
skulle parkeras på öppna fältet vinge vid vinge för att man skulle 
kunna hålla dem under effektiv bevakning. På så sätt var det stora 
flertalet flygplan parkerade vid anfallet, och detta var en kraftigt 
bidragande orsak till att så många plan gingo förlorade. 

Att på detta sätt anhopa dyrbar materiel, då krigsfara hotar, före
faller groteskt. Det gavs dock en förmildrande omständighet i detta 
speciella fall. På Hawaii fanns ett mycket stort japanskt befolk
ningsinslag, som kunde väntas göra gemensam sak med moderlandet 
i fall av krig. Därför räknade Short allvarligt med sabotageförsök 
under rådande förhållanden. Detta fritager naturligtvis ej generalen 
från anklagelsen, som i sammanhanget riktats mot honom - med 
hänsyn till krigsfaran borde han ha anbefallt en annan och högre 
beredskap. 

Emellertid var han i gott sällskap, efter som höga vederbörande i 
Washington måste anses medansvariga. Short hade nämligen i en 
rapport orienterat krigsdepartementet om efter krigsvarningen vid
tagna åtgärder. Skall det dömas efter reaktionen eller, kanske rik
tigare, efter frånvaron av sådan, var man i Washington nöjd med 
hans åtgärder. Som general Short bl. a. själv påpekade inför kon
gresskommitten, "hade krigsdepartementet nio dagar på sig att kon
trollera beredskapsgraden på Hawaii", men så skedde ej. Både ge
neral Marshall och en av hans närmaste män vid krigsutbrottet, då
varande brigadgeneralen Gerow, vidgingo sitt ansvar i frågan. 
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Av intresse synes vara att beröra n/lgra framträdande detaljbrister 
i beredskapen. Hamnen saknade sålunda torpednät, vilket ur ameri
kansk synpunkt var ytterst beklagligt, eftersom det var de japanska 
flygtorpederna, som åstadkomma de största fartygsförlusterna. 
Ifrågavarande brist är anmärkningsvärd bl. a. med hänsyn till att 
krigsdepartementet hade fått del av en brittisk rapport om förbätt
rade torpeder, vilka kunde användas på betydligt mindre vattendjup 
än vad som dittills varit möjligt. Ett brittiskt anfall (1940) mot 
italienska flottenheter i Tarantos hamn (med ungefär samma vatten
djup som Pearl Harbor) talade dessutom sitt varnande spr/lk. Wash
ington tog emellertid ej lärdom. Frågan om torpednät var föremål föt

överväganden, som ej ändrade den gängse uppfattningen, att vatten
djup m. m. i Pearl Harbor ej medgav torpedflyganfall mot fartyg i
hamnen. Dock ställdes i utsikt, att för alla eventualiteter en ny, 
lätthanterlig typ av torpednät skulle tillverkas och levereras till 
basen. Någon sådan leverans hördes emellertid ej av. Ansvaret för 
nätbristen måste läggas på Washington. 

Till risken föl' ubåtsanfall mot i hamnen liggande fartyg hade man 
däremot tagit hänsyn. Det fanns sålunda en nätspärr i inloppet, 
men det parodiska inträffade, att denna stod öppen just anfalls
morgonen. Ungefär kl 0500 öppnades spänen föl' två minsvepare, 
som skulle passera in. Till följd av ett hart när otroligt slarv blev 
den ej tillsluten på flera timmar, varför en eller ett par dvärgubåtar 
utan hinder lyckades taga sig genom hamninloppet. 

Luftvärnsberedskapen ombord reglerades i stort av en sedan lång 
tid tillbaka gällande order, som 61. a. stadgade, att beredskapsgrad 3 
( condition III) normalt skulle tillämpas i hamn. Enligt denna skulle 
luftvärnsartilleri på minst ett fartyg i varje sektor27 vara bemannat 
och klart (minst fyra pjäser). Condition III28 gällde officiellt vid
tiden för attacken men synes ej hava motsvarats av de faktiska för
hållandena. I varje fall vittnar reaktionen vid anfallet ej om någon 

27 En sektorindelning tillämpades för att underlätta fördelningen av luftvärns
artilleriets eld. 

28 "Denna svarade emellertid föga mot Condition III under krig, Huvud- och
5-tums batterierna voro obemannade, liksom stridsledningsrum, centralinstrument
och langningsanordningar; vid bemannade automatkanoner låg ammunitionen i
låsta lådor, och vakthavande officeren hade nycklarna till dessa." (Morison s. 100,
P. H. attack, part I.)
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högre eldberedskap. Det dröjde sålunda cirka fyra minuter, innan 
första eldöppnandet kom. 

Om det var klent beställt med beredskapen ombord, så var det än 
värre vid luftvärnsbatterierna i land. General Short hade av W ash
ington begärt förstädrning av luftvärnsartilleriet, vilken emellertid 
blott till ringa del beviljats. Luftvärnspjäsernas antal och kvalite kom 
emellertid i fallet Pearl Harbor ej att inverka på stridsförloppet, 
Det var i stället avsaknaden av verklig eldberedskap, som däi-vidlag 
dominerade. Av armesidans 32 luftvärnsbatteriei- öppnade endast 
4 st eld, det första 20, de övriga 35, 39 respektive 60 minuter efter 
anfallets början med totalt två nedskjutna plan som resultat. Siff-

. rorna tala sitt tydliga språk, avslöjande att, märkligt nog, inte ett 
enda luftvärnsbatteri var stridsberett före anfallet. 

De rörliga luf tvärnsbatteriernas beredskapsammunition var ej ut
lämnad utan centralt förvarad, vilket bl. a. motiverades med att 
ammunitionen kunde bliva smutsig, eftersom det ej fanns ordentliga 
förvaringsplatser vid nämnda batterier. Det erfordrades bortåt sex 
timmar för att distribuera ammunitionen ifråga, De allt annat än 
fältmässiga förhållandena illustreras föm·äffligt av ett yttrande av 
chefen för kustartilleriförbanden på Hawaii, generalmajor H. T. 
Burgin: "Det var nästan omöjligt att få ut ammunition, ty de som 
hade hand om den förfäktade, att om den lämnades ut, skadades den, 
återställdes och miste renoveras. Vi vände oss utan resultat till för
valtningspersonalen (ordnance people). Generalmajor Max Murray29 

och jag sökte general Shol't personligen för att ordna saken, han för 
fältartilleriets, jag för luftvärnets del. Vi avvisades med den motive
ringen, att vi skulle få ammunition i god tid, likaså förvarning om 
varje anfall." 

Vid de fasta batterierna fanns ammunitionen i närheten, men där 
brast det ifråga om den personella beredskapen. 30 

Det är sålunda klart, att befälhavarna på Hawaii ej tillnärmelse
vis beaktat eller tillgodosett det spända lägets krav på stridsbered
skap utan i stort sett tillämpade fredsrutin med huvudvikten lagd 
vid utbildningsarbetet. Några egentliga inskränkningar i fråga om le-

29 Chef för 25. infanteridivisionen.
39 Vid infanteriförbanden på Hawaii förekom efter allt att döma ej någon

speciell beredskap de rngo i ordinarie kvarter, då attacken började. 
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dighet synas ej ha förekommit. Vad som inledningsvis anförts om 
radar- och rapporttjänsten samt episoden med nätspärren visar också, 
att åtskilligt brast ifråga om personalens omdöme och skicklighet, 
Tydligt och anmärkningsvärt är, att samverkan mellan olika in
stanser ( chefer m. m.) ej var tillfredsställande och att en effektiv 
inspektions- och kontrolltjänst ej var mganiserad på platsen. Det är 
förvånande, att högsta ledningen underlät att genom noggranna och 
återkommande inspektioner förvissa sig om tillståndet i Hawaii
basen, den viktigaste av de framskjutna Stillahavspositione1:na. 

Det förhållandet, att Pearl Harbor "togs på sängen", var föga 
smickrande för amerikanerna, speciellt utrikesledningen och krigs
makten, men den behärskning och kampanda, som baspersonalen 
visade, så snart attacken börjat, var däremot beundransvärd. 

Åtskilliga lärdomar, tillämpliga även på svenska förhållanden, 
kunna hämtas ur händelserna, som ledde till och kulminerade i blixt
anfallet mot Pearl Harbor. Det torde för vår del vara av stort 
tresse att tillvarataga erfarenheterna därav så långt möjligt. önsk
värt hade varit att därvidlag närmare utveckla några synpunkter, 
men av utrymmesskäl kan här endast göras en kort sammanfattning 
av vad som bl. a. kräves för att förebygga ett överraskande anfall 
eller i varje fall reducera effekten av ett sådant. Nödvändiga förnt
sättningar härför äro:31 

1. Effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst.
2. Intim samverkan mellan utrikes- och försvarsledningen.
3. Gott samarbete mellan högsta försvarsledningen och cheferna

på utsatta platser. 
4. Högeffektiv radar-, flyg- och ubåtsspaning jämte god samord

ning av rapport- och stridsledningstjänsten. 
5. Efter omständigheterna avpassad beredskapsgrad, noggrant till

lämpad och kontrollerad. 
6. Fullgott skydd för ej beredskapsgrupperad dyrbar materiel

(fartyg, flygplan m. m.) och i den mån detta ej är möjligt, maskering 
och utspridning därav. 

7. En i fred väl utbildad personal.
8. Noggl'ant studium av den krigstekniska och taktiska utveckling-

31 Viss försYarsberedskap antages vara intagen.
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en i utlandet, varvid särskild uppmärksamhet ägnas potentiella mot
ståndare. 

Det bör understrykas, att tillkomsten av atom- och robotvapen 
skapat åtskilliga skydds- och försvarsproblem och, särskilt för en 
stat, som ej hai- möjlighet att ge igen med samma mynt i händelse 
av ett atomblixtanfall, medfört ökade krav på vaksamhet och skydd. 
Det finns för vår del all anledning att beakta detta förhållande, och 
härutöver böra vi uppmärksamma risken för obehörig insyn på om
råden, som äro av livsviktig betydelse för vårt försvar mot över
raskande anfall. 

Avslutningsvis må följande uttalande, som ger en antydan om hur 
USA kan tänkas förebygga ett nytt Pearl Harbor, citeras: 

"So if we must withstand the first blow, what are our chances? 
We might not, for example, have to wait for hydrogen bombs to rain 
on our cities before striking back. It would likely take a force of 
at least a hundred bombers to prostrate us (Vandenberg, "The Truth 
about Our Air Power"), and if our intelligence system is alert, a 
planned attack of this magnitude is usually telegraphed. We had 
enough information to intercept the Japanese fleet before it hit Pearl 
Harbor, and that was before we had a Central Intelligence Agency. 
We failed then because we just could not believe it would happen. It 
is doubtful if we shall soon again be so mesmerized by such un
reasoning confidence in peace. Once enemy intentions are clear 
through overt acts of aggression, retaliation is morally acceptable 
even before we suffer the loss of several cities."32 

32 Dale 0. Smith, "US Military Doctrine" sid. 166.

SUMMARY 
The Japanese attack 011 Pearl Harbor December 7, 1941, brought the United 

States into the second \Vorld War. The American losses were overwhelming which 
partly was due to the effectiveness of the Japanese war machine, partly to the 
fact that the American base was not prepared for such a blow. 

This article gives a summary of the development of cvents up to the catastt'opht.. 
The author tries, in some degree, to illustrate the cause of the deficient prepara
tion. 

The author also mentions the question of guilt and emphasizes some experiences 
of current interest to Sweden Among other things the importance of en effective 
intelligence service, and the necessity of good cooperation between a country's 
Foreign Ministry and Defence Ministry, is stressed. 
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ETT BESLUT OCH DESS 

GENOMFÖRANDE 

Finska segern vid Tolvajärvi under vinterleriget.1 

Av B. G. GEIJER 

"I detta läge hade jag att fatta några av vinterkrigets tyngsta 
och mest vittglende beslut, Allt tydde på att huvudställningen på 
Näset inom kort skulle bli föremU för ett generalangrepp. Jag 
hade därför haft för avsikt att förstärka försvarskrafterna där 
med alla till buds stående reserver, i förhoppning om att det svaga 
försvaret på östfronten skulle hålla, I stället såg jag mig tvungen 
att dlrigcra en stor del av mina svaga reserver österut till Tolva
järvi, Kuhmo och Soomussalmi,n 

G. MANNERHEIM 

lilimw1 ll, sid. 138, 

Då på hösten 1939 det politiska läget i Europa alltmer tillspetsades
inkallades i Finland i oktober genom personliga inställelseorder re
servister av olika årsklasser. Denna åtgärd var i praktiken liktydig 
med mobilisering. 

Vid ett eventuellt krig skulle Karelska näset komma att bli huvud
krigsskådeplats, därom rådde ingen tvekan. Men förutsättningen för 
att försvaret där skulle kunna föras var, att den över ettusen kilo
mete1· 1/l.nga östfronten mellan Ladoga och Ishavet hölle mea de 
svaga krafter, som dit kunde avdelas. 

Finska fredsarmen organiserade för skyddet av uppmarschen på 
Karelska näset de s. k. täcktruppema, vilka i ett tidigt skede samman
fördes till en division. Non om Ladoga uppsattes lokala gränsskydds
förband: självständiga bataljoner och kompanier av gränsbevak
ningens trupper, skyddskårister och ortens reservister. 

Genom inkallelserna av reservister i oktober kunde territorial
organisationen uppsätta åtta divisioner, varjämte en stomme om två 

1 Föl' denna översikt har i huvudsak följts ett år 1955 utgivet arbete: Tolva
järven ja Ilomantsin taistelut vv 1939-40 (Striderna vid Tolvajärvi och i Ilomants 
1939-40) av generalmajor E. W. K11kkonen, som välvilligt medgivit att hans 
arbete får användas på detta sätt, Endast i de fall då författaren uttalat nll.gra 
personliga on1dömen har detta angivits. Dessutom ha som källor använts en artikel 
i Ara-Fädernesland, Helsingfors 1942, av generallöjtnant P. Talvela: Striderna i 
Tolvajärvi och Ilomants samt G. Mannerheim: Minnen II, Helsingfors 1952. 
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infanteriregementen fanns för ytterligare en division. Därjämte gjor
des en del ersättningsförband mobila. 

På Karelska näset koncentrerades förutom täcktrupperna fem 
divisioner och på östfronten närmast norr om Ladoga, i Ladoga
Karelen, två divisioner. 

Norr om Ladoga-Karelen funnos vid vägarna över gränsen endast 
ovannämnda gränsskyddsförband, vilka icke blott hade att sörja 
för gränsbevakningen utan även för försvaret av respektive vägrikt
ningar. Namnen Tolvajärvi, Ilomants, Lieksa, Kuhmo, Suomussalmi, 
Salla och Petsamo ange dessa vägriktningar. 

överbefälhavarens reserv utgjordes av en fullständig division och 
den av endast två infanteriregementen bestående (defekta) divisio
nen. Den finska uppmarschen kunde i lugn verkställas omedelbart 
efter truppförbandens uppsättning, varför täcktrupperna icke kom
mo att fungera som sådana. 

A ven den ryska uppmarschen var slutförd i god tid före krigs
utbrottet. Totalt omfattade den 26-,-28 divisioner, därav icke mindre 
än 13-14 divisioner norr om Ladoga. Marskalk Mannerheim säger 
också i sina minnen: "Den bild vår underrättelsetjänst upprullade �v 
motståndaren överträffade våra värsta farhågor". 

Krigsskådeplatsen närmast norr om Ladoga. Läget vid krigsutbrottet. 

Som redan nämnts kallades området närmast norr om Ladoga för 
Ladoga-Karelen. Det var dock knappast något fixt geografiskt be
grepp. Utöver vägriktningarna Sordavala-Läskelä-Koirinoja
Pitkäranta-Salmis med bivägen Koirinoja-Uomaa-gränsen samt 
Matkaskelkä och Värtsilä-Suistamo-Loimola-Suvilahti (Suojärvi) 
-Hyrsylä innefattades oftast däri även vägriktningarna Värtsilä
Korpiselkä-Tolvajärvi-Suojärvi kyrkby och Joensuu-Ilomants-:
Möhkö-Kuolismaa-Liusvaara.

Dessa vägar benämndes i allmänhet, räknat från söder, Salmis-, 
Suojärvi-, Tolvajärvi- och Ilomantsvägarna. De gingo, bonsett fr.'.ln 
kustvägen, huvudsakligen genom ödemark på ett avstånd från var
andra av i medeltal omkring 40 kilometer, varför operationerna ut
med dessa, innan man nådde någon förbindelseväg, blevo kanalise
rade och isolerade från varandra. Först vid Läskelä på kustlandsvä-
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gen, omlning 30 kilometer öster om Sordavala och 90-120 kilome
ter från gränsen, fanns en genomgående tvärsförbindelse Läskelä
Suistamo på Suojärvivägen-Korpiselkä på Tolvajärvivägen-Ilo
mants. 

Vid Suvilahti2 hade en betydande trävaruindustri uppstått, sär
skilt efter tillkomsten av järnvägen Matkaselkä-Suojärvi-Naisten
järvi. .A venledes fanns betydande industrier i Pitkäranta på kust
landsvägen, liksom också längre västerut vid Läskelä och norr där
om. I övrigt bestod området, som förut sagts, av ödemark. Mellan 
Suojärvi och Tolvajärvi fanns endast byn .Agläjärvi och lika gles 
var bebyggelsen utmed Ilomantsvägen. 

Vid den finska uppmarschen i oktober koncentrerades till Ladoga
Karelen. IV. armekåren med 13. divisionen utmed Salmisvägen och 
med 12. divisionen utmed Loimola-Suvilahtivägen (Suojärvivägen). 
IV. armekårens försvatsområde omfattade emellertid även Tolva
järvi- och Ilomantsvägarna. På grund av fördragsbestämmelser att
trupper icke finge koncentreras närmare gränsen än på ett avstånd
av 25 kilometer, kunde dessa divisioner icke sörja för den egentliga
gränsbevakningen. Härför hade, såsom redan nämnts, uppsatts lo
kalt organiserade självständiga bataljoner. Inom IV. armekårens för
svarsomdl.de utgjordes gränsbevalmingstrupperna från söder räknat
av självständiga bataljonerna 8, 9, 10 och 11. De två sistnämnda
bataljonerna voro avsedda icke blott för gränsbevakningen vid Tol
vajärvi- och Ilomantsvägarnas ändpunkter utan även för dessa väg
riktningars försvar.

För att icke markera att militära förberedelser vidtagits hade 
någon evakuering av civilbefolkningen icke verkställts inom den ome
delbara gränszonen. 

De självständiga bataljonerna kunde med fog betraktas som elit
förband. De utgjordes till stor del av personal från den i fred existe
rande gränsbevakningen med årslång utbildning och med stor lokal
kännedom. samt av skyddskårister och reservister från orten, även 
de med stor lokalkännedom. 

2 Kring den stora sjön Suojärvi lag i norr Suojärvi kyrkby och i söder det stora
samhället Suvilahti, station vid den s. k. Suojärvisbanan. Vanligen benämndes båda 
dessa orter jämte tätbebyggelsen utmed sjön Soujärvi. 
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Krigsskådeplatsen närmast norr om Ladoga 
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Utom dessa trupper funnos inom IV. armekårens försvarsområde 
bl. a.: 

- Cykelbataljonen 7 i Muuanto,
Självständiga bataljonen 112, en av äldre reservister i St Michel

uppsatt mobil formation, vid Tolvajärvi, där den var sysselsatt med 
befästningsarbeten, 

- 8. kompaniet I 37, tillhörande ett savolaxiskt regemente och
grupperat i terrängen norr om Suojärvi samt avsett för uppgifter 
tillhörande det fria kriget. 

Den ovannämnda självständiga bataljonen 10, som stod under 
befäl av major V. V. Paloheimo, var förstärkt med ett batteri 
9/A 13 och en infanteriartilleritropp samt pionjärer. Dess be
vakningsområde omfattade ändpunkterna för såväl Loimola-Su
vilahti- som Tolvajärvivägen och dess totala bevak:ningsfront utgjor
de omksing 40 kilometer. 

Omedelbart före krigsutbrottet underställdes denna bataljon 
öv,erstelöjtnant V. Räsänen och benämndes därefter Avdelning R. 

Det har redan anförts, att den ryska uppmarschen mot finska öst
fronten överträffade "de värsta farMgor". Det visade sig nämligen, 
att ryssarna i varje över gränsen ledande vägriktning hade koncen
trerat minst en division. I tlstkarelen hade förutsatts, att ryssarna 
på grnnd av tillförselsvårigheter icke skulle kunna koncentrera mer 
än tl'e divisioner mot Ladoga-Karelen. I verkligheten insatte de där 
redan i början av kriget sju divisioner. Av dessa voro redan före 
krigsutbrottet fem divisioner grupperade alldeles invid gränsen, från 
söder räknat 168. divisionen mot Salmis, 18. divisionen i vägriktning
en Käsnäselkä-Uomaa-Kitelä (på Salmisvägen), 56. divisionen i 
Loimola-riktningen, 139. divisionen i Tolvajärviriktningen och 155. 
divisionen i Ilomantsriktningen. 

Denna kraftinsats hade möjliggjorts genom att ryssarna på hösten 
1939 med stora arbetslag hade utbyggt vägnätet i tlstkarelen. De 
nämnda vägarbetena hade dock endast i någon mån kunnat avhjälpa 
vlignätets bristfälligheter. Detta var så mycket betänkligare som av
stånden från urlastningsstationerna på Murmanbanan till gränsen 
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voro lägst 120 kilometer. Också säger Mannerheim i sina minnen: 
"Dock skulle det snart visa sig, att även ryssarnas beräkningar hade 
slagit fel. Alla förberedelser och resurser till trots skulle underhållet 
av de väldiga styrkor, som opererade längs den långa ödemarksfron
ten, komma att stöta på svårigheter." 

Att dessa voro stora redan under uppmarschen och koncentreringen 
framgår av en skildring, som en rysk officer tillhörande 155. divisio
nen i Ilomantsriktningen lämnat. Han skriver bl. a.: 

"Denna gll.ng var det divisionens uppgift att urlasta vid Karhumäki och 
koncentreras vid Porajärvi. Avståndet fdn Karhumäki till Porajärvi är 
134 kilometer och vägen är mycket backig. Oerhört branta klippor, botten
lösa kärr, skog, som fortsatte i tiotals kilometer, gles bebyggelse och ringa 
inv1lnarantal äro utmärkande för denna trakt. En av tvlngsarbetare byggd 
2,5-3 meter bred väg gick i många krökar och var icke beräknad för liv
ligare trafik. De som marscherade främst hade icke samma vedermödor 
att utstå som de som kommo efter, även om samtliga voro jämnställda när 
det gällde inkvarteringen. Man bodde i skogen i granrishyddor och torkade 
sina kläder vid stockeldar. Vid denna tid, tiden före den 20.11., regnade 
det mycket och var ofta snöglopp. Redan före november månad föll snö, 
och då det blev blidväder bildades isgata, som i sin tur beredde o�kodda 
hästar - och sådana fanns det många vid divisionen oerhörda svårig
heter. I samband härmed fick man erfara många missräkningar, Det visade 
sig att de hästskor, som medfördes, voro sommarskor. Ännu värre stod det 
till med manskapets utrustning. Då pojkarna marscherade på den till slut 
alldeles sönderkörda vägen s jönko de 10-15 centimeter ner i gyttjan, och 
då skodonen voro dåliga, skvalpade vatten och sörja om de bara fötterna 
för varje steg. Till råga pil. allt dröp det vatten och snöslask ner i nacken. 
Ju närmare man kom Porajärvi, desto sämre blev vägen, Till slut kunde 
icke ens personbilarna ta sig fram, och även lastbilarna fastnade på många 
ställen. - - -" 

Från vistelsen i Porajärvi berättar samme officer, att brist på livs
medel och furage nästan omedelbart gjorde sig märkbar, vadör por
tionerna och rationerna måste minskas. Till slut fanns endast tunn 
välling för manskapet. Särskilt ansträngt var drivmedelsläget. Snart 
fanns det icke en enda bil att tillgå. Först sedan en bilbataljon från 
Petroskoi ställts till förfogande bättrades situationen. 

De ryska divisioner som koncentrerats mot Ladoga-Karelen inom 
området Aunus (Olonets)-Porajärvi ingingo i 8. ryska armen. De 
voto av skiftande kvalitet, helt naturligt, då kadersystemet totalt 
genomfördes i Sovjetunionen kort före kriget och denna organisa
tionsförändring givetvis icke kunde ha retroaktiv inverkan pi de 
årsklasser, vilka utbildats vid tenitorialorganisationen, som ju var en 
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ren milisorganisation. Det fanns visserligen kadertrupper vid 8. ar
men, men också förband av mycket låg kvalitet. 

139. divisionen i Tolvajärviriktningen var uppsatt i trakten av
Smolensk i Vitryssland före kriget mot Polen men kom aldrig att 
insättas där. Knappt hälften av manskapet utgjordes av i tjänst va
rande manskap och reservister, medan återstoden bestod av äldre års
klasser. Deras stridsvärde var problematiskt, särskilt under de för 
dem främmande förhållandena på denna krigsskådeplats. 

Krigsutbrottet och fördröjningsstriderna utmed Tolvajärvivägen 
30 november-6 december 1939. 

Ryssarna överskredo gränsen på bred front den 30 november 
klockan 0700 på morgonen. Marken var frusen och isen bar på 
sjöarna. Snödjupet var endast 10-15 centimeter och infanteriet 
kunde utan svårighet ta sig fram utan skidor. 

139. ryska divisionen var vid framryckningen grupperad på tre
kolonner på en sammanlagd front av 20 kilometer med högra fly
geln över Naistenjärvi. Den var understödd av talrikt artilleri och 
stridsvagnar. Söder om denna division framryckte 56. ryska divisio
nen mot Hyrsylä och Suvilahti och norr om densamma 155. ryska 
divisionen i riktning_ mot Ilomants. 

Om ryssarnas anfallsplan skriver Kukkonen: "Anfallsplanen var 
fullt i överensstämmelse med den ryska stilen. På varje till disposition 
stående väg framryckte ett förstärkt infanteriregemente, och härvid 
tillämpades samma princip som vid den totala operationsplanen, en
ligt vilken i varje möjlig framryckningsriktning koncentrerades minst 
en förstärkt division." 

Självständiga bataljonen 10 utförde under dagen en seg fördröj
ning men tvangs inför hotet att bli omfattad norrifrån att natten till 
den 1 december dra sig tillbaka till en fördröjningsställning norr om 
sjön Suojärvi. Därvid måste vägen till Suvilahti uppgivas, vilket föt-
hållande genast utnyttjades av ryssarna med påföljd att Suvilahti 
ganska snart gick förlorat. 

Redan den 30 november underställdes Självständiga bataljonen 112 
i Tolvajärvi och 8. kompaniet I 37 Avd R och påföljande dag även 
Cykelbataljonen 7. 
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Den 1 december gingo ryssarna redan på morgonen med två rege
menten till anfall mot Självständiga bataljonen 10:s ffädröjnings
ställning norr om sjön Suojärvi. Två ryska bataljoner, som gått över 
på isen hotade med omfattning, och då även vänstra flygeln var ut
satt för hot att bli omfattad norrifrån, drogs bataljonen tillbaka till 
en ny fördröjningsställning några kilometer västerut. K ven denna 
ställning måste på kvällen uppgivas, varefter en ny fördröjnings
ställning intogs vid Lylyvaara vid västra viken av sjön Suojärvi. 
Under dagen hade dammarna öppnats vid Annantehdas, ett gammalt 
bruk vid vattendraget mellan sjöarna Salonjärvi och Suojärvi, med 
påföljd att vatten samlades på Suojärvis is och hindrade framkom
ligheten där. 

På natten till den 2 december gingo ryssarna med ett regemente 
till anfall mot Lylyvaaraställningen, som måste uppgivas. Självstän
diga bataljonen 10 drogs då tillbaka till Kgläjärvi för vila. Ett kom
pani, 1. kompaniet, ur bataljonen, som från början befunnit sig vid 
Suvilahti, hade återsamlats och intog samtidigt en fö1·dröjningsställ
ning vid Vuontele. 

Mot Vuonteleställningen gingo ryssarna vid middagstiden den 2 
december till anfall, och klockan 15.20 såg sig kompaniet, inför hotet 
att bli omfattat norrifrån nödgat att draga sig tillbaka. Det drogs då 
till Kgläjärvi, där ju bataljonens huvuddel befann sig. 

Då hade redan Självständiga bataljonen 112 besatt en fördröjnings
ställning vid Aittojoki. 

Läget den 2 december på kvällen var i övrigt: 
- I Loimolariktningen hade Suvilahti måst uppgivas och 12.

divisionens främsta förband hade dragit sig tillbaka till Piitsoinoja 
mellan Suvilahti och Kollaa. 

- I Ilomantsriktningen hade fördröjningen kunnat fullföljas med
strider på dagarna och intagande av nya ställningar i skydd av 
mörkret. 

överbefälhavaren höll före, att fördröjningen på IV. armekårens 
front icke hade förts med erforderlig kraft, och var särskilt missnöjd 
över att Suvilahti hade uppgivits så snart. Också utfärdade han en 
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kategorisk order om att ett allmänt anfall skulle igångsättas den 3 
december och fienden kastas tillbaka. 

För det sålunda anbefallda anfallet beslöt chefen för Avdelning R 
att insätta Cykelbataljonen 7 och ett kompani ur Självständiga 
bataljonen 112, medan återstoden skulle kvarstå vid Aittojoki. 

Framryckningen den 3 december blev försenad och fienden på
träffades nästan omedelbart efter att bron vid Aittojoki hade pas
serats, med påföljd att den finska styrkan drog sig tillbaka till västra 
stl'anden av Aittojoki. Där kunde emellertid de ryska styrkor som 
tagit sig fram dit över sjöarna söder om landsvägen kastas tillbaka. 
Detta var, säger Kukkonen, ''ett beaktansvärt resultat, om man tar i 
betraktande de rådande förhållandena och det långtgående syftet 
med det fientliga anfallet". 

Efter att ha framhållit att utsikterna för att ett lyckat anfall, med 
hänsyn till styrkeförhållandena, redan från början voro små men 
att de med den ringa kraftinsats chefen för Avdelning R avsåg blevo 
nästan obefintliga, tillägger Kukkonen: 

"Ej heller nll.gra psykologiska förutsättningar existerade. Truppernas 
moral hade sjunkit under den oavbrutna reträtten. Den betryckta stäm
ningen ökades ytterligare av de stora flyktingskaror, som strömmade väster
ut frlln de notra byarna i Suojärvi och upptogo vägen ända till de främre 
linjerna, Om gränsbyarnas evakuering hade flera gånger före krigsutbrottet 
anh1lllan gjorts, men regeringen hade icke bifallit ansökningarna, Att denna 
ll.tgärd icke var vidtagen var en svår belastning för de stridande trupperna, 
men i främsta rummet var det givetvis gränsbefolkningen själv som blev 
lidande. Dessa människor, som knappt hade hunnit kläda på sig det nöd
vändigaste och som förde med sig sin boskap och sina anspråkslösa till
hörigheter, utgjorde en hjärtskärande anblick, som säkerligen skulle ha gjort 
även en gammal krigsbjörn nedslagen, för att då icke tala om dessa trupper, 
vilka endast på avstånd hade åhört krigsbullret, Vetslkapen om att de hade 
emot sig mångdubbelt starkare fientliga styrkor, artilleri och stridsvagnar 
bidrog e{· heller till att hö ja anfallsandan, Männen gingo motvilligt i strid.
Nu skul e det ha behövts att förbandschefen hade varit framme och upp· 
muntrat sitt folk, men han befann sig med sin stab i i\gläjärvi." 

Icke heller i Loimola-Suvilahtiriktningen medförde anfallet, som 
där först inleddes på eftermiddagen, några resultat. Tvärtom. Härom 
skriver Kuk.konen: "Detta anfall, för vilket tillräcklig tid för för
beredelser icke stod till buds lika litet som några andra förutsätt
ningar funnos, slutade olyckligt. Fienden gick till motanfall och kas
tade de modfällda och av pansarskräck infekterade trupperna i pa
nikstämning tillbaka till utgångsställningarna." 
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Detaljskiss över området vid T olvajärvivägen 



Det relativt svaga tryck, som ryssarna utövade i Tolvajärvirikt 
ningen den 3 december, var en följd av att de denna dag verkställde 
avlösning av tätregementet. Men redan klockan tre på morgonen den 
4 december voro de färdiga att gå till storms mot Aittojokiställning
en, där Självständiga bataljonen 112 och Cykelbataljonen 7 voro 
grupperade. Ganska länge avslogos anfallen, men sedan ryssarna 
lyckats komma över vattendraget, bröt försvaret snart samman. Cy
kelbataljonens chef major Saarwa blev svårt sårad, och innan den 
nye chef en, kapten R. A. Eriksson, hann fram, hade förbanden råkat 
i oordning och här och var började symtom på panik att framträda. 
Då sändes alla officerare i staberna vid Avdelning R och Självstän
diga bataljonen fram för att återställa ordningen. Detta lyckades 
också, och efter det Aittojoki måst uppgivas kunde fördröjningen åter 
träda i funktion. 

Cykelbataljonen förlorade i den allmänna villervallan femton 
tält. Tillbakaryckningen från Aittojoki kunde dock ske i lugn, då 
ryssarna icke omedelbart förföljde. Cykelbataljonen besatte en ny 
ställning två kilometer längre västerut, som emellertid uppgavs när 
fienden hann dit, varefter bataljonen drogs till Agläjärvi, där ju 
redan Självständiga bataljonen 10 befann sig (huvuddelen sedan den 
2 december). Självständiga bataljonen 112 åter drngs tillbaka till en 
ställning i sjöpassen sydväst om Agläjärvi. 

Sådant var läget i Tolvajärviriktningen. I Loimola-Suvilahti
riktningen hade Piitsoinojalinjen under dagens lopp måst uppgivas 
och trupperna hade delvis i panikstämning dragit sig tillbaka till en 
bakre, icke utbyggd ställning vid Kollanjoki, där fronten sedan kun
de stabiliseras. 

I Ilomantsriktningen hade Självständiga bataljonen 11 under ma
jor Nikoskelainen hela tiden ensam måst kämpa mot en hel rysk di
vision, som till råga på allt ryckte fram på två vägar. För att få 
tillfälle att bereda sina trupper någon vila beslöt major Nikoskelai
nen den 4 december att dra sin sydligaste grupp tillbaka till Möhkö 
omkring 20 kilometer öster om Ilomants. 

Den för den 3 december anbefallda offensiven blev en bitter miss
räkning, och följande dag, den 4 december, bragte ingen ljusning; 
snarare blev motsatsen förhållandet. Det var i detta läge som Över
befälhavaren natten mellan den 4 och 5 december fattade sitt beslut 
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att framsända förstärkningar till Tolvajärvi- och Ilomantstiktningar
na samt att där gripa till offensiv. 

Intill dess förstärkningarna hunne fram, fortgick fördröjningen. 

På morgonen den 5 december var Avdelning R grupperad: 

Stab 

Cykelbataljonen 7 

Självständiga bataljonen 10 

Självständiga bataljonen 112 

8. kompaniet I 37

9. batteriet A 13

Tolvajärvi by 

i fördröjningsställning vid 1\gläjärvi 

i terrängen norr om 1\gläjärvi för an
fall mot fiendens flank 

i fördröjningsställning i ett sjöpass 
några kilometer söder om 1\gläjärvi 

utanför vänstra flygeln 

vid Ristisalmi mellan sjöarna Ylä- och 
Ala-Tolvajärvi. 

Tidigt på eftermiddagen den 5 december gick ryska förtrupps
regementet, I 364, till anfall mot 1\gläjärviställningen i landsvägens 
riktning. Denna stöt kunde Cykelbataljonen 7 icke uthärda, utan 
uppgav sina ställningar, varvid den förlorade alla sina kulsprutor. 
"Ett tydligt bevis på att truppens stridsvärde började försvinna", 
säger Kukkonen. En följd härav blev, att även Självständiga batal
jonen 10 och 8. kompaniet I 37 måste dra sig tillbaka. Sistnämnda 
kompani förflyttade sig till Ristisalmi. 

Efter 1\gläjärvistriden fortsatte ryssarna omedelbart mot Tolva
jätvi. Redan på kvällen gingo de till anfall mot Självständiga batal
jonen 112:s fördröjningsställning mellan sjöarna 1\gläjärvi och Särki
järvi söder om 1\gläjärvi by. Bataljonen kunde med svårighet hålla 
sina ställningar, och bland trupperna började framträda tecken på att 
stridsmoralen var anfrätt. 

På efternatten natten mellan den 5 och 6 december lösgjorde sig 
Självständiga bataljonen 112 och förlorade därvid en del kulsprutor. 
Bataljonen drog sig genom en fördröjningsställning, som 2. kom
paniet av Självständiga bataljonen 10 besatt vid vägen till Tolvajärvi 
och förlades i Tolvajärvi by. Vid utrymningen av 1\gläjärvi förlorade 
bataljonen sin chef, kapten Tilius, som rapporterades saknad. 
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Redan på morgonen den 6 december nådde ryssarna den av 2. 
kompaniet besatta fördröjningsställningen. Ställningen utrymdes vid 
ryssarnas första anlopp och känningen med fienden gick förlorad. 
Kompaniet sändes emellertid tillbaka, och då visade det sig, att det 
icke fanns några ryssa1· i den utrymda fördröjningsställningen. Tyd
ligen höllo ryssarna på med att avlösa regementet i främre linjen. 
2\ ven i denna bataljon, som ju kunde betraktas som ett elitförband 
och som dittills på ett förtjänstfullt sätt utfört alla sina uppgifter, 
började, säger Kukkonen, modlöshet att göra sig gällande. 

Ett nytt ryskt anfall mot denna fördröjningsställning inleddes 
klockan 1625 och tvingade kompaniet tillbaka. 

Cykelbataljonen 7 hade besatt en i någon mån utbyggd ställning 
på västra stranden av Ristisalmi. 

Under dagens lopp hade Avdelning R förstärkts med 5. batteriet 
A 12 samt med Självständiga bataljonen 9 unde1· major J. A. Malka
mäki, vilken bataljon tidigare varit underställd 13. divisionen. 

Fördröjningsskedet i Tolvajärviriktningen var nu avslutat. 

,; 

Kukkonen gör i fråga om detta skede följande kommentarer, som 
visa hur allvarligt läget var. 

"Fiendens uppträdande hade över huvud taget val'it energiskt men 
försiktigt. Försvararen kom att bli utsatt för ett ständigt tryck, då 
fienden vanligen framryckte i tre echelonger med ett regemente i var
je och efterhand avlöste främre linjens regemente, när detta behövde 
vila. Endast i samband med dessa avlösningar avstannade framryck
ningen. De ryska huvudstyrkornas framryckning och anfall utfördes 
nästan regelbundet i landsvägens omedelbara närhet, men smärre för
band drogo sig icke för att göra kringgångsrörelser genom skogarna. 
Försvararens flanker voro, då fronten på grund av de fåtaliga styr
korna icke kunde utsträckas obegränsat, därför ständigt hotade. Ännu 
hade man icke hunnit vänja sig vid detta, men senare utvecklades 
en speciell taktik för att eliminera omfattningsstyrkornas hot. 

Vid en granskning av den finska fördröjningstaktiken fångas upp
märksamheten främst av, att avdelningens stab vanligen befann sig 
allt för långt tillbaka. Det borde icke ha varit nödvändigt, då för-

74 



dröjningen utfördes på smal front längs en enda väg. Redan de svaga 
signalförbindelserna borde ha krävt en längre fram belägen uppe
hållsplats. Chefens personliga inverkan på händelsernas gång kunde, 
som det nu var, knappast göra sig gällande, Då två bataljoner be
funna sig i strid i främre linjen var den ena underställd den andra, 
ett befälsförhållande, som alltid är ofördelaktigt och som kunde ha 
undvikits, om avdelningens chef själv hade vadt framme och fört 
befälet.3 

Förbandens gruppering för fördl'öjning utmärktes av stol't djup 
och jämn fördelning av styrkorna på de olika fördröjningsställningar
na. Härmed eftersträvade man seghet i fördröjningen, men någon 
sådan ernåddes icke av det skäl, att styrkorna överallt voro för 
svaga. Bataljonerna i de bakre fördröjningsställningarna voro icke i 
stånd att understödja styrkorna i främre linjen. De befunno sig allt
för långt tillbaka för att kunna utgöra någon reserv i aktiv bemär
kelse. På så sätt tvingade också en första fientlig inbrytning vanligen 
den främre linjen, som saknade reserver, att utrymma sin ställning, 
och samma företeelse upprepades sedan i de bakomvarande föl'dröj
ningsställningarna. 

Fördl'öjningen var sålunda till sin uppläggning ytterst passiv. Den 
av ryssarna tillämpade anfallstaktiken borde ha krävt en fördröj
ning av helt annan karaktäl' - en aktiv fördröjning-, som uppen
barligen skulle ha medfört smärre framgångar och kunnat hålla trup
pens stridsanda vid liv. Nu fick fienden ostraffat uppträda bäst han 
ville. Pil sju dygn hade man retirerat omkring sjuttio kilometer, eller 
i genomsnitt tio kilometer om dygnet. Många förmånliga fördröj
ningsställningar hade antingen icke kommit till användning eller hade 
uttymts mycket lättvindigt. Härför kan man icke lasta truppför
banden lika litet som deras chefer. De hade lämnats ensamma, utan 
något stöd av ledningen, utan den högre chefens grepp om även den 
siste frontsoldaten. Allt detta lamslog truppförbandens anda, trots 
att förlusterna voro obetydliga. Antalet "försprängda" var stort 
ett säkert tecken pil förslappad stridsvilja. 

Bristen på aktivitet framträdde även i det förhållandet, att de 
möjligheter skogsterrängen erbjöd lämnades oanvända. Då allmän 

3 Jfr sid. 73. 
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förslappning får överhanden glömmer man, att ödemarken, mörk
ret och skogen äro finnens vänner och motståndarens fiender. Mot 
motståndarens av naturnödvändighet öppna flanker hade förefun
nits goda möjligheter att genom ödemarkerna i skydd av mörkret 
rikta förintande stötar, vilka säkerligen skulle ha lättat trycket i 
fronten. Ett dylikt på överraskning baserat uppträdande skulle icke 
ha krävt starka krafter. 

Försummandet av en organiserad sissiverksamhet4 vid IV. arme
kåren återspeglade sig även under Avdelning R:s fördröjningsstrider. 
På så sätt kom· denna traditionella finska krigföring, för vilken de 
bästa förutsättningar funnos, att bli helt obeaktad. Icke ett enda för
sök att utsända sissiavdelningar eller att kvarlämna sådana i fien
dens rygg är känt. 

Ett rent defensivt uppträdande leder inom kort oundvikligen till 
fördärv. Lika oundvikligt leder det till sammanbrott för truppför
bandens stridsanda. Sett mot denna bakgrund är det lätt att förstå 
tillståndet vid och uppträdandet av Avdelning R:s truppförband i 
den för försvaret fördelaktiga terrängen vid Tolvajärvi. 

Vid en granskning av händelserna under detta skede är det av vikt 
att lägga märke till att initiativet helt och hållet överlämnades åt 
fienden. Initiativ kräver alltid aktivitet och då sådan saknades, var 
det fienden som helt bestämde takten i operationerna. K ven i en för
dröjningsstrid, där den anfallande i allmänhet har initiativet i sin 
hand, måste försvararen sträva efter att åtminstone göra honom 
detta stridigt genom aktivt uppträdande vid lägligt tillfälle. Att 
utan strid avstå från initiativet är ett fel, som alltid hämnar sig, 
vilket vi också ha sett av detta skedes händelser. 

Chefen för Avdelning R synes ha haft för avsikt att även utrymma 
passterrängen vid Tolvajärvi. Emellertid hade högkvarteret skridit 
till åtgärder för att rädda läget. Striderna inträdde också nu i ett 
nytt skede," 

4 Sissiverksamhet = fria kriget. 
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Överbefälhavarens beshtt att förstärka Tolva järv i- och 
Ilomantsriktningarna och att där övergi!l till offensiv. 

Att Överbefälhavaren inför ett hotande sammanbrott av försvaret 
i Tolvajärvi- och Ilomantsriktningarna beslöt. att sända dit förstärk
ningar för att därefter övergå till offensiv ha1· redan inledningsvis 
omnämnts. Härom skriver Mannerheim i sina minnen: 

"Mest kritiskt tedde sig läget fortfarande norr om Ladoga, där IV 
armekårens hela front hade gett vika för det fientliga trycket. I enlighet 
med de operationsplaner, som många gånger legat till grund för fredstida 
manövrar, var det vår avsikt att utgående från bandelen Leppäsyrjä-Loimola 
rikta ett motanfall i flanken på den längs Ladogakusten avancerande fienden. 
Att ryska kolonner närmade sig Kitelä gav därför ingen anledning till 
större oro, men vad som kunde äventyra hela det planlagda motanfallet 
var det faktum, att fiendens framryckmng utmed Suojärvibanan och längre 
nonut, på vägarna från Suojärvi till Tolvajärvi och Ilomants, icke tycktes 
kunna hejdas. Att det icke fanns någon möjlighet för IV armekårens kom
mendör, generalmajor Hägglund, att samtidigt behärska alla de krislägen 
som uppstodo på den långa fronten, låg i öppen dag. Jag beslöt därför att 
ställa det nordligaste avsnittet, Tolvajärvi-Ilomants, under ett nytt front• 
kommando. 

Med tanke på att trupperna på detta avsnitt komme att ställas inför en 
orimlig övermakt, gällde det att finna rätte mannen fö1· uppdraget att reda 
upp den kritiska situationen. Mitt val föll på överste Paavo Talvela, som 
i sin egenskap av medlem i krigsutrusmingsrådet var disponibel. Redan 
under frihetskriget hade jag i honom lärt känna en orädd och viljestark be
fälhavare, som ägde det m1l.tt av hänsynslöshet en offensiv mot en över• 
mäktig motståndare kräver. Före min avresa till högkvarteret hade överste 
Talvela hos mig anhållit om ett frontbcfäl och hade framlagt vägande 
synpunkter på tal om de första krigsdagarnas misslyckanden i Karelen.'' 

Överbefälhavarens beslut synes ha fattats natten till den 5 decem
ber, och oi·derna om förstärkningarnas framförande utfärdades den 
5 december. Överste Talvela skulle inträffa i högkvarteret den 6 
december för erhållande av nätmare order. 

För Tolvajärvfriktningen avdelades ur Överbefälhavarens reserv
division (6. divisionen) vid Luumäki, nordväst om Viborg, dels ett 
infanteriregemente (I 16) under befäl av överstelöjtnant A. Pajad, 
dels en artilleridivision (III/ A 6 ). 

Ilomantsriktningen skulle som förstärkning få en av tre svaga och 
med skidor klent utrustade ersättningsbataljoner bildad Avd A. 

I 16 var uppsatt i Tammerfors och bestod till stor del av stadsbor. 
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Samma var förhållandet med den i Björneborg uppsatta artilleri
divisionen. 

De för Tolvajärvi avsedda förstärkningarna skulle urlasta i Värt
silä. 

överste Talvela anlände till högkvarteret i St Michel den 6 de
cember på morgonen. Där erhöll han av överbefälhavaren en kate
gorisk order "att såsom kommendör för en överbefälhavaren direkt 
underställd grupp slå den mot Korpiselkä och Ilomants framryckande 
fienden". I sina minnen säger Mannerheim: "Jag betonade att han, 
trots att stora värden stodo på spel, icke kunde påräkna annan för
stärkning än den som var på väg - - -". 

Överstelöjtnant Pajad medföljde första transportechelongen av 
I 16. Under transporten sammanträffade han med överste Talvela, 
som gav honom order att omedelbart efter urlastningen vid Värtsilä, 
som beräknades ske klockan 1800, bege sig till fronten, så att han 
kunde orientera om läget, när Talvela anlände till Värtsilä på natten 
mellan den 6 och 7 december. 

Terrängen vid T olvajärvi. 

Tolvajärvitrakten var under fredstid på grund av sin naturskön
het mycket omtyckt av turister. Det som förlänade landskapet dess 
karaktär va1· de smala åsarna mellan de många långsträckta sjöarna, 
som sträckte sig i nord-sydlig riktning och bildade ett mer eller 
mindre sammanhängande sjösystem. 

Längst österut sträckte sig norr om landsvägen i nord-sydlig rikt
ning Ala-Tolvajärvi, som med ett sund var förenad med Taikinajärvi 
alldeles invid landsvägen. Denna senare sjö åter var genom sundet 
Ristisalmi förenad med Sorsajärvi söder om landsvägen. över Risti
salmi gick en landsvägsbro. Söder om Sorsajärvi sträckte sig den 
stora Ylä-Tolvajärvi, vars västra del benämndes Saarijärvi. Norr 
om landsvägen var Taikinajärvi med ett sund förbunden med en 
långsträckt sjö. I väster skildes dessa två sjöar genom smala näs från 
två andra sjöar, av vilka den södra benämndes Kuikkajärvi och 
sträckte sig till landsvägen. Mellan de nu nämnda sjöarna, vilka till-
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sammans bildade ett system löpte landsvägen från Ristisalmi i hu
vudsak på en smal ås. 

Till nästa sjösystem, Tolvajärvi med sammanhängande och an
gränsande sjöar, var avståndet längs landsvägen omkring två kilo
meter. Längst österut sträckte sig Taivaljärvi, skild från den stora 
Tolvajärvi genom en smal ås, som var genomskuren av ett smalt 
sund, Kivisalmi, över vilket fanns en landsvägsbro. I södra delen av 
Tolvajärvi fanns ett par öa1·, av vilka den norra och största var 
Kotisaari. I norr var Tolvajärvi genom ett sund, Hevossalmi, för
bunden med den lilla Myllyjärvi. Denna åter var med en lång, myc
ket smal ås skild från Hirvasjärvi, som sträckte sig Hl.ngt nordväst ut. 

Ungefär mitt på Tolvajärvis västra strand låg Tolvajärvi by och 
på ett näs mellan Tolvajärvi, Myllyjärvi och Hirvasjä1·vi Tolvajärvi 
turistgård. 

Under sommarförhållanden skulle denna terräng ha varit den mest 

idealiska försvarsterräng, och det skulle dä ha varit omöjligt att 
kringgå ställningarna i de väglösa och kärruppfyllda ödemarkerna 
på ömse sidor om vägen. Men även vintertid erbjöd den försvararen 
mänga fördelar, framför allt genom de långa skjutfälten där. 

I sunden och på Tolvajärvi hade råkar uppsågats. 

De inledande striderna vid T olvajärvi. 

Tidigt på morgonen den 7 december nådde ryssarna med strids
vagnar fram till Ristisalmi och försökte övergå sundet. Isen på råkar
na var emellertid så svag, att den ej ens bar enstaka karlar. Flera av 
angriparna drunknade i råkarna, och där försvann också en och 
annan stridsvagn. Cykelbataljonen 7 understöddes vid försvaret 
fektivt av 9. batteriet A 13, som från början ingätt i Avdelning R, 
och av 5. batteriet A 12, som den 6 december ställts till avdelningens 
förfogande. Fienden tillfogades svåra förluster och drog sig in i 
skogarna. På eftermiddagen forcerade ryssarna emellertid Risti
salmi, och cykelbataljonen drog sig då mer eller mindre i upplös
ningstillstånd tillbaka. 

I övrigt var läget, då Pajad sent på eftermiddagen anlände till 
fronten efter sitt sammanträffande med Talvela i Värtsilä, föl
jande: 
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- 3. kompaniet av Självständiga bataljonen 10 och Självständiga
bataljonen 9:s huvudkrafter befunna utanför vänstra flygeln 1101T 

om sjösystemet. 
2. kompaniet av Självständiga bataljonen 10 och 1. kompaniet

av Självständiga bataljonen 9 befunnno sig i trakten av och nordöst 
om Kangasvaara. 

- 1. Kompaniet av Självständiga bataljonen 10 befann sig utan
för högra flygeln. 

8, kompaniet I 37 stod vid Kivisalmi. 
Självständiga bataljonen 112 befann sig i trakten av Tolvajärvi 

by. 
I. bataljonen I 16 var under biltransport fram till Tolvajärvi.

Pajari övertog omedelbart frontansvaret och Avdelning R upp
löstes. Han fattade snabbt sitt beslut. Detta innebar, att den verk
samhet mot fiendens flanker, som förutsetts redan vid hans samman
träff ande med Talvela i V�irtsilä, skulle fortsätta. Förutsättningen 
för en sådan aktiv verksamhet var, att en hållbar "propp" skapades 
i huvudvägens riktning. Därför skulle Cykelbataljonen 7 framgå till 
passet öster om Ristisalmi. Efter att ha fattat sitt beslut förstärkte 
Pajari den starka gruppen utanför vänstra (nona) flygeln med yt
terligare två kompanier m Självständiga bataljonen 112, så att en
dast ett kompani av denna bataljon blev kvar vid Tolvajärvi. 

Om Pajaris plan fäller Kukkonen följande omdöme. 

"Strävan var s?ilunda att genom aktiv verksamhet mot fiendens flanker 
och rygg bromsa upp hans framryckning, hindra honom fran att utveckla 
sig utanför huvudvägen och kanalisera honom utmed landsvägen samt skapa 
förutsättningar för övergång till ett avgörande anfall, när förstärkningar 
hade anlänt. 

Beslutet var såtillvida oriktigt, att det icke tog hänsyn till truppernas 
prestationsförmåga. Det hade plötsligt fattats i ett tvångsläge, och mycke• 
hade därvid icke beaiktats, som skulle framkommit vid ett grundligare be
dömande av läget. Grundförutsättningen för realiserandet av det fattade
beslutet var, att försvaret i huvudvägens riktning skulle hålla, men redan 
denna grundval svek. I varje fall återspeglar beslutet chefens aktivitet och 
djärvhet. Det var det första allvarliga försöket att gripa initiativet från 
fienden." 

Det kan vidare ifrågasättas, huruvida Pajari verkligen var under
kunnig om läget i huvudvägens riktning. Det förefaller, som om han 
trott att cykelbataljonen sedan den tvingats tillbaka från Ristisalmi 
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Tolvajärvi 

hunnit återsamlas. Men när Pajari sedan han utfärdat sina order be
gav sig fram, därvid medförande två kulsprutor från Värtsilä, och 
hunnit fram till sydöstra spetsen av Hirvasjärvi, mötte han Cykel
bataljonen 7 i full flykt. Något tal om att besätta näset vid Kuikka
järvi mellan Kivisalmi och Ristisalmi kunde det därför icke bli. 

Kvar fanns nu i landsvägens riktning endast 8. kompaniet I 37, 
som var i hög grad uttröttat, jämte en kulsprutetropp vid Kivisalmi. 
Uppgåves detta näs skulle förbindelserna med de bataljoner som 
framryckte i norr bli avskurna. 

När natten bröt in var läget ytterligt ansträngt, och det var pro
blematiskt om de drygt två bataljoner som utsänts på vänstra fly
geln skulle kunna åstadkomma någonting. Det hängde ju på ett hår 
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om nproppen'' (8. kompaniet I 37) vid Kivisalmi skulle hålla. Under 
natten avvärjde detta med en del kulsprutor förstärkta kompani, 
vats fysiska motståndskraft höll på att brista, fientliga försök att 
tränga fram. Det var endast tack vate Pajaris personliga ingripande 
som försvaret här vid midnatt kunde stabiliseras i linjen Kotisaari-
Taivaljärvi. Också säger Kukkonen om läget: 

''Initiativet höll !lter pil att glida över i fiendens händer. Planens svaga 
uppbyggnad började blottas, då fienden allvarligt kunde hota förbindel
serna för Avdelning Pajaris (Avdelning P) huvudkrafter, som opererade 
i norra delen av passterrängen. Huruvida uppgiften skulle kunna fyllas -
att uppehålla fienden vid Tolvajärvi, till dess de reserver som skulle an
lända hunne grupperas för anfall - föreföll mycket tvivelaktigt.'' 

I detta läge började I bataljonen I 16 under befäl av kapten Her
ranen att anlända med biltransport. Förbanden dirigerades på efter
natten fram till ovannämnda linje, och 8. kompaniet I 37 drogs till
baka till Tolvajärvi by. 

Tidigt på morgonen den 8 december öppnade det ryska artilleriet 
eld, men det dröjde ett stycke in på eftermiddagen, innan ryssarna 
skredo till anfall. Försvaret bröt inom kort samman, och ryssarna 
besatte Kotisaari och terrängen kring turistgården samt hotade Tol
vajärvi by. Härom skriver Kukkonen: 

"I. bataljonen I 16, som var rekryterad av värnpliktiga från industri
staden Tammerfors och som saknade krigserfarenhet, kom sillunda att från 
början bli utsatt för ett alltför hårt prov, och pil eftermiddagen bröt dess 
försvar samman. Bataljonen förlorade en stor del av sin materiel och flydde 
i upplösning ända till Kokikari by (omkring 1 mil väster om Tolvajärvi), 
där försök gjordes att samla ihop den och organisera den pil nytt, men 
ännu nästa dag strövade smärre grupper kring på vägarna ända till 
Korpiselkä." 

Efter ryssarnas besättande av Kotisaari kom Tolvajärvi by i blick
punkten. Det var nu icke längre fråga om någon "propp" öster om 
sjösystemet, det gällde nu att till varje pris hålla västra stranden av 
Tolvajärvi, om över huvud taget något anfall i denna riktning skulle 
bli möjligt, sedan förstärkningar anlänt. 

För försvaret av Tolvajärvi by och sjösystemets västra strand 
fanns i detta läge, då I bataljonen I 16 började strömma tillbaka och 
ryssarna nådde Kotisaari, endast kompaniet ur Självständiga batal
jonen 112 samt delar av stabskompanierna vid denna bataljon och 
Självständiga bataljonen 9. 
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Till all lycka började i detta läge första transportechelongen 
av III bataljonen I 16, 8. och 9. kompanierna, anlända under kapten 
Turkka. Dessa kompanier sändes direkt från bilarna fram till för
svarslinjen, därvid beskjutna av artilleri och infanteri. Sista eche
longen av III bataljonen I 16, 7. kompaniet, anlände omkring kloc
kan 1800. Kven detta kompani insattes omedelbart liksom också 8. 
kompaniet I 37, vars vila alltså icke blev lång. Samtliga truppför
band i främre linjen underställdes kapten Turkka. Denne fick o·rder 
att sätta sig i besittning av terrängen kring turistgården eller att 
under alla förhållanden hålla ställningen väster om sjön. Fienden 
hade emellertid hunnit sätta sig fast på motsatta stranden, varför 
kapten Turkka icke ansåg att det fanns några möjligheter för ett 
framgångrikt anfall. Ett anfall, som beordrats så förhastat, skulle 
knappast, säger Kukkonen, ha varit på sin plats i detta läge med 
trupper, som saknade krigserfarenhet och som nyss anlänt. 

När även denna "friska" bataljon insatts i stridslinjen hade Pajari 
icke längre någon reserv att förfoga över. Hans drygt två bataljoner 
starka grupp norr om sjösystemet stod alltjämt kvar, men dess för
bindelser voro avskurna. Cykelbataljonen 7 befann sig under re
organisation och I bataljonen I 16 hade ännu icke återsamlats. II 
bataljonen I 16 hade hejdats av överste Talvela och grupperats som 
reserv vid Tjokki (omkring 1,5 mil väster om Tolvajärvi), men även 
denna bataljon ställdes under loppet av den 8 december till Pajaris 
förfogande, trots det allvarliga läget vid Ilomants. Den beräknades 
emellertid icke hinna fram förrän på morgonen den 9 december. Aven 
III divisionen A 6 (utom ett batteri som dirigerats till Ilomants) 
beräknades hinna fram först på förmiddagen samma dag. 

Sådant var läget, då överste Talvela sent på kvällen den 8 decem
ber, anlände till Tolvajärvifronten. 

Efter sammanträffandet med Pajari i Värtsilä tidigt på morgonen 
den 7 december, hade Talvela måst kvarstanna där, då hans stab 
ännu icke anlänt. Intill dess hade han till sitt förfogande endast sin 
personlige adjutant, skyddskårsfältväbel Koskela, varjämte läns
mannen i Värtsilä verksamt biträdde vid transporternas ordnande. 

Minst lika stora bekymmer som Tolvajärvifronten beredde honom 
denna dag Ilomantsfronten. Där ville bataljonschefen uppge Möhkö 
och dra sig tillbaka till Oinasalmi. "Först så hårda medel som kunna 
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användas i telefon", säger Talvela, "ledde till att Möhkö hölls. 
enden förhöll sig ännu följande dag relativt passiv där, och förstärk
ningarna nådde fram i tid". 

Talvela säger vidare: "Ilomantsriktningen har i allmänhet förbli
vit obeaktad, men om det ej lyckats att så orubbligt hålla den.i vårt 
våld, hade operationerna i Tolvajärvitrakten tagit en annan vänd
ning, vilket åter hade inverkat på IV. armekårens belägenhet". 

Överste Talvelas stab anlände till Värtsilä den 8 december klockan 
1250. Ursprungligen var denna stab uppsatt för en särskild grupp, 
Avdelning Hanell, med särskilda uppgifter i sydvästra Finland. 
Stabschef var överstelöjtnant M. K. Stewen. Om honom säger Tal
vela: "Jag träffade för första gången min stabschef, överstelöjtnant 
M. K. Stewen, en framstående och viljekraftig generalstabsofficer,
med vilken jag skulle ha ett angenämt samarbete under gruppen Tal
velas skiftesrika krigsoperationer."

När Talvela den 8 december lämnade Värtsilä för att bege sig till 
Tolvajärvifronten, hade han redan fått rapport om att "I bataljonen 
I 16:s front brustit och att bataljonen var stadd på återtåg i upp
löst tillstånd". Härtill tillägger Talvela: 

"Detta var så mycket betänkligare som bataljonen, tillhörande det tavast
ländska elitregemente, vilket sedermera utmärkte sig på ett lysande sätt, 
nr.ss kommit till fronten. Det föreföll som om ej ens närvaron av Pajari, 
vilken jag i hög grad litade på, kunnat hejda den av ett olyckligt öde med 
oemotståndlig kraft vållade reträtten från Tolvajärvi. Dystrare än någon
sin tidigare for jag till fronten, ledsagad av överstelöjtnant Räsänen och 
min trogne adjutant Koskela." 

På vägen fram till fronten stötte Talvela ihop med spillrorna 
av bataljonen. Han skriver härom: 

"Efter det jag passerat Kokkari mötte jag på vägen enskilda män och 
t. o. m. plutoner, som gripna av uppenbar panik sökte rädda sig genom
flykt. Dessa plutoner voro delar av den slagna I/I 16, Jag fick fatt på 
nagra officerare och gav dem order att samla trupperna och ställa sig som 
reserv i trakten av Varolampi. Senare kunde jag likväl konstatera, att dessa 
spillror av bataljonen, liksom dragna av en oemotståndlig kraft, färdades 
ända till Kokkari och Tjokki, Annu dagen därpå kunde jag, då jag for 
genom Kokkari och fienden besköt platsen med granatkartescher, fastslå 
att panikstämning var rådande bland de trupper som samlats dit," 

Då Talvela anlände till Pajaris kommandoplats vid en vägkrök 
mittemot Kotisaari omkring 300 meter från stranden, fick han en 
ingående orientering om läget. Detta var ytterst kritiskt. 
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- Från kapten Turkka kom just meddelande, att han kunde hålla
ställningarna endast om han erhöll ett tillskott av kulsprutor. 

- Sedan fienden bemäktigat sig den till Honkavaarn ledande
vägen på östra sidan av Hirvasjärvi var reträttvägen avskuren för 
bataljonen i Honkavaara, liksom också för den vid Kangasvaara. 

Talvelas uppfattning av läget framgår av följande uttalande: 
"En fullständig katastrof tycktes vara i annalkande, ty den överlägsne 

och av framgången stimulerade fienden kunde när som helst tänkas fort
sätta anfallet och genombryta fronten, varvid hata! jonerna ute på vänstra 
flygeln hade blivit helt och hållet nedgjorda eller drivna att irra omkring i 
skogarna. Den enda räddningen i detta, liksom i alla oklara och hopplösa 
lägen, var och är ett kraftfullt anfall på den närmaste fienden för att höja 
andan bland manskapet och få ett grepp om situationen. Jag framhöll detta 
för Pajari, som var av samma mening som jag och förklarade sig redo att 
personligen leda anfallet, varvid han dock anhöll att jag under tiden skulle 
ta hand om fronten, då dess upprätthållande under alla omständigheter var 
ett villkor för framgång." 

Anfallsplanen uppgjordes på några minuter. Talvela ansåg, att 
anfallet borde insättas i flanken på fienden söder om Kotisaari samt 
över denna ö mot fiendens förbindelseväg. Talvela erbjöd Pajari 
Cykelbataljonen 7 och ett just anlänt kompani av I 16 ( 4. kom
paniet, kompanichef kapten Isotalo). Pajari ansåg dock cykelbataljo
nen vara så förbrukad, att den icke var lämplig för ett anfall, och 
ville hellre endast ta med sig kompaniet Isotalo. Häremot opponerade 
sig Talvela, som ansåg starkare krafter absolut nödvändiga för före
taget. Sedan Talvela talat med cykelbataljonens chef, kapten Eriks
son, och av honom fått beskedet, att bataljonens folk icke dög till 
försvar men troligen kunde anfalla, utfärdade Talvela efter samråd 
med Pajari följande order: Pajari leder II bataljonen I 16:s på plat
sen varande kompani (kompanichef kapten Isotalo) över Tolvajärvis 
sydligaste öar till fiendens förbindelseväg, varifrån han faller fien
den i ryggen. Cykelbataljonen 7 anfaller i skydd av natten Kotisaari, 
erövrar det och rullar upp fronten i terrängen norr om Kotisaari. 

Pajari beslöt emellertid att ta med sig även huvuddelen av 9. 
kompaniet I 16, som anlänt på eftermiddagen och var insatt i trak
ten av Tolvajärvi by. Han startade !dockan 2200. 

Något senare klarnade situationen ute på vänstra flygeln. En un
derofficer anlände i uttröttat tillstånd från Självständiga bataljo
nen 10 med rapport om att läget där icke gav anledning till oro. 
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Kort innan hade Talvela fått erfara, att det fanns några skogsvägar 
norr om Hirvasjärvi, vadör han sände order till bataljonen vid 
Kangasvaara att dra sig tillbaka på dessa till Kokkari. En liknande 
order tillställdes bataljonen i Honkavaara. 

Kapten Eriksson gick med cykelbataljonen till anfall mot Kotisaari 
strax efter klockan tolv på natten. Redan i stridens början stupade 
kapten Eriksson, och hans bataljon råkade i mörkret i upplösning och 
drog sig i spridda hopar över Tolvajärvi. Den återsamlades på Tal
velas kommandoplats, som var fastställd som återsamlingsplats. 

Om faikssons anfall skriver Talvela: 

"Även om Erikssons anfall s/Uunda misslyckats, utövade det säkerligen 
en överrumplande verkan på fienden, och lika säkert är att det upplivade 
de i anfallet deltagande männen, Jag kunde konstatera, att dessa trots sin 
ytterliga trötthet vid sin återkomst voro besjälade av en vida stridbarare 
anda än då de gingo till anfall." 

Allt hängde nu på Pajari. Efter striden på Kotisaari, som endast 
pågick en halv timme, började livlig eld att höras från det håll, där 
Pajari antagligen befann sig. Från detta håll hördes sedan häftigt 
stridsbuller i ett par timmars tid. 

Det dröjde emellertid innan någon klarhet vanns om Pajaris öde. 
Någon rapport ingick ieke. Först mellan klockan sju och åtta på 
morgonen anlände slutligen Pajari själv, dödstrött, "men efter att 
ha utfört ett stordåd". 

Pajari avgav omedelbart rapport och fick sedan fara till Kokkari 
för att vila ut. Rapporten innehöll i huvudsak: 

- I skydd av mörkret hade Pajari lyckats fullständigt överraska
en fientlig styrka, som lägrat sig vid stockeldar, sedan han ljudlöst 
infångat en där utsatt post. Efter en kort men häftig eldstrid hade de 
fientliga styrkorna råkat i upplösning och i strid sinsemellan. Pajad 
ansåg då tiden vara inne att lösgöra sig. Medan fienden drabbade 
ihop inbördes förde han sin trupp tillbaka utan förluster. 

9. kompaniets plutoner hade kommit vilse och blivit skilda från
Pajaris övriga styrka. De hade emellertid enligt en fånges utsaga 
lyckats överrumpla en fientlig styrka, som lägrat sig vid Kivisalmi 
bro. K ven där hade fienden drabbat ihop sinsemellan, i det att två 
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Läget vid T olvajärvi den 11 december 

fientliga bataljoner där förde en nattlig strid med varandra. Det 
var därifrån det långvariga skjutandet hade hörts. 

Om Eriksson och Pajaris anfall skriver Kukkonen: 

"Erikssons och Pajaris oförvägna och framgångsrika anfall bragte för
virring i fiendens planer, ty följande dag blev det inget infanterianfall från 
hans sida. Finnarna vunna en oundgängligen nödvändig dag att stadga sitt 
försvar, organisera sina trupper och förbereda sitt anfall." 

Om Pajaris insats skriver slutligen Kukkonen: 

"Pajari fordrade mycket av andra, men även av sig själv. Hans person
liga ingripande i händelsernas gång hade hindrat ett sammanbrott, som 
oundvikligen syntes förestt Som hans förtjänst kan räknas uppkomsten av 
en stridsanda, som började växa fram hos trupperna som en följd av dessa 
nattliga händelser," 
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Den 9 december förflöt relativt lugn på Tolvajärvifronten. Aven 
ryssarna hade efter de nattliga striderna och efter sina inbördes sam
mandrabbningar behov att få vila ut och att reorganisera sina för
band. Också var stridsverksamheten på deras sida under dagen in
skränkt allenast till artillerield. 

Aven dagen därpå, den 10 december, förflöt relativt lugn på Tol
vajärvifronten. I överste Talvelas stab var arbetet på utarbetande 
av order för anfall den 11 december ifoll gång. 

När denna order utarbetades var grupperingen vid Tolvajärvi: 
(Se skiss sid. 87.) 

I försvarsställningen väster om sjöarna: 
III bataljonen I 16, 5. kompaniet I 16 och 3 kompaniet Själv
ständiga bataljonen 112. 
Utanför resp. norra och södra flyglarna på bevakning och 
sissiuppdrag: 
2. och 1. kompanierna ur Självständiga bataljonen 10.
I reserv och i vilokvarter (bivack) Självständiga bataljonen 9
samt återstoderna av II bataljonen I 16 och Självständiga ba
taljonen 10 samt Självständiga bataljonen 112 jämte hela Cy
kelbataljonen 7, de flesta förbanden vid Kokkari och Tjokki.

Den för den 11 decembet utarbetade anfallsordern kom emeller
tid aldrig till utförande. Planerna korsades av ryssarna. Dessa hade, 
då anfallen i fronten icke medförde några resultat, beslutat att genom 
dubbel omfattning betvinga det finska försvaret vid Tolvajärvi. Norr 
om Hirvasjärvi hade framsänts en bataljon ur I 718 med starkare 
styrkor sannolikt bakom. Denna bataljon nådde omkring klockan 
2200 fram till Korpiselkävägen omkring 3,5 kilometer bakom Tolva
järvifronten, där det fanns dels en hjälpförbandsplats dels förband 
ur III. divisionen A 6 och II bataljonen I 16:s stridstross. Artilleris
terna lyckades till en början stoppa fiendens framträngande. 

I detta ögonblick anlände Pajari, som varit på ordermottagning 
vid Korpiselkä. 

Om händelseutvecklingen skriver Kukkonen: 
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grupp på omkring etthundra man och gick omedelbart till attack. Visser
ligen gick denna stridsgrupp, som saknade inre stadga och utbildning, snart 
isär i nattens mörker, men striden fortsattes av smärre grupper. Självför
troendet hade tydligen vuxit. 1. och 4. kompanierna ur I 16, vilka stodo 
som reserv, gingo på fienden österifrån, medan Pajari angrep honom från 
väster, I striden deltogo även några improviserade avdelningar med auto
matvapen, vilka med bil framsänts från reserverna,ö I den beckmörka 
skogen uppstod en häftig och säregen närstrid, där det endast gick att 
genom lösenropet "Hakkaa päälle" Slkilja eget folk från fienden, Emellanåt 
hördes även inledningsorden till sången "Kuullos pyhä vala", då de spridda 
avdelningarna sökte liva upp varandra eller ange var de befunno sig. Fienden 
pressades ihop inom ett allt trängre område och tvingades slutligen in i 
den mörka ödemarken. Före klockan 0600 var läget uppklarat. Fienden läm
nade efter sig över 100 stupade, 8 kulsprutor, en granatkastare, en radio
station, kulsprutegevär, över etthundra gevär m. m. Ett tjugotal fångar 
togs. Aven de egna förlusterna hade varit avsevärda. Antalet stupade upp
gick till över 20 och antalet sårade till omkring 60. 

Denna strid fick bland frontmännen namnet "korvkriget" på grund av 
att många stupade hade en korvbit i handen, ja t. o. m. i munnen. Fienden 
var efter att ha vadat igenom den mörka ödemarken ytterli�t uttröttad
och led av hunger. När han nu träffade på finnarnas underhallsplats tog 
hungern befäfet över plilktkänslan och ett allmänt rumlande vidtog, Detta 
dröjsmål blev otvivelaktigt ödesdigert för fienden," 

Även den södra flygeln försökte ryssarna omfatta med en batal
jon. Detta flankanfall avvärjdes av flygelkompaniet, 9. kompaniet 
I 16, som med huvuddelen bildade ny front och gick till motanfall. 
Även här slogs fienden i grund och lämnade efter sig på stridsfältet 
70-80 stupade, 16 kulsprutor och annan materiel. Men även här
voro de finska förlusterna ansenliga; ett stort antal stupade, bland
dem kompanichefen, samt omkring 50 sårade.

Till all lycka för finnarna igångsatte ryssarna först i morgon
gryningen ett planerat anfall i vägens riktning över sjöarna, men 
detta anfall kunde blodigt avvisas. Klockan 1100 var allt åter lugnt. 

Finnarnas segerrika anfall den 12 december. 

Den för den 11 december utarbetade anfallsordern, om vars hu
vuddrag Pajari hade blivit orienterad innan han på kvällen den 
10 återvände från Värtsilä till fronten för att bli indragen i avvärj
ningen av den ryska omfattningen, innehöll bl. a., att Pajari vid 
middagstiden med sin grupp skulle gå till anfall med tyngdpunkten 

5 Genom stabschefens ingripande förhindrades alarmering av bataljonerna längre 
tillbaka. 

89 



på vänstra flygeln med mål att taga Tolvajärviterrängen. Denna 
stridsgrupp utgjordes av I 16 (utom I bataljonen), Cykelbataljonen 7 
och Självständiga bataljonen 112 jämte artilleriet. Återstoden: Själv
ständiga bataljonen 9 och 10, I bataljonen I 16 och 8. kompaniet 
I 37 stod till Talvelas förfogande. 

De ryska nattliga omfattningsföretagen natten mellan den 10 och 
11 december kullkastade, som redan sagts, anfallsplanen för den 
11 december men ingalunda anfallstanken som sådan. Det gällde nu 
att fastställa tidpunkten, då den kunde sättas i verket. 

Tiden arbetade för ryssarna, varför det gällde att snarast få i gång 
anfallet, om icke initiativet helt skulle glida finnarna ur händerna. 
Stabschefen överstelöjtnant Stewen var obetingat för att anfallet 
borde igångsättas den 12 december på morgonen, och till denna åsikt 
anslöt sig Talvela, medan Pajari med hänsyn till truppernas förslit
ning yrkade på ytterligare uppskov. Pajari, som betraktade frågan 
uteslutande från taktisk synpunkt, vann inget gehör hos Talvela. 

Det beslöts alltså, att anfallet skulle igångsättas den 12 december 
på morgonen. Planen gick denna gång ut på att genom dubbel om
fattning eliminera ryssarnas starka ställningar öster om sjösystemet 
vid Tolvajärvi och att därefter tränga fram i fiendens rygg. Emeller
tid ansåg Talvela det svårt "att tvinga den man, som på fronten skulle 
svara för anfallets lyckliga förlopp, att mot sin vilja skrida där
till". Med anledning härav vidtogs på stabschefens förslag vissa änd
ringar i anfalls )rdern för den 11 december, och en ny order utar
betades för den l 2 december. 

En ny grupp, Avdelning M, bildad av de utvilade bataljonerna, 
Självständiga hitaljonen 9 och I bataljonen I 16, som stodo till 
Talvelas förfogande, skulle under major Malkamäkis befäl gå till 
anfall i terräng,en norr om Hirvasjärvi. Detta anfall borde, om det 
lyckades avancera, kunna draga med sig Pajaris trötta fronttrupper, 
vilka dessutom förstärktes med Talvelas sista förband: Självständiga 
bataljonen 10 och 8. kompaniet I 37. 

Pajari skulle alltså, sedan Malkamäkis anfall kommit i gång, an
falla inom sitt område och då övertaga ledningen av hela anfalls
styrkan. 

På grund av felorientering kom Avdelning Malkamäki fram till 
västra stranden av Hirvasjärvis norra del och icke till terrängen norr 
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om sagda sjö, som var angiven som grnpperingsterräng. Då tiden 
hastade gavs här klockan 0715 order att anfallet skulle igångsättas 
över sjön med Självständiga bataljon 9 i främre linjen. Anfallet igång
sattes klockan 0845. Bataljonen tog sig utan svårighet över sjön och 
framträngde vidare, medan 3. kompaniet I 16 sökte komma över 
sjön norr därom. Detta kompani stötte emellertid omedelbart ihop 
med ryskt infanteri ur I 718, som där höll på att grupperas. Kom
paniet kastades tillbaka och råkade i upplösning. Självständiga ba
taljonen 9 hade under tiden invecklats i en hård strid med fienden 
vid Hirvasvaara. K ven denna bataljon råkade i upplösning och en
dast smärre grupper återstodo för att trygga vänstra flanken, medan 
övriga delen flyktartat strävade mot Tolvajärvivägen. 

Men en tröst i olyckan var, att även ryssarnas planer korsats. 
I 718 kunde icke fullfölja den omfattning, som påbörjats. De båda 
motståndarna hade då de drabbade ihop "neutraliserat varandras 
stötkraft". 

Pajari hade emellertid beslutat att icke invänta resultatet av Mal
kamäkigruppens anfall utan började anfallet klockan 0800. 

Pajarigruppen var då grupperad: 
- i främre linjen från norr räknat II bataljonen I 16, III batal

jonen I 16, Självständiga bataljonen 112
- i reserv väster om Myllyjärvi Självständiga bataljonen 10

(utom ett komp) Cykelbataljonen 7 och 8. kompaniet I 37
- i terrängen söder om sjösystemet 1. kompaniet Självständiga

bataljonen 10 för anfall mot fiendens förbindelseväg.
Det var emellertid endast Självständiga bataljonen 112, som vid 

utsatt tidpunkt kunde gå fram till anfall mot Kotisaari. II bataljonen 
I 16:s anfall över Hevossalmi mot turistgården6 måste uppskjutas, då 
grupperingen icke var slutförd och artilleriet icke kunde börja verka 
förrän klockan 0930, Bataljonen ansatte sitt anfall klockan 1000. 
Tätplutonen blev illa åtgången men lyckades med åtta man fil fot
fäste i närheten av turistgården. Bataljonens huvuddel kunde där
efter relativt lätt ta sig över. 

Snart anlände rapport om att bataljonen stött på hårt motstånd 
framför turistgården och icke kunde avancera. Från Självständiga 

6 Denna lag pil. udden mellan sjöarna Tolvajärvi och Myllyjärvi (jfr sid. 81).
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bataljonen 112 hade någon rapport icke ingått. Pajari stod nu inför 
alternativet att eventuellt avbryta anfallet. Men med tanke på den 
stora grupp som befann sig non om sjösystemet emot Gruppen Mal
kamäki ansåg han fiendens svaga punkt finnas vid turistgården. Han 
beslöt nu att insätta alla sina reserver där. Order härom gavs om
kring klockan 1200. Före klockan 1600 var terrängen kring turist
gården helt i finnarnas hand. 

Självständiga bataljonen 112 hade kunnat besätta södra spetsen 
av Kotisaari. Vid middagstiden insattes även III bataljonen I 16 
mot ön, som efter växlingsrika strider intogs före klockan 1800. 

Striden vid Tolvajärvi hade slutat med en vacker seger för Pajaris 
trupper. Fienden var slagen, hans förluster voro stora, icke minst 
materielförlusterna. Han förlorade bl. a. två batterier, ett tjugotal 
stridsvagnar och sextio kulsprutor. 

Men även finnarnas förluster hade varit betydande. Med hänsyn 
till truppernas tillstånd ansåg sig Pajari icke omedelbart kunna igång
sätta någon förföljning. Känningen med fienden gick förlorad. Först 
följande dag, den 13 december, fick Cykelbataljonen 7, som fram
sänts, kontakt med fienden klockan 1400. Därvid fick man den upp
fattningen att fienden befann sig på flyktartat återtåg. 

Operationerna mellan T olvajärvi och Aittojoki. 

Den 14 december på morgonen började Pajaris trupper fram
ryckningen. Pajari hade förutsatt, att det skulle bli fråga om en 
ren förföljning, men så blev ingalunda fallet. Fienden hade snabbt 
förstärkt: ställningar vid Ristisalmi och i terrängen öster därom. För 
att betvinga dessa ställningar måste Pajari successivt insätta samt
liga sina trupper, och först natten till den 16 december var fiendens 
motstånd helt brutet. 

Under den fortsatta framryckningen mot Kgläjärvi växte fiendens 
motstånd, och han började åter uppträda mycket aktivt. Så lyckades 
en fientlig bataljon den 16 december ta sig fram i finnarnas rygg, och 
först efter tl'e timmars skogsstridei· kunde den fördrivas. Enligt 
fångars utsagor var en ny rysk division, 75. divisionen, nu med i 
elden. 

Den 18-20 december fördes oavbrutna hårda strider mot fient-
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Läget vid T olvajärvi den 12 december 

liga styrkor framför Jigläjärvi. Först sent på kvällen den 21 decem
ber kunde anfallet mot Jigläjärvi by inledas och efter hårda strider 
intogs byn den 22 december på kvällen. Hade de ryska ställningarna 
före Jigläjärvi måst erövras "näste efter näste", måste själva byn 
erövras "ruin efter ruin". 

Om framryckningen mot Jigläjärvi säger Talvela, att han på
skyndade operationema för att den nya ryska divisionen, 75. di
visionen, skulle kunna slås, innan den i sin helhet hann fram till 
fronten. Och han tillägger: 

"Min andra princip var att fienden skulle attackeras ständigt, oupphörligt, 
natt och dag. Mina krigserfarenheter ha nämligen bibragt mig den över
tygelsen, att av de tre lidanden, kyla, hunger och trötthet, som fresta pli 
en trupps motståndskraft, är tröttheten den allra verkningsfullaste. Den 
fräter på truppernas och befälhavarnas nerver och krossar moralen." 
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Under framryckningen mot Agläjärvi rapporterade Pajari dag 
efter dag om truppernas tilltagande trötthet. För att motverka denna 
bestämde Talvela, att ett par bataljoner skulle dragas tillbaka från 
de stridande trupperna och ställas som reserv för att, då anfallsrö
relsen avstannade, åter tilldelas Pajari. 

Efter ytterligare strider nåddes slutligen den 23 december Aitto
jokilinjen, där Grupp Pajari inrättade sig till försvar. Denna linje 
kunde hållas ända till krigets slut. 

Under de här skildrade striderna uppgingo gruppen Pajaris för
luster till sammanlagt 630 stupade och 1 320 sårade eller till om
kring 30 0/o av förbandets styrka. 

Slutotd 

Tolvajärvislaget blev den första finska segern i de rörliga striderna 
under Vinterkriget. Genom denna och de fortsatta operationerna 
fram till Aittojoki eliminerades det allvarliga ryska flank.hotet i 
Tolvajärviriktningen. Men segern var icke blott av taktisk och stra
tegisk utan även och det i hög grad - av moralisk betydelse, i det 
att den stärkte självtilliten hos trupperna likaväl som i hemorten. 

Den uppgift ledarna ställdes inför var utomordentligt svår. Det 
gällde för dem att med betydligt underlägsna trupper realisera det 
beslut överbefälhavaren fattat: att slå fienden. Ingentii1g fick hindra 
detta. Pajari och Talvela mötte i tur och ordning vid sin ankomst 
till fronten i panik tillbakaströmmande trupper: cykelbataljonen och 
I. bataljonen I 16. Den förra bataljonens stridsanda hade betänkligt
försvagats under den passivt förda fördröjningen, och den senare,
som efter biltransporten kastades direkt in i striden, hade icke bestått
eldprovet. Ledarnas viljestyrka sattes på hårda prov. Betecknande är,
att Talvela icke drog sig för att - sedan cykelbataljonen återsamlats
- insätta den till anfall, efter det att han av bataljonschefen fått
beskedet, att bataljonens folk icke dög till försvar men troligen kunde
anfalla.

Talvelas och Pajaris första plan att använda huvudkrafterna utan
för vänstra flygeln för omfattning kunde icke realiseras, då fronten 
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bröt samman och därmed förbindelserna till omfattningsgruppen 
blevo avskurna. Detta hindrade icke att de i stället omedelbart igång
satte en stöt på högra flygeln. Pajatis djätva nattliga företag genom
fördes med framgång i det att hans plötsliga attack åstadkom för
virring hos ryssarna och deras framryckning avbröts momentant, 
varigenom andrum erhölls. 

"Den enda räddningen i detta, liksom i alla oklara och hopplösa 
lägen, var och är ett kraftfullt anfall på den närmaste fienden för att 
höja andan bland manskapet och få ett grepp om situationen", säger 
också Talvela. 

Planen att omfatta bibehölls även, när tiden var inne att igång
sätta det allmänna anfallet. Inte heller då kunde planen realiseras 
på grund av att omfattningsgruppen stötte på en stark fientlig om
fattningsgrupp och råkade mer eller mindre i upplösning. Snödjupet 
hindrade ännu icke ryssarna att uppträda långt på sidan om marsch
vägen. Trots detta höll Pajari fast vid anfallstanken men satte nu 
in sina sista reserver till frontalt angrepp - och segrade. 

Det behövdes - för att använda Mannerheims omdöme om Tal
vela - "en orädd och viljestark befälhavare, som ägde det mått av 
hänsynslöshet en offensiv mot en övermäktig motståndare krävde". 
Mannerheim hade icke missräknat sig på Talvela, som visade sig 
väl vuxen att med bistånd av Pajari, som icke stod honom efter, 
genomföra överbefälhavarens beslut, 

SUMMARY 

A succesful Finnish defence of the Karelian Penninsula was dependent upon 
the stopping in time of a Russian penetration westwards north of the lake Ladoga. 
Contrary to expectation the Russians already from the beginning put in strong 
forces in all directions across the horder. The Finnish fronder defence was 
extremely weak and rapidly had to yield to the superior numbers of the enemy. 
In many places the situation therefore soon appeared threatning to the Finns, 
especially in the directions of Tolvajärvi and Ilomants. To eliminate this threat, 
the Finnish commander-in-chief decided, on the 5th of December, the sixth day 
after the outbreak of war, to put in parts of his scanty reserves in order to 
heat the enemy, The Russians could not make use of their superiority in numbers 
and supplies due to the woody and difficult terrain. Their columns on the 
different roads could not cooperate because of lack of communications to the sides. 

The task was given to Colonel Talvela. Thanks to his will power, and with 
the help of Lieutenant colonel Pajari, he managed to overcome all frictions and 
beat the enemy. The Finnish forces pene.trated into Aittojoki, where the situation 
was stablized, 

95 



STRIDERNA I OFO'TENFJORDEN 

DEN 9-13 APRIL 1940 

Av J. E. OLOW 

Avsikten med följande studie är främst att lämna en sammanfatt
ning av striderna i Ofotenfjorden under dagarna 9-13 april 1940. 
Tidigare svenska redogörelser ha antingen skrivits medan källmate
rielet var ofullständigt och ännu hade en viss propagandakaraktär, 
eller med stöd av uppgifter från endast ena sidan.1 

Det norska sjöförsvaret i Ofoten-området. 

Den 1 april 1940 bildades norska flottans Ofotenavdelning under 
befäl av chefen för 1. pansarskeppsdivisionen, tillika fartygschef 
på pansarskeppet Norge, dävarande kommendörkaptenen P. Askim.2 

Kärnan i avdelningen utgjordes av de båda pansarskeppen Norge och 
Eidsvold. Förutom pansarskeppen bestod avdelningen av följande 
fartyg: 

ubåtarna B 3 och B 1,
uMtsdepäfartyget Lyngen,
kustbevakningsfartygen Michael Sars och Senja,
bevakningsbåtarna Kelt, K vitöy, Syrian och Svalbard ll.3 

Pansarskeppen voro visserligen norska flottans största och starkaste 
fartyg, men de voro byggda år 1900, dvs. jämngamla med svenska 
pansarskeppet Dristigheten och i stort sett av liknande typ. De kunde 
knappast användas för strid i öppen sjö men man beräknade, att 
under manöver inne i fjordama deras svåra och medelsvåra artilleri 
kunde få god verkan, medan den låga farten där skulle vara till 
mindre nackdel. Det måste dock framhållas, att rikt- och laddnings-

1 Det politiska spelet i samband med den tyska oakupationen, den tyska opera
tionsplanen och de brittiska planer, som voro uppgjorda för ett ingripande i 
Skandinavien, lämnas här åsido. 

Operationerna i Ofotenfjorden framgår av kartorna på bokens sista sida. 
2 Askim utgav år 1947 ett häfte med titeln "Det tyske angrep på Narvik". 

Häftet innehåller en samling rapporter från olika medagerande, i allmänhet skrivna 
samtidigt med eller tiden närmast efter det händelserna utspelats. 

3 Närmare data för fartygen framgår av tabellen i bil. 3. 
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Översiktskarta över Vest- ocb Ofotenfjordama 
med det brittiska minfältet och styrkornas lägen 
den 9 april 

anordningarna voro omoderna och instrumentell eldledning praktiskt 
taget obefintlig. Deras skydd och vattentäta indelning var helt otids

enliga. 
Ubåtarna voro påbörjade år 1915 och sjösatta B 1 1923 och B 3

1926. De v01·0 helt föråldrade och knappast användbara i strid. Be
vakningsbåtarna voro i neutralitetsvakten mobiliserade trålare, lik
som kustbevakningsfartygen utan stridsvärde och avsedda för rena 
bevakningsuppgifter. 

Något kustartilleri fanns icke i Narviks-området. De kanoner, 
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Pansarskeppet Norge och 
Eidsvold ankrade och 
akterförtöjda i N arvik 
den 8 april 

som stått uppställda vid Ramnes, hade kort tid innan nedmonterats 
och sänts till Bergen-området.4 

Handelsfartyg i Narvil?. 

I Narviks hamn lågo den 9 april följande handelsfartyg vid kaj 
eller till ankars i väntan på kajplats: 

norska: Saphir 4306 brt 

svenska: 

nederländska: 

brittiska: 

Cate B 4285 » 

Haalag 1758 » 

Eldrid 1712 » 

Boden 4265 » 

Oxelösund 5613 » 

Strassa 5602 » 

Torne 3792 » 

Berenice 1177 » 

Dordrecht 4402 » 

Blythmore 6582 » 

Mersington Court 5141 » 

North Cornwall 4304 » 

Riverton 5378 » 

Romanby 4887 » 

4 Den tyska planläggningen räknade dock med kustbefästningar både vid Ram
nes och det mitt emot på sydsidan av fjorden liggande Hamnes. 
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N arviks inre hamn med handelsfartyg till ankars 

Rombaks/jorden med förträngningen vid Straumen 



tyska Jan Wellem 11780 ,, 

Aachen 6388 " 

Altona 5892 " 

Bockenheim 4902 " 

Frielinghausen 4339 " 

Hein Höier 5836 " 

Lippe 7849 ,, 

Neuenfels 8096 " 

Planet 5821 " 

De flesta fartygen voro malmångare. De brittiska fartygen vorn 
bestyckade med luftvärnskanoner, en a två per fartyg, till självför
svar. Den tyska Jan Wellem hade last av förnödenheter för de 
kommande trupperna. Däremot synes fartyget ej ha haft trupper 
eller vapen ombord. Den olja, som medfördes i lasten, torde i första 
hand ha varit avsedd för ubåtar, ehuru den på grund av omständig
heterna kom att levereras till de tyska jagarna. Jan W ellem var ett 
valf ångstfartyg, övriga tyska fartyg malmångare. 

Den tyska styrkan. 

Den jagarflottilj, som under befäl av kommendäl' Bonte styrde 
in i Vestf jorden natten till den 9 april, bestod av följande tio jagare: 
Georg Thiele, Wolfgang Zenker, Bernd von Arnim, Erich Giese, 
Erich Koellner, Diether von Roeder, Hans Ludemann, Hermann 
Kiinne, Wilhelm Heidkamp (flaggskepp) och Anton Schmitt.5 

Kven tyska ubåtar opererade i området. Hur många av dem som 
funnos i Narviks-området är dock något osäkert. Enligt Hubatsch 
hade fem ubåtar sänts till Ofotenfjorden, nämligen U 25, U 46, U 51, 
U 64 och U 65. Två ubåtar, U 44 och U 64, sänktes i samband med 
striderna den 10 och 13 april, och det förefaller troligt att U 46 och 
U 44 har förväxlats. Ubåtarna kommo aldrig att ingripa direkt i 
striderna. 

6 I fortsättningen kommer endast efternamnen att användas. Närmare data för
jagarna och de tyska ubharna framgilr av tabellen i bil. 3. 
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De brittiska styrkorna. 

Den brittiska minfällningen i Vestfjorden på morgonen den 8 
april hade skyddats av en styrka bestående av bl. a. slagskeppet 
Renown och fyra jagare ur 2. jagarflottiljen (HardJ', Htmter,Hotspttr 
och Havock). På morgonen den 9 april hade denna styrka haft en 
kort stridskontakt med de tyska slagskeppen Scharnhorst och Gnei
sena1,1, väst Lofoten, varefter jagarna sänts att bevaka Vestfjordens 
mynn111g. 

Minfältet i Vestfjorden (för övrigt det enda som lades ut av de 
tre kungjorda fälten utanför norska kusten) sträckte sig från udden 
Hovden (NO Bodö 19 distansminuter i nordvästlig riktning (N 
Landegodes fyr). Minfältet, vars läge utsändes på rundradio en 
halv timme efter det sista minan fällts, spärrade inomskärsleden från 
Vestfjorden ost Landegode till Bodö. Fartyg från Narvik måste för 
att kringgå mineringen gå utanför norskt territorialvatten från Maa
leöy Skarholmens fyr till Tennholmens fyr. Dess läge framgår av 
översiktskartan och bil. 1. 

Mineringen utlades av fem jagare under närskydd av 2. jagarflot
tiljen. Med kännedom om de dåvarande brittiska jagarnas minkapa
citet kan det beräknas, att sammanlagt ca 200 minor fällts, troligen 
dock knappast så långt in mot strandkanten, som kungörelsen an
givit. Minfällningen observerades av den norska bevakningsbåten 
Syrian, som avgav protest till jagaren Hostile, vilken låg kvar och 
bevakade minfältet. Sedan Syrian rapporterat sina iakttagelser till 
3. sjöförsvarsdistriktets (SFD 3) stab, fick båten order att stanna
kvar och patrullera nord minfältet varjämte Svalbard Il beordrades
ut för att patrullera syd fältet, K vitöy fick order att i Tjeldsundet
(vid Baröy) stoppa all sydgående trafik.6 

De norska fartygens lägen den 8 april. 

På morgonen den 8 april lågo pansarskeppen, ubåtarna, Lyngen 
och Senja i Narvik. Kelt låg på bevakning mellan Baröy och Tjeld
odden, Sars i Lödingen och Kvitöy på bevakning i Tjeldsundet. 

6 Närmare data för jagarna i brittiska 2 jagarflottiljen samt de brittiska fartyg, 
som utförde anfallet den 13 april, framg:t av tabellen i bil. 3. 
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Den tyska flottiljche 
jagaren 1Vilhelm Hr'z 
kamp 

Jagaren Bernd 
von Amim 

Jag aren Diether 
von Roeder 



Slagskeppet 
Warspite 

Jagaren 
Cossack 

Jagaren 
Hero 



Syrian och Svalbard Il hade, som nämnts, beordrats att patrullera 
vid minfältet. 

Kl 0600 hade avdelningschefen, som även var tjänsteförrättande 
chef för sjöförsvarsdistriktet, fått rapport om den brittiska minfäll
ningen i Vestfjorden. Pansarskeppen gjorde då klart skepp (intogo 
högsta strids beredskap) och stucko fyr i alla pannor men blevo kvar 
på sin plats i hamnen. Senare på dagen bankades fyrarna upp under 
pannorna (dvs. man släckte inte av helt utan höll pannorna varma 
med lägre nyck men klara att snabbt taga upp trycket igen). Ubå
tarna och Lyngen beordrades att klargöra sina stridstorpeder och 
avgå till Liland.7 

Kl 0810 avgingo ubåtarna från Narvik och förtöjde en timme 
senare i Liland, dit Lyngen anlände kl 1600. Under dagen hade båda 
båtarna gjorts klara för strid. 

På eftermiddagen lossade Eidsvold akterförtöjningarna och låg 
till ankars i hamnen. Kl 2000 nåddes avdelningschefen av ett från 
Storbritannien emanerande meddelande, att ett tyskt anfall mot 
Narvik kunde väntas vid midnatt. Pansarskeppen gjorde åter klart 
för gång och Eidsvold beordrades intaga beredskapsläge utanför 
hamninloppet. För att kunna hålla telefonkontakt så länge som möj
ligt lät avdelningschefen Norge ligga kvar på sin plats inne i hamnen. 

Kl 1305 prejade K vitöy den tyska valfångaren W ellem, som var 
på sydgående i Tjeldsundet. Efter förfrågan hos SFD 3 tilläts far
tyget fortsätta sin resa, och strax före kl 1700 ankrade lVellem i 
Narvik. Fartygschefen på Senja beodrades att visitern fartyget och 
konstaterade, att ingen förbjuden last fanns ombord. En timme senare 
fick Senja order att under natten gå ut och förstärka bevakningen 
vid minfältet. 

Anfallet den 9 april. 

Enligt den tyska planen skulle jagarna landsätta de embarkerade 
trupperna, ca 2000 man bergsjägare under general Dietl, i Narvik 
kl 0415.8 Den 8 april kl 2100 stodo jagarna i Vestfjordens mynning, 

7 Ursprungligen var avdelningschefens avsikt att lägga dem i Ramsund men 
efter förslag av ubåtsdivisionschefen ändrades beslutet. 

8 Alla tider äro omräknade till norsk tid.
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och för att med säkerhet kunna hålla tidsprogrammet måste de sätta 
en fart av 24 knop, Besticket var emellertid osäkert, och mot slutet 
måste farten trots den exceptionellt dåliga sikten sättas till upp emot 
30 knop, Släckning av de norska fyrarna hade beordrats, men av 
någon anledning brann ännu Tranöy fyr och gav de tyska jagarna 
en viss hållpunkt för navigeringen. Giese hade på grund av maskin
haveri kommit efter och anlände till Narvik först sedan ockupatio
nen var verkställd. Under inlöpandet gingo jagarna i rättvänd ko
lonn, dvs med flottiljchefsjagaren i täten och de övriga i rad i samma 
kölvatten med jämna avstånd av tre a fyra fartygslängder. Till följd 
av den dåliga sikten blevo avstånden något oregelbundna. 

Kl 0125 fick staben vid SFD 3 meddelande om, att Oslofjords 
befästningar befunno sig i strid sedan kl 0021, vilken rapport vidate
befordrades till kommendörkapten Askim. Avdelningschefen orien
terade sina underlydande chefer om den ingångna underrättelsen, 
men det förefaller, som om man då ännu inte visste, om det var tyska 
eller allierade fartyg, som gjotde anfallet. Man hade emellertid, som 
redan nämnts, kvällen innan fått en förvarning om det väntade 
tyska anfallet. Å andra sidan hade den brittiska minutläggningen 
gjort avdelningschefen osäker på, vilken den officiella inställningen 
till ett btittiskt anfall var och om operationen kunde tänkas efter
följas av en ockupation. Icke förrän strax före det tyska anfallet 
fick han ordern "att skjuta på tyskar men inte på engelsmän", vilken 
order utgavs samtidigt som man fick meddelande, att tyska fartyg 
trängde in i Bergen. 

Pansarskeppen beordrades att lätta och vara klara för strid. När 
ubåtarna fått avdelningschefens orientering om läget, gjordes de 
klara för gång och divisionschefen ( tillika far tygschef på B 3) för
delade ubåtarna till operationsområden med B 1 väst longituden 
genom Liland och B 3 ost därom. Genom händelsernas utveckling 
kommo de aldrig att intaga sina lägen. 

Väderleksförhållandena under tiden 9-13 april synas ha varit 
synnerligen varierande. Väderleksrapporterna från Andenes och Röst 
ha samlats i bil. 3. Det bör observeras att dessa observationsplatser 
ligga långt ute i havsbandet. Längre in i fjordarna bör det, s0111 också 
framgår av olika uppgifter, tidvis ha varit avsevärt sämre sikt. Den 
hårda vinden har å andra sidan icke orsakat någon sjöhävning där. 
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Kl 0300 var det tyska förbandet inne vid inloppet till Ofoten
f jorden, strax väst Baröy. Kl 0310 upptäcktes Heidkamp, som gick 
i täten, av de båda bevakningsbåtarna Sars och Kelt men ingen åt
gärd vidtogs mot dem, då de av tyskarna bedömdes vara handels
fartyg eller fiskefartyg. Bevakningsfartygen, som hade order att icke 
inlåta sig i strid utan endast rapportera, meddelade kl 0312 till av
delningschefen, Sars tolv, Kelt möjligen hta jagare. Nationaliteten 
angavs icke av Sars men Kelt rapporterade dem som tyska. Norge 
kastade nu loss akterförtöjningarna och började lätta. Senja, som 
lämnat Narvik kl 0135 i snötjocka för att gå ut till minfältet, sik
tade kl 0330 en tysk jagare (Liidemann) vid Hamnes, prejade den och 
rapporterade till avdelningschefen men angav den vata en brittisk 
kryssare. 

Detta bidrog icke till att klargöra läget för kommendörkapten 
Askim, som i vetskap om vad som under det gångna dygnet med
delats, mycket väl kunde tänka sig att britterna planerat ett anfall 
mot Narvik för att oskadliggöra därvarande tyska malmångare. De 
rapporter, som lågo till grund för avdelningschefens bedömande, 
voro: 

1. Syrians rapport att minfältet bevakades av brittiska fartyg.
2. SFD 3 :s rapport att tyska styrkor gått till anfall mot Norge samt

det från brittiska amiralitetet härstammande meddelandet, att ett
tyskt anfall mot Narvik kunde väntas.

3. Sars' rapport att främmande jagare passerade Baröy.
4. Kelts rapport att tyska jagare passernde Baröy.
5. Senjas rapport att en brittisk kryssare låg vid Hamnes.
6. Slutligen fick han, som ovan nämnts, kl 0420 samtidigt som tys

karna stodo framme vid hamnen ordern, att motstånd skulle
resas mot tyskar men inte mot britter.

Vid denna tid rådde kraftig sydlig vind och snötjocka inne i Nar
viks-området och från Norge, som höll på att lätta i hamnen, kunde 
man inte se Eidsvold, som just hade lättat och låg utanföt Framnes
odden på ca 2000 meters avstånd. 

Samtidigt som Senja prejade den tyska jagaren Liidemann, hade 
denna jämte Arnim och Roeder brutit ur formeringen för att enligt 
plan besätta de förmodade kustbefästningarna vid Ramnes och Ham-
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Tyska jagare vid damskipskajen i Narvik efter striden den 10 april 

Slagskeppet W' arspite föregånget av två jagare 
på väg in i Ofotenfjorden den 13 april 



nes. En av jagarna sände en båt till Senja och beordrade fartyget 
att återvända till Narvik. 

På utsatt tid, kl 0415, var det tyska förbandet framme vid Narvik. 
Härifrån sändes Zenker, Kunne och Koellnet till Herjangsfjorden 
för att landsätta sina trnpper vid Bjerkvik med uppgift att taga Elve
gaardsmoen. Medan Heidkamp stoppade vid Eidsvold, som skjutit 
ett prejskott, fortsatte Thiele och Schmitt in i hamnen. Från Heid
kamp sändes en officer till Eidsvold med uppmaning till fartygsche
fen att icke sätta sig till motvärn, på vilken begäran denne hem
ställde att få svara först efter samråd med sin avdelningschef. Innan 
Eidsvolds chef hade fått kontakt med avdelningschefen, hade denne 
från Norge sett Thiele och Schmitt, låtit skjuta prejskott och signal
ledes begärt upplysning om jagarnas identitet. Först genom sam
talet med Eidsvolds chef fick han bestämt besked om, att det var 
tyskar, men då hade de båda jagarna, utan att besvara anropssigna
len försvunnit i snötjockan inne vid kajen. Eidsvolds chef fick order 
att sätta sig till motvärn och meddelade detta beslut till den tyske 
parlamentären. Innan pansarskeppet hade hunnit öppna eld, utlöste 
denne genom ett överenskommet tecken en torpedsalva från H eid
kamp. Tre av fyra skjutna torpeder träffade och Eidsvold sprängdes 
kl 0437 och sjönk omedelbart. Endast åtta man av besättningen 
räddades. 

Avdelningschefen, som nu hade fått läget i viss mån klart för sig, 
upptäckte strax efter (omkring kl 0445) Thiele och Schmitt, som 
förtöjt vid den s. k. dampskipskajen, och lät Norge öppna eld mot 
dem. Eftersom pansarskeppet låg inne i hamnen, där det var rela
tivt trångt mellan de många ankarliggarna, manövrerade det med 
mycket låg fart och låg tidvis alldeles stilla. Sammanlagt sköts fem 
skott med 21 cm och sju a åtta skott med 15 cm kanonerna och åt
minstone Schmitt fick en del skador av den norska elden. Jagarna 
å sin sida sköto sex a sju torpeder mot pansarskeppet. Två av dem 
gingo för och två akter om, medan de två sista träffade på livet 
om styrbord. Norge kantrade styrbord hän och sjönk på 10 a 15 
sekunder. 90 man av besättningen räddades. 

Det enda handelsfartyg, som skadades i samband med det tyska 
inträngandet, var en tysk ångare9

, vars befälhavare satte sitt fartyg 
0 En!. några källor Lippe, en! andra Bockenheim.
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på land i den tron, att det var brittiska fartyg, som anföllo hamnen. 
"Befästningarna" vid Hamnes och Ramnes skulle enligt plan be

sättas övenaskand,e, så att norrmännen icke skulle hinna förstöra 
kanonerna, vilka istället omedelbart borde kunna inlemmas i det 
tyska försvaret. Överraskningen blev emellertid helt på tyskarnas 
sida och därtill av negativ karaktär. Som redan nämnts, fanns där 
inga batterier, vilket de tyska bergsjägarna och marinartilleristerna 
efter ett besvärligt sökande i den snötyngda terrängen kunde konsta
tera. Trupperna embarkerade åter Arnim och Ludemann, som därpa 
avgingo till Narvik. Roeder gick ut på bevakning i området vid 
Baröy och gav där Sars och Kelt order att gå in till Narvik (kl 0415). 

Kven Giese, som pli grund av sitt maskinhaveri löpte in någon 
timme efter de andra jagarna och torde ha passerat Baröy kl 0415, 
hade Ramnes som mål och kunde som de andra konstatera, att några 
befästningar inte funnos. Efter ett uppehåll vid Ramsunds marindepå 
gick jagaren in till Narvik och landsatte sina trupper dät. 

Zenker, Kunne och Koellner, som detacherats vid förbandets an
komst till Narvik, voro 20 minuter senare framme vid Bjerkviks 
brygga. Landsättningen av trupperna mötte intet motstånd. Eftersom 
jagarna inte kunde lägga till vid bryggan, måste urlastningen ske med 
hjälp av skeppsbåtarna och tog därför lång tid. Först kl 1800, efter 
12 timmar, hade all trupp och materiel förts iland. Kl 1900 löpte de 
tre jagarna in i Narvik för att komplettera brännoljeförråden. Sam
tidigt kom också Roeder dit. 

Kommendör Bonte hade väntat sig att finna två tyska tankfartyg 
i Narvik vid ankomsten men intet av dem hade kommit fram. Nu 
fauns Wellem där men W ellem hade huvudsakligen dieselolja för 
ubåtarna, vilken dock i !lödfall kunde användas i jagarnas pannor. 
Värre var att Wellems oljepumpar voro för klent dimensionerade 
för att medgiva någon snabb oljefyllning. Mot nol'malt ca fyra tim
mar för fyllning av tankarna på två jagare åtgick nu sju a åtta 
timmar. Om de två tankfartygen hade kommit fram enligt beräk
ning, borde man ha kunnat komplettera bränsleförråden för åtta 
jagare på samma tid, som nu behövdes för två. Dessa förhållanden 
gjorde att vid den planerade avgångstiden hade, så vitt man kan se, 
endast Heidkamp, Arnim och Thiele hunnit fylla sina brännolje
tankar. Liidemann och Kunne började bränslekompletteringen på 
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kvällen. I detta läge beslöt kommendör Bonte att sprida jagarna 
under natten enligt följande fö!'delning: 

i Narviks hamn: 

i Herjangsfjol'den: 
i Ballangen: 
i Ofotenf jorden: 

Heidkamp, Roeder och Koellner till ankars, 
Liidemann och Kiinne förtöjda på båda sidor 
om W7 ellem för bränslekomplettering, 
Zenker och Giese till ankars, 
T hiele och Arnim till ankars, 
Schmitt under gång för bevakning. 

Av de norska fartygen hade Sars försökt att undkomma västvart 
men prejats av Roeder och liksom Senja och Kelt inbeordrnts till

Narvik, dit de ankommo, Senja kl 0615 samt Sars och Kelt kl 0900, 
och förtöjde vid kaj. Nästa dag övertogos fartygen av tyskarna. 
Lyngen och B 1 uppehöllo sig under dagen vid Liland, B 1 även i 
området där utanför. Från SFD 3 hade ubåtarna fått order att söka 
sig ut till Vestfjorden för att operera på dess västsida. Kl 0940 
dök B 3 utanför Liland och gick med ca 3,5 knops fart ut ur Ofoten
fjorden. Medan ubåten gick på pe1'iskopsdjup, kom kl 1200, då den 
bör ha befunnit sig mellan Ramnes och Hamnes, en jagare (troligen 
Roeder) fram ur en snöby med kurs rätt på periskopet. B 3 hade 
inget annat val än att snabbdyka till ca 40 meters djup. Kl 1706 dök 
den upp utanför öksfjorden och gick in i fjorden över natten. B 3

kom därefter icke att vidare deltaga i operationerna i Narviks-0111-
rådet. Syrian och Svalbard Il fortsatte sin bevakning av minfältet 
vid Landegode. K vitöy, som under natten varit på bevakning i 
Tjeldsundet, låg kl 0600 vid Lödingen. Därifrån observerade man, 
hur Roeder beordrade in Sars och Kelt till Narvik. Trots att jagaren 
senare kom ganska nära K vitöy, vidtogs inga åtgärder mot bevak
ningsbåten, som, när Roeder vid 1200-tiden åter styrde inåt fjorden, 
lättade och genom Tjeldsundet gick till Harstad. 

Som redan nämnts, hade chefen för brittiska 2. jagarflottiljen, 
kommendörkapten Warburton-Lee, efter stridskontakten med 
Scharnhorst och Gneisenau beordrats in till Vestfjorden. Vid an
komsten dit fick han order att närmare undersöka förhållandena i 
Narvik. Han tillkallade Hostile från minfältet, passerade kl 1515 
Skrovens fyr och gick in till Tranöy fyr, där han satte iland två 
officerare för att utfråga fyrpersonalen 0111 läget i Ofotenfjorden. 
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Kl 1630 fick han på detta sätt uppgift om, att tyskarna besatt Narvik 
och att minst sex jagare och minst en ubåt hade inpasserat samt att 
inloppet till fjorden· troligen hade minerats. Därefter höll sig War
burton-Lee i området kring Tranöy, dock ur sikte av land för att 
icke inrapporteras av eventuell spaning och för att, om sådan ut
fördes, giva intryck av, att flottiljen drog sig tillbaka. Hans list 
lyckades, ty ubåten U 51 rapporterade till flottiljchefen i Narvik, 
att man siktat fem fientliga jagare styrande sydvästlig kurs ( dvs 
ut ur fjorden). Warburton-Lee meddelade erhållna underrättelser 
till amiralitetet med tillägget, att han avsåg att anfalla den tyska 
styrkan nästa morgon i gryningen vid högvatten. Han valde gry
ningen för att uppnå överraskning och högvattenstiden för att minska 
riskerna för minskador. Han bedömde att styrkeförhållandena i stort 
sett voro jämna och att hans eventuella underlägsenhet skulle kom
penseras genom det överraskande anfallet. Den enda allvarliga risk 
han räknade med, var att de tyska jagarna kunde ligga i bakhåll i 
någon eller några av sidof jordarna. 

Anfallet den 10 april. 

När amiralitetet kl 0100 gav Warburton-Lee order att handla en
ligt eget bedömande, varnades han samtidigt för, att tyskarna even
tuellt kunde ha erövrat och bemannat de båda norska pansarskeppen. 
Jagarflottiljen var då redan p!t väg in mot Ofotenfjorden, och den se
naste underrättelsen ändrade inte flottiljchefens redan fattade beslut. 
Omkring kl 0300 hade det brittiska förbandet passerat Baröy i rätt
vänd kolonn. Sikten var mycket dålig, på vägen in till Narvik sik
tades land blott en gång, då flottiljchefsjagaren endast genom en 
kraftig manöver undgick att gå på grund. En tysk ubåt torde ha legat 
på bevakning i sundet vid Baröy (uppgifterna härom äro mycket 
vaga) men upptäckte i varje fall inte de brittiska jagarna. Kl 0415 
stod 2. jagarflottiljen oupptäckt vid inloppet till Narviks hamn. 

Under natten hade ett par förändringar skett i de tyska dispositio
nerna. När det vid midnatt stod kla1·t, att Koellner icke skulle hinna 
fylla sitt brännoljeförråd under natten, beslöt flottiljchefen, att jaga
ren skulle förläggas till Herjangsfjorden och kl 0300 ankrade jagaren 
där. Roeder beordrades att kl. 0300 avlösa Schmitt i bevakningen 
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och uppehålla sig under gång i OfotenfjNden. Schmitt löpte sam
tidigt in i Narviks hamn och ankrade i närheten av W ellem. Si vitt 
man kan bedöma av tillgängliga tidsuppgifter, löpte Roeder, som 
varit framme i närheten av Evenestangen, åter in till Narvik i samma 
ögonblick, som den brittiska flottiljen saktade upp utanför hamnin
loppet. Tydligen har jagaren under cirka en halv timme gått blott 
en eller ett par distansminuter för om de brittiska jagarna och på 
samma kurs. Kl 0425 hade Roeder ankrat i norra delen av hamnen. 
Orsaken till, att jagai'en avbi'öt sin patrullering utan att varn avlöst 
och efte1' endast något me1' än en timme, ål' icke känd. 

Föl' anfallet hade kommendörkapten Warburton-Lee gjort upp föl
jande plan. Flottiljchefsjagaren, Hardy, skulle först gå in i hamnen 
för att sedan, med ledning av då gjorda iakttagelser, leda in Hunter 
och Hostile. Hotspur och Havock skulle under tiden säkra företaget 
mot överraskningar genom sökning upp emot Rombaksf jorden. 

Kl 0430 öppnade Hardy eld mot fartygen i Narviks hamn. Sikten 
var då så dålig, att det för flottiljchefen var omöjligt att urskilja 
några detaljel' i den fartygsanhopning, som kunde skönjas i hamnen 
och från tysk sida upptäcktes icke den brittiska jagaren. Å andra 
sidan Hl.go fartygen så tätt i hamnen, att de brittiska torpederna 
knappast kunde undgå att träffa men det måste anses ha varit en 
ren lyckträff, att redan den första torpeden träffade den tyska flot
tiljchef sjagaren H eidkamp i akterskeppet, varvid bl. a. kommen
dör Bonte stupade. Ji.ven Schmitt träffades av en torped från Ha,,dy. 
När de två andra jagarna gjorde sitt anfall, hade tyskarna ännu inte 
upptäckt varifrån fienden kom men trodde tydligen att det var ett 
flyganfall, ty under hela det första skedet av striden sköts från 
de tyska jagarna endast med luftvärnsartilleriet. Enligt de rapporte1· 
Warburton-Lee hade fått, skulle det finnas sex jagare i Narvik. I det 
svaga gryningsljuset under sista delen av anfallet hade han obser
verat tre jagare och kunde alltså misstänka, att ytterligare tre funnos 
i hamnen, i så fall dolda av handelsfartygen, eller i någon av grann
f jordarna. De två norska pansarskeppen, som amiralitetet varnat 
för, hade han av naturliga skäl icke sett till. Eftersom han bedömde, 
att minst två jagare satts ut· stridbart skick, hade styrkeförhållandena 
jämnats ut till hans fördel och han ansåg sig våga ytterligare en raid 
in i hamnen, så mycket mer som H otspur och H avock återvänt och 
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rapporterat, att de icke siktat något misstänkt. Kl 0525 ledde Hardy 
flottiljen till ännu ett anfall och i den alltmer förbättrade sikten 
riktades artillerield och torpeder mot både jagare och handelsfar
tyg. Denna gång besvarades elden av de intakta tyska jagarna utan 
att dock åstadkomma någon skada på motståndaren. Däremot synes 
Roedet ha fått en del allvarliga skador under detta anfall. När de 
brittiska jagarna åter samlades utanför hamnen, hade de inga tor
peder kvar (med undantag av Hostile, som icke kommit i läge för 
torpedskott) men Warburton-Lee övervägde att göra ännu ett an
fall. Då siktades kl 0551 Zenker, Giese och Koellner, som i flank
formering1lr styrde ner mot Narvik från Herjangsfjorden. De hade 
larmats kl 0515, lättat så snart som möjligt (ungefär samtidigt med 
det andra brittiska anfallet) och kl 0600 voro de i läge för att öppna 
eld. 

Inför detta hot veko de brittiska jagama västvart i rättvänd 
kolonn (Hardy, Havock, Hunter, Hotspur, Hostile) med hög fart 
och syntes kunna draga sig ur striden utan alltför allvarliga skador. 
Då siktades emellertid rätt förut T hiele och Arnim, som styrde ut 
ur Ballangen och som strax efter kl 0600 kunde öppna eld i T-läge.11 

De båda jagarna passerade tvärs britternas kurslinje och girade sedan 
till mötande kurs för att skjuta torped. Hardy, som gick i täten, blev 
hårdast utsatt för Thieles och Arnims koncentrerade eld och efter 
en träff i bryggan, varvid kommendörkapten Warburton-Lee dödligt 
sårades, girade jagaren ur formeringen och sattes på land i närheten 
av Saltvik kl 0612.12 Hunter träffades av en torped från Thiele och 
stoppade i sjunkande tillstilnd. Samtidigt hade den efterföljande 
Hotspur fått en träff, som satte styrmaskinen ur funktion, och innan 
manövern åter var under kontroll, kolliderade jagaren med sitt sjun
kande systerfartyg och fick svåra skador i förskeppet. 

Thiele och Arnim hade fått en del skador under den korta striden 
p& mötande kurs och fortsatte ostvart, för att låta de tre jagarna 
från Herjangsfjorden fortsätta förföljandet. Zenker och Giese stop-

10 Denna formering innebär, att en linje dragen genom fartygens förliga bryg
gor bildar en viss, för varje fall bestämd vinkel med förbandets kurslinje. 

11 Dvs. i läge tvärs för den brittiska kolonnen och sil, att de med bredsidorna
kunde koncentrera elden mot den fientliga tätjagaren. 

12 \Varburton-Lee avled, medan han fördes iland och tilldelades postumt
Victoria-korset, det första som utdelades under andra världskriget, 
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pade emellertid upp för att fullborda tillintetgörande av Hardy och 
Hunter samt bärga överlevande, medan Koellner fortsatte efter de 
brittiska jagarna, som girat tillbaka för att täcka Hotspurs reträtt. 
Vid Evenes avbröt Koellner striden, eftersom oljeförrådet nedgått 
så långt, att det knappt räckte för återgång till Narvik (ca 18 di
stansminuter) där jagaren förtöjde kl 1100. 

Kl 0630 var striden slut. På vägen ut mötte de brittiska jagarna 
sydväst Ramnes den tyska ångaren Rauenfels, som kl 0715 prejades, 
varvid befälhavaren styrde in mot den södra stranden för att sätta 
ångaren på land. Hostile (enl. en annan uppgift Havock) stannade 
kvar vid fartyget, medan de båda andra fortsatte ut till området 
vid Tranöy. Kl 0800 sprängde Hostile med en torped13 Rauenfels, 
som då stod på grund vid Finnvika. En timme senare hade de tre 
jagarna återförenats vid Tranöy och styrde ut genom Vestfjorden. 
Rauenfels var lastad med materiel för trupperna i Narvik, bl. a. 
artilleri för skydd av hamnen mot sjösidan. Fartygets sänkning kom 
sålunda icke att påverka jagarnas möjligheter att återgå till tysk hamn 
men var däremot ett allvarligt bakslag för general Dietl. Man kan 
göra den reflexionen, att om Koellner fortsatt förföljandet bara tre 
distansminuter till, skulle man från jagaren ha upptäckt Rauenfels 
och kanske ha kunnat förhindra ångarens sänkning. 

Trots förlusten av Hardy och Hunter och de svåra skadorna på 
H otspur rättfärdigade resultatet av det brittiska anfallet de risker 
Warburton-Lee tagit. I Narvik hade Hei.Jkamp och Schmitt sänkts 
och Roeder fått så svåra skador, att jagaren icke längre var gångklar 
utan måste förtöjas vid kajen som flytande batteri. Under striden i 
fjorden hade Arnim och Thiele fått smärre skador. Följande han
delsfartyg hade sänkts i hamnen: svenska Boden och Torne, tyska 
Neuenfels och Hein Höier, norska Cate B, Safir och Eldrid samt ne
derländska Berenice. Dessutom hade de svenska Strassa och Oxelö
sund skadats. Det har uppgivits att också Wellem skadades. Om så 
var fallet, har skadorna dock icke varit så allvarliga, att de hindrat 
fortsatt bränslekomplettering av jagarna.14

13 Uppgiften om Havock bör vara felaktig, eftersom Hostile var den enda 
jagare, som hade torpeder kvar. 

14 Schmitt Hlg så, att den torped, som träffade jagaren, kunde ha träffat lf/ellem, 
om jagaren legat endast ett tio-tal meter åt ena eller andra sidan. 
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Den nye flottiljchefen, kommendörkapten Bey på Zenker, hade 
alltså sju jagare kvar, av vilka blott två hade fullt bränsleförråd. 
Av ammunitionsutredningarna fanns ungefär hälften kvar, beträf
fande torpeder saknas uppgift. Med den kapacitet W ellems pumpar 
hade, kunde han inte räkna med att ha alla jagare färdigtankade 
förrän tidigast den 11 på morgonen, kanske inte förrän på eftermid
dagen. Efter striden hade hela flottiljen samlats i Narvik. De när
maste åtgärderna blevo att fortsätta bränslekompletteringen, att bär
ga så mycket matedel som möjligt från de sänkta jagarna och att 
av deras besättningar bilda ett förband, som kunde sättas in i land
försvaret. För bevakning under dager litade man till ubåtarna. Dess
utom bemannades Kelt av personal från Roeder för att sättas in i 
bevakningstjänsten. En tysk ubåt låg tydligen i området utanför 
Baröy. Kl 1015 observerades nämligen från land, hur två jagare an
föllo en ubåt mellan Baröy och Rotvaer, varvid ubåten tydligen 
sänktes.15 

Kl 1300 gick ubil.tslarm i Narviks hamn men det visade sig vara 
falskt. Några brittiska ubåtar opererade icke i Narviksområdet under 
den aktuella tiden, troligen av säkerhetsskäl, och de norska ubåtarna 
gjorde ingen aktiv insats. Senare anmodade britterna norrmännen 
att icke uppträda i området med ubil.tar för att undvika vådaanfall. 

På kvällen avgingo Zenker och Giese, som hade fått fullt bränsle
förråd och icke lidit allvarligare skador under striderna från Narvik 
för att återgå till Tyskland. 

Åtgärder och händelser den 11 och 12 april. 

I samband med utlöpandet på kvällen den 10 siktade de båda 
jagarna ute i Vestfjorden överlägsna brittiska stridskrafter, bl. a. 
en kryssare16

, vände utan att försöka upptaga strid och löpte på 
morgonen åter in till Narvik. Inte heller britterna gingo till anfall 
men fortsatte blockaden. Redan den 10 kl 1335 hade flera brittiska 
fartyg observerats ute vid Moskenesöy och även under den 11 sik
tades trots snötjocka främmande fartyg i Vestf jorden ända framme 

15 Enl. Weyers Flottentaschenbuch 1953 sänktes U 44 den 10 april sydväst 
Narvik av brittiska jagarna Havock och Greyho1md. 

16 Kryssaren Penelope med jagare, bl. a. Hotsp11r, bevakade utloppet, 
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vid Baröy (jagarna Bedouin och Eskimo ). På eftermiddagen iakt
togs tre brittiska örlogsfartyg vid Lödingen. 

Inne i Ofotenfjorden voro flera tyska örlogsfartyg i rörelse. Från 
Liland och Bogen observerades vid ett tillfälle två jagare och en 
ubåt, vid ett annat en jagare och en ubåt och vid ett tredje en jagare 
och en eller två ubll.tar. På eftermiddagen den 11 var ett tyskt be
vakningsfartyg (Kelt?) inne i Bogen utan att upptäcka vare sig 
Lyngen vid kajen i Liland eller B 1 i undervattensläge innanför 
Skogöy. 

De tyska jagarna fortsatte under den 11 bränslekompletteringen 
och ilandförandet av materiel. Heidkamp, som sedan det brittiska 
överfallet legat i halvsjunket tillstånd vid sidan av den svenska ånga
ren Oxelösund, kantrade och sjönk under förmiddagen. Hela tiden 
hölls en jagare under gång i Ofotenfjorden för bevakning. Den 11 
kl 2200 gick Koellner efter att ha kompletterat oljeförrådet ut på 
bevakning. Den 12 kl 0100 gick jagaren hårt på ett grund i Ballangen 
men kom efter en halvtimme flott med det stigande tidvattnet och 
kunde taga sig tillbaka till Narvik. En undersökning visade, att hela 
fartygsbotten i förskeppet var uppsliten och att Koellner under inga 
omständigheter kunde göra den långa resan tillbaka till Tyskland. 
Det beslöts då, att jagaren skulle lämna olja och torpeder till andra 
jagare och med reducerad besättning förtöjas på lämplig plats som 
flytande batteri. Ludemann sändes på eftermiddagen ut för att finna 
en plats och återkom till Narvik vid 1700-tiden, efter att ha sett ut 
en förtöjningsplats vid Taarstad innanffa Ramnes.17 

Den 12 april kl 1745 satte britterna in ett flyganfall med hangar
fartygsburna flygplan mot Narvik, varvid Senja sänktes och Sars 
skadades. Ingen av de tyska jagarna fingo några skador. Kl 2300 
hade Koellner tätats provisoriskt och kunde för egen maskin gå till 
Arnim och Thiele för att pumpa över olja och lämna sina torpeder. 

Av norska fartyg funnos endast Lyngen och B 1 kvar i Narviks
området. När B 3 den 9 lämnade Liland, hade B 1 återkallats till 
Lyngen för att hämta order och sedan fann ubåten vägen spärrad, 

17 Enligt Hubatschs väl dokumenterade arbete skulle även Zenker ha haft
grundikänning. Någon uppgift härom har icke kunnat återfinnas på något annat 
ställe. Jagarens stridsvärde förefaller under alla omständigheter icke ha varit 
nedsatt. 

116 



varje gång den försökte gå ut. Under den 10, 11 och 12 höll sig B 1 
dold inne i Bogen nordväst Skogöy, mestadels nedsänkt med endast 
tornet över vattnet. Den 12 sänktes ubåten av egen besättning.18 

Anfallet den 13 april. 

Kl 1100 lämnade Koellner Narvik under eskort av Kunne för att 
intaga sin plats vid Taarstad. 

Vid samma tid passerades Tranöy av det brittiska slagskeppet 
W arspite tillsammans med jagarna Cossack, Punjabi, Bedouin, Eski
mo, Kimberley, Foxhound, Forester, Hero och lcarus under befäl 
av konteramiral Whitworth, vars flagga blåste på slagskeppet. Kl 
1200, före passagen av Baröy, katapultades ett av Warspites flyg
plan för att spana. För britterna var det därför ingen överraskning, 
att två tyska jagare befunno sig ute i Ofotenfjol'den men för tyskar
na kom den brittiska styrkans uppdykande mellan Hamnes och 
Ramnes kl 1226 överrumplande. När britterna öppnade eld på sju 
distansminuters (13000 meter) avstånd, girade Kunne, som låg för
ligast, undan och avgav larmrapport till flottiljchefen, dock utan att 
angiva fiendens styrka. Koellner, som saknade torpeder och endast 
kunde hålla låg fart, girade sydvart under dimbildning för att slut
ligen sättas på land i Djupvik. Jagaren besköts sedan i tur och ord
ning av lcarus, Bedouin, Punjabi och Eskimo, träffades av en torped 
och förstördes slutligen av Warspites svåra al'tilleri. Kiinne hade fått 
skador av artilleriträffar, fortsatte upp i Herjangsfjorden och sattes 
på land vid Trollvika, där jagaren sprängdes av en torped från 
Eskimo. 

Omedelbart efter Kunnes latmrapport löpte kommendörkapten 
Bey ut från Narvik med de gång- och stridsberedda Zenleer, Arnim 
och Ludemann. Sedan de kommit på eldöppningsavstånd, höllo sig 
jagarna under gång fram och åter i fjorden under ca 20 minuter 
men hela tiden trängda tillbaka ostvart. Den brittiska styrkans tät
jagare gick med paravanerna ute för minsökning men i övrigt opere
rade jagarna fritt intill 5000 meter för om W arspite, vars svåra ar
tilleri till slut tvang de tyska jagarna att, sedan ammunitionen kl 

18 B 1 bärgades senare och lyckades i sinom tid taga sig över till Storbritan
nien. 
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1350 var i det närmaste slut, draga sig tillbaka till Rombaksfjorden. 
Kort dessförinnan blev även Thiele gångklar, löpte ut ur Narvik och 
förenade sig med de tre andra utanför Rombaksfjorden. Kvar i Nar
vik lågo Giese och den vid kajen förtöjda Roeder. Narvik hade ut
satts för ett flyganfall under förmiddagen, varvid Sars och Kelt skola 
hava sänkts. Hur därmed förhöll sig framgår icke klart av källorna 
men att de sänktes under dagen är med säkerhet känt, Troligast är, 
att de skadats i samband med flyganfallet och sedan definitivt sänkts 
av den överväldigande brittiska artillerielden mot hamnen.19 Några
skador på de tyska jagarna synas icke ha uppstått i samband med 
flyganfallet. 

Den brittiska styrkan delades omkring kl 1400 så, att Eskimo, 
Forester, Hero, lcarus och Bedouin följde efter de fyra tyska jagarna 
upp i Rombaksfjorden medan Cossack, Foxho1md och Kimberley 
gingo in till Narvik. Warspite kvarblev först i området utanför 
Narvik för att understödja de tre jagarna men fol'tsatte sedan till 
Herjangsfjorden, där slagskeppet förberedde sig för att genom in
direkt beskjutning nedkämpa jagarna i Rombaksfjorden, Ungefär 
samtidigt som de brittiska jagarna styrde in mot Narvik, var Giese 
klar för gång och löpte ut ur hamnen men sänktes praktiskt taget 
omedelbart utanför Framnesodden, enligt tysk uppgift av egen be
sättning. De brittiska jagarna fortsatte sedan in i hamnen och sänkte 
Ro eder vid kajen. A ven i det fallet vill tyskarna göra gällande, att 
sänkningen utfördes av den egna besättningen med användande av 
jagarens sjunkbomber, Under manöver inne i hamnen fastnade Cos
sack i ett av vraken och blev fast. Kimberley synes ha stannat kvar 
för att assistera jagaren. 

De fyra kvarvarande tyska jagarna fortsatte in i Rombaksf jorden. 
Zenker och Arnim gingo längst in i fjorden, sattes på land och 
sprängdes av de egna besättningarna, som räddade sig iland, Liide
mann och Thiele stoppade vid Straumen, en förträngning halvvägs 
in i fjorden, och lade sig en på var sida innanför förträngningen. När 
de brittiska jagarna trängde efter, fortsatte Ludemann in i fjorden 
under dimbildning och sattes på land i närheten av de båda andra 
jagarna. Thiele sköt sin sista torped mot Eskimo, som träffades i

19 Det senare är vad beträffar Kelt säkert känt.
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förskeppet och tvingades att stoppa, varigenom det brittiska fram· 
trängandet tillfälligt hindrades. Sedan Thiele satts på land alldeles 
innanför Straurnen och Eskimo manövrerats undan, fortsatte Bero, 
Iccmts och Bedouin in till fjordbotten, trots att ammunitionen bör
jade tryta, och enligt brittisk källa äntrades L,1demann, som icke 
hunnit sprängas av den egna besättningen, och erövrades. Den brit
tiska flaggan hissades men, eftersom jagaren var så svårt skadad, att 
bärgning var utesluten, sprängdes den av britterna.20 Vid icke när
mare angiven tidpunkt under dagen hade W arspites flygplan sänkt 
en ubåt i Herjangsfjorden utanför Rombaksfjordens mynning (det 
har sedan visat sig vara U 64) och det är förståeligt om amiralen 
ansåg det riskabelt att alltför länge manövrera med ett slagskepp i de 
trånga fjordarna, där det kanske kunde finnas flera ubåtar. Någon 
ubåt synes emellertid icke ha försökt anfalla de brittiska fartygen 
inne i fjordarna den 13 april. 

Omkring kl 1530 voro striderna slut och den tyska jagarstyrkan 
förintad. Enligt uppgifter inkomna till svenska försvarsstaben pågick 
eldgivningen mellan kl 1230 och 1545 med något minskad intensitet 
under tiden 1430 till 1500, vilka tidsuppgifter stämma relativt väl 
med ovan angivna tidpunkter för olika skeden av striden. Warspite 
återvände till området utanför Narvik kl 1730, avgick därifrån med 
fyra jagare kl 1830 och passerade kl 1945 Lödingen p/i utgående. De 
övriga jagarna stannade kvar för att skydda de havererade Cossack 
och Eskimo. Cossack, som stod kvar på grund i Narvik, växlade 
skott med tyska kanoner iland, vilka dock tystades relativt snabbt. 

Amiralitetet hade önskat, att en landstigningsstyrka från farty
gen (på alla brittiska örlogsfartyg ingå marinsoldater i besättningen) 
skulle besätta Narvik men amiral Whitworth bedömde detta ogörligt 
med tanke på, att besättningarna voro uttröttade efter ca fyra dygn 
till sjöss i hög beredskap och därav det senaste under hårda strider. 
Visserligen återvände Warspite till Narvik vid midnatt men då bara 
för att taga ombord sårade från jagarna (bl. a. överlevande från 
Hardy och Hunter) och för att om behövligt assistel'a Cossack, som 
emellertid kommit flott igen för egen maskin. 

20 Amiral Whitworths signal till jagarna i Rombaksfjorden är värd att räddas
undan glömskan: "Fienden måste förstöras utan dröjsmiH. Ramma eller äntra om 
nödvändigt". 
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N/igra slittbetraktelsei·. 

Ehuru avsikten med studien främst varit att redogöra för själva 
händelseutvecklingen den 9-13 april, kan dock några reflexioner 
göras i belysning av framlagda fakta. 

Det har ofta hävdats, att norrmännen blevo totalt överraskade 
av det tyska anfallet eller att de icke tagit erhållna varningar ad 
notam. Kommendörkapten Askims redogörelse motsäger emellertid 
dessa påståenden, åtminstone i vad avser Nordnorge. Den norska 
flottans Ofotenavdelning var icke endast förvarnad utan hade även 
vidtagit åtgärder för att kunna ingripa mot ett anfall. Sedan av
delningschefen fått läget klart för sig handlade han målmedvetet och 
med kraft.21 Att pansarskeppens korta strid slutade olyckligt, be
rodde, förutom på att materielen var födUdrad, på ogynnsamma 
omständigheter som dålig sikt och begl'ånsat manöverutrymme, vil
ket åter gav de tyska torpederna större möjligheter. Det kan kanske 
sägas, att pansarskeppens utsikter att ingripa framgångsrikt, skulle 
varit större, om de tidigare gått ut i fjorden och istället anfallit de 
tyska jagarna, sedan dessa gått in till Narvik. Avdelningschefen hade 
emellertid räknat fel på de tyska jagarnas fart, som var avsevärt 
högre, än han trott vara möjligt i rådande sikt, och dessutom ville 
han hålla telefonförbindelse så länge som möjligt för att kunna få 
fortlöpande rapporter från SFD 3. 

Det stora felet på norsk sida var, att sjöförsvaret under en lång 
följd av år negligerats. Fartygens medelålder var över 28 år, och 
de enda verkligt moderna fartygen voro sex kustjagare på 590 ton, 
ett minfartyg och två minsvepare. Självfallet skulle denna lilla styr
ka inte ens om den varit samlad på ett ställe och fullt stridsberedd, 
kunna uträtta mycket mot de moderna och slagk:raf tiga tyska slag
skeppen, kryssarna och jagarna. Men striderna i Narvik kunde ha 
fått ett helt annat förlopp om kommendörkapten Askim hade haft 
t. ex. några moderna jagare i stället för de gamla pansarskeppen till

förfogande.
21 Hans uppträdande sdir i klar motsats till den lantmilitäre chefens i Narvik,

överste Sundlo, vars tyska sympatier givit upphov till tal om förräderi. Även om 
detta sedermera vederlagts, kvarsdlr att han uppträdde helt passivt och utan mot
stånd underordnade sig general Dietls krav på kapitulation. Hans underlydande 
visade mera motståndsvilja och lyckades därigenom rädda undan trnpperna, som 
senare kunde deltaga i striderna om Narvik. 
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För den tyska styrkan var läget prekärt i och med att de väntade 
tankfartygen uteblevo, och det kan kanske sägas, att redan den om
ständigheten beseglade dess öde. Det kunde ha varit möjligt att redan 
natten mellan den 9 och 10 återsända två a tre jagare. Att flottilj
chefen underlät detta, torde ha berott på att han ville hålla förban
det samlat och bedömt möjligheterna för en lyckosamt genomförd 
återgång större med full styrka. Denna gång skulle det i och för 
sig riktiga beslutet, att inte sätta in krafterna droppvis utan samlade, 
bliva ödesdigert. Kommendör Bontes åtgärd att sprida jagarna under 
första natten visade sig vara välbetänkt men med tanke på, atJ 
Narviks hamn självfallet skulle bliva målet för ett eventuellt anfall, 
hade det varit bättre, om han låtit Wellem ankra upp i t. ex. Her
jangsfjorden och låtit bränslekompletteringen ske där. Hans efter
trädare, kommendörkapten Bey, måste ganska snart ha insett, att 
det var omöjligt att återföra förbandet samlat till egen bas. När 
sedan de två jagarna återvänt utan att ha vågat en utbrytning, stod 
läget fullt klart för honom och han vidtog åtgärder för att försvara 
Narvik så länge som möjligt och därigenom stödja general Dietl, 
vilket han kanske bedömt ligga inom det möjligas gräns. Att brit
terna skulle tiskera ett slagskepp i de trånga farvattnen, hade han 
säkerligen icke väntat sig, bl. a. med hänsyn till att ubåtar funnos 
i området. Ubåtarnas insats skulle emellertid visa sig vara en be
svikelse, de kommo sällan i skjutläge22 och ubåtscheferna voro mycket 
besvärade av de trånga och ovana farvattnen samt den allt längre 
ljusa delen av dygnet.23 

Kommendörkapten Warburton-Lees stridsbeslut står i full överens
stämmelse med de bästa brittiska örlogstraditioner, Visserligen skulle, 
som vi sett, de tyska jagarnas möjligheter att återvända till hem
landet varit minimala, även om anfallet den 10 april icke kommit. 
För \Varburton-Lee måste det emellertid ha synts bättre att göra ett 
överraskande anfall inne i hamnen än att kanske tvingas taga upp 
strid ute i Vestfjorden mot en utbrytande tysk styrka som var hans 
egen överlägsen. 

22 De fil. gånger ubåtarna kommo i skjutläge blevo skotten blindgångare.
23 Bland dem fanns dock ett sådant "äss" som Prien, vrnken i oktober 1939 med

sin ubåt trängt in i Scapa Flow, den brittiska flottans bas, och sänkt ett slagskepp. 
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Såväl den tyska som den brittiska navigeringen i okända farvat
ten in till Narvik i mörker och praktiskt taget obefintlig sikt äro 
bevis på högt stående navigeringskonst, sjömanskap och framåt
anda, vilka väcka fackmannens odelade beundran, isynnerhet när 
man betänker, att vår tids "allseende öga", radar, ännu icke ingick 
i fartygens utrustning. Detsamma gäller även jagarnas manövrerande 
med farter på upp emot 30 knop under strider i ett farvatten, vars 
största bredd är fem distansminuter (ca 9000 meter). 

SUMMARY 

The author's main purpose has been to give a detailed description of the events 
between the 9th and 13th of april, 1940, when fighting was going 011 in the 
Ofoten fiord, between British and German naval forces. In the carly phase 
Norwegian warships also participated. The opinion has prevailed that the Nor
wegians were taken by surpise but that was not the case, The Norwegian war
ships were old and had no chances against the German destroyers, in these narrow 
waters. The German force consisted of ten destroyers and several u-boats. The 
German tankers did not arrive according to plan, and that fact sealed the fate of 
the German destroyers. Perhaps the German commander could have saved two 
or three of them, if he had ordered them to return to their home bases the night 
between 9th and 10th of April but he wanted to keep his force together. He 
seems not to have expected the Englishmen to take the risk of sending a battleship 
into the narrow fiord. But the British commander took his chance according the 
best British traditions, and the German task force was destroyed. 
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Det brittiska minfältets kungjorda utsträckning i Vestfiorden. 
Minfältet sträckte sig mellan följande punkter: 

latitud N 67°24'40" longitud O 14°34'00" 
N 67°27'30" O 14°24'00" 
N 67°28'55" O 14°06'45" 
N 67°35'35" 0 13°51'30" 
N 67°37'55" O 14°02'15" 
N 67°

26
1

20
11 0 14°38'30" 

Väderle!mapporter från Andenes och Röst 9-13 april 1940. 
9.4.0200 Andenes: Vind NNW 8 B, temp -1° 

Bilaga 1, 

Bilaga 2. 

Röst: ingen obs 
0800 Andenes: nederbörd inom synhm, sikt över 50 km, vind NNW 6 B, 

temp -1° 

Röst: nästan mulet, sikt 10-20 km, vind N\V 6 B, temp 0° 

1400 Andenes: nederbörd inom synhåll, sikt 20-50 km, vind NW 6 B, 
temp 0° 

Röst: nästan mulet, sikt över 50 km, vind N\V 4 B, temp 0° 

1900 Andenes: snöbyar, sikt 20-50 km, vind NNW 4 B, temp -2° 

Röst: nästan mulet, sikt över 50 km, vind SW 4 B, temp + 1 °
10.4.0200 Andenes: lugnt, temp -3° 

Röst: ingen obs 
0800 Andenes: snöbyar, sikt 20-50 km, vind NNO 2 B, temp -3° 

Röst: snöfall senaste timmen, sikt 20-50 km, vind N\V 3 B, temp -1° 

1400 Andenes: snöbyar, sikt 10-20 km, vind NO 3 B, temp -1 °
Röst: snöbyar, sikt 20-50 km, vind N 5 B, temp 0° 

1900 Andenes: nästan mulet, si!l,t över 50 km, vind SW 3 B, temp -2° 

Röst: snöbyar, sikt över 50 km, vind N 4 B, temp 0° 

11.4.0200 Andenes: vind SW 3 B, temp -7° 

Röst: ingen obs 
0800 Andenes: nederbörd inom synhåll, sikt 20-50 km, vind SW 3 B, temp 

-10 

Röst: nästan mulet, sikt över 50 km, vind S 1 B, temp 0° 

1400 Andenes: torrdis, s�kt över 50 km, vind SW 3 B, temp 0° 

Röst: snöbyar, sikt 10-20 km, vind SSW 5 B, temp + 1 ° 

1900 Andenes: mulet, sikt över 50 km, vind SSW 5 B, temp -1 ° 
Röst: nästan mulet, sikt över 50 km, vind S 6 B, temp + 1 °

12.4.0200 Andenes: vind SSW 4 B, temp -2° 

Röst: ingen obs 
0800 Andenes: mulet, sikt över 50 km, vind SSW 5 B, temp + 1 ° 

Röst: nästan mulet, sikt över 50 km, vind SSW 7 B, temp + 3° 

1400 Andenes: regn, sikt 20-50 km, vind SW 4 B, temp +3° 

Röst: helmulet, sikt 20-50 km, vind SSW 6 B, temp +4° 

1900 Andenes: snöblandat regn, sikt 2-4 km, vind SW 5 B, temp + 2° 

Röst: regn, sikt 4-10 km, vind WSW 4 B, temp +3° 

13.4.0200 Andenes: vind W 3 B, temp + 2° 

Röst: ingen obs 
0800 Andenes: nästan mulet, sikt över 50 'km, vind SS\'v 3 B, temp + 1 ° 

Röst: duggregn, sikt 2-4 km, vind SW 3 B, temp +4° 

1400 Andenes: regnskurar, sikt 20-50 km, vind S 2 B, temp +2° 

Röst, regn, sikt 4-10 km, vind SSW 6 B, temp +4° 

1900 Andenes: regn, sikt 20-50 km, vind SSW 3 B, temt' + 2 °
Röst: regn, sikt 4-10 km, vind SSW, 6 B, temp +4 
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Data för i striderna deltagande fartyg. Bilaga 3. 

Namn I år I depl I fart I bestyckn I anm. 
NORSKA 
Pansarskepp r21 ,m Norge 

} 3800 17 6-15 cm sänkt 9.4. Eidsvold 00 8-7,6 cm sänkt 9.4. 2-47 mm
Ub!itar B 3 25 

} 420 15 j1-7,6 cm B 1 22 \4-45 cm torp 
Kustbevaknings-
fartyg 266 erövrad 9.4. Senja 37 13 1-47 mm sänkt 12.4. Michael Sars 00 300 9 2-47 mm erövrad 9.4. sänkt 13.4. 
Hjälpdep!ifartyg 12 Lyngen 31 489 -

Bevakningsb!itar Kelt 25 376 10 - erövrad 9.4.sänkt 13.4.Svalbard II 19 270 - -Syrian 19 298 - -Kvitöy 12 209 10 -

TYSKA 
Jagare 

}
sänkt 10.4. Anton Schmitt Wilhelm Heidkamp 1811 sänkt 10.4. Herman Kiinne sänkt 13.4. Hans Liidemann 36- JS-12,7 cm sänkt 13.4. Diether von Roeder 37 

} 
36 \4-37 mm sänkt 13.4. Erich Koellner 8-53 cm torp sänkt 13.4.Erich Giese 1625 sänkt 13.4. Bernd von Arnim sänkt 13.4. Wolfgang Zenker sänkt 13.4. Georg Thiele sänkt 13.4. 

Ub!itar J 1-10,5 cm U 65 \ 40 } 1050 \ 18 1-37 mm sänkt 13.4. U 64 ( f \6-53 cm torp U 51 40 750 17 {1-37 mm5-53 cm torpr-10,5 cm sänkt 10.4 U 44 39 1030 18 1-37 mm 
I u 25 

6-53 cm torp38 860 18 fl-10,5 cm \6-53 cm torp 
124 



Namn :l.r I depl I fart I bestyckn anm. 
BRITTISKA 

r' 
,
m 

Slagskepp 8-15 cm\'farspite 13 30600 24 8-10 cm32-40 mm4 fpl 

jagare Bedouin } 37 } } { 8-12 cmPunjabi 1870 36 4-40 mmCossack 4-53 cm torp skadad 13.4. Eskimo skadad 13.4. 
{ 6-12 cm Kimberley 39 1690 36 4-40 mm10-53 cm torpIcarus 36 1370 36 { 4-12 cm10-53 cm torpHardy 36 1530 36 { 5-12 cm sänkt 10.4. 8-53 cmtorpHavock 

} 
3
6 

l }
Hero Hotspur 1340 35 f 4-12 cm skadad 10.4. Hunter \ 8-53 cm torp sänkt 10.4. Hostile Greyhound 35 1335 Foxhound } 34 } 1350 } 36Forester 
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OM KRIGSDAGBöCKER 

N&gra synpunkter 

Av H. MOLLERN 

I allmänhet råder väl den uppfattningen, att förandet av krigsdag
böcker hör till senare tiders påfund. Så förhåller det sig emellertid 
inte alls. Tvärtom. Det kan sålunda knappast råda något tvivel om, 
att Xenofon (född omkr. år 430 f. Kr.) till grund för sitt verk "Ana
basis" hade tillgång till egenhändigt skrivna, utförliga anteckningar 
gjorda under de händelser, som han skildrade tjugo år efteråt. På 
annat sätt kan man ej rimligen förklara de många detaljer av skilda 
slag, som han omnämner. Det är lika svårt att föreställa sig, att 
Julius Cxsar (född omkr. åt 100 f. Kr.) skulle kunnat författa sin 
"De bello gallico" utan tillgång till omfattande minnesanteckningar. 

Förandet av krigsdagbok är heller ingenting nytt i vår egen arme. 
Sådan fördes under namn av "journal" vid regementen och kompa
nier redan på Karl XI :s tid. Och till grnnd för den centralt utarbe
tade krigsdagboken i Karl XII :s högkvarter låg bl. a. de från för
banden regelbundet insända journalerna. 

Går man till nutiden, finner man, att krigsdagböcker av skilda slag 
blivit förda: officiella vid olika staber och förband samt privata av 
enskilda officerare i diverse befattningar. 

Att krigsdagböcker över huvud taget blivit förda har naturligtvis 
flera orsaker, liksom att de från krig till krig blivit allt innehålls
rikare. Man ser t. ex., hur tyska krigsdagböcker från första världs
kriget ofta innehålla sammanhängande stridsberättelser, varvid dag
boksförfattaren synbarligen fullt medvetet strävat efter att återge 
även enskildheter i händelseförloppet. Och ej nog därmed. Inträffade 
händelser, vilka bedömts såsom särskilt betydelsefulla, ha ofta redan 
i krigsdagboken blivit föremål för kritisk granskning. 

En bidragande orsak till att krigsdagböckerna undan för undan 
blivit allt utförligare är otvivelaktigt den alltmer tilltagande för
mågan och böjelsen över huvud taget att skriva, samt rent tekniskt 
sett lättheten att göra det. Att den vanliga enkla blyertspennan och 
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anteckningsboken i bekvämt fickformat haft mycket att betyda 
torde nog vara obestridligt. Men ändå väsentligare är med säkerhet 
en nutida förbandschefs personliga ansvarskänsla, ytterst bottnande 
i den större självständighet, med vilken officerare av alla grader nu 
för tiden fullgöra sina tjänsteåligganden. 

Den nutida stridens ofta mycket komplicerade karaktär nödvän
diggör dessutom en mera ingående framställning av händelseförlop
pen. Man vet också, att krigsdagboken en gång kanske i bearbetat 
skick skall ingå som en del av regementets historia, vittnande om 
segra1· och nederlag. Därför lägger man sig vinn om att föra krigs
dagboken med omsorg. 

Men inte bara förloppet av olika stridshandlingar o. d. utan även 
vunna erfarenheter tala från krigsdagbokens blad. Därför kan ett 
studium av krigsdagböcker medföra möjlighet att rätta till felaktig
heter eller otidsenligheter t. ex. i fråga om organisation, utrustning, 
beväpning och taktiskt uppträdande. 

Ju högre upp man kommer i förbands- (stabs-)hierarkin, desto 
mera träder det operativa elementet i förgrunden i krigsdagbokens 
anteckningar. Sammanhanget mellan enskilda förbands operationer 
och strid framträder klarare, så att man ur de allra högsta sta
bernas krigsdagböcker även kan få reda på beslutens tillkomst eller 
med andra ord motiven för handlandet. Och det är främst i dessa 
krigsdagböcker, som de viktigaste och mest givande källorna äro att 
finna för en senare krigshistorisk forskning och bearbetning. 

Förutsättningen för att en krigsdagbok skall bli så tillförlitlig som 
möjligt är, att den förs under pågående händelser. Detta kan natur
ligtvis ofta vålla stora svårigheter. Men den för krigsdagbokens fö
rande ansvarige måste åtminstone genom kortfattade notiser genast 
hålla fast de viktigaste momenten för att sedan under lugnare perio
der överarbeta de nedkastade minnesanteckningarna och komplettera 
dem dels med annat tillgängligt material och dels genom utfrågning 
av personal. Den engelske generalen Sir Ian Hamilton har framhål
lit betydelsen av att krigsdagbok föres snarast efter inträffade hän
delser och vidtagna åtgärder i följande satser: "On the day of battle 
truths stall;;: naked. Thereaf ter they put 011 their little dress uniforms." 
En amerikansk militärskriftställare, överste S. L. A. Marshall, me
nar samma sak, när han säger: "The facts of battle will not keep. 
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They need to be collected while men are yet under the spell of death; 
for nothing is more conducive to honesty, candor and simple state
ment." 

Vid högre staber, framföi' allt vid de högsta, måste sådana åtgär
der vara vidtagna att intet förblir förborgat för krigsdagboksföraren. 
Han skall dag för dag, ja praktiskt taget timme för timme kunna 
följa händelseutvecklingen. 

Krigsdagböclm· förda vid högre staber ha främst till ändamål att 
tjäna en senare forskning såsom tillförlitliga källor. På dem måste 
för den skull ställas speciella krav. Att föra krigsdagbok vid en 
högre stab är förvisso inte någon enkel uppgift. Den ki-äver stor 
kompetens hos dagboksföraren. För att här ge en uppfattning om, 
vad det i realiteten innebär, må anföras vad krigsdagboksföraren i 
tyska högsta krigsledningen (OKW) under senaste världskriget, Hel
muth Greiner, har att säga därom.1 

Greiner omtalar, att han under tiden 1920-1939 hade sin verk
samhet förlagd "in der historischen Abteilung des Reichsarchivs und 
der Kriegsgeschichtlichen Forchungsanstalt des Heeres zu Potsdam". 
Därvid hade han medarbetat i det stora officiella verket om första 
världskriget. På grund av sin mångåriga tjänstgöring vid dessa båda 
institutioner kommenderades Greiner i augusti 1939 till Abteilung 
Landesverteidigung (Abt. L.) i OKW för att föra dess krigsdagbok 
under det förestående fälttåget mot Polen. Vid den tyska krigsmak
tens högre staber fördes krigsdagboken i allmänhet vid sidan av annan 
tjänst av någon medarbetare till förste generalstabsofficeren. Ett 
dylikt förfarande var emellertid helt uteslutet vid Abt. L., vars krigs
dagbok i själva verket utgjorde högsta ledningens krigsdagbok och 
som sådan hade särskilt stor betydelse såsom källa för en senare krigs
historisk forskning. Det var nödvändigt att anförtro uppgiften åt 
någon, som helt och uteslutande kunde ägna sig åt detta synnerligen 
krävande arbete och som också besatt erforderliga kvalifikationer för 
uppgiften. 

General Jodl hade redan under sin tid som chef för Abt. L. år 1938 
gått i fötfattning om, att en av de högre tjänstemännen vid Krigs-

1 Helmuth Greiner: Die oberste Wehrmachtfiihrung 1939-1943.
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historiska Forskningsanstalten beordrades såsom avdelningens krigs
dagboksförare. Och för mobiliseringsåret 1939/1940 hade Greiner 
uttagits härtill, sedan han under Sudetluisen. föregående höst hade 
tjänstgJort som krigsdagboksförare vid Abt. L. 

För att erhålla: förstahandsmaterial var Greiner närvarande vid 
alla viktigare överläggningar inom Abt. L., vars chef överste (seder
mera general) Warlimont visade stort personligt intresse för arbetet 
med krigsdagboken. Ibland fick Greiner även närvara vid föredrag
ningar och · sammanträden inom Wehrmachtfiihrungsstab; vars chef 
var general JodL .Han fick alltid taga del av de av Jodl egenhändigt 
1·edigerade protokollen från överläggningarna inför Hitler:.Dessutom 
orienterades han så gott som dagligen mycket ingående·och öppeJ1-
hjärtigt av Warlimont om läget, Hitler's tankegångar, motiv och 
beslut liksom om uppfattningen hos krigsmaktens högsta chefer. Han 
hölls också fortlöpande underrättad om, vad som försiggick inom 
OKW:s olika avdelningar. Härigenom fick Greiner .. en. fullständig 
överblick över allt som skedde inom krigsledningen och. följaktligen 
ett mycket gott, tillförlitligt och allsidigt underlag för, sina anteck
ningar i krigsdagboken. Denna fördes dag för dag! Menpå grund av 
krigets allt mer ökande omfattning blev materialet. smånh1gom .så 
omfattande och ohanterligt, att det blev nödvändigt med en mycket 
stark begränsning. Endast det väsentligaste kunde tagas med, O�h 
det blev ändå mycket. 

Tid efter annan granskades krigsdagboken av W arlimont :-:- ibland 
även av Jodl - för att dess uppgifter skulle bestyrkas från ansvarigt 
håll. På våren 1943 förflyttades Greiner till liknande verksam.het 
på annat håll. Han efterträddes då av fackhistorikern professor 
Schramm, vilken förde krigsdagboken vidare till krigets slut. Emel
lertid förstördes krigsdagboken i sin helhet i början av maj 1945 på 
order av dåvarande ställföreträdande chefen för Wehrmachtfiihrungs
stab, genei-al Winters, och därmed gick en mycket värdefull primär 
källa födorskning förlorad. 

Krigsdagböcker vid lägre staber och förband kunna givetvis också 
utgöra värdefulla komplement till de högre stabernas krigsdagböcker 
vid historisk forskning. Men deras egentliga ändamål är ett helt an
nat. De äro nämligen främst avsedda såsom underlag vid upprättan-
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det av infordrade redogörelser under krigets gång såsom förklaringar 
och stridsberättelser och hava dessutom stor betydelse vid samling 
av krig�erfarenheter om motståndarens taktik och beväpning m. m. 
Förandet av krigsdagbok på detta "lägre plan" kräver självfallet ej 
några mera omfattande kunskaper ifråga om krigshistorisk forskning. 
Däremot måste dagboksföraren vara väl allmänt militärt orienterad, 
besitta snabb uppfattning och gott omdöme över huvud taget. I 
dessa krigsdagböcker böra, förutom händelser och åtgärder vid för
bandet samt tidpunkter av värde att notera, även .nedtecknas gjorda 
erfarenheter av skilda slag, såväl positiva .som negativa. Krigsdag
boken blir i detta fall ett fullständigande av andra vid förbandet 
(staben) befintliga expeditionshandlingar. Den skall med andra ord 
ge en kortfattad men klar och redig kronologisk framställning av 
förbandets verksamhet. 

Finska erfarenheter när det gällde att skriva historien om krigen 
1939-1940 och 1941-1944, peka otvetydigt på betydelsen av en
hetligt förda krigsdagböcker vid lägre förband. Under krigen sak
nades dylika föreskrifter härför. På grund därav anses nu också 
många av de förda krigsdagböckerna sakna större praktiskt värde. 
Vissa förhandschefer förde avsiktligt - eller läto föra - knapphån• 
diga dagböcker av rädsla för, att de kunde falla i fiendens händer. 
Och under perioder av stort intresse - enstaka strider eller längre 
stridsperioder - antecknades ingenting alls. Dessa erfarenheter har 
medfört att man numera utfärdat enhetliga bestämmelser för föran
de av krigsdagbok. 
" Andra exempel på krigsdagböcker av detta slag från senaste världs
kriget äro de som fördes vid amerikanska, tyska och japanska lägre 
förband. De ha alla kommit forskningen till godo. Härmed förhåller 
sig på följande sätt. I samband med kapitulationen 1945 beslagtog 
amerikanerna sina motståndares krigsdagböcker. När de sedan gingo 
att utforma sitt jättelika verk om kriget fingo de härigenom möjlig
het att lägga motstående kämpande förbands krigsdagböcker bredvid 
de egna, en lika effektiv som ovanlig "kollationering". 

Vid sidan av dessa så att säga officiella - reglementariskt före
skrivna - kl'igsdagböcker finnas andra, vilka här lämpligen kunna 
betecknas såsom personliga. De äro av många slag och skiftande 
värde, beroende främst på den som skrivit dem. 
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Många - åtminstone högre - militära chefer ha naturlig fallenhet 
för att skriva och oftast också mångårig vana förvärvad redan i 
fred att göra privata anteckningar - minnesanteckningar - mer 
eller mindre utförliga alltefter ändamålet med anteckningarna. För 
dem blir förandet av en personlig krigsdagbok intet problem i krig 
utan ingår som ett naturligt led i den dagliga tjänsterutinen. 

Såväl general Jodl (Chef des Wehrmachtfiihrungsstabes) som ge� 
neral Halder (Chef des Generalstabes des Heeres) förde s. k. "dienst
liches Tagebuch". Båda gjorde tämligen kortfattade anteckningar om 
väsentligheter - närmast i form av minnesanteckningar. Som en 
kul'iositet kan nämnas, att Halder stenograferade sina notiser. Deras 
dagböcker finnas alltjämt i behåll. Halder ansåg sina anteckningar 
så värdefulla, att han lät övei-föra dem till klarskrift o�h i ett fåtal 
exemplar utlämnade dem för användning inom generalstaben. 

Ett särskilt intressant exempel på personliga minnesanteckningar 
äro de posthumt utgivna "The Rommel Papers".2 Eftersom fältma1·
skalk Rommel siktade direkt på att efter kriget skriva en bok om 
sina krigsupplevelsel' och erfarenheter, gjorde han mycket noggranna 
och omfattande anteckningar. Så snart tillfälle gavs under operatio
nerna sammanställde han dem till fullständiga skildringar av hän
delserna, beledsagade av egenhändiga skisser samt av honom själv 
(ellet andra) tagna fotogrnfier. Rommel var nämligen förutom god 
stilist även skicklig tecknare och avancerad amatörfotograf. Genom 
sitt sätt att föra befäl - långt framme hos de stridande trupperna 
och om möjligt alltid i stridens brännpunkter - fick han tillfälle 
att på ett helt annat sätt uppleva och spela med i händelserna än 
den chef, som föredrar att hålla sig mera i bakgrunden. 

Såsom en kontrast till Rommels utförliga minnesanteckningar må 
nämnas den amerikanske generalen Stilwell's privata krigsdagbok.3 

Den fördes under åren 1942-1944, då Stillwell förde befälet på 
krigsskådeplatserna i Kina, Burma och Indien, och är skriven utan 
varje tanke på offentliggörande. Stilwell kastade ned sina tankar om 
personer och förhållanden i ett kärvt och mycket öppenhjärtigt språk 
utan krusiduller och hänsynstaganden men med skärpa och pregnans 
i uttryckssätten. 

2 B. H. Liddell Hart: The Rommel Papers. 
3 Joseph W. Stilwell: The Stilwell Papers, (Utgiven efter författarens död.) 
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En så hög befälhavare som general Eisenhower förde under världs
kriget icke någon personlig krigsdagbok. Den uppgiften sköttes åt 
honom av en reservofficer i flottan.4 Om denna dagbok säger But
cher själv: "I was entranced by the flow of history-making messages, 
as well as events and conversations, and, liking to think that I have 
something of a nose for news, couldn't refrain from writing the 
story as I saw it develop. I felt myself fortunate in my position. I 
had a ringside seat for a big show and I knew how lucky I was to be 
a firsthand witness to wodd history in the making." 

Dagboken fördes enligt lösbladsystem och med skrift endast på 
ena sidan och förvarades i ett antal pärmar. På grund av risken för 
att Eisenhowers högkvarter kunde bombas, lät Butcher mikrofilma 
dagboken i två exemplar allt eftersom den författades. Så snart det 
var möjligt fördelades det maskinskrivna och de mikrofilmade exem
plaren på skilda håll. 

Att Eisenhower, när han författade sin "Crusade in Eul'Ope", 
möjligen även haft nytta av Butchers arbete framgår, /l.tminstone in
direkt, av efterskriften i boken. 

En annan prominent amerikansk general, Omar N. Bradley, som 
också utgivit ett arbete om andra världskriget" förde inte heller själv 
någon krigsdagbok. Mycket av det han skriver om bygger på den 
personliga dagbok, som fördes av hans adjutant, överstelöjtnant 
Chester B. Hansen. 
. Betydelsen av privata krigsdagböcker eller minnesanteckningar 
har omvittnats av den finske generalen Harald Öquist.0 Han säger 

. härom följande: "Lärdomarna från första världskriget visar som be-
kant, att den lätthet med vilken högre och lägre chefer av alla gra-, 
der under nutida krig kan få personlig kontakt såväl med högre och 
lägre som med sidoordnade instanser, ofta leder till, att militära 
meddelanden av största vikt för fastställandet av krigshändelsernas 
verkliga förlopp och orsaker inte blir nedskrivna - en omständig
het, som har vållat krigshistorikema stora svårigheter. Med känne
dom härom beslöt jag redan långt före 1939, att jag för den händelse 

4 Captain Harry C. Butcher: My Three Years with Eisenhower. B:s civila
yrke var journalistens. 

5 Omar N. Bradley: A Soldier's Story. 
6 Harald öquist: Vinterkriget 1939-1940.
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jag i ett kommande krig skulle komma att föra befäl, för min del 
skulle göra vad jag kunde för att minska en senare forsknings mödor 
genom att samvetsgrant uppteckna alla samtal, muntliga rapporter, 
anvisningar o. dyl. av någon betydelse för händelseutvecklingen. 

I ston sett förmådde jag fullfölja detta beslut - också om det 
ibland satt hån åt. Jag hade alltid en blocknotes i fickan, i vilken 
jag efter varje viktigare personligt sammanträffande eller telefon
samtal omedelbart antecknade det väsentliga av vad som sagts eller 
gjorts." 

Personliga krigsdagböcker av de mest skilda slag ha under exempel
vis de båda senaste världskrigen även förts av många officerare i 
lägre grader, av övrigt lägre befäl samt av meniga soldater. Här 
skall ej framhållas någon särskild. Littel'aturen i detta fall bjuder 
på en alltför omfattande och i många fall vildvuxen flora för att 
det skall vara möjligt att inom ramen av en kort uppsats som denna 
framlägga några typexempel. Många av dessa dagböcker äro dock 
av värde för forskningen, kanske inte minst när det gäller att få be
lägg för truppens och den enskildes reaktioner under olika fältför
hållanden. 

Det sägs ibland, att krigsdagböckel' över huvud taget äro väl'de
lösa och endast utgöra ett tillskott till den l'ikt flödande "pappers
exercisen". Röster ha t. o, m. höjts för att helt avföra krigsdagboken 
som en onödig belastning i tjänsten. Ett dylikt resonemang måste 
emellertid karakteriseras som ohållbart och påtagligt är, att de som 
sagt detta saknar egen krigserfarenhet. 

Det är ju alldeles klart, att krigsdagböcker ha större eller mindre 
värde ur historisk synpunkt. Såsom "minneslista" för chefer vid 
lägre förband och staber ha de alltjämt sitt berättigande. Och de högre 
stabernas krigsdagböcker utgöra viktiga källor för forskningen. 

Att man i vår svenska krigsmakt icke på alla Mll inser värdet av 
krigsdagböcker beror nog främst på, att vi under vår långvariga fred 
inte fått tillfälle att göra praktiska rön om deras betydelse. 

SUMMARY 
The custom of keeping war diaries is very old. Already Xenophon and Julius 

Caesar made personal memoranda during their campaigns, and later on they used 
their notes for writing military history. In the Swedish army a "Journal", or 
official war diary, was kept during king Charles XI and king Charles XIL 
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The war diaries .seem to expand more and more, From World War Il we have 
diaries of various types, official as well as . personal. Officers i n  command of a 
unit keep diaries as memoranda when on duty, Experience proves that war 
diaries - espedally from higher commands - have a definite value as source 
material for research work in the field of military history, 

In Sweden the opinions about the value of war diaries are divided. It is due to 
the fact that we have had no war experiences from recent times. 
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