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FÖRORD 

Sedan ål' 1954 har ingen studie berörande äldre tiders krigshistoria 
varit införd i "Aktuellt och Historiskt". Det livliga intresse, som nu 
råder kring händelserna i samband med Sveriges krig under Karl X 
Gustafs tid, motiverar framläggandet i publikationens femte årgång 
av ett avsnitt ur den inom avdelningens "äldre tiders detalj" på
gående bearbetningen av denna tids krigshistoria. Som ämne har 
valts de mycket omdebatterade överläggningar i Nyborg på Fyn, 
som föregingo Tåget över Bält. 

Äterstoden av publikationen behandlar frågor från våra grann
länder under andra världskriget. Uppsatsen "Det svenska frivillig
flyget i Finland 1940" har i manuskript varit underställd dåvarande 
flottiljchefen, överste Hugo Beckhammar, som gjort värdefulla på
pekanden och kompletteringar. 

Stndien "Strategisk defensiv i Finlands krig 1941-1945", som 
år 1953 varit publicerad på finska i tidskriften "Tiede ja Ase" har 
av överste Keijo Mikola, numera chef för Anstalten för krigshistorisk 
forskning i Helsingfors godhetsfullt ställts till förfogande för publi
cering på svenska. 

Den fjärde och sista studien - "Birke-N ordlicht'' - skildrar 
den tyska Lapplandsarmens återtågsoperationer i norra Finland och 
Nordnorge 1944-1945. 

Det för dessa tre "moderna" studier gemensamma är, att de skild
rade operationerna genomförts i terräng- och klimatförhållanden lik
nande dem som äro betecknande för nordligaste Sverige. Dessa för
hållanden äro oföränderliga och behålla därför alltjämt sin ak
tualitet, 

Slutligen må här upprepas vad som redan scigts i tidigare år
gångar av publikationen, nämligen att synpunkter och omdömen 
framlagda i de olika uppsatserna äro uttryck för vederbörande för
fattares personliga åsikt och ej att anse som någon Försvarsstabens 
officiella rtppfattning, 

Stockholm i februari 1958, 
BÖRJE FURTENBACH 





NATTEN FORE NATTEN 

FORE TAGET OVER BKLT 

Av ARNE ST ADE 

- I Svendborg lämnade jag ryttmästaren med partiet (re
kognosceringstruppen), fortsatte och kom om aftonen kloc
kan 9 till Hans Maj:t i Dalums kloster (vid Odense), 

Hans Maj :t satt just vid aftonmåltiden. Och som jag över 
min förrättning gjorde en fullkomlig relation och visade Hans 
Maj :t isens tjocklek på åtskilliga ställen och därtill försäkrade, 
att jag Hans Maj :t genom Guds hjälp med armen utan skada 
ville överbringa till Låland, så blev Hans Maj :t så över måt
tan glad, att Hans Maj :t slog bägge händerna ihop och sade: 
"Nu, bror Fredrik, skola vi talas vid på god svenska." 

Lät alltså genast spänna för sin vagn, befallde mig att äta 
vid sitt bord och sedan följa med till Nyborg att där överlägga 
om detta viktiga ärende med riksamiralen (Carl Gustaf 
Wrangel). Efter midnatt inemot klockan 2 kom Hans Maj:t 
till Nyborg. 

Här hade jag en svår och mycket farlig natt, ja svårare än 
jag någonsin tillförne utstått hade. Ty i det Hans Maj:t med 
riksamiralen och danske rikshovmästaren Corfitz Ulfeldt detta 
ärendet överlade och sade, att han uppå min relation ärnade 
gå över Stora Bält till Låland och Själland, då ville dessa 
bägge ingalunda därtill condesendera, förebärande så otaligt 
många farligheter, som Bälten med sig förde, och andra incon
venientier, som Hans Maj :t och armen kunde råka uti, att 
det sig icke kunde så förhålla som jag berättade och slikt 
mera, så att Hans Maj :t mig i deras närvaro om ett och annat 
frågade och befallde mig på mitt samvete säga sanningen, vil
ket jag ock gjorde med den försäkran, att jag genom Guds 
makt ville föra Hans Maj :t över utan någon skada. Hans Maj :t 
hade (dock) så när låtit sig av dem övertalas och gick därmed 
till sängs och uti sin kammare. 

Men jag var hos dem i en farlig skola såsom den som styrkte 
genom mina berättelser Hans Maj :t att fatta sådana sällsamma 
och, som de sade, skadliga och farliga resolutioner, varmed jag 
mig hem till mitt kvarter förfogade, men var icke väl inkom
men i stugan förrän konungens bud kom efter mig, 

Fann alltså Hans Maj :t vid min återkomst allaredan vara 
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till sängs gången. Då frågade Hans Maj:t, ibland många andra 
discourser, på slutet ännu en gång mig rätt allvarligen och på 
mitt samvete, att jag skulle berätta sanningen, om jag trodde, 
att Hans Maj :t skulle kunna komma över och om jag Hans 
Maj :t därtill råda ville. Jag skulle intet akta, vad riksamiralen 
och Ulfeldt hade att invända. Hans Maj:t visste utan dem väl, 
vad han ärnade göra, allenast Hans Maj :t vore försäkrad, att 
isen kunde bära. Jag svarade, att Hans Maj :t förvisso kunde 
komma över och, ehuruväl mitt liv vore mycket för ringa att 
betala, om någon olycka eller skada ske skulle, dock icke desto 
mindre försäkrade jag Hans Maj :t, att, såframt frosten conti
nuerade, jag genom den Allsmäktiges hjälp ville utan någon 
skada överföra Hans Maj :t, hade han ock tre gånger hundrade 
tusen man med sig. 

Däruppå svarade Hans Maj :t: "Nå, det är gott, I skalen 
ock så göra. Och jag vill i Herrens namn gå åstad, Wrangel och 
Ulfeldt må säga, vad de vilja. Deras mening kan vara god, men 
denna occasion är alltför kostlig att låta gå sig förbi." 

Sände alltså Hans Maj:t genast efter sekreteraren Frans 
Joel, som sedan kallas Ornstedt, och befallde honom, riksami
ralen oåtspord, skriva order till alla regementena att möta 
Hans Maj :t andra dagen i Svendborg. 

Och som Hans Maj:t om morgonen bröt upp och riksamira
len blev vid sin förra mening men Hans Maj :t vid min berät
telse, var riksamiralen uppå mig mycket vred och sade: "I 
skalen få skam, I bringa kungen om spira och krona." Men 
jag svarade med friskt mod och gott samvete, att vad jag hade 
lovat, det ville jag med Guds hjälp hålla. 

Den plastiskt åskådliga och dramatiskt livfulla skildring av "nat
ten före natten före Tåget över Bält", som i det närmaste orda
grant, ehuru med obetydlig språklig och ortografisk normalisering, 
här återgivits, torde vara välbekant för de flesta. Den står att läsa 
i den då (1658) 32-årige generalkvartermästarlöjtnanten och tillför
ordnade generalkvartermästaren Erik Dahlberghs, visserligen först 
på hans ålderdom nedskrivna, s. k. dagbok.1 Sedan generationer till
baka har just "dagbokens" suggestiva skildring av det fascinerande 
militära händelseförlopp, som brukar betecknas som "Tåget över 

1 Erik Dahlberghs dagbok, utg. av Herman Lundström (Uppsala & Sthlm 1912),
s. 115 ff. Originalmanuskriptet, av Dahlbergh egenhändigt -renskrivet, förvaras i
Uppsala universitetsbibliotek (sign. X 257).
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Bält", helt präglat den historiska uppfattningen, ej blott i Sverige 
utan också i Danmark. I den mån helhetsbilden kunnat förete drag 
hämtade från andra håll, ha dessa merendels varit infogade i och 
närmast tjänat till att på någon punkt komplettera det från Dahl
berghs "dagbok" hämtade stoffet. Tanken att detta möjligtvis kunde 
vara något ensidigt eller rent av missvisande synes länge ha varit 
främmande t. o. m. för historikerna av facket. Dahlberghs fram
ställning framstod nära nog som sakrosankt. Betecknande är, att en 
dock så pass "modern" historisk författare som F. F. Carlson i sin 
berömda "Sveriges historia under konungarna av Pfalziska huset" 
väsentligen bygger framställningen av den historiska natten i Ny
borg - natten till den 5 februari 1658 - på "dagbokens" uppgifter. 
Nästan "klassisk" så föga mindre än Dahlberghs egen skildring 
- har den frejdade hävdatecknarens monumentala kommentar bli
vit: "Så fattade Carl X beslutet till ett företag, vars like krigshisto
rien icke har att uppvisa - - -. Det var ett av dessa ögonblick,
då århundradens öden väga på ögonblickets beslut i en människas
själ."2 

Men förhöll det sig verkligen så? Och skulle överhuvud taget just 
Erik Dahlbet·gh till skillnad från nästan alla andra memoarförfattare 
få anses ofelbar och höjd över de historiska sanningssökarnas när
gångna kritik? 

Redan att ställa sådana frågor är, liksom så ofta eljest, liktydigt 
med att i någon mån besvara dem. I våra dagar har frågan om Dahl
berghs trovärdighet också från historik:erhåll blivit ej blott ställd 
(först av Gustaf Björlin, 1921) utan kategoriskt besvarad (av Curt 
Weibull, i en uppmärksammad artikel i tidskriften Scandia 1949).3 

Diskussionen har icke desto mindre gått vidare - med efter hand 
tilltagande hetta - tills professor Weibull omsider på nytt tog till 
orda. Därefter tystnade debatten.4 Detta skulle kunna tyda på 

2 F. F. Carlson, Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset, I 
(Sthlm 1855}, s. 315 ff. 

3 Gustaf Björlin, Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången av Stora 
Bält (Sthlm 1921). - Curt if7eib1dl, Tll.get över Bält (Scandia XIX, 1948-1949, 
s. 1 ff.). Uppsatsen omtryckt (med smärre tillägg) i dens., Händelser och ut
vecklingslinjer (Lund, tr, Malmö, 1949), s. 136 ff. 

4 De viktigaste debattinläggen äro (anförda i kronologisk ordning): P. H. Enger,
Erik Dahlbergh vid Stora Bält (Tidskrift i fortifikation 1949, s. 109 ff.); Hans 
Hylmö, Tll.get över Bält (Historisk Tidskrift 1950, s. 37 ff.); Einar Carlsson, 
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att det mesta, som vore att säga 1 amnet, därmed blivit sagt. Möj
ligen finnes dock alltjämt ett och annat att tillägga. 

Hur som helst, åtminstone på en punkt - och därtill en för den 
historiska romantiken ytterst känslig punkt - har den historiska 
ktitiken med till visshet gränsande sannolikhet sagt sista ordet. Erik 
Dahlbergh har icke, såsom han själv med behärskad stolthet berättar 
i sin "dagbok" - och sedermera "karolinernas målare" med sin 
pensel så verkningsfullt åskådliggjort - i egenskap av konungens 
välbetrodde vägvisare gått i spetsen för den svenska invasionsarmen 
vid tåget över Stora Bält lördagen den 6 februari 1658. Dahlbergh 
var icke ens personligen med vid det celebra tillfället. Såsom han 
själv - i ett obevakat ögonblick, vore man nästan frestad säga 
har tillstått, var han då alltjämt kvar hos riksamiralen C. G. 
Wrangel och infanteriet i Nyborg. Det är Weibull, som har fram
dragit denna Erik Dahlberghs egen uttryckliga dementi (i en rätte
gångsinlaga från hösten 1659). Ett senare, kompletterande arkivfynd 
styrker, att Dahlbergh den gilngen torde ha sagt sanningen. 

Weibulls "avslöjande" uppfattades på sin tid allmänt som något 
av en sensation. Sensationellt eller icke - ganska märkligt är det 
förvisso, att Carl X Gustaf synbarligen icke ansåg sig på denna i 
flera hänseenden dock så vanskliga marsch ha behov av den tjänste
grenschef i högkvarteret, i vilkens åligganden just ingick att svara 
för vägrekognosceringar o. dyl.5 Vad förklaringen härtill kan vara 
må emellertid nu lämnas åsido. Det är i stället de källkritiska kon
sekvenserna av Weibulls rön vi närmast skola stanna inför. 

I det vardagliga umgänget människor emellan brukar ju regeln 
vara, att den som en gång beslagits med osanning, honom tror man 
sedan inte mer än jämnt, t. o. m. om det han har att säga bär san-

Erik Dahlbergh och övergånge11 av Stora Bält (Historisk Tidskrift 1951, s. 14 ff.); 
Arne Forssell, Erik Dahlberghs relation om Tåget över Bält. Några textkritiska 
synpu11kter (Karolinska förbundets årsbok 1951, s. 7 ff.; jfr dens., Bälten 1658, 
i Det svenska svärdet. Tolv avgörande händelser i Sveriges historia, red. Nils F. 
Holm, Sthlm 1948, s. 158 ff.); Hans Villiw, Erik Dahlberghs relationer om danska 
kriget 1657-58 (Scandia XXI, 1951-1952, s. 87 ff.; jfr dens., Erik Dahlbergh 
i spionuppdrag 1658, Scandia XXII, 1953-1954, s. 1 ff.); Curt 1f7eibull, Historisk 
forskning och Tåget över Bält (Scandia XXII, 1953-1954, s. 164 ff.). 

5 Närmare om general!kvartermästarens åligganden hos Erik Zeeh, Erik Dahl
berghs uppgifter vid tåget över Bält år 1658 (Karolinska förbundets årsbok 1956, 
s. 141 ff.).
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ningens yttre prägel. Ofta sker väl så med rätta, understundom 
kanske med orätt. Också den en gång så högt skattade Erik Dahl
bergh har nu - 300 år efteråt - drabbats av ödet, att nästan ingen 
längre synes vilja tro honom på hans ord, vad han än har att för
mäla. Det spörjs då, om månne icke detta ändå är att driva den 
sunda vetenskapliga skepticismen något väl långt. Törhända borde 
även här den enkla levnadsregeln få gälla, att man ej skall kasta ut 
barnet med badvattnet. Men visserligen må medges, att maximens 
praktiska tillämpning i fallet Dahlbergh icke är alldeles lätt. Det är 
då betydligt bekvämare att uttala en kategorisk förkastelsedom och 
sedan trankilt fingera, att Dahlbergs vittnesmål överhuvud taget 
icke existera. Men historikerns uppgift kan icke vara att kringgå de 
svårigheter och problem, som möta, utan i stället att, såvitt möjligt, 
lösa dem. 

Ett kanske mer än eljest komplicerat och vanskligt värv ställer den 
positivt källkritiska uppgiften historikern inför, då fråga blir om 
att pröva sanningsvärdet hos Dahlberghs utsagor rörande överlägg
ningarna i Nyborg natten till den 5 februari 1658. Orsakerna härtill 
äro flera, men i synnerhet två. Dels saknas nästan helt kvalitativt 
förstklassigt jämförelse- och kontrollmaterial, dvs. dokumentära 
kvarlevor. Dels har Dahlbergh själv skrivit även en annan utförlig 
redogörelse för sina nattliga upplevelser i Nyborg. Och sistnämnda 
redogörelse, som ingår i den oriktigt s. k. Arenstorffs relation, skil
jer sig på vissa rätt väsentliga punkter från "dagbokens". 

Det avsnitt i Dahlbergs relation, som korresponderar med det in
ledningsvis återgivna partiet i "dagboken", har i huvudsak följande 
innehåll: 

-iO

Vid 9-tiden på kvällen, under pågående aftonmåltid, åter
kom Dahlbergh till konungens kvarter och avgav utförlig rap
port om sin förrättning. BL a. uppvisade han därvid på ett 
band på sin klädnad isens tjocklek på olika ställen. Över de 
mottagna underrättelserna blev konungen så glad, att han slog 
ihop händerna och utbrast: "Nu, bror Fredrik, ska vi tala med 
varandra på god svenska." Fastän klockan redan hunnit bli 10 
befallde han fram sin kaross och begav sig strax efter avslutad 
måltid till Nyborg för att där överlägga med riksamiralen. 



Vid 2-tiden på natten var man framme. Men nu började svå
righeterna, i det att riksamiralen bestämt motsatte sig, att 
konungen skulle bege sig så långt från fasta land ut på öarna, 
i synnerhet som vädret nu var mycket blitt och regnigt och 
så torde förbli några dagar framåt; skulle isen på Stora Bält 
gå upp, bleve konungen alldeles avskuren från resten av sin 
arme, helst som man led brist på transportfartyg och den dan
ska flottan, till skillnad från den svenska, snabbt skulle kunna 
vara på platsen. Av samma mening var rikshovmästaren Cor
fitz Ulfeldt, som även av egen erfarenhet kunde omvittna, hur 
förrädisk isen på Stora Bält brukade vara. Det var att befara 
att, om det blåste upp till storm när armen befann sig mitt ute 
på Stora Bält, inte en man skulle komma med livet därifrån. 
Riksamiralen tillfogade, att han hade skickat en liten patrull 
över till Korsör, och att flera av karlarna hade fallit i vattnet. 

Fastän riksamiralens synpunkter i och för sig voro både 
kloka, försiktiga och beaktansvärda, stod konungen dock på 
sin mening och anförde åtskilliga motargument. Han vände 
sig också till Dahlbergh och uppfordrade denne mycket all
varligt att på sitt samvete säga sanningen. Dahlbergh vidblev 
vad han förut rapporterat och tillade, att han, så framt vädret 
åter ville slå om till frost, med Guds hjälp skulle föra konungen 
över, om han så hade tre gånger hundra tusen man med sig. 

Efter detta fattade konungen sitt beslut, att likväl i Guds 
namn gå åstad, och befallde genast sekreteraren Joel att samma 
natt låta utgå order till regementena att följande dag möta 
konungen i Svendborg. Därmed begav sig konungen till vila. 
Men Dahlbergh, såsom den på vars rapport konungen uteslu
tande baserade sin plan, fick av riksamiralen uppbära hårda 
ord för sin förmätenhet, varigenom han lätteligen kunde bringa 
kungen om spira och krona; ja, han förtjänade att därför 
mista huvudet. Härtill genmälde Dahlbergh blott, att han inte 
hade sagt något annat än sanningen i det uppdrag konungen 
hade sänt honom ut på, och det skulle man också finna. Ko
nungen kunde ju f. ö. handla som han fann för gott. 

Och som ingen tid var att förspilla avreste Hans Maj :t 
tidigt på morgonen den 5 februari från Nyborg, kvarlämnande 
riksamiralen - - -. 

Så långt Dahlberghs berättelse i den s. k. Arenstorffs relation.6 

6 Relationen, som är bevarad i såväl koncept som renskrift, förvaras i Riks
arkivet och ingår i samlingen Krigshistoriska handlingar (sign, XIV:1). Dess 
fullständiga titel - relationen är skriven på tyska - lyder: "Warhafftige Relation 
von allem dehme wass sic\i. Anno 1657 undt 1658 unter Ihre Königl. Maij:tt zu 
Schweden , undt dero Armee von Eroberung Friedrichsodde biss auf erfolgten 
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Vid ett parallellstudium av Dahlberghs båda versioner rörande 
vad som tilldrog sig i Nyborg efter Carl X Gustafs oförmodade an
komst dit natten till den 5 februari 1658 lägger man märke till så
väl överensstämmelser som - vilket ju är mera anmärkningsvärt -
frapperande olikheter. Det är särskilt på fyra väsentliga punkter 
som de båda berättelserna visa stor överensstämmelse, medan de på 
två andra, icke mindre väsentliga, gå helt isär. 

De punkter, vari dagboken och relationen överensstämma, kunna 
sammanfattas sålunda: 

1) En överläggning mellan konungen samt W rangel och Ulfeldt
( den landsflyktige danske stormannen, "quislingen", vilken med ti
teln geheimeråd ingick i Carl X Gustafs stab under Tåget över Bält) 
ägde rum snarast efter konungens ankomst till Nyborg vid 2-tiden 
på natten. Åtminstone under en del av sammanträdet var Dahlbergh 
närvarande. 

2) Konungen meddelade vid sammanträdet sin avsikt att oför
dröjligen övergå Stora Bält mellan Langeland och Låland, något 
som Wrangel och Ulfeldt emellertid på det bestämdaste avstyrkte; 
Wrangel tog dessutom efteråt Dahlbergh i hård upptuktelse för hans 
förmätenhet att ingiva konungen sådana tankar. 

3) Konungen befallde, så snart han, efter förnyad kategorisk för
säkran av Dahlbergh om isens styrka, fattat sitt definitiva beslut, 
sekreteraren Joel att expediera order till regementena om samling 
till Svendborg följande dag. 

4) Konungen avreste själv på morgonen till Svendborg.
De punkter, där Dahlberghs båda versioner gå isär, äro följande

tvenne: 

1) Enligt "dagboken" tog konungen visst intryck av Wrangels
och Ulfeldts motföreställningar och ajournerade sammanträdet utan 
att beslut blivit fattat. Efter förnyat, enskilt samtal med Dahlbergh 
beslöt han likväl att våga språnget över Stora Bält och lät därpå, 
utan att härom orientera Wrangel, utfärda av beslutet betingade 
order till trupperna. - Enligt relationen gjorde Wrangels och Ul
feldts föreställningar föga intryck på konungen, som efter att i deras 

Friedenschluss beij Tastrup wie auch bis zu dero Anknuft in Gothenburg selben 
Jahrcs so wohl in Holstein, Fyhnen aiss Seelandt vorgegangen undt zugetragen". 
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närvaro ännu en gång ha hört Dahlbergh avgjorde saken och omedel
bart gav befallning om orderskrivning. 

2) I "dagboken" beröras väderleksförhållandena endast i förbi
gående, nämligen i samband med Dahlberghs försäkran, att han, 
"såframt frosten continuerade", kunde garantera säker övergång för 
om så vore 300.000 man. Det tyckes underförstått, att den stränga 
kylan fortsatte utan avbrott. - I relationen säges uttryckligen, att 
det rådde blidväder redan vid konungens ankomst till Nyborg. Då 
Dahlbergh avger sin försäkran om möjligheten att överföra 300.000 
man, sker det med reservationen "såframt vädret åter ville slå om 
till frost". 

Då det nu gäller att såvitt möjligt utröna vad som verkligen hände 
i Nyborg "natten före natten före Tåget över Bält", ge sig efter 
denna sammanställning av överensstämmelser resp. skiljaktigheter 
mellan Dahlberghs tvenne versioner de båda grundväsentliga del
problemen s.a.s. av sig själva. Den första frågan lyder: kan man 
lita på att Dahlbergh håller sig till sanningen på de punkter, där 
samstämmighet föreligger mellan relationen och dagboken? Det 
andra spörsmålet gäller, vilkendera versionen som är mest riktig 
eller minst oriktig på de punkter, där Dahlbergh motsäger sig själv; 
givetvis kunna icke båda versionerna vara riktiga, däremot är det i 
och för sig tänkbart, att båda kunna vara mer eller mindre oriktiga. 

Först något om vissa förhållanden och sammanhang av grund
läggande betydelse för det källkritiska bedömandet. 

Till att börja med bör därvid understrykas, att det förhlllandet 
att en och samma uppgift eller version möter i såväl dagboken som 
relationen icke i och för sig är ägnat att styrka eller ens nämnvärt 
öka dess trovärdighet. Så skulle givetvis varit förhållandet, därest 
de båda skrifterna haft olika författare och i övrigt varit helt obe
roende av varandra. Detta är emellertid icke fallet, såsom redan har 
framhållits. Att Dahlbergh skrivit såväl dagboken som relationen 
står utom all fråga och har i modern tid heller av ingen bestritts.7 

7 Förh&llandet, som i själva verket är mycket lätt att konstatera, tack vare 
Dahlberghs karakteristiska handstil, synes först ha uppmärksammats av Carl

Gwtaf 1Veib11ll (Ilreden i Roskilde. Aktstycken och framställning, Lund 1908). 
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' Däremot ha delade meningar gjorts gällande i en därtill anslutan
de och i förevarande sammanhang mycket betydelsefull fråga, näm
ligen vilkendera sluiften som har tillkommit först. Detta spörsmål 
får sin speciella vikt därav, att ett direkt släktskapsförhållande 
måste förefinnas mellan dessa bägge alster av Dahlberghs produk
tiva penna: verballikheter och andra signifikativa formella överens
stämmelser äro alltför många och genomgående för att någon som 
helst tvekan skulle vara möjlig på den punkten. Dahlbergh har, då 
han skrev relationen, haft dagboken framför sig, eller också har 
han vid författandet av dagboken använt relationen som förlaga. Att 
här redovisa de luiterier, med stöd av vilka ett avgörande är att 
träffa mellan de båda beroendealternativen, skulle föra för långt. 
Enligt författarens bestämda uppfattning är det emellertid relatio
nen - troligen skriven redan något årtionde efter Tåget över Bält -
som varit förlaga för den - ytterligare ett par decennier senare 
tillkomna - dagboken. Ingenting synes tyda på efter vad för
fattaren kan finna - att beroendeförhållandet skulle kunna vara det 
motsatta.8 

Den version, som relationen get av den historiska natten i Ny
borg, är alltså primär i förhållande till dagbokens. Detta är av vikt 
att hålla i minnet framför allt di det gäller att finna förklaringen 
till olikheterna dem emellan. Därvid bör även en annan omständig
het beaktas, nämligen författarens syfte med sina båda alster, Dag
boken skrevs pli Dahlberghs relativa ålderdom - tidigast i 60-års
åldern .;___ och sannolikt närmast med tanke på hans egna ättlingar; 
i varje fall har den näppeligen varit avsedd att komma under ögo
nen på någon, som själv varit med om (samtida med) Tåget över 
Bält. Innehållet i relationen var däremot otvivelaktigt beräknat på 
att nå offentlig kännedom redan i Dahlberghs livstid, medan sålunda 
flagranta (medvetna) oriktigheter måste befaras bli av initierade lä
sare uppmärksammade och påtalade. Denna skillnad är givetvis av 

8 Det direkta beroendeförhiillandet mellan de båda dahlberghska skrifterna 
har först påvisats av Villius (i Scandia XXI), Villius' uppfattning om släktska
pens karaktär kan förf. dock icke biträda, och därmed ej heller hans relaviva och 
absoluta tidsättning av skrifterna, Vid konstaterandet härav liksom även 
annorstädes i denna uppsats - nödgas förf. föregripa forskningsresultat och rön, 
vilka avses komma att - förhoppningsvis inom en ej alltför avlägsen framtid -
redovisas i ett större sammanhang. 
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betydelse vid bedömandet av de båda skrifternas allmänna trovär
dighet. Det borde rimligen kunna förutsättas, att Dahlbergh haft en 
starkare hämsko på sin skapande fantasi, då han skrev relationen än 
då han sedermera utarbetade dagboken. Men bedömningsfaktorn 
ifdl.ga är icke alldeles entydig. 

Det förhållandet att relationen och dagboken på olika punkter gå 
isär har förklarats så (av Villius), att Dahlbergh vid författandet 
av dagboken helt litat till det bedrägliga minnet (här och var visser
ligen supplerat med fantasiens hjälp), medan relationen däremot 
utarbetats med begagnande av skriftliga källor. Dessa skulle ha för
sett Dahlbergh med sakuppgifter, som han icke haft tillgång till 
(eller som fallit honom ur minnet), då han skrev dagboken. Förlda
ringen blir i ett avseende ohållbar med det inbördes beroendeförhål
lande de båda skrifterna emellan, som här förutsättes. Avvikelserna 
i dagboken från relationens version kunna icke gärna bero på min
nesfel! De torde i allmänhet vara medvetna och fullt avsiktliga. 
Det ligger därvid - såsom antytts - onekligen närmast till hands 
att tänka sig att de tillkommit i tendentiöst syfte, och att således 
relationens framställning skulle komma sanningen närmast. Så be
höver emellertid icke alltid vara fallet. Det är åtminstone teoretiskt 
tänkbart, att redan i den närmast för Dahlberghs egna samtida av
sedda - men icke i hans eget namn framlagda - relationen vissa 
uppgifter givits en tendentiös eller polemisk utformning, som Dahl
bergh ansett sig kunna mildra eller helt avstå ifrån, då han seder
mera, till eftervärldens uppbyggelse eller rentav för sitt eget nöjes 
skull, skrev sin s. k. dagbok. Det är heller icke i och för sig otänk
bart, att Dahlbergh, då han skrev relationen, ansett sig böra av kon
venans- eller andra lämplighetsskäl förtiga eller försköna vissa fak
tiska förhållanden, vilka han däremot tyckt sig oförhindrad att i 
dagboken framställa just så, som han erinrade sig dem. Alla dessa 
möjligheter - och måhända ytterligare andra - böra tagas i be

traktande vid bedömand�t av de bevekelsegrunder, som i varje sär
skilt fall kunna ha föranlett Dahlbergh att i relationen skriva på ett

sätt, i dagboken på ett annat.

Till förebyggande av missförstånd bör slutligen tilläggas, att fram
ställningen i Dahlberghs relation otvivelaktigt i stor utsträckning 
återgår på skriftliga källor eller förlagor. Viktigast av de begagnade 
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källorna ha varit den officiella, nästan samtida, s. k. Krigsrelatio
nen.0 Ännu i dag är f. ö. sistnämnda skrift en viktig, ehuru inga
lunda ofelbar och i allo pålitlig, källa för kunskapen om Tåget över 
Bält. Men - och detta må här kraftigt understrykas - i fråga om 
vad som sades och gjordes i konungens närmaste omgivning natten 
till den 5 februari 165 8 lämnar oss "Krigsrelationen" i sticket: den 
tiger som muren. Varför den tiger undandrar sig säkert bedömande. 
Det är endast att konstatera, att den tiger. 

Beträffande de fyra huvudpunkter, där dagbokens och relationens 
resp. framställning överensstämma, kan utan vidare fastslås, att upp
giften om konungens avresa från Nyborg till Svendborg på morgo
nen den 5 februari är klart felaktig och strider 61. a. just mot "Krigs
relationens". Det får anses säkert, att avresan icke skedde förrän 
rätt sent på dagen, även om klockslaget icke kan exakt fixeras.10 

Denna konsekvent genomförda verklighetsförvanskning kan ej gärna 
ha tillkommit i god tro, den indicerar säkerligen medveten ten
dens. Att det för Dahlbergh tydligen varit något av en hjärtesak 

9 "Krigsrelationens" fullständiga titel lyder: "Relation över det som sig uti 
Kungl. Maj:ts expedition på Fyn och Själland tilldragit haver, ifrrin det Hans 
Kungl. Maj:t avreste ifrån Wismar den 5 januari till dess Hans Kungl. Maj:t kom 
hem till Göteborg den 23 mars, ll.r 1658" (tr. Sthlm & Göteborg 1658), Beteck
ningen "Krigsrelationen" är ioke ursprunglig; den synes först ha lancerats av 
C, G. \Veibull i hans anf. arb. om Roskildefreden och får numera anses ha vunnit 
hävd. -' Konceptet till "Krlgsrelationen" otvivelaktigt författat av den dri
varande, blott 25-ririge, aktuarien i fältkansliet Johan Paulin Olivekrans - är 
bevarat, Det förvaras i Riksarkivet och ingår likaledes i samlingen Krigs
historiska handlingar (sign. XIV:1). 

16 Pli sin färd fdn Odense via Nyborg till Svendborg och vidare över Stora 
Bält till Själland åtföljdes Carl X Gustaf bl. a. av franska sändebudet chevalier 
Hugues de Terlon, Denne har, förutom i samtida depescher till kardinal Mazarin, 
skildrat Triget över Bält i sina långt senare nedskrivna memoarer (tr. Paris 1681 
..:.....1682). I den depesch (av Vålse 10/20 febr. 1658), vari han rapporterar om 
övergången av Stora Bält, tidsätter han avfärden frrin Odense till Nyborg till 
kl. 9 på kvällen den 4 februari (således en timme tidigare än vad Dahlbergh 
anger). Om tidpunkten för avresan från Nyborg till Svendborg meddelar han 
här endast, att det var "nästan natt". I memoarerna däremot preciseras klock
slaget till kl. 4 e.m. - Varken i sina depescher eller i memoarerna nämner Terlon 
något om de av Dahlbergh skildrade överläggningarna i Nyborg natten till den 5 
februari. Det krigsråd med sina generaler, som Carl X Gustaf enligt memoarerna 
skall ha hll.llit i Nyborg, har tydligen - i den mll.n uppgiften är riktig ägt 
rum på eftermiddagen den 5 februari, kort före avresan till Svendborg ("efter 
att ha intagit middag"), 
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Slaget vid Ivernäs. Kopparstick efter teckning av Erik Dahlbergh. 

att förlägga konungens uppbrott till den tidiga morgonstunden kan 
f. ö. på ett lustigt rörande sätt utläsas av ett tillägg - ett till synes
alldeles ·betydelselöst tillägg - som Dahlbergh efter färdigställandet
av den löpande texten tillfogat i konceptet till sin relation.

I Krigsrelationen heter det, efter omnämnande av konungens upp
brott från Nyborg, att han "begiver sig genom natten (dvs. natten 
till den 6 februari) till Svendborg, men finner där vid sin ankomst, 
att regementena som där hade stått, voro samma afton gångna till 
Langeland". I sak torde denna tidsangivelse vara åtminstone för
svarlig. Uppenbarligen polemiserande mot Krigsrelationens tidsupp
gif t har emellertid Dahlbergh ursprungligen skrivit, att konungen 
bröt upp från Nyborg tidigt på morgonen och samma dag kom till 
Svendborg, där han också fann regementena, vilka då fingo order 
att samma natt fortsätta till Langeland. Redan nu "merkt man die 
Absicht". Dahlbergh har likväl vid genomläsningen av sitt koncept 
befarat, att den kanske inte skulle framträda tydligt nog. Därför 
har han företagit sig att efter "samma dag" genom överskrivning 
tillägga "i god tid". Sedan var det icke längre möjligt för en någor-
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lunda kunnig och vaken läsare att undg/i. att uppmärksamma för
fattarens skarpa avstånJstagande från Krigsrelationens uppgift, att 
konungen reste till Svendborg "genom natten". Det var ju icke natt 
ens då kungen nådde Svendborg, det var i stället "god tid"! 

Men varför har då denna av allt att döma ganska riktiga uppgift 
i Krigsrelationen stött Dahlbergh så för huvudet? Frågan må t. v. 
lämnas obesvarad. Vi övergå i stället till en granskning av de övriga 
punkter, där relation och dagbok i sak stämma överens. 

Det faktiska sanningsvärdet hos Dahlberghs uppgifter om förlop
pet av Carl X Gustafs överläggning med Wrangel och Ulfeldt efter 
framkomsten till Nyborg är, såsom redan antytts, mycket svårt att 
objektivt fastställa, eftersom inget sammanträdesprntokoll (om, mot 
förmodan, sådant bii.vit fört) kommit att bevaras till vår tid och 
heller ingen av deltagarna (förutom Dahlbergh) veterligen efteråt 
har lämnat några som helst upplysningar (i personliga brev, dag
böcker eller dylikt) om vad som förevarit. Bedömandet måste där
för grundas på vad som utifrån i övrigt kända fakta och förhållan
den framstår som logiskt rimligt och antagligt. 

Det var antagligen - den exakta tiden på dygnet låter sig icke 
fastställas - natten mellan den 30 och 31 januari som tillförordnade 
generalkvartermästaren från byn Köng, där högkvarteret denna natt 
var förlagt, utsändes att rekognoscera isen mellan Langeland och 
Låland. Uppgiftens lösande kom att ta lång tid, vida längre än ko
nungen hade beräknat. Under den fjärde februari, då det fortfaran
de rådde bister kyla, synes den kunglige fältherrens nerver också 
ha varit spända intill bristningsgränsen. Han tyckes ha känt sig 
som ett lejon i bur. - Sådan var alltså situationen, då den ivrigt 
efterlängtade Erik Dahlbergh på kvällen torsdagen den 4 februari 
äntligen inställde sig hos sin kunglige chef i Odense och avgav rap
port om sin förrättning, utan tvekan en i högsta grad positiv !'ap
port. 

Att det verkligen var denna Dahlberghs, av Carl X Gustaf så 
ivrigt, ja otåligt, motsedda rapport, som föranledde konungen att 
"strax genom natten" - som det heter i Krigsrelationen - bege sig 
till Nyborg, den saken torde omöjligt kunna betvivlas. Det är visser
ligen i stort sett endast de av Dahlbergh själv författade skrifterna, 
som uttryckligen omvittna att så förhöll sig - en äldre version av 
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Krigsrelationen framstället dock också saken just så. 11 Men uppgif
tens riktighet kan indirekt bestyrkas. Tidigare samma dag - den 
4 februari alltså - hade Carl X Gustaf skriftligen meddelat 
W rangel, att han påföljande dag avsåg att komma till Nyborg - i 
inspektionssyfte (jfr bildtexten nedan, s. 23 !). Så snart Dahlbergh 
återkommit ändrade konungen sitt redan tillkännagivna beslut och 
avreste samma kväll!12 

Den omständigheten, att det alltså med till visshet gränsande san
nolikhet har varit Dahlberghs rekognosceringsrapport, som förmådde 
Carl X Gustaf att resa till Nyborg redan samma natt, medger i sin 
tur dragandet av vissa slutsatser. 

Man kan sålunda omöjligt föreställa sig, att konungen skulle ha 
gjort sig omaket att mitt i natten resa de tre milen till Nyborg endast 
för att där gå till sängs. Den konferens med riksamiralen, som Carl 
X Gustaf också enligt Krigsrelationen avsåg att hålla i Nyborg, 
måste ha varit ämnad att försiggå snarast efter konungens ankomst 
dit.13 Och det förhållandet, att ärendet bedömdes vara så brådskan
de, ger klart vid handen, att konungen varit inställd på att nu oför
dröjligen verkställa övergången av Stora Bält. Hade han för egen 
del ännu hyst någon tvekan rörande möjligheten eller lämpligheten 
av att nu sätta den stora planen i verket, då borde - kan man 

11 Denna äldre version, som slutar redan med preliminärfreden i Tåstrup den 
18 februari 1658 och torde ha tillkommit mycket kort tid därefter, har titeln 
"Om sakernas förlopp här ute sedan Hans Kungl. Maj:t bröt upp från Wismar 
den 5 januari 1658". Den är icke tryckt men föreligger i två renskrifter, den 
ena förvarad i Riksarkivet (Krigshistoriska handlingar, XIV:1), den andra i 
Kammararkivet (Blå serien, nr 919). Det finnes visserligen också en tryckt rela
tion med här anförd titel, men denna är en något senare gjord bearbetning (och 
fortsättning) av den förstnämnda. 

12 Det - v1l.gar man nog påstå - ganska evidenta sakförh1l.llandet, att den
nattliga resan till Nyborg "''är en direkt följd av Dah!berghs återkomst", har,
med ej obefogad emfas, påpekats av E. Carlsson. Överhuvud taget synes den
halvt metafysiska frågan, vem "äran" av Tåget över Bält i första hand tillkom
mer, på ett rätt förbluffande sätt ha fått färga vissa inlägg i den något affekte
rade diskussionen om Bältproblemen. Utan ställningstagande i själva "sakfr1l.gan"
- om man får kalla den sil. må här blott konstateras, att Erik Dahlbergh
otvivelaktigt var den, som i Odense råkade trycka pil. själva utlösningsmekanismen
- principbeslutet hade konungen själv av allt att döma fattat redan p!l. kvällen
den 30 jan., dvs. omedelbart efter övergången av Lilla Bält - och som därmed
också satte lavinen i rörelse, låt vara att denna senare kom att tillfälligt hejdas .i
sin bana.

13 Denna, som man kanske kan tydka, ganska självklara reflexion har först 
framförts av Hylmö. 
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åtminstone tycka - klokheten ha förmått honom att se morgon
dagen an, innan ett definitivt beslut fattades. Men Carl X Gustaf 
tvekade tydligen icke. Han for "strax genom natten" till Nyborg. 
Så långt bekräftas alltså Dahlberghs framställning utav händelse
förloppets egen inneboende logik.14 

Men sedan blir bedömandet vanskligare. Det spörjs om Wrangel 
och Ulfeldt - i all synnerhet den orolige och äventyrlige Ulfeldt -
verkligen kunna antagas ha ställt sig sii bestämt avvisande till Carl 
X Gustafs propå, som Dahlbergh emfatiskt gör gällande. 

Först W rangel. Att riksamiralen för sin personliga del ingalunda 
var en klenmodig natur och eljest icke tvekade att, då förhållandena 
så påkallade, på eget ansvar fatta allvarsdigra beslut, det hade han 
visat senast vid stormningen av Fredriksodde några månader tidi
gare. Men det är lika fullt säkert belagt, att Wrangel, alltsedan över
gången av Lilla Bält den 30 januari, konsekvent hade ställt sig minst 
sagt tveksam till konungens djärva tanke att snarast fortsätta över 
isen till Själland. En modern författare har rentav gjort gällande, att 
Wrangel i sina rapporter till konungen under de första februarida
garna skulle ha medvetet utmålat issituationen i mörkare färger än 

som svarade mot verkligheten. "Sin uppgift, att Langelandbältet 
ligger öppet, stöder han t. ex. uteslutande på ett obestyrkt uttalande 
av en person, som tre dagar tidigare skall ha varit på Langeland. 
- - - Att isen på andra sidan Sprogö ej bär, tar han för givet,
redan innan den undersökts. Av övertygande saklighet
finner man litet eller intet - - - men väl åtskilligt, som synes
vittna om bristande vilja".15

H Beträffande det konungen i såväl relationen som "dagboken" tillskrivna 
yttrandet "Nu, bror Fredrik, ska vi talas vid pil. god svenska!" kan autenticiteten 
av detta "bevingade ord" självfallet icke bevisas. Till ledning för läsarens eget 
omdöme ml!. emellertid hänvisas till nil.gra brevformuleringar. Den 16 juni 1657 
skrev Carl X Gustaf till svil.gern Magnus Gabriel De la Gardie, kort före av
marschen från Polen till Danmark: "Tillkommande vecka bryter jag upp \är
ifril.n och g/l.r uti Herrans namn till att tala med bror lilla". Den 28 jan. 1658, 
omedelbart före övergll.ngen av Lilla Bält, meddelade konungen presidenten Mat
tias Biörenklou sin förhoppning att efter ett fredssh1t med Polen "få desto bättre 
leka med bror lilla". Den 7 febr. slutligen, omedelbart efter överg/l.ngen av Stora 
Bält, skrev Carl Gustaf från Nakskov på Låland ånyo till Bii:irenklou (med hän
syftning på fredsförhandlingarna med Polen och den förestående freden med 
Danmark): "Blir jag vän med Polen, hoppas jag bror lilla skall betala kalaset." 

15 Sten Bonnesen, Stormaktstidens senare skede (Svenska folkets historia, häft. 
48-49, Lund 1924 ff.), s. 347 ff.

20 



Man får nog intrycket, att den citerade författaren själv brister 
en smula i objektivitet, då han i så starka ordalag kritiserar riks
amiralens rapportering till högste krigsherren. Därmed må emeller
tid vara hur det kan. Att Wrangel aldrig röjt någon entusiasm inför 
tanken att med armen gå över Stora Bält och att hans rapporter 
angående isförhållandena genomgående varit försiktigt hållna är 
ostridigt. Det ligger därför åtminstone inget osannolikt i Dahlberghs 
skildring av Wrangels rent negativa reaktion, då Carl X Gustaf 
delgav honom sin avsikt att nu göra slag i saken. Hade Dahlbergh 
däremot låtit påskina, att Wrangel givit sin oreserverade anslutning 
till konungens plan, då skulle det ha funnits goda skäl att ställa sig 
skeptisk. 

Så Ulfeldt. I motsats till Wrangel har Ulfeldt icke, efter vad man 
vet, vid något tillfälle under vistelsen på Fyn yppat betänkligheter 
mot en övergång av Stora Bält. Han synes överhuvud taget icke ha 
skriftligen utlåtit sig om möjligheterna att genomföra ett sådant före
tag. Däremot finnes en, visserligen sen och okontrollerbar, uppgift om 
att Ulfeldt just i Nyborg skall ha understött Carl X Gustafs plan 
på en Bältövergång. Det är rikshistoriografen Samuel von Pufendorf, 
vilken i sitt bekanta, på officiellt uppdrag utarbetade, stora arbete 
om Carl X Gustafs bragder (författat på 1680-talet och tryckt 1696) 
uppger, att Corfitz Ulfeldt, "som brann av begär att störta konung 
Fredrik, vilken bragt honom i elände och fördärv", ivrigare än alla 
andra sökte animera Carl X Gustaf härtill.16 Denna Pufendorfs
kategoriskt framförda uppgift står sålunda i skarp motsättning till 
uppgiften om Ulfeldts inställning i Dahlberghs relation, vilken eljest 
av Pufendorf har använts som källa. Förhållandet är onekligen rätt 
anmärkningsvärt. 

I sin undersökning rörande Tåget över Bält har Curt Weibull 
ägnat Ulfeldts roll i sammanhanget stor uppmärksamhet. Han kon
staterar, att den även militärt utbildade Ulfeldt åtföljde Carl X 
Gustaf under övergången av Stora Bält - "som hans närmaste man, 
det har icke alldeles utan rätt sagts som hans stabschef" och att 

16 Samuel von P11fendorf, De rebus a Carolo Gustavo, Suecie rege, gestis com
mentariorum libri septem (Nilrnberg 1696; även en tysk och en fransk uppi., tr. 
1697). - Friherre Samuel von Pufendorfs Sju böcker om konung Carl X Gustafs 
bragder, övers. av A. Hillman, I-II (Sthlm 1913-1915). 
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han efter företagets lyckliga fullbordande till skillnad från Dahl
bergh på det frikostigaste belönades av konungen för sina tjänster. 
Weibull ser häri avgörande indicier för att "Samuel Pufendorfs be
rättelse om att Corfitz Ulfeld understött Carl X Gustafs planer på 
en övergång av Stora Bält torde vara riktig". - Vad emellertid de 
stora donationerna till Ulfeldt beträffar, voro de - såsom också 
har framhållits i ett debattinlägg (Hylmö) - otvivelaktigt främst 
politiskt betingade. De torde i och för sig ge föga eller ingen ledning 
vid bedömandet av den hållning, Ulfeldt kan ha intagit till Carl 
Gustafs plan på att övergå Stora Bält. F. ö. låter ju Dahlbergh själv 
förstå, att konungen icke ifrågasatte vare sig Wrangels eller Ul
feldts "goda mening", dvs. deras lojalitet. 

Det skulle möjligen gentemot Weibull också kunna invändas, att 
Pufendorf dock icke säger, att det var under (den av Dahlbergh 
skildrade) rådplägningen på natten, som Ulfeldt - till skillnad från 
de "endast till det sunda förnuftets röst lyssnande generalerna" -
tillstyrkte konungens plan. Det finnes anledning räkna med, att Carl 
Gustaf under loppet av den 5 februari har haft åtskilliga överlägg
ningar med sina närmaste medarbetare och rådgivare.17 I och för sig 
behöver därför ingenting hindra, att Ulf eldt från att först ha intagit 
en närmast negativ ståndpunkt efterhand växlat över till en mera 
positiv. Detta är emellertid spekulation och berör icke kärnpunkten 
i den förevarande frågan. Det avgörande är, vilken eller vilka källor 
Pufendorf kan ha haft för sin märkliga uppgift. 

Därom har Weibull ingenting att meddela, och därom är över
huvud taget ingenting bekant. Det råder visserligen stor enighet 
bland historikerna om, att Pufendorf var en för sin tid kritisk och 
allmänt omdömesgill historieskrivare. Men det torde vara föga väl
betänkt att gå så långt som att uppfatta honom som mer eller mindre 
ofelbar. Icke alltid har han - i den mån hans källunderlag låter 
sig identifieras - byggt sin framställning på helt förtroendeingivan
de källor, Och vad värre är: icke alltid har han - detta förefaller 
påtagligt - haft något källunderlag alls för sin framställning, 
t. o. m. då han uttalar sig i nog så kategoriska termer. Detta Pufen-

17 Jfr not 10! Att Terlons memoarer varit en av Pufendorfs källor är ett sedan
länge känt sakförhållande. 
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Danska örlogsskepp, som ligga infrusna i Nyborgfjorden, beskjutas av 
svenskarna. Kopparstick efter teckning av Erik Dahlbergh. 

Bland de mycket få dokumentära kvarlevorna från Carl X Gustafs vis
telse i Nyborg den 5 febrnari 1658 är ett pappersark i folioformat, numera 
förvarat i Riksarkivets Skoklostersamling (Ser, Il, fal., vol. 71). Texten ut
göres av, dels ett kasserat (överstruket) brev från C. G. ll?'rangel, dels 
några besynnerliga anteckningar, av allt att döma "stolpar" till andra bre'o 
från 1Vrangel, i all hast nedkastade, på riksamiralens diktamen, av n&gon 
hans sekreterare. I ett av dessa brevutkast meddelas bl. a., .1tt "Hans Maj:t 
befinner sig här i Nyborg för att attackera de fyra här liggande danska ör
logsskeppen". Att fyra ärlogsskepp, kommenderade av norrmannen Peter 
Breda!, verkligen låga infrusna pli Nyborgs redd, där de intill fredsslutet 
med brav1;r avvärjde svenskarnas upprepade, efter bel,igringskonstens regler 
11tf örda och med artilleri understödda, stormningsförsök, vet man av flera 
andra .källor. Även Dahlbergh har mycket att förmäla därom i sin rela
tion. Han har ocks& förevigat dessa strider, "som man för11t aldrig sett 
eller hört maken till", i kopparstickets form. Det är denna bild, återgiven i 
P11fendorfs "Carl X Gustafs bragder", som ovan reproducerats. 



dorfs efter nutida begrepp något självsvåldiga förfaringssätt står i 
samband med den speciella författarteknik, som han betjänade sig av. 
Att närmare ingå därpå kan icke här vara platsen. Det må endast 
konstateras, att Pufendorfs värdering av Ulfeldt snarast var mot
satsen till en beundrares, och att han sällan försummar ett tillfälle 
att vädra sin personliga avsky för mannen. Det framgår också av 
sammanhanget, att det på intet vis är i berömmande syfte som 
Pufendorf understryker Ulfeldts pådrivarroll. Anledningen är all
deles tydligt den, att Pufendorf anser den föregivna attityden vara 
betecknande för det blint hänsynslösa hämndbegär och den otroligt 
lättsinniga ansvarslöshet, som enligt Pufendorfs oförgripliga mening 
främst karakteriserade landsförrädaren och äventyraren Ulfeldt, Det 
var tur för konung Carl Gustaf, att icke hans egna generaler voro 
av samma skrot och korn - det är tydligen ungefär vad Pufendorf 
här vill ha sagt.18

Vi sammanfatta det senast sagda, Det låter sig icke bindande be
visas, att Dahlberghs uppgifte1· om en nattlig överläggning i Nyborg 
mellan Carl X Gustaf, Carl Gustaf Wrangel och Corfitz Ulfeldt, och 
om vad som därvid avhandlades och sades, äro med sanningen över
ensstämmande. Men ännu mindre kan riktigheten därav motbevisas. 
Konferensen, om den har hållits, var blott en logisk konsekvens av 
hela den närmast föregående händelseutvecklingen fram till och 
med konungens plötsligt beslutade avresa till Nyberg pi kvällen 
den 4 februari. \Vrangels uttalanden och hela attityd, så som Dahl
bergh framställer dem, stå i full samklang med vad man eljest har 
sig bekant om riksamiralens inställning till det onekligen något 
hasardbetonade företaget.19 För bedömandet slutligen av den orolige 
och oberäknelige Ulfeldts mest troliga attityd saknas överhuvud 
taget säkra Mllpunkter. 

18 C. \Veibull är av annan mening. Han skriver (Scandia XXII}: "Corfitz
Ulfelds råd var välgrundat och ledde till ett lyckligt resultat, säger Samuel 
Pufendorf, men det saknades icke personer, som hånade det." Så säger i själva 
verket Pufendorf icke. Han säger, att konungens plan att gå över öarna i stället 
för genaste vägen till Själland var välgrundad och ledde till ett lyckligt resultat, 
men att likväl nllgra hånade den sllsom ett förment påfund av den illistige 
Ulfeldt. Pufendorfs "källunderlag" utgöres här av allt att döma av ett engelskt 
memoarverk, som dock ej ens nämner Ulfeldts namn. 

10 "Djärvheten i företaget går över gränsen till det äventyrliga", anmärker 
också - förvisso med rätta Curt Weibull. 
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Vi komma nu till punkt 3 i förteckningen över sakliga överens
stämmelser mellan Dahlberghs relation och hans "dagbok", den som 
avser sekreteraren Joel och orderskrivningen till trupperna. Icke 
heller vad Dahlbergh härom uppger är eljest belagt eller ens klart 
aHtytt i övriga källor. Finnes ändå någon möjlighet att pröva san
ningshalten? 

Av grundläggande betydelse i detta sammanhang är frågan, huru
vida Joel överhuvud taget var med i Nyborg (och på Tåget över 
Bält). Kategoriskt kan denna fråga icke besvaras, men ett positivt in
dicium kan andragas. Samma dag, den 8 februari, som Carl X Gus
taf efter det lyckliga genomförandet av Tåget över Bält anlände till 
byn Vålse på Falster, utfärdade han därifrån ett flertal skrivelser 
till olika adressater. Alla äro kontrasignerade av Joel. Detta gör det 
i det närmaste säkert, att Joel (och av hela fältkansliet endast Joel) 
verkligen har åtföljt Carl X Gustaf från Nyborg via Svendborg över 
Stora Bält, och mycket sannolikt, att han medföljt redan från 
Odense, m. a. o. att han natten till den 5 februari har befunnit sig 
i Nyborg. 

Ingen av de skriftliga order till trupperna, som Joel enligt Dahl
bergh skall på konungens befallning ha skrivit ut i Nyborg, synes 
emellertid vara bevarad. Detta kan skenbart vara ägnat att inge 
viss misstro mot Dahlberghs uppgift men betyder realiter föga. Av 
allt att döma utgöra överhuvud taget de bevarade kungliga skrivel
serna från dessa hektiska dagar endast en del (och möjligen inte ens 
huvuddelen) av alla dem som blevo utfärdade.20

• 

Man kan dessutom också beträffande orderskrivningen peka på 
vissa positiva indicier. Sålunda har Krigsrelationen en uppgift, som 
starkt talar till förmån för Dahlberghs trovärdighet. Det omtalas i 
denna officiella relation, att konungen, då han natten mellan den 
5 och 6 februari - alltså natten före övergången av Stora Bält -

20 Regementsarkiv äro - med få undantag - överhuvud taget i�ke bevarade
från denna tid. Att icke heller det kungliga fältkansliets arkiv (koncept, inkomman
de skrivelser) i sin helhet bevarats, kan man sluta bl. a. därav, att vissa kungliga 
skrivelser äro kända endast genom de i brevmottagarnas privatarkiv bevarade 
originalutskrifterna eller genom apostrofering i bevarade svarsskrivels'er, Ett be
kant exempel på en förlorad inkommen skrivelse utgör en rapport från general
major Fabian Berndes av den 1 februari 1658, känd endast genom den kungliga 
svarsskrivelsen av den 2 februari. 
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anlände från Nyborg till Svendborg, här fann, hurusom "regemen
tena, som där hade stått, voro till följd av Hans Maj :ts förut givna 
order gångna samma afton under markgreven (av Baden) åt Lange
land, såsom ock att överste (Gustaf) Kruus (chef för Kalmar rege
mente), som haft order att gå till Nyborg, hade abuserat sig och 
gått med regementet till Svendborg". Man frågar sig ovillkorligen, 
vid läsningen härav, när dessa konungens tidigare order till rege
mentena rimligen kunna ha utfärdats. En senare struken notis i kon
ceptet till Krigsrelationen antyder, att konungen vid sin avresa till 
Svendborg sänt order till "regementena, som stodo vid Fåborg att 
tillika taga sin marsch därhän och lämna bagaget kvar efter sig". 
Men att en så sent utfärdad order skulle ha hunnit effektueras före 
konungens egen ankomst till Svendborg förefaller praktiskt omöjligt. 
Eftersom trupperna - däribland ett fotregemente - före konungens 
ankomst hade hunnit både samlas och - delvis - fortsätta över 
till Lan"geland, måste orderna ha utfärdats i rätt god tid före ko
nungens avfärd från Nyborg och icke gärna senare än tidigt på 
morgonen samma dag. 

Men - frågas då - måste orderna därför ha utfärdats först nat
ten till den 5 februari och efter det att Carl X Gustaf anlänt till Ny
borg? Vad hindrar, att de expedierats redan från Odense, under den 
4 eller rentav ännu tidigare? 

Frågorna motiveras främst därav, att det från några håll (Hylmö, 
Carlsson) gjorts gällande, att kavalleriets samling till Svendborg 
under den 5 februari, liksom dess fortsatta marsch till Langeland 
samma kväll, skulle kunna härledas från en order till befälhavaren 
i Svendborg, generalmajor Fabian Berndes, utfärdad redan den 3 
februari. Denna hypotes ter sig dock av flera skäl mindre sannolik. 
Konungens åsyftade order av den 3 februari avsåg tydligen endast 
Berndes och de under hans befäl stående (senare ev. underställda) 
regementena, däremot icke, såvitt kan utläsas, också markgreven 
av Baden och dennes förband (vilka möjligen stodo just vid Fåborg). 
Ordern var dessutom villkorlig och verkställigheten beroende av hur 
Berndes själv bedömde issituationen. Om Berndes, på grundval av 
vad fortsatta rekognosceringar kunde ge vid handen, bedömde till
rådligt att övergå till Langeland och Låland, skulle han omedelbart 
rapportera därom till konungen. 
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an t. v. Carl X G,utaf, .1622-60. Porträtt av S. Bourdon. Nationalmuseum. T. h. 
•·l Gu.staf W'rangel av Salmis, 1613-76, greve, fältmarskalk, riksamiral. Porträtt av
Wuchters. Gripsholm. Copyright Svenska Porträttarkivet.

d,111 t. v. Corfitz Ulfeldt, 1606-64, tysk riksgreve. Porträtt antagligen målat av Karel
1 Mander den yngste. T. h. Erik Dahlbergh, 1625-1703, greve, fältmarskalk, gene-
511vemör. Porträtt av David Kläcker Ehrenstrahl. Uppsala Universitet. Copyright 
·n ska Porträttarkivet.



Intet tyder emellertid på, att konungen verkligen fått mottaga 
någon sådan rapport; tvärtom tyckes han närmast ha överraskats 
av att markgreven inlett övergången till Langeland utan att avvakta 
överbefälhavarens ankomst till Svendborg. Det vore ocksll rätt be
synnerligt, varför Berndes, därest han med stöd av konungens vill
korliga bemyndigande hade bestämt sig för att på eget beråd börja 
Bältövei-gången, icke gjort så redan den 4 utan väntat därmed till 
på kvällen den 5, då f. ö. vädret icke längre var lika gynnsamt som 
närmast föregående dagar. Slutligen: huru i så fall förklara, att 
Kalmar regemente kunnat ''ta fel" 'och marschera till Svendborg i 
stället för till Nyborg och detta just under den 5 februari? 

r själva verket har Carl X Gustaf i ett brev till sin broder, her
tig Adolf Johan, av den 8 februari själv givit en, visserligen summa
risk, redogörelse för det närmaste förspelet till Tåget över Bält, en 
redogörelse som i sin mån styrker riktigheten av Dahlberghs uppgift 
att orderna till regementena blivit utfärdade först efter det att gene
ralkvartermästarlöjtnanten återkommit från Låland och sedan ko
nungen på grundval därav fattat sitt definitiva beslut. Efter att ha 
låtit rekognoscera isen till Låland så berättar Cad X Gustaf i 
brevet till sin broder - och inhämtat att isen vore stark nog - ett 
rent mirakel, enär i mannaminne något dylikt icke hade förekom
mit! - hade han låtit kavalleriet framgå till Svendborg men lämnat 
infanteriet kvar hos riksamiralen i Nyborg med order att senare följa 
efter till Själland. Själv hade konungen den 5 februari brutit upp 
fd.n Nyborg och samma natt fortsatt med kavalleriet till Langeland. 

Det är naturligtvis riktigt, som det har framhållits (av C. Wei
bull), att Carl X Gustaf i brevet till sin broder, "ser händelseutveck
lingen i starkaste förkortning och förenkling", och att hans berät
telse "ger mycket ofullständig kunskap om händelserna i Nyborg". 
Men detta, att konungen helt naturligt i sitt brev schematiserar hän
delseförloppet en smula, kan icke vara liktydigt med att han skulle 
ha godtyckligt förvanskat det. Hade kavalleriets samling till Svend
borg under den 5 februari och dess fortsatta förflyttning till Lange
land samma kväll verkligen skett i kraft av en order, utfärdad av 
konungen redan den 3, innan han ännu visste, ifall isen verkligen 
bar, måste man fråga, varför han till Adolf Johan uppger, att de 
ifrågavarande trupprörelserna utförts jämlikt order, utfärdade först 
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efter det han förnummit, att isen till Låland var stark nog för att 
komma över, d. v. s. efter kl 9 på kvällen den 4. 

Att i den korta formuleringen i Carl X Gustafs brev till Adolf 
Johan se ett verkligt bevis för riktigheten av Dahlberghs utsago om 
orderskrivningen i Nyborg natten till den 5 februari vore säkerligen 
att över hövan pressa det magra materialet. Men det bör vara till
låtligt att häri dock se ett indicium, bland andra, för att Dahlberghs 
påstående icke är gripet ur luften. 

Allt som allt: det finnes grundad anledning tro, att "scenen" i 
Nyborg - för att begagna Curt Weibulls uttryck-, och f. ö. även 
den närmast föregående "scenen" i Odense (Dalums kloster), i stort 
sett har utspelats ungefär så, som Dahlbergh framställer saken i sin 
relation och i sin s. k. dagbok, nota bene så långt de båda versionerna 
i sak överensstämma. Det återstår nu att skärskåda skiljaktigheterna 
dem emellan. 

Om Carl X Gustaf, som troligt är, natten till den 5 februari fattat 
ett definitivt beslut att ofördröjligen sätta sin stora plan i verket, 
skulle man ha väntat, att han fortsatt från Nyborg till Svendborg 
redan påföljande morgon. Vi ha också sett, att Dahlbergh konse
kvent, ja nästan frenetiskt, hävdar, att så skedde. Men däri har Dahl
bergh utan minsta tvekan fel, och nästan säkert skriver han mot 
bättre vetande.21 Redan här möter, såsom tidigare berördes, ett pro
blem, ehuru ett memoarpsykologiskt snarare än källkritiskt i vanlig 
mening. 

Man torde kunna utgå ifrån, att Dahlberghs osannfärdighet på 
denna punkt är känslomässigt betingad. I och för sig behövde det 
ju inte inverka det minsta på den reella betydelsen av Dahlberghs 
personliga insats, om konungen avrest redan på morgonen eller först 
mot aftonen. Men Dahlbergh själv har tydligtvis varit av annan 
mening. Han kan ha menat, att om avresan hade ägt rum redan på 
morgonen, så skulle fungerande generalkvartermästaren fått följa 

21 Se ovan s. 16 f.. Det är p!fallande, att Dahlbergh redan i sin ovan (s. 8)
apostroferade inlaga till kommissorialrätten i Malmö i december 1659 uppger, att 
Carl X Gustaf avreste "bittida ifdn Nyborg - - men jag blev efter hos 
Hans Excel!. Riksamiralcn". När detta skrevs, hade dock ännu icke tv::l. år för
flutit sedan Tåget över Bält, 
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med - i och för sig en plausibel tanke. Han kan också ha menat, 
att det som givit anledning till resans uppskjutande på något sätt 
varit diskrediterande för honom personligen, Möjligen har han me
nat bådadera. 

Närmast frågar man sig då: varför dröjde konungen överhuvud 
taget kvar så länge i Nyborg? Orsakerna därtill kuni1a ha varit 
- och voro sannolikt - flera.22 Men om en orsak den avgörnnde 
- kan ingen tvekan råda: det hade den 5 februari blåst upp till
storm, upplyser den officiella Krigsrelationen; vintern syntes "vilja
slå sig till töväder, så att det hölls fast olikt, att isen skulle hava
något bestånd". Under sådana förhållanden - och att en p!haglig
väderleksförsämring (från svensk synpunkt sett) inträdde den 5
februari bestyrkes av andra källor23 

- har den kunglige överbefäl
havaren självfallet ej kunnat fasthålla vid sitt tidigare - under nat
ten! - fattade beslut, i synnerhet ej om beslutet tillkommit i strid
mot de närmaste medarbetarnas enstämmiga råd. Detta är klart nog.
Därav följer emellertid också, att konungens resa till Svendborg
när den omsider anträddes - icke har skett som en direkt logisk
konsekvens av hans under natten - med Dahlberghs påstådda ak
tiva medverkan! - fattade verkställighetsbeslut. Väderleksomslaget
den 5 februari hade kommit en av hörnpelarna för detta beslut att
vackla.

Krigsrelationen omtalar vidare, att under dagens lopp inkommande 
israpporter gåvo vid handen, att, mot förmodan, "samma infallande 
töväder och storm, som med snöglopp var blandat, föga hade skadat 
isen, utan fönnodeligt var, att den rentav kunde bliva starkare där
av, därest Gud ville låta vintern åter följa därpå". Det var efter 
mottagandet av dessa relativt gynnsamma underrättelser, som Carl 
X Gustaf omsidet beslöt att ändock fortsätta sin färd till Svendborg 
och de där väntande trupperna. Men det var först efter framkomsten 

22 En sannolikt bidragande orsak var det fredsanbud fr&n Fredrik III, som
Carl X Gustaf genom en kurir fr/l.n Köpenhamn mottagit i Odense den 4 feb
ruari. Budbäraren återsändes med den svenske konungens svarsbrev från Ny
borg dagen därpå; hans väg gidk över Stora Bälts is till Korsör. Enligt vad Terlon 
låter försdl i sina memoarer, skall konstaterandet att isen tydligen bar bud
bäraren ha kommit konungen att definitivt uppge sina betänkligheter och på
skynda sin avresa till Svendborg. 

23 Anmärkningsvärt nog nämner dock Terlon ingenting härom vare sig i sin
anförda depesch eller i memoarerna. 
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till Svendborg sent pi kvällen den 5, ja, strängt taget inte förrän på 
Langeland nästa dag, som han verkligen kunde känna sig någorlunda 
säker på, att det trots allt skulle förunnas honom att lyckligen ge
nomföra sitt stora företag. Från Nyborg hade han av allt att döma 
rest mer eller mindre på vinst och förlust,24 Detta kan vara förkla
ringen, eller åtminstone en del av förklaringen, till att generalkvar
termästaren kom att bli kvar i Nyborg. Säkert är, att det förklarar, 
varför Dahlbergh så energiskt hävdar, att konungen avreste redan 
på morgonen - i enlighet med sitt under natten fattade beslut. Be
viset härför tillhandahåller Dahlbergh själv i sin relation. 

Vi äro därmed framme vid relationens framställning av väderleks
förhållandena natten till den 5 februari och deras roll vid konungens 
beslutfattning. Det är utan tvekan märkliga uppgifter, som Dahl
bergh här meddelar angående vädret. Visserligen är det sant, att vi 
sakna kunskap om den exakta tidpunkten (klockslaget) för väder
leksomslaget. Men ingenting tyder på, att det skulle ha inträffat re
dan på natten, såsom i relationen uppges. Allra mi�st tyder Krigs
relationens framställning därpå. 

Det heter i Krigsrelationen, som förklaring till det "olika" i att 
isen skulle hava något bestånd: "eftersom några, som åter voro ut
sända mot Korsör för att rekognoscera därom, voro ifallna, och man 
således verkligen befann, att strömmen hade begynt nöta isen sin 
kos". Av sammanhanget synes framgå, att patrullen blivit utsänd 
först efter det, att vädret redan hade slagit om och just för att 
man skulle få veta, i vad mån blåsten och blidvädret kunde ha för
sämrat isen. Således kan patrullen icke gärna ha utgått - och än 
mindre rapport ha ingått förrän på morgonen den 5 februari. 

I Dahlberghs relation påstås emellertid, att riksamiralen redan vid 
sammanträdet på natten meddelade, att han skickat en liten patrull 
över till Korsör, och att flera av karlarna hade fallit i. Det är 
otvivelaktigt här fråga om samma patrull som den i Krigsrelatio
nen omnämnda; de formella likheterna i själva avfattningen av 
respektive notiser visa dessutom, att Dahlbergh torde ha hämtat 

24 Att det var "på vinst och förlust" som Carl X Gustaf bröt upp från Ny
borg har. (i polemik mot annan forskare) särskilt understrukits av C. Weibull 
(Scandia XXII). Vad detta reellt och psykiskt innebar är dock ej alldeles en• 
tydigt. 
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sin faktiska kunskap från den officiella relationen. Men han har 
satt in den lånade notisen i ett helt nytt sammanhang. I Krigsrela
tionen anföres den som belägg för hur ogynnsamma utsikterna för 
en övergång av Stora Bält tedde sig den 5 februari. Dess upp
gift i Dahlberghs framställning är i stället att visa, hurusom ko
nungen redan på natten var fullt på det klara med, att väderleks
och isförhållandena icke längre voro lika gynnsamma som tidigare, 
men icke desto mindre orubbligt fasthöll vid sitt en gång fattade be
slut. - Konstruktionen är förvisso ej blott konsekvent genomförd 
utan också logiskt uppbyggd: trots väderleksomslaget vidhöll ko
nungen sitt beslut att utan dröjsmål övergå Stora Bält; följaktligen 
fortsatte han till Svendborg redan på morgonen; alltsil. var hans 
avresa en direkt logisk konsekvens även av Dahlberghs på natten 
utställda garanti - vilket skulle bevisas!25 Att konungen vid avresan 
medtog sin rekognosceringsexpert säges ju icke uttryckligen men 
tyckes underförstått. 

Emellertid råkade Dahlbergh i samband med denna konstruktion 
trots allt göra sig skyldig till en logisk blunder. - I och för sig 
synes det föga troligt, att den unge generalkvartermästarlöjtnanten 
i den exalterade sinnesstämning, vari han tydligen befann sig vid till
fället ifråga, tänkt på att till sitt stortaliga bragelöfte om överföran
det av 300.000 man foga en reservation för möjligheten av en väder
leksförsämring. Påståendet att han så gjort tyder närmast på, att han 
efteråt fått anledning bittert beklaga, att han icke varit förtänksam 
nog att gardera sig på sådant sätt. Därmed må emellertid förhålla 
sig hur som helst.26 Under inga förhållanden kan Dahlbergh ha för
säkrat, att han kunde överföra upp till 300.000 man, "såframt väd
ret åter ville slå om till frost". Därmed syftas då icke närmast på, 
att Dahlbergh vid den tidpunkt, då detta uttalande skulle ha fällts, 

25 En ytterligare bekräftelse på att detta var den tankegång, som låg bakom
Dahlberghs konsekventa verklighetsförvanskning ger en, med största sannolikhet 
av Dahlbergh själv införd, marginalanteekning i den av annan hand utförda 
renskriften av hans relation. Den avslöjande marginalanteckningen lyder orda
grant: "undt isst nicht ohne, dass dieser Dahlbergh an dess Königs Resolution 
alleine U�rsache gewehsen, den ohne dehme der Konigh schwerlich fuhr diessmahl 
den March fortgesetzet". (Hylmö har först uppmärksammat denna tilläggsanteck
ning men tolkar den något subjektivt; gentemot Hylmö bestrider Forssell kate
goriskt, att tillägget härrör från Dahlberghs egen hand.) 

26 Xven influens från Krigsrelationen är tänkbar, Jfr ovan s. 30!
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nästan säkert har varit lyckligt okunnig om att vädret höll på att 
allvarligt försämras. Han kan överhuvud taget icke ha uttryckt sig 
på sådant sätt. Även om Dahlbergh, som han låter påskina, vid 
ifrågavarande tidpunkt vetat om väderleksomslaget, hade han än
dock omöjligt kunnat förutse, att frosten skulle återvända redan 
efter något dygn - han låter ju f. ö. själv förstå, att detta icke kunde 
anses troligt. Hade han under sådana förhållanden givit sin garanti 
den form, som i relationen uppges, skulle detta i realiteten ha inne
burit, att även genei·alkvartermästaren, i likhet med Wrangel och 
Ulfeldt, avstyrkt det planerade företaget. Men detta strider ju mot 
hela tendensen i Dahlberghs berättelse, som tvärtom just går ut på 
att visa, att han - och han ensam - tillstyrkt konungens plan på 
en omedelbar övergång. 

Det var alltså, då Dahlbergh - antagligen mot slutet av 1660-
talet - skrev den s. k. Arenstorffs relation, avsedd att läggas till 
grund för en kommande officiell framställning av Tåget över Bält, 
som han oförhappandes råkade begå denna logiska blunder. När 
Dahlbergh ett par decennier senare satte sig ned att skriva sma 
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personliga memoarer, dvs. "dagboken", och därvid hade sitt rela
tionskoncept liggande framför sig, måste han själv ha slagits av den 
logiska oformligheten hos sin föregivna reservation. Situationen var 
också nu en annan än då han på sin tid skrev relationen: "dagboken" 
skulle aldrig komma under ögonen på någon, som av egen erfaren
het eller efter hörsägen kände till, hur det i verkligheten hade för
hållit sig med det odiösa väderleksomslaget den 5 februari 1658. 
Därigenom förenklades dilemmat högst avsevärt. Det var faktiskt 

inte nödvändigt att överhuvud taget låtsas om, att kylan den 5 
februari tillfälligt hade fått vika för tö och blåst. Sedan ekvationen 
sålunda hyfsats, var det heller ingenting som längre hindrade, att den 
betydelsefulla reservationen gavs en mera plausibel formulering; 
det var tvärtom ofrånkomligt. Följaktligen står det nu inte i "dag
boken", att generalkvartermästarlöjtnanten Dahlbergh lovat att föra 
konungen över med 300.000 man, "såframt vädret åter ville slå om 
till frost". Det står i stället, att Dahlbergh försäkrat sig vilja så göra, 
"såframt frosten continuerade". Och det gjorde den alltså - i "dag
boken"! 

Motsägelsen mellan relationen och dagboken i fråga om väderleks
förhållandena den 5 februari och natten före har fått sin förklaring. 
Likaså Dahlberghs konsekvent felaktiga tidsättning av konungens 
avresa från Nyborg till Svendborg. "Tillrättaläggningen" av fakta 

närmast i relationen - har uppenbarligen främst åsyftat att 
framhäva betydelsen av Dahlberghs egen direkta insats vid till
komsten av själva beslutet att övergå Stora Bält. En viss bitterhet 
över att fungerande generalkvartermästaren, av någon anledning, 
icke sedan fick åtfölja konungen vid det historiska beslutets genom
förande torde ha legat bakom. 

Funnos då några skäl till en sådan bitterhet? Frågan låter sig 
icke besvaras mer än på sin höjd hypotetiskt. Det är emellertid icke 
otroligt, att något slags orsakssammanhang faktiskt kan ha före
funnits mellan konungens - av väderleksomslaget föranledda -
försenade avresa till Svendborg och generalkvartermästarlöjtnantens 
kvarblivande hos riksamiralen i Nyborg. Det är lika litet otänkbart, 
att en wrangelsk, med besserwisser-triumf blandad, indignation över 
den unge ofrälse officerens förment obstinata uppträdande kunnat 
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på ett eller annat sätt spela in,27 Men vi veta icke, hur det förhöll 
sig med vare sig det ena eller det andra. Och vi komma säkerligen 
heller aldrig att få veta det. 

Det förefaller en nutida forskare, skrev på sin tid general Gustaf 
Björlin (i sin ovan apostroferade lilla skrift om "Karl X Gustaf 
och Erik Dahlbergh vid övergången av Stora Bält") "som om Dahl
bergh skapat sin tidigare historia utan vittnen". Reflexionen är i och 
för sig ganska träffande, applicerad på händelserna i Nyborg nat
ten till den 5 februari 1658. Men den försmädliga insinuation, som 
Björlin själv avsiktligt inlägger i orden, torde, såsom av det före
gående framgått, endast delvis vara berättigad. Lika fullt kvarstår 
det märkliga faktum, att den historiska natten i Nyborg icke kommit 
att belysas av några andra källor än de från Dahlbergh bärrörande, 
icke ens av den officiella Krigsrelationen. Ar detta en ren händelse 
eller ligger det månne en tanke bakom den kompakta tystnaden? 
Icke heller den frågan kommer väl någonsin att få ett definitivt 
svar. Men den kan därför icke helt förbigås i ett sammanhang som 
detta. Med särskild styrka tränger den sig på vid läsningen av den 
endast i dagboken relaterade scen, som skall ha utspelats i konungens 
sovrum - med honom själv och Dahlbergh som enda medagerande 
- efter avslutandet av den mera officiella överläggningen med
W rangel och Ulf eldt.

Den förhärskande uppfattningen på historikerhåll torde väl nu
mera vara, att hela denna episod - vilken visserligen under inga för
hållanden skulle ha kunnat skildras av någon annan än just Dahl
bergh, då ju, förutom kungen, endast han skall ha varit närvarande 
- ingenting annat är än en produkt av Dahlberghs självförhärligan
de fantasi. En (memoar-)psykolog skulle törhända icke vara lika
snabb i sitt domslut. Några synpunkter, hämtade ur sedermera
professorn och landshövdingen Georg Andrens i början av 1920-
talet publicei-ade studie över "Memoarkritikens psykologiska

27 Ett uttalande av Carl X Gustaf själv i ett brev (av den 10 maj 1657) till
brodern, hertig Adolf Johan, må i detta sammanhang anföras. "Mig synes, att 
Wrangel är något för hetsig", anförtror kungen sin bror. Det må dock tilläggas, 
att det var en sak- och alltså icke en personfråga, som föranledde den kunglige 
brevskrivaren till hans kritiska omdöme, Jfr även nedan, s. 361 
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prnblem", torde i detta sammanhang kunna vara av visst intresse. 
Andren skriver bl. a.: "Rena fantasifoster, utan rot i en reell eller 

psykisk verklighet, torde man aldrig kunna finna i memoaren, även 
om rötterna ofta äro svåra att upptäcka." Men ofta, heter det något 
längre fram, få dock händelserna ett mera dramatiskt spännande 
förlopp i memoarförfattarens framställning än de haft i verklig
heten, särskilt då fråga är om för författaren personligen betydelse
fulla händelser. "Dramatiseringen får därför ej, åtminstone ej ute
slutande, betraktas som en i estetiskt intresse företagen förfalskning. 
Tidens avstånd fordrar stundom samma höga flykt från verkligheten 
som rummets på teatern - för att ge intryck av verklighet. En 
fotografiskt korrekt bild skulle för minnet framstå som blott en 
skugga av verkligheten, särskilt om denna varit fylld av ett starkt 
och djupt inre liv." Så långt statsvetenskaparen och memoarpsykolo
gen Georg Andren.28 

Vad nu närmast beträffar Dahlberghs framställning i dagboken 
av sitt enskilda samtal med Carl X Gustaf i dennes sovkammare, är 
det förvisso - även om berättelsen sålunda torde ha en sannings
kärna - rätt svårt att tänka sig, att det här kan vara fråga om "en 
fotografiskt kori-ekt bild" av en objektiv verklighet. Visserligen var 
Carl X Gustaf i mångt och mycket en de plötsliga impulsernas och 
de snabba beslutens man. Det finnes rentav anledning tro, att han 
icke ogärna anknöt till den dynamiska människotypens gängse be
teendemönster: att låta beslut och handling varda ett.29 Klart förefal
ler också, att om Carl Gustaf i ett av sitt livs mest nervpåfrestande 
ögonblick skulle ha betett sig så, som dagboksförfattaren gör gällan
de, därmed även vissa andra närliggande spörsmål skulle få en enkel 
och naturlig förklaring. Man skulle då t. ex. mer än väl begripa 
Carl Gustaf W rangels påstådda våldsamma reaktion morgonen där
på, sedan han fått veta, vad som bakom hans rygg avhandlats och 
beslutats - och då därtill föreföll, som hade det plötsliga tövädret 
gjort det fattade nattliga beslutet definitivt om inte! Vältalig skulle 

28 Georg Andren, Memoarkritikens psykologiska problem (Arkiv för psykologi
och pedagogik, 1-2, 1922-1923), s. 92 ff. 

29 Sin svåger, M. G. De la Gardie, hade Carl X Gustaf den 3 mars 1657 givit
ett råd, ur vilket man möjligen kan utläsa även hans privata livsfilosofi: "Begynn 
ej vad icke är väl överlagt, om det kan vara görligt eller icke, men när ett moget 
beslut är fattat, fullfölj det med själva verket!" 
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då odes! den officiella Krigsrelationens diskreta tystnad om nattens 
händelser komma att framstå, 

Och likväl! Även om episoden, sådan den framställes i dagboken, 
icke lär kunna stämplas såsom alldeles otänkbar - sannolik blir den 
därför icke. Att Carl X Gustaf, ens i en så exceptionellt pressande 
situation som den han befann sig i natten till den 5 februari 1658, 
skulle ha kunnat göra sig skyldig till en så grov taktlöshet gentemot 
sin närmaste medarbetare som dagbokens skildring implicerar, detta 
är helt enkelt icke psykologiskt troligt. Ur denna synpunkt håller 
däremot relationens - redan under Wrangels livstid och till sam
tidens informerande skrivna - version fullt ut måttet. Sannolikast 
är därför, att konungens beslut tillkommit ungefär så, som Dahl
bergh ursprungligen uppgav. 

Vad kan då ligga bakom berättelsen om generalkvartermästarlöjt
nantens nattliga samtal med sin herre - detta alltså under den an
givna förutsättningen, att den troligen ändock innehåller en kärna 
av sanning? En "historisk parallell", inlevelsefullt och mästerligt ge
staltad av Frans G. Bengtsson i hans "Karl XII:s levnad", kan här 
möjligen ge ett uppslag till en psykologiskt plausibel tolkning. Detta 
sagt med full insikt om det allmänt sett vanskliga i att laborera med 
s. k. historiska paralleller och från yttre likheter sluta till före
komsten jämväl av inre.

För_ första gången - skriver alltså Bengtsson, i anslutning till ge
neralkvartermästaren Axel Gyllenkrooks s. k. marschberättelse 30 

-

hade, vid det tillfälle som avses, t. o. m. kung Carls nerver under 
prövningarnas tyngd bragts att svikta. "Han var därför, berättar 
samme sagesman (Gyllenkrook) vidare, i några dagar så orolig, att 
han om natten kom till mitt kvarter, där överste Karl Hård (dra
bantlöjtnanten) låg med mig i en stuga, då vi måste bägge entrete
nera H. M. med indifferenta discourser, emedan konungen ej kunde 
sova, och måste följa H. M. till sitt kvarter och sammaledes discou
rera med H. M., medan han låg på sin säng i sina kläder." - Man 
måste vara den hedervärde generalkvartermästaren - anmärker 

30 Frans G. Bengtsson, Karl XII:s levnad. Från Altranstädt till Fredrikshall
(Sthlm 1936), s, 129. 
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härtill Frans G. Bengtsson - mycket tacksam för denna lilla notis. 
"Den är tämligen ensam i sin art: en bild från ett tillfälle d/i p/i
frestningen känts alltför hård till och med för den mest orubblige 
bland människor. 'Emedan konungen ej kunde sova': satsen är en
kel men verkningsfull." 

"Fann allts/i Hans ,Maj:t vid min återkomst allaredan vara till 
sängs g/ingen. Då frågade Hans Maj :t, ibland m/inga andra discour
ser, på slutet ännu en gång mig rätt allvarligen och på mitt samvete, 
att jag skulle berätta sanningen, om jag trodde, att Hans Maj:t 
skulle kunna komma över ... " 

K ven de sist anförda satserna - härrörande från en annan "he
dervärd" generalkvartermästare, vid ett annat högkritiskt tillfälle i 
den svenska krigshistorien - torde, som antyddes, f/i en enkel, verk
ningsfull och psykologiskt trovärdig tolkning - om man röjer un
dan den dramatiserande, verklighetsskymmande rekvisitan och sedan 
söker fånga den "reella och psykiska verklighet", som kan dölja sig 
där bakom. Alltså och i korthet: emedan konungen - och högste 
befälhavaren - ej kunde sova - natten före natten före Tåget 
över Bält! 

SUMMARY 

Swedish historical accounts of the military feat, known as "The march across 
the Belts", when in 1658 the arrnies of King Charles X Gustavus of Sweden 
rnarched over the ice covering the narrow straights of water between the Danish 
islands, have long been coloured by the highly personal version given by Erik 
Dahlbergh, then acting quartermaster-general of the Swedish Army, in his 
"diary", · probably written long af ter the feat had taken place. According to his 
own account Dahlberg'i played a very important role-he says nothing about 
the other reconnaissances of thc ice over the Great Bclt, but mentions only his 
own scouting; moreover, he is positive that he was the only one of the "advisers" 
of King Charles Gustavus, who was bold enough to support the King's daring 
decision to cross the Great Belt. 

Professor Curt Weibull, in an article in Scandia, a Swedish historical peri
odical, almost a decade ago considerably minimised bot'.i · the actual part 
played by Dahlbergh and the importance of it; according to Weibull Dahlberglfs 
celebrated account of how he was in the van of the cavalry led by rhe King 
himself, which crossed the Great Belt on 6 February 1658, is a myth. At that 
time Dahlbergh was still with High Admiral Carl Gustaf Wrangel, the second 
in command to the King, and with the infantry at Nyborg on the island of Fyn. 

As well as his "diary" Dahlbergh has written considerably earlier a special 
report of "the crossing of the Belts", At t'ie beginning of the article of which 
this is a sumrnary, the author warns against totally refuting Dahlberg!i's accounts 
as recent attempts have tried to do. A summarily negative treatment of these sources 
may be questionable as our knowledge of the discussions between the Swedish 
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King and his closests associates and advisers (High Admiral C. G. \Vra11gel and 
the Danish "turncoat", the "Privy Councillar" Corfitz Ulfeldt) at Nybarg on 
the night af 4-5 February 1658 is based completely on statements which Da':il
bergh, who was present, recorded in his relation and in his "diary". Other sources 
are campletely silent about these discussions where, according to Dahlbergh, Charles 
Gustavus made his decisian to proceed without delay to march his army across 
the ice on the Great Belt aver to Zealand, the !arge Danish island on which 
Copenhagen stands. 

The main result of the writer's investigatian shows that Dahlbergh's accaunt 
af "natten före natten före Tåget över Bält" (the night before the night before 
the crossing of the Belt) is true as to its essential facts, even if it cannot be 
canclusively praved. In all probability it was the night of 4-5 February t'iat 
Charles Gustavus decided in favour of ''.The crossing of the Belt" and immedia
tely issued the necessary orders to his troops. Dahlbergh, however, is wrong as 
to the time that the King left Nyborg for Sven.dborg, the starting point for "The 
crossing of the Belt". Also the details he gives of the state of weather of 5 
February are conflicting. These inadvertencies get their psychological explanation 
of the fact, that a sudden deterioration of weather in the morning of 5 February 
somewhat detained the execution of the King's decision in the night, taken with 
Dahlbergh's eager assistance, to cross the Great Belt as soon as possible, Obviously 
Dah!bergh has to a certain extent strained the facts, in order to emphasize 
the importance of his own contribution to the King's decision. A certain bitterness 
of not being allowed to follow the King may also have influenced him. 

The writer concludes by checking a rather peculiar episode in the "diary", which 
does not lack significance in determining the character of Charles Gustavus. 
This concerns a private conversation, which the King had with the young officer, 
and the author maintains that Dahlbergh's version contains a grain of truth, He 
gives a psychological interpretation of it, which allows the dynamic Swedish king 
and conqueror to appear, with an exactitude unmatched in other sources, as a 
man among men. 
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DET SVENSKA FRIVILLIGFLYGET 

I FINLAND 194 0 

Av NILS KINDBERG 

Finska vinterkriget 1939-40 - även kallat "De hundra dagarnas 
krig" - ligger nu inte mindi-e än aderton år tillbaka i tiden. Poli
tiska förhållanden, stridsmedel och krigföringssätt äro numera an
norlunda än då. Inte dess mindre har ett studium av de erfarenheter, 
som gjordes vid det i detta krig deltagande frivilliga svenska flyg
förbandet, 19. flygflottiljen, förbandet "som var men icke är", sitt 
intresse. De geografiska och klimatologiska förhållandena m. ,m. i 
Nordfinland, över vars vidder kampen 1940 fördes, liknar i stort 
sett dem vi själva ha att räkna med i ett eventuellt kommande, vin
tertid igångsatt anfallsföretag mot Skandinavien. Härtill kommer, 
att F 19 hade att kämpa under styrkeförhållanden liknande dem vi 
vid ett eget krig måste räkna med som mest sannolika för svenska 
flygstridskrafter. 

En av de svenska flygare, som skildrat sina upplevelser från denna 
tid, lämnar nog en riktig karakteristik, då han säger i inlednings
orden till sin bok:1 "Få till antalet och utrustade med flygplan, vilka 
i kvalitet voro motståndarens underlägsna, kunde vinterkrigets 
svenska flygare i Finland inte uträtta några storverk. De gjorde sitt 
bästa så långt resurserna medgåvo och voro tacksamma över att ha 
fått göra en personlig insats för Finlands frihet". 

I sina avslutningsord kompletterar han detta med följande uttalan
de: "De minst sagt egenartade förhållandena däruppe i norr gjorde, 
att våra jaktplan användes för ortförsvar, för fjärr- och närspaning 
samt för understöd av marktrupperna. Flottiljens jaktförband, till en 
början sammanhållna, spriddes - i strid mot gällande uppfattning 
- ut över en stor del av norra Finland med ett jaktplan här och
ett annat där. Våra enstaka bombplan anföllo - huvudsakligen un
der mörker - fientliga flygplatser, kvarter, bivacker, staber och
kolonner. Våra båda transportplan utnyttjades för underhållstrans-

1 Björn Bjuggren, Svenska flygare i österled, Stockholm 1942, s. 7. 
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porter till och från främre baser, rekognosceringar och transport av 
stabspersonal. 

"Vi beklaga, att vår insats inte blev större. Man hade hoppats att 
kunna utföra mycket mer men fick böja sig föt realiteterna."2 

Att flottiljens strid trots underlägsenheten dock var långt ifrån hopp
lös och att frivilligflyget likväl förmådde göra en viktig insats, 
kommer att omvittnas i det följande. 

Jämfört med den svenska flyginsatsen i 1918 års finska frihets
krig blev insatsen 1940 betydande. 1918 hade till en början främst 
genom svensk frivillig hjälp och utan stöd från regeringshåll två i så 
gott som alla avseenden svaga flygavdelningar, tyvärr också utan 
kompetent ledning, med obeväpnade (!) flygplan och minst sagt bro
kig och fåtalig personal, utan behövlig utbildning sent omsider blivit 
insatta vid fronterna. 1940 kom en för stridsuppgifter organiserad 
och utrustad flygflottilj - låt vara frivillig, mycket fåtalig och även 
den s.ammansatt ;:i.v i jämförelse med motsidans i många avseenden 
underlägsna flygplan - Finland till hjälp. Att den kunnat uppsättas 
och utrustas på sätt som skedde berodde bl. a, på statsmakternas 
beredvillighet att då lämna Finland materiell hjälp och att bevilja 
avsked m. m. för personal, som önskade ansluta sig till de finska 
stridskrafterna. 

Förberedelser i Sverige för flyghjälp, 

Redan i oktober 1939, då läget började bli hotande för Finlands 
del, etablerades kontakter mellan finska ledare m. fl. och för Fin
lands sak fotresserade svenskar i syfte att klarlägga på vilka sätt 
svensk hjälp skulle kunna lämnas, om broderlandet råkade i krig. 
I samband dätmed gjordes även förfrågningar hos svenska regeringen 
om formerna för svensk hjälpinsats. De finska trevarna gällde bl. a. 
hjälp med materiel, frivilliga och om så blev nödvändigt med re
guljära styrkor. På flygsidan behövde Finland flygplan, flygplan och 
åter flygplan med tillhörande beväpning och annan uttustning samt 
dessutom personal och över huvud taget varje annan förstärkning av 
luftförsvaret, som var möjlig att åstadkomma. Landets egna flyg-

2 a. a. s. 127. 
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stridskrafter räknade hösten 1939 fyra "flygregementen", enheter 
som närmast motsvarade de svenska flygflottiljerna, dock med sam
manlagt endast 96 krigsflygplan, till stor del av föråldrad modell.3 

När kriget bröt ut den ödesdigra Karl XII-dagen den 30 november 
1939 aktualiserades hjälpbehovet blixtsnabbt, För huvuddelen av 
svenska folket blev det med ett slag uppenbart, att Finlands sak var 
Sveriges. Önskan att få bringa broderlandet militär hjälp var all
män. Två ting begränsade dock våra möjligheter. Dels måste vi vara 
beredda att försvara vårt eget land, om detta angreps vare sig från 
söder eller öster. Dels hade vår krigsmakt, och det gällde inte minst 
flygvapnet, långt kvar till den styrka, som bestämts genom 1936 års 
försvarsordning med dess sjuåriga uppsättningsplan. 

Många svenskar anmälde sig dock tveklöst omedelbart som fri
villiga i känsla av, att det här i hög grad gällde att handla snabbt, 
En flygvapenofficer, kaptenen greve Mac Hamilton, förutvarande 
flygaspiranten R. C. L. Martin och furiren vid Östgöta flygflottilj 
]. T. Strindberg sökte så gott som genast avsked för att kunna er
bjuda sina tjänster. I nästa konselj kom bifallet - dagen efteråt var 
de på väg till Finland. Från Helsingfors sändes de vidare till Öster
botten för att där rekognoscera flygbaser tillsammans med en finsk 
flygofficer. De anslöto sig senare till F 19.4 

I Sverige hade vid denna tid frivilligrörelsen börjat ta fart. Rekry
teringsbyråer tillkommo i stigande antal, och tilloppet av frivilliga 
ökade. Under trycket av folkmeningens krav på långt gående hjälp 
till Finland och i full insikt om att denna hjälp måste lämnas på ett 
sätt, som ej riskerade vårt eget försvar eller vår ställning som icke 
krigförande stat, drevs sedan arbetet med frivillighjälpen vidare, 

Den 8 december medgav regeringen, att flygvapnet fick överlåta 
åtta äldre svenska flygplan till Finland, därav två jaktplan typ 
Bristol Bulldog, tre jaktplan typ Svenska Aero Jaktfalken samt tre 
spaningsplan typ Fokker C V. En vecka senare, den 15 december, 
följde ett nytt medgivande - tolv jaktplan typ Gloster Gladiator 

3 G. Mannerheim, Minnen Il, Stockholm 1952, s. 206. 
4 En annan svensk krigsfrivillig, greve Carl-Gustaf von Rosen, son till donatorn 

av Finlands "Aeroplan Nr 1" i Frihetskriget 1918, tjänstgjor�e 1940 som bomb
flygare och reservfänrik i finska flygvapnet med ett skänkt bombplan på Ka
relska fronten. 
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och tolv lätta bombplan typ Hawker Hart, avsedda för en blivande 
svensk frivilligflottilj i Finland, skulle få utföras. Av olika skäl blev 
det dock allenast tolv Gladiator och fyra Hawker Hart, som slut
ligen kom i väg. De tolv Gladiatorplanen utgjorde en tredjedel av 
vårt dåvarande jaktflyg - överlämnandet av dem betydde alltså en 
avsevärd åderlåtning för Sveriges dåtida luftförsvar. Uppmärksam
mas bör emellertid att nya flygplan vid denna tid voro beställda se
dan länge tillbaka, varför avgångarna kunde beräknas bli ersatta. I 
januari• kom tilläggsföreskriften från regeringen, att Finland skulle 
betala de mottagna plan, som eventuellt ej kunde återlämnas. 

Den 13 december, då förhandsklarhet vunnits om regeringens bi
fall till bildande av en svensk frivillig flygflottilj, tillställdes det 
svenska flygvapnets ordinarie flottiljchefer ett personligt handbrev 
från flygstabschefen. I detta redogjordes för de pågående undersök
ningarna av möjligheterna att sända en svensk frivillig flygstyrka 
med behövliga mark.organ till Finlands hjälp. De allmänna grunder
na härför skisserades, bl. a. lämnades en orientering om de frivilligas 
anställningsförhållanden, och slutligen begärdes namnuppgifter på 
den personal, som frivilligt önskade komma ifråga för snar krigs
flygtjänst i Finland. 

Samma dag, den 13 december, avsändes dåvarande assistenten i 
flygförvaltningens materielavdelning kapten Björn Bjuggren med 
flyg till Finland, där han skulle undersöka förutsättningarna för den 
svenska frivilligstyrkans insättande. Närmast gällde det att få kän
nedom om tilltänkta uppgifter, tid och plats för verksamheten, av
sedd basering, krav på utrustning, underhåll m. m. - allt av bety
delse för det fortsatta svenska arbetet. Efter förhandlingar på kväl
len i Helsingfors med ledande män på materielsidan besökte Bjuggren 
den 14-15 december finska högkvarteret i S:t Michel. Det lugn samt 
den ordning, reda och tillförsikt, som rådde där trots det allvarliga 
och hotande krigsläget, med flyglarm och påträngande massiva ryska 
styrkor ganska nära, får de vackraste vitsord av den besökande 
svensken. Genom finske flygvapenchefen, generalmajoren J. F. 
Lundqvist, dennes personal och finske överbefälhavaren, fältmar
skalk Gustaf Mannerheim, erhöll Bjuggren upplysande orienteringar 
m. m. om alla frågor av vikt för det svenska frivilligflyget.

Från början framhölls från finsk sida, att snar hjälp var nödvän-
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dig. Om 10-12 dagar, dvs. vid jultiden 1939, borde den svenska 
flyghjälpen vara stridsberedd och på sin plats.5 I första hand skulle 
den verka i norra Finland. Chefen för flygstyrkan skulle stå direkt 
under chefen för den under uppsättning varande Svenska Frivillig
kåren. Finske flygvapenchefen skulle dock lämna flottiljchefen be
hövliga orienteringar och direktiv för att säkerställa samarbetet med 
de övriga finska flygstridskrafterna m. m. 

Vid ett nytt besök i högkvarteret kring nyårshelgen, då F 19:s 
organisation och förflyttning norrut redan var ett faktum, erhölls 
de slutliga finska orderna. Chefen för flygoperationsavdelningen, 
överstelöjtnant Kadkoski, klarlade de närmaste uppgifterna, var
jämte baserings-, signal- och underhållsfrågor ånyo avhandlades. 
Fältmarskalken fastslog definitivt, att frivilligflottiljen redan från 
början skulle lyda under Svenska Frivilligkårens chef, generallöjt
nant E. Linder. Intill att denna kår hunnit uppsättas och grupperas, 
ägde flottiljchefen att handla enligt av fältmarskalken tidigare god
känd plan. Härvid skulle flottiljen närmast samarbeta med de fin
ska trupperna i norra Finland - omkring fem bataljoner med ar
tilleri m. m. - vilka under finske generalmajoren Wallenius svarade 
för försvaret i huvudriktningarna Kemijärvi-Salla-Alakurtti och 
T orneå-Rovaniemi-Petsamo. 

Den 19 december kunde frivilligflottiljens organisering sättas i 
gång på allvar, sedan de officiella formaliteterna klarats efter sam
lingsregeringens tillkomst. 

Flottiljchef: major G. H. Beckhammar, FS. 
Flottiljstabschef: kapten B. Bjuggren, FF. 
Adjutant: löjtnant G. Falk, FS 
Sambandsofficer (till en början h_os general Wallenius): löjtnant 

B. K. A. Svartz, I 16, flygspanare. 
Chef för jaktdivisionen (12 jaktplan Gloster Gladiator): kapten 

K. G. Å. Söderbetg, F 8. 
Chef för lätta bombgruppen (4 lätta bombplan Hawker Hart): 

löjtnant E. Sterner, F 4. 
Chef för stationskompaniet: fänrik G. Rissler, F 4. 

5 Nämnda tidpunkt kunde sedan ej Milas på grund av den tid, som det tog
att erhålla officiellt svenskt tillstånd och som åtgick till förberedande åtgärder 
för organisation, utrustning och transporter m. m. 
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Organisationsarbetet med infogande i frivilligflottiljen av den från 
många svenska flottiljer, främst F 8 och F 4 men även från F 1, F 2, 
F 3 och F 6 m. fl. rekryterade personalen, dess anställnings- m. fl.

förhållanden pågick nu för fullt liksom utrustningen av flygplanen, 
beväpningens, signal- och stationsmaterielens översyn, klargörande, 
packning o. d. Det kan om F 19:s personal med fog sägas: "Den 
julen sov de intet." Många var svårigheterna, men de övervunnos 
med frisk vilja och gott humör. Alla strävande efter att flottiljen 
så snart som möjligt skulle kunna vara på plats, helst före nyår, den 
av fältmarskalken önskade tiden. 

När F 19 i slutet av december stod färdigrustad, bestod flottiljen 
förutom av chefen av följande organ: 

Flotiljstab med stabsavdelning, signalavdelning med markradio
station, radiogrupp, trådgrupp m. m., intendenturavdelning med 
förrådsgrupp och 'förplägnadsgrupp, bilavdelning samt sjukvårds
avdelning, 

jaktdivision, 

lätt bombgrupp, 
transportflyggrupp samt 
stationskompani med däri ingående tre stationsavdelningar, tank

ningsavdelning, tygavdelning, vapenavdelning och reservavdelning. 
Dessutom avdelade kompaniet väl ute i Finland fyra smärre stations
plutoner för framskjutna s. k. främre baser, 

F 19 :s totala personalnumerär var i allt cirka 250 man och 2 lot
tot'. Två radiostationer och tolv bilar ingick. 

Den 22 december utfärdades den första flottiljordern berörande 
förbandets sammansättning, utrustning och transport nordvart hän. 
Den 28 december avreste flottiljchefen major Beckhammar med 
största delen av sin stab tågledes från Stockholm. Huvuddelen av 
markstyrkan följde den 29 december, också med tåg. Delar av flot
tiljens personal skulle tillsluta på statione1· före Haparanda. Med 
järnvägstransporten den 29 december följde också andra delar av 
Svenska Frivilligkåren. Flygstyrkan var vid samma tid flygledes un
der samling norrut, över Östersund till Boden. Efter samlingen där 
skulle start ske till Finland, då baseringen på finska sidan var klar 
och ordnad av markstyrkan och då väderleken möjliggjorde riskfri 
överflygning. 
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Vid denna tidpunkt hade F 19 inte fått sitt slutliga namn. Som 
arbetsbenämning användes till en början "F 101". Den 4 januari 
1940 erhöll flottiljen genom en finsk luftförsvarsorder6 namnet "5. 
flygregementet", förkortat "LR 5" (på finska "Lento Rykmentti 5"). 
Den 8 januari, då general Linder gjorde sitt första besök vid basen i 
Finland för inspektion, fastställde han i samförstånd med de finska 
myndigheterna det slutliga namnet "19. flygflottiljen", förkortat 
F 19. 

F 19:s basering på finska sidan. 

Förberedelserna härför kan räknas från kapten Hamiltons an
komst till Kemi omkring den 15 december. Tio dagar senare sändes 
chefen för stationskompaniet fänrik Rissler och sambandsofficeren 
löjtnant Svartz med uppdrag att eftet kontakt med Hamilton och 
finska chefer i krigsorten förbereda F 19 :s basering genom att utse 
plats i första hand för dess bakre bas med därtill hörande flyg
station, födäggningar, förråd, försvarsanordningar m. m. 

Den 31 december nådde den tågledes transporterade markstyrkan 
Kemi, i vars närhet rekognosceringspersonal slutligt utsett en plats, 
väl lämpad som bakre bas. Den tillfrusna fjärden, inramad av skyd
dande öar, bildade ett utmärkt flygfält. En av de skogklädda öarna 
passade bra som plats för flygstation, verkstäder och förråd. Den er
bjöd goda fötsvarsmöjligheter, exempelvis mot ute på isen luft
landsatt fallskärmstrupp o. d. En närbelägen fabriks resurser kunde 
utnyttjas för expeditions-, förläggnings-, förplägnads- och sjukvårds
ändamål. Sedan signalförbindelser och försvarsanordningar, där
ibland eldställningar och skyddsrum ordnats, var basen så bra man 
under rådande förhållanden kunde begära, Ett första flyglarm den 
3 januari klargjorde, att allvaret inte var långt borta. Under tiden 
för arbetena på Kemibasen besökte flottiljchefen general Wallenius' 
uppehållsplats i Rovaniemi för anmälan och erhållande av order om 
tid och plats för insättande av flygstyrkan. Läget för de finska trup
perna var då ganska allvarligt. Risk ansågs t. o. m. föreligga att de 
över Salla framryckande ryssarna inom kort skulle ta Kemijärvi. 

6 Finska flygvapnet och finska luftvärnet 111. m., under en chef, bildade till
sammans "Luftförsvaret". 
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Under dessa preludiel' fick flottiljstaben i Kemi bl. a. inrikta sig 
på ett frenetiskt sökande efter sex svenska järnvägsvagnar, lastade 
med viktig stationsmateriel ro. m. Sändningen hade icke anlänt till 
gränsen, där den skulle omlastas på finska vagnar med större spår
vidd än den svenska för därpå följande vidaretransport till Kemi. 
Efter långt sökande i Sverige, där främst F 19 :s krigskassör fänrik 
Hök visade framstående duglighet i jakten, anträffades en del av 

järnvägsvagnarna i Luleå, andra åter på andra stationer i övre 
Norrland. En god illustration till det kaos, som under tiden för ett 
krigsutbrott kan uppstå i militärtransporter på järnväg! Den 7 ja
nuari var Kemibasen likafullt klar, och man avvaktade med spän
ning flygstyrkans ditkomst. 

Under väntetiden ordnades också en första främre flygbas, med 
täcknamnet "Oskar", på sjön Olkkajärvi, i närheten av Rovaniemi, 
nära det finska stabskvarter, som senare övertogs av Svenska Frivil
ligkåren, och nära andra skyddsföremål, exempelvis den viktiga järn
vägen Kemijärvi-Rovaniemi-Torneå med dess betydande och 
känsliga broar. 

Under de fortsatta operationerna anordnade F 19 inte mindre än 
ytterligare fem andra, framskjutna baser, betingade av stridsupp
gif terna och de svenska flygplanens korta aktionsradie. De voro 
främst avsedda för den lätta bombgruppen men även för i fjärrspa
ning insatta delar av jaktflyget. Bland dessa främre baser märktes 
"Nora 1" på Hirvasjärvi, 55 km ostsydost om Kemijärvi samhälle, 
"Nora 2" vid sjön Kemijärvi, omkring 10 km söder om samhället 
och tillkommen sedan ryssarna - dock utan svårare verkan - bom
bat Nora 1, samt "Svea" belägen norr om Posio, omkring 75 km 
sydost om Kemijärvi station. Särskilt för jaktflygets ortsförsvar till
kommo de främre baserna "Ulrik" eller "Ulrik 1" (Uleåborg) och 
"Ulrik 2" vid Vaala, 80 km sydost om Uleåborg. Tillfällig bastjänst 
förekom dessutom på en del andra platser. Kort före krigsslutet, i 
början av mars, verkställdes också undersökningar och förberedelser 
för förflyttning av F 19:s flottiljstab till Rovaniemi. Man hann dock 
ej verkställa förflyttningen dit. Dessutom rekognoscerades landflyg
fält för den händelse, att verksamheten måste fortsätta även efter 
det att start och landning ej längre kunde ske på sjöarnas istäcke. 

Men låt oss nu förflytta oss till den 10 januari 1940 ! Både den 
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Flottiljchefen ger flygande personalen order. 

bakre basen nära Kemi och den främre basen Oskar stod då klara 
att mottaga flottiljens flygande enheter. Spelet kan börja! 

F 19:s första strid. 

Efter en lång följd av baseringsförberedelser, operativa samråd 
och "icke flygdagar" med dimma ned till marken randas äntligen 
tiden för F 19 :s första stridsinsats. Ett flertal framställningar har 
under tiden hunnit ingå från general Wallenius vid Lapplands-grup
pen med hemställan om omedelbart flygstöd i det genom ryssarnas 
framryckning över Salla mot Kemijärvi allt hårdare pressade, kri
tiska läget. Den 10 januari, då dimman vid Kemi räcker upp till 
halva fabriksskorstenarna och det redan håller på att skymma, kom
mer huvuddelen av F 19:s flygstyrka svepande, kapten Söderbergs 
jaktdivision med sina tolv Gladiator-jaktplan och av löjtnant Ster-
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ners lätta bombgrupp tre Hawker Hart-bombplan. De landar, visas 
av mekaniker snabbt in till sina förberedda, dolda uppställningsplat
ser, där rutinenlig tillsyn, tankning och laddning genast sätts i gång. 
Ett lätt bombplan samt flottiljens nu enda transportplan, typ Jun
kers F 13, hade i skymningen till följd av siktförsämring landat i 
Torneå. De två planen väntades till Kemi påföljande dag. 

Den 11 januari åtgick för flygplan- och vapenöversyn, insättande 
av den flygande personalen i läget, ordergivning och utrustning 
m. m. Redan den 9 janual'i hade flottiljchefen av chefen för Svenska
frivilligkåren erhållit order om F 19 :s närmaste uppgifter, De gällde
förutom spaning anfall mot inrapporterad rysk flygbas på Salmi
järvi7 ( 45 km ostnordost om Kemijärvi) och mot fientliga trupper,
likaledes ostnordost om Kemijärvi, samt dessutom, så långt resteran
de krafter möjligen förslog, att mot ryskt bombflyg försvara städer
na Uleåborg, Kemi och Torneå, alla med viktiga broar m. m. Den 11
januari sändes också . rapport till general Wallenius, att F 19 var
berett till strid påföljande dag för att hjälpa hans .vid den viktiga
vägknuten Joutsijärvi (25 km öster om Kemijärvi) hårt trängda
trupper. Förhållandet mellan de av lägets krav ställda uppgifterna
och de tillgängliga flygresurserna tedde sig vid ett ytligt bedömande
onekligen tämligen ogynnsamt. Så dock inte för F 19:s personal. Man
högg i med friskt mod! Överste Beckhammar berättar:

"Flottiljchefen avsåg att lösa uppgiften den 12 januari genom att 
utspana och överraskande anfalla fiendens marktrupper med en av 
bomb- och jaktplan sammansatt flygavdelning längs vägen Toinen
järvi (12 km västsydväst om Märk�järvi)-Salla-Raatikka (15 km 
nordväst om Salla). En annan på motsvarande sätt sammansatt av
delning skulle lösa .samma uppgifter längs vägen Salla-ryska grän
sen. Vissa jaktplan skulle sköta försvaret av främre flygbasen på 
Olkkajärvi samt-bakre basen m. m. 

"Starten för hi.rvudföretaget utsattes till kl. 9.00. På grund av 
planens korta aktionsradie avsågs mellanlandning ske på främre 
basen för komplettering av drivmedel. På grund av kraftig nedis
ning under den gångna natten fungerade på morgonen bl. a. icke 

1 Denna bas visade sig sedan vara belägen pli sjön Märkäjärvi omkring 10 km
längre åt nordost. 
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Svenskt bombplan, typ Hawker Hart (B4), startar. 

bombfällningsanordningarna. Klargöringen av flygplanen tog där
för onormalt lång tid. Första start kunde, sedan tre jaktplan kvar
lämnats för ortsförsvar, icke ske förrän kl. 11.00. Förseningen med
förde att ordern för verksamheten måste ändras. Uppdragens flyg
sträcka och därmed flygtiden måste minskas så mycket, att planen 
-och särskilt de långsamma bombplanen - skulle kunna återvända

till bakre basen, innan det blev nermörkt.
"Flottiljchefen gav i enlighet därmed en slutgiltig, mi,mtlig order 

till den samlade flygande personalen på Olkkajärvis is, Den innebar 
- förutom att en grupp om tre jaktplan skulle skydda den främre
flygbasen på nämnda sjö - att bombgruppen om fyra plan och de
återstående fyra eskorterande jaktplanen koncentrerades till ett ge
mensamt uppdrag enbart längs den närmast belägna vägsträckan,
nämligen Joutsijärvi-Märkijärvi-Salla-Saija. Företaget skulle
omfatta spaning och anfall av både bomb- och jaktplan: mot mål på
marken.

"Den slutliga starten av förbandet - under flottiljchefens person-
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liga ledning i ett bombplan - skedde kl. 11.00. Det var ett märk
ligt ögonblick inte bara i frivilligflygets utan även i svenska för
svarsmaktens historia. För allra första gången i krigshistorien gick 
ett svenskt flygförband - låt vara rekryterat av frivilliga svenska 
krigsmän i broderlandet Finlands krigsmakt - till samlat anfall." 

Med i allt åtta plan brummade det Beckhammarska flygförbandet 
i. väg mot fienden. Väster om Märkäjärvi upptäcker flottiljchefen en
rysk marschkolonn med tätt anslutet infanteri och hästfordon, vilken
just mötei- en tätt ansluten bilkolonn under förflyttning västerut.
Såväl bombgrupp som jaktplan dyker och anfaller det präktiga må
let. I den djupa snön varken hinner eller kan ryssarna lämna vägen.
- Vid senare verkställd kontroll från luften kunde konstateras, att
fordon m. m. låg kvar på samma plats ännu efter några dagar.

På sjön Märkäjärvis is uppställda och startande ryska flygplan 
angrips därpå med gott resultat. Två jaktflygplan i strandkanten 
störtbombades och förstördes, medan ett, som stod ute på isen, sköts 
sönder av de svenska jaktplanen. Den ryske föraren, som sökte 
springa fram till detta plan, sköts ned. Det fjärde ryska jaktplanet 
sköts i brand i luften av fänrik Iacobi, just som ryssen lagt sig i 
skjutläge bakom ett svenskt plan. Under tiden har från alla håll 
öppnats eld mot de svenska flygarna, med luftvärn och andra vapen, 
och luften strimmas av spårljusprojektiler. Lätta bombgruppen har 
emellertid även hunnit med att sätta in några välplacerade träffar 
bland trupp och tättpackade fordon vid uppehållsplatsen för en 
större stab i Märkäjärvi by. 

Det på överraskning baserade företaget hade lyckats. Medan 
jaktgruppens strid fortfarande pågår, börjar bombgruppen åter
samlihg för att med flottiljchefen som ledare fortsätta uppdraget. 
Nu inträffar dock en ödesdiger kollision mellan två av planen, 
bombgruppchefen löjtnant Sterners och fänrik Jungs. Kort efteråt, 
under återflygningen över vägen Märkäjärvi-Kemijärvi sköt tre 
ryska snabbgående jaktplan ned ett bombplan, fänrik Färnströms -
de :ryska jaktplanens fart översteg det svenska bombplanets med 
nära 200 km/t. I ett slag hade F 19:s bombflygs hela styrka 
minskats från fyra till endast ett plan! Jaktplanen återkom dock till 
Kemi utan förluster och som beräknat i god tid före mörkningen, 
flottiljchefen i sitt bombplan något senare. 
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Av besättningarna pi de förlorade bombplanen råkade de två 
flygförarna Sterner och Jung, som båda lyckats hoppa ut med fall
skärm, två dygn senare efter svfira strapatser, förfrysning m. m. i 
rysk krigsfångenskap. Därur återkom de inte till Sverige förrän i 
maj månad. Sterners spanare, löjtnant Zachau, som inte kom ur pla
net efter kollisionen, följde med ner och stupade - möjligen träffad 
av en kula. I september 1942, under det s. k. Fortsättningskriget, åter
fanns resterna av hans stoft8 i närheten av det störtade planet om
kring 1,5 mil nordväst om Märkäjärvi. De tre återstående, fänrik 
Ljungs spanare, sergeant Sundsten, samt besättningen Färnström
Hansson, lyckades några dagar senare efter äventyrliga landningar 
och skidfärder ta sig fram till finska trupper och därifrån vidare 
till F 19. 

Den 13 januari ingick från överbefälhavaren följande hälsning: 
"A finska armens och egna vägnar uttalar jag vl!.r beundran över 
framgångar nådda under de svenska flygarnas första strid. Med 
tacksamhet och vördnad bevara vi minnet av de fallna tappra fly
garna löjtnanterna P. Sterner och A. R. Zachau samt fänrik Jung. 

Mannerheim." 
F 19:s första stridsdag hade alltså blivit förlustbringande.för båda 

de stridande parterna. Det konstaterades dock snart, att ryssarna 
därefter blevo försiktigare. Det omedelbara hotet mot Kemijärvi 
avtog, sedan ryssarna efter ett par dagar börjat draga sig tillbaka 
från Joutsijärvi mot Märkäjärvi, närmare bestämt omkring fem kilo
meter väster därom. De grävde tillsvidare ned sig i befästa ställ
ningar srax väster om Salla. Trots de egna förlusterna kunde frivil
ligflottiljens ledning med tillfredsställelse se tillbaka på den första 
stridsdagens resultat. 

Under de fortsatta operationerna såg man på dagarna inte vidare 
till några sammanhängande, tätt packade ryska kolonner, endast små 
grupper av folk samt enstaka bilar och fordon längs vägarna. Sällan 
eller aldrig uppträdde därefter under dager på rysk sida några för 
flyganfall lönande mål. Vid Svenska Frivilligkårens förflyttningar 
fram till dess grupperingsområde, främst under Andra gruppens 
marsch omkring den 8-12 februari genom Kemiälvens älvdal iit 

Rovaniemi till, iakttog och påtalade F 19:s flygare däremot vid 

s Sv. D. 5/2 1943, 
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några tillfällen alltför täta svenska marschformeringar. Tursamt nog 
uppmärksammades inte dessa feta mål av det F 19 vida överlägsna 
ryska flyget. 

F 19:s motståndare. Direktiv för fortsatt verksamhet. 

Den exakta styrkan av det ryska, år 1940 mot F 19 och norra 
Finland opererande ryska flyget kan av förklarliga skäl inte fastslås. 
Av radiospaningsrapporter m. m. kunde man emellertid sluta sig till 
att mot F 19 stod 14; och 9. sovjetryska flygarmeerna med baser 
längs norra delen av Murmanbanan och i trakten av Uhtua. En 
rysk flygarme motsvarar närmast 2-3 svenska flygeskadrar om ett 
flertal flygflottiljer. Ryssarnas flygande förband om minst 45 jakt
plan och 130 två- och fyrmotoriga bombplan hade sedan den 30 
november 1939 under minst 40 dagar efter krigsutbrottet kunnat 
härja fritt över hela Nordfinland. Det hade inte funnits ett enda 
finskt flygplan norr om Uleåborg, förrän F 19 kom. Det svenska 
frivilligflyget skulle alltså därstädes bestrida fienden hans dittills 
oinskränkta luftherravälde. Det stod med andra ord inför en nära 
tjugufaldig övermakt. Härtill kom att de ryska planen prestanda
och beväpningsmässigt sett var överlägsna F 19 :s. 9 Besättning och 
bränsletankar m. m. skyddades hos ryssarna i stor utsträckning av 
pansar, vilket då saknades på de svenska planen. De ryska planen 
steg bättre, flög l�ngre och gick i flei-talet fall fortare än de svenska. 
Den ryska personalens - såväl den flygande som markpersonalens 
- utbildnfogsståndpunkt var hög, skickligheten stor, andan god och
förmågan att klara ett vinterkrigs många svårigheter hög. Inte minst
deras tek11iska tjänst fungerade förstklassigt. Man kom på svensk
sida snart underfund om, att det ryska flyget inte på något sätt
borde. underskattas.

Efter Märkäjärviföretaget den 12 januari var nödvändighetei1 att 
hålla förlusterna nere ett av förstahandskraven. Sedan F 19 den 23 
januari i en ny strid förlorat ett jaktplan med förare, fänriken John 
Sjökvist, utfärdades order att undvika strid med jakt och områden 
med luftvärn. Jaktflyget i F 19 måste helt inrikta sig på ortsför
svaret av städer; stabskvarter, större truppkoncentrationer och järn
vägen Torneå-Uleåborg som det pi·imära. Vad bombföretagen be-

9 Jfr Bil. 1, s. 71. 
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Snöhangar för bombplan. 

träffar, återstod blott möjligheten av nattliga anfall med ett enda, 
senare med två lätta bombplan. 

Jaktflygets ortsförsvar m. m. 

Redan efter Märkäjärviföretaget den 12 januari hade F 19:s hu
vuduppgift f. ö. blivit att med sin enda jak:tdivision och under så 
gott som ständig, daglig beredskap söka hålla det ryska bombflyget 
borta från norra Finland. Det gällde som nämnts att skydda dels den 
under organisation och gruppering varande Svenska Frivilligkåren 
samt general Wallenius' hårt ansatta finska trupper, dels de för hela 
kriget så viktiga förbindelserna - främst och som redan nämnts 
järnvägsbroarna över de stora älvarna - och dels städer och sam
hällen som Torneå, Kemi, Uleåborg och Rovaniemi. Denna "luft� 
försvarssektor", för att använda en senare tids term, sträckte sig från 
ungefärliga linjen Brahestad-Kajana bortemot ryska Uhtua i Öst-
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karelen i söder till Petsamo vid Norra Ishavet i norr. De begränsade 
resurserna medförde dock en viss förskjutning norrut av den södra 
gränslinjen, ungefär till Uleåborg-Vaala-Suomussalmi, och söderut 
av den norra, ungefär till linjen Rovaniemi-Saija-trakten norr om 
Alakurtti. 

Snart blev det påtagligt, att ryssarna från agenter bland röda fin
nar fick underrättelser om försvarsjaktens förehavanden, basering 
och beredskap. Fienden undvek nämligen i stor utsträckning att nal
kas och fälla bomber mot mål, som tryggades t. o. m. endast av en
staka flygplan ur F 19:s jakt. På grund av denna erfarenhet kunde 
flottiljchefen, tvärt emot den vanligen gällande regeln att hålla ett 
jaktförband samlat för koncentrerat anfall, sprida ut enstaka flyg
plan eller rotar till flera viktiga orter samtidigt. Därigenom kunde 
jaktdivisionen under de rådande exceptionella förhållandena trygga 
ett betydligt större område med städer och viktiga järnvägsförbin
delser än om den hållits samlad. Kännedomen om ryssarnas obenä
genhet att taga upp strid med F 19 :s jaktplan medförde t. o. m., att 
de svenska jaktflygarna stundom gingo upp, trots att de visste om, 
att de ej kunde skjuta på grund av funktioneringsfel på kulsprutor

na. Det var bluff med denna lyckades dock varje gång! Det kan en
ligt krigsdagboken konstateras, att ryska bombförband under minst 
trettiofem anfallsföretag vänt om med oförrättat ärende vid upp
trädandet av blott ett eller två svenska jaktplan. För att hinna fort 
undan hände det stundom, att bombplanen därvid fällde de tyngan
de bomberna på måfå, t. ex. över en skog. Härvid inträffade sådana 
sällsamma mellanspel, som t. ex. den 14 januari, när svenska Kallax 
utanför Luleå fick mottaga ryska bomber, och den 21 februari, när 
samma öde drabbade Pajala på svenska sidan av Torne älv. Först 
ihärdigt förnekat men senare erkänt! 

Vad som försvårade F 19-jaktens verksamhet i hög grad och i 
vissa fall omöjliggjorde ett ingripande mot ryska bombförband i 
rättan tid var förutom Gladiatorplanens otillräckliga fart och stig
förmåga den eftersläpning och i en del fall även felangivning, som 
ända t. o. m. sista krigsdagen förekom i rapporterna från den finska 
luftbevakningen - IP AK. Detta ledde bl. a. till att Rovaniemi med 
därvarande viktiga stabskvarter, broar m. fl. mål vissa dagar fick 
mottaga kännbara ryska bombpåhälsningar, t. ex. den 31 januari, 
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Flygstationstjänst. Motorbyte i det fria på ett jaktplan. De två vita kurar
na var hopskjutbara och försedda med uppvärmningsanordning, så att 
mekanikerpersonalen trots vinterkylan k11nde utföra resten av arbetet 
inomhus. 

några gånger i februari-mars och sist t. o. m. på fredsdagen den 
13 mars. 

Ett annat fall inträffade den 21 januari, då en av de nordfinska, 
i vanliga fall av F 19 jaktflygförsvarade städerna - Uleåborg -
råkade illa ut för ryskt bombflyg. Vädret var disigt med låga moln 
inte långt från marken. Vid F 19 bedömde man, att bombföretag 
från rysk sida var uteslutna. Efter tre veckors oavbruten pressande 

beredskap begagnade man det till synes lämpliga tillfället att ordna 
en nödvändig översyn av flygplan, motorer och kulsprutor samt till 
att ge den flygande personalen en välbehövlig vila - vid den bakre 
basen invid Kemi. Genom denna tillfällighet blev Uleåborg denna 
dag utan jaktförsvar. Trots väderleksprognoser om motsatsen klar
nade det emellertid på förmiddagen hastigt upp österut och över 
Uleåborg. Någon möjlighet att då från Kemi få fram ett stridsberett 
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jaktflyg fanns inte. Både kl. 12.00 på middagen och kl 21.00 på 
kvällen anföllo ryska bombförband, troligen baserade vid Uhtua, 
staden Uleåborg med eldsvådor och andra svåra skador som följd. 
Efter detta fick staden åter dagligen en jaktrote eller åtminstone ett 
jaktplan som skydd, och vidare bombanfall mot den gamla, minnes
rika orten förekom ej. Ryssarna inriktade sig i stället på trakten av 
Vaala, 80 km sydväst ut, vid Uleträsks nordände, med därvarande 
järnvägsbroar m. m. Där blev de emellertid framgångsrikt avvisade, 
bl. a. på grund av, att ett jaktplan framskjutits till en provisorisk 
bas - "Ulrik 2" - som den ryska underrättelsetjänsten tydligen ej 
hunnit fastställa och inrapportera. 

Uleåborgs ledande män och befolkning, som bättre än många lärt 
sig uppskatta jaktflygets värde, hade redan före den 31 februari 
gjort allt för att få behålla sitt "liv- och husflyg". De byggde han
garer, skaffade fram bevakning, handräckning och vad eljest kunde 
behövas. Stadens affärer och industrier m. fL organiserade en insam
ling för att skaffa bättre och snabbare jaktplan åt F 19 och dess
utom helst ge staden ett eget jaktflyg. Den 21 februari hade man 
fiht ihop 6 miljoner finska mark, en då avsevärd summa, som dock 
inte kunde förslå till mer än två plan. Den 24 febrnari, då rapporter
na från F 19 visade, att av dess ursprungliga 12 Gladiatorjaktplan 
endast 8 återstod - ett hade förlorats i strid, ett havererat i storm 
och två var obrukbara på grund av långvariga motorhaverier -
kontraktades i Sverige inköp för i Finland och Sverige insamlade och 
skänkta medel av tolv italiensk.byggda jaktplan typ Fiat CR-42 
(svensk typbeteckning J 11) som ersättning. De hann dock inte an
lända före det rysk-finska vinterkrigets slut. 

Redan fr. o. m. den 15 januari hade F 19 en grnpp jaktflyg ( 4 
plan) framme vid sin främre bas "Oskar" (Olkkajärvi) för skydd åt 
Rovaniemi. På basen "Ulrik" (Uleåborg) stationerades från samma 
tid så gott som permanent en rote (2 plan). Förutom den rote eller 
det plan, som likaså permanent avsågs för skyddet vid Kemi och 
järnvägen till Tornio, detacherades tillfälligt när läget det krävde, 
rotar eller enstah jaktplan till de främre baserna "Nora" (Hirvas
järvi), "Svea" (Posio), "Ulrik 2" (Vaala) och "Nora 2" (invid Kemi
järvi). 

Vissa av dessa - Nora, Svea och Nora 2 - var särskilt tillkomna 
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Det den 10/3 1940 nedskj11tna ryska frrmotoriga bombflygplanet, typ TB3. 

för att underlätta flygstödet över de först enbart finska, senare 
svenska och finska marktrupperna i operationsriktningen Kemijärvi 
-Märkäjärvi-Salla, De erfordrades även för att öka jaktflygets
möjligheter i den spaning österut, som detta flyg mot vanliga regler
för jaktflyganvändning - men till följd av att spaningsplan och för
spaning lämpliga bombplan saknades nödgades utföra under detta
i mångt och mycket egenartade vinterkrig.

Bland jaktflygets i Finland stridsresultat och rön efter den 12 
januari må här nämnas nedanstående - förutom att dess närvaro 
och uppträdande i allmänhet i hög grad höll ryssarnas bombflyg på 
avstånd: 

Den 17/1 nedsköt en av kapten Söderberg ledd jaktgrupp, med 
fänrikarna Salwen och Martin som träffsäkra jaktflygare och skyt
tar, två ryska jaktplan typ I-15, en flygplantyp som tidigare gjort 
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sig bekant under kriget i Spanien. Nedskjutningen bekräftades av ett 
uppsnappat ryskt radiomeddelande, 

Den 23/1 konstaterade fänrik Iacobi, att de ryska jaktflygarna 
gått in för en ny utflygningsmetod rakt ut och att de skyddades av 
ett mycket effektivt ryggpansar. Trots förbrukning av cirka 1000 
skott på verkligt nära håll (5 ml) gick det inte att få ner motstån
daren. De dåtida klena svenska vapnen bet inte på det ryska pan
saret. 

Den 1/2 sköt fänrik Salwen med sin Gladiator ned ett samt möj
ligen ytterligare ett annat 2-motorigt ryskt bombplan typ SB-2 i 
trakten norr om Rovaniemi. Möjligen hjälpte luftvärnet till vid ned
skjutandet av det andra planet. Båda planen anträffades och om
händertogs för undersökning. 

Den 20/2 skadade fänrik Salwen svårt ett ryskt bombplan, typ 
SB-2, i trakten av Vaala. Dessutom blev dess förare allvarligt sårad, 
den aktre kulspruteskytten dödad och bombfällaren av föraren be
ordrad lämna planet med fallskärm, enär föraren inte trodde sig 
kunna klara planet längre. Bombfällaren tillfångatogs. Salwen själv 
hade fått skott i propellern och vingbalken. 

Den 21/2 lyckades fänrik Steninger i trakten av Rovaniemi skjuta 
i brand ett annat ryskt bombplan av den modernare och snabbare 
typen DB-3. 

Den 7/3 råkade ryssarna, nu sydost om Uleåborg, ut för förlust 
av två 2-motoriga bombplan typ SB-2. Det var fänrik Tehler, som 
från den ovannämnda provisoriska basen i trakten av Vaala trots 
en av motståndarna genomskjuten bensinta11k stod för resultatet och 
som också trots skadorna lyckades ta sig hem. 

Den 10/3 noterades en nedskjuten bjässe. Fänriken J. G. Karlsson 
lyckades tvinga ner ett stort 4-motorigt bombplan ur ett förband om 
sex plan av typ TB-3. På en mindre sjö, fem kilometer öster om 
Kemijärvi, anträffades det stora planet påföljande dag med alla fyra 
motorerna sönderskjutna. Omkring fredsdagen den 13 mars blev 
bytet föremål för ingående studier. 

För att komplettera bilden må här efter F 19:s krigsdagbok återges 
de av det r y s k a  bombflyget utförda företag som "gått in". 

Den 21/1 råkade Uleåborg i försvarsjaktens ovannämnda tillfäl
liga frånvaro ut för två svåra ryska bombanfall med husskador och 
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Två av besättningen i ett av de ryska bombplan, som den 21/2 1940 
anföll Pajala. Planet, typ DB 3, nödlandade på återvägen och omhänder
togs. 

omfattande eldsvådor som följd. Anfallen utgick antagligen från 
Uhtua 270 km öster om bombmålet. En följd av anfallet blev, att 
finnarna ilsknade till och forcerade sina ansträngningar att organi
sera ett nättre jaktförsvar genom att som tidigare nämnts samla in 
pengar till moderna jaktplan. 

Den 31/1 lyckades ryssarna med 26 bombplan på 3 000 meters 
höjd fälla bomber över Rovaniemi under 20 minuters ostörd flyg
ning över målområdet. Ett flertal hus skadades eller förstördes. Alla 
broarna träffades och förbindelserna till fronten blev avbrutna. På
följande dag utökades emellertid F 19 :s skyddsuppgifter till att även 
o.t_nfatta Rovaniemi. Två ryska bombplan typ SB-2 fingo då som 
nyss nämnts bita i snön för jaktflygets vapen. 
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Den 4/2 insattes ett verksamt anfall mot Kuusamo 115 km sydost 
om Kemijärvi station, sedan ett försök att nå Rovaniemi avvärjts 
av fyra svenska jaktplan. 

Den 6/2 kl. 21.45, alltså under mörker, fälldes bomber fr/in ett 
ensamt ryskt plan i Rovaniemi, bl. a. i närheten av general Walle
nius bakre stabskvarter. 

Den 16/2 blev det, sedan ett ryskt anfallsförsök mot Rovaniemi 
avvisats av två svenska jaktplan i stället Kemijärvi samhälles tur10, 

och på kvällen, sedan de svenska jaktplanen lämnat Rovaniemi, an
fölls denna stad och landsvägen mot Kuusamo av två ryska bomb
plan. 

Den 18/2 anföllos ånyo Kemijärvi, sedan ett enligt luftbevak
ningens rapport österifrån mot Rovaniemi anflygande ryskt bomb
förband ändrat riktning efter det att två svenska jaktplan startat 
från bakre basen. 

Den 22/2 omkring kl. 10.30 lyckades ryssarna med 24 plan an
falla och ånyo skada Rovaniemi. De svenska jaktplanen hade under 
gårdagens framgångsrika verksamhet på grund av bensinbrist samt 
markdimma på flygbasen tvingats landa på olika sjöar och hade 
inte hunnit färdigställas. Två jaktplan sökte starta men misslyckades 
på grund av motorfel. Strax därefter anföll tre nya bombplan. Ett 
svenskt jaktplan sökte möta dem men måste nödlanda på grund av 
motorfel. Så kom ett tredje bombförband, som emellertid avvisades 
av två svenska jaktplan, varvid fienden vände norrut och i stället 
angrep Sodankylä. 

Den 25/2 företogs två ryska anfall mot Uleåborg. De avbrötos 
dock inför försvarsjakten öster därom och de för staden avsedda 
bomberna fälldes i stället över Utajärvi 50 km sydost om Uleåborg. 

Den 29/2, då huvuddelen av försvarsjakten vid Rovaniemi - en 
rote - efter hemställan till gruppchefen efter direktiv från IP AK 
omgrupperats till skydd åt en del ilastningar av trupp vid Kemijärvi 
station, utföi-de ryssarna i försvarsjaktens frånvaro bombning av 
Rovaniemi med ett förband av sex bombplan. 

Den 2/3 kl. 7.00, d[ jakten vid Rovaniemi för sent erhöll larm 
från IPAK, dirigerades österut och inte hann upp påtillräcklig höjd, 

1
° Kemijärvi tillhörde ej de orter; som F 19:s jakt hade uppdraget att skydda. 
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blev staden med dess viktiga skyddsföremål åtei-igen mål för ryska. 
flygbomber. De upprepade fall, då luftbevakningsrnpporternas efter
släpning m. m. givit fienden goda tillfällen till ostörd bombning,. 
föranledde ett ingripande av flottiljchefen genom sambandsofficeren 
från det finska luftförsvaret för att om möjligt åstadkomma en. 
bättre ordning. 

Den 7/3 kom turen till järnvägsbron vid Vaala. Tre ryska bomb
plan, typ SB-2, sökte bombardera bron, men två sköts ned, som ti
digare nämnts, av ett i trakten av Vaala provisoriskt baserat ensamt 
jaktplan. Det enda återstående bombplanet "bommade" på bron. 

Den 10/3 insatte ryssarna bombflyg från två håll, norr och öster 
ifrån, mot det utanför jaktflygets skyddsområde liggande Kemijärvi. 
Träff resultatet blev bl. a. att alla trådförbindelser öster ut till 
Märkäjärvi-fronten avbröts. 

Den 13/3, sedan på natten den 12-13/3 avtal om fred Finland
Ryssland träffats i Mo�kva och efter den för fientligheternas instäl
lande utsatta tidpunkten angrepo ryssarna åter Rovaniemi med två 
successivt inträffande bombförband. Skadorna i samhället blevo av
sevärda. De måste tillskrivas eftersläpningen i luftbevakningens rap
portering med åtföljande sent larm till jaktflyget samt delvis att 
dettas markradio strax efteråt förstördes av en bombträff. Här
igenom blev stridsledningen till jakten försvårad. Jaktflygplanen 
gick då ned på låg höjd för att söka ledning av eventuella duk.signa
ler och gruppchefen t. o. m. landade och sökte telefonkontakt med 
IP AK - men allt var förgäves. Det gick inte att få några som helst 
underrättelser om de nyss anfallande bombförbanden. 

Att den på ett stort antal flygplatser i en vidsträckt båge från 
Ishavet i norr till och med Uhtua i söder baserade fienden lyckades 
komma till verkan vid omkring femton tillfällen, varav hälften kom 
att gälla Rovaniemi - centralen för Nordfinlands försvar till lufts 
och lands - berodde förutom på det ryska flygets vida överlägsna 
numerär och bättre flygmateriel kvalitadvt sett - dels på F 19-jak
tens många och svåra försvarsuppgifter under den ständiga bered
skapen och dess under suiderna m; m. efter hand inträdande förslit
ning och minskning, dels slutligen och i· hög grad på den alltför glesa 
och svaga luftbevakningen. Radar som hjälpmedel åt denna och åt 
jaktstridsledningen var vid denna tidpunkt icke införd i Finland 
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och för övrigt ej heller i Sverige. De betydande framgångar, som 
F 19 trots sina och luf tbevakningens svagheter likväl kunde notera 
under kampanj över norra Finlands ödevidder, äro emellertid värda 
allt beröm. 

Jaktflyg pJ, spaningsuppdrag. 

F 19 :s första kombinerade anfalls- och spaningsföretag den 12 
januari i riktningen Kemijärvi-Märkäjärvi medförde som ovan 
skildrats förlust av inte mindre än tre av de för spaning tekniskt sett 
mest lämpade, fyra disponibla planen - typ B 4 (Hawker Hart), 
som från början ingått i flottiljen. Då dessa därjämte på grund av 
sin ringa marschhastighet - 265 km/tim gentemot 450 km/tim 
för de långsammaste ryska jaktplanen - ej kunde användas för spa
ning under dager, blev det nödvändigt att tilldela jaktflyget även 
denna uppgift. Detta medförde att de ensitsiga jaktplanen, som sak
nade kamerautrustning, måste utföra spaning även mot fiendens 
baser, trupprörelser m. m. 

Ett flertal sådana företag, därav en del långt in på östkarelskt 
område, genomfördes också, av säkerhetsskäl vanligen i rote (2 plan), 
med goda och klarläggande resultat - trots kamerabristen. Spaning
en i fråga skedde med täta ombaseringar och under utnyttjande av 
hela det framskjutna bassystemet. Stundom skickades jaktplanen 
fram sent på kvällarna för att med start i gryningen påföljande dag 
från någon främre bas söka lösa uppdragen. I några fall omintet
gjordes eller äventyrades ansträngningarna av mötande dimbälten 
över den öde och svårorienterade terrängen. 

I ett par fall blev det också nödlandningar på otillgängligt be
lägna småsjöars is med därav följande svårigheter för marktjänsten 
att tillhandagå med för ny start behövlig service såsom motorupp
värmning, tankning o. d. Man lyckades dock klara upp det hela 
utan förluster vare sig av plan eller personal. 

General Wallenius, chefen för de finska Lapplandstrupperna, samt 
senare general Linder, den svenska frivilligkårens chef, erhöll genom 
denna jaktflygets spaning begärd klarhet på frågor av t. ex. föl
jande slag: 
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Den 15/1: Har fiendens Salla-Märkäjärvi-Kursunjärvi-styrkor 
fortsatt västerut eller går de tillbaka österut? Hur är de nu gruppe
rade? 

Den 17 /1: Vart sker deras tillbakamarsch? Avser denna in tagande 
av försvarsställningar eller gäller det kanske att ordna en fälla för 
de i hack och häl förföljande finska trupperna? 

Den 26/1: Vägarbeten från Vuorijärvi (45 km sydost om Salla) 
mot Torvantojärvi (75 km ostsydost om Salla) samt från Alakurtti 
(50 km öster om Salla) mot Torvantojärvi? 

Chefen för F 19, dåvarande major Beck.hammar var bl. a. den 28/1 
särskilt intresserad av de närmaste ryska flygbasernas läge, tillkomst 
av nya sådana o. d., främst för att genom nattanfall söka skada där
varande fiendeflyg. 

Särskilt resultatrika spaningsföretag kunde noteras den 17/1. Bl. a. 
fastställdes fientlig ställning väster-söder och fem kilometer nord
öst om Märkäjärvi, belagd flygplats på sjön därstädes, långa bil
kolonner på väg österut, mindre hästfordonskolonner på marsch 
västerut samt bivacker. 

Den 20/1 spanades öve1· Posio till trakten av Oulanka i Öst
karelen, invid sjön Pääjärvi, ry. Pjaosero), där frånvaron av större 
truppsamlingar fastslogs. 

Den 26/1 konstaterades, att en ny väg höll på att anordnas från 
Tuntsajärvi (i Östkarelen, 45 km sydost om Salla) i nordvästlig 
riktning mot Vuorijärvi och att vägen var i det närmast färdig. 

Den 28/1 konstaterades läget av två nya ryska flygbaser, en vid 
nordvästra delen av sjön Saivojärvi, den andra invid samhället Pisto
järvi, sydväst om Kiestinki. 

Den 11/3 utfördes spaning i den vanligaste riktningen mot Märkä
järvi, där läget av en förut rapporterad stor rysk bilkolonn precise
rades. God ledning för ett efter mörkningen häremot insatt, verk
samt nattanfall med F 19:s nu till två plan typ B 4 uppgående lätta 
bombrote! Rapporten därifrån klarlade kolonnens marschriktning 
västerut samt det nattliga anfallsresultatet. 
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Lätta bombflygets anfall mot markmål. 

Vi ha följt F 19:s väg från dess första anfallsföretag den 12 ja
nuari och funnit, hur verksamhetens tyngdpunkt efter denna för 
flottiljens lätta bombgrupp ödesdigra dag huvudsakligen kom att 
ligga på jaktflygets ortförsvar och tryggande av marktrupperna samt 
på spaning med jaktflyg, ofta vittgående. Härutöver företog dock 
F 19 även ett antal resultatrika, överraskande nattbombanfall med 
först ett, senare två lätta bombphm, vilka tillfogade fienden känn
bara förluster. 

Den 18/1 konstaterade flottiljchefen och hans stabschef vid en 
nattlig rekognosceringstur med det då enda återstående Hart-planet, 
att den nordfinska terrängens beskaffenhet vid lämplig sikt möjlig
gjorde nattliga störtanfall. Ett par nätter senare - den 22-23/1 
- verkställde samma plan, med fänrik Mörne som förare och med
utnyttjande av den främre basen Nora, i månsken ett vällyckat
störtanfall mot en rysk förläggning i trakten av Kairala, 20 km
öster om Salla. Liknande enplansföretag utfördes ännu några gånger.

Natten 4-5/2 anföll fänrik Mörne ryska bivacker vid Salla och 
väster om Sallajoki med precisionsplacerade bomber. Bivack.eldarna 
släcktes raskt. I fortsättningen blev det inga eldar alls i de ryska 
vinterbivackerna - det blev kallare där men också svårare för 
F 19:s flygare att upptäcka mål nattetid. 

Natten 18-19/2 - sedan F 19 den 16/2 fått en nyöversedd B 4 
från Sverige som ersättning för åtminstone någon del av förlusterna 
den 12/1 - kunde Mörne och Färnström i rote med var sin B 4 och 
med god verkan anfalla dels en fientlig flygplats vid Kairala och 
dels en bilkaravan och en samlingsplats tre km nordöst om Märkä
järvi11. En incident belysande en risk i krig inträffade, då roten efter 
uppdraget skulle landa på den främre basen. Därvarande basluft
värn öppnade eld, dock utan att träffa. En i sammanhanget behöv

lig luftbevakningstolk var frånvarande, varför förhandsmeddelandet 
till basen om det egna företagets återkomst inte gått fram! 

Nätterna den 19-20 och 22-23/2 samt den 11-12/3 gjorde 
nyssnämnda förare ånyo lyckade störtanfall mot fiendens förlägg-

11 Pil. grund av oklar sikt och svåra orienteringsförhållanden kom fänrik Färn
ströms plan dock ej att deltaga i anfallet mot flygplatsen. 
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De finska !ottorna av olika kategorier förtjänade allt beröm. Här för
plä.gnadslottor under en "flottiljafton" med kaffe och alls!lng. 

ningar och bilkolonner i Märkäjärvitrakten. Vid sistnämnda anfall 
registrerade bl. a. en kraftig bensinbrasa träffpunktens läge. 

Som bisyssla under en del av det lätta bombflygets företag fälldes 
propagandablad. Mat, uppvärmd bostad och 150 rubel för varje 
överlämnat gevär utlovades däri åt de ryska soldater, som viHe byta 
ut skogstillvarons köld utan eldar mot en varmare och behagligare 
tillvaro hos hyggliga och humana finnar. För ett flygplan utlovades 
10 000 dollar jämte garanterad resa till valfritt land! I vad mån 
uppmaningarna hörsammades är okänt. 

Fredsdag och krigsslut. 

Efter 100 dagars vinterkrig - vari F 19 aktivt deltagit under 
62 dagar - slöt Ryssland natten den 12-13 mars i Moskva sin 
förutnämnda fred med Finland. Resultatet härav blev: bl. a. att 
stora delar vid östgränsen, bl. a. det hårt omstridda Sallaområdet 
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samt den västligaste delen av Fiskarhalvön nordost om Petsamo, som 
tillhört Finland sedan Dorpatfreden 1920, tillföll angriparen. De 
omedelbara följderna av 1940 års Moskvafred är allmänt kända och 
skall här inte kommenteras. 

Som redan framhållits, tog det sin tid, innan eld upphör-ordern 
trängde genom vid de ryska stridskrafterna i norr. En stund efter 
kl. 11.00 den 13 mars var dock fientligheterna slut och F 19 :s aktiva 
krigsverksamhet i Finland ett minne blott. Flottiljen hade gjort sin 
plikt, den kunde återvända hem till Sverige - under det att finnar
na med svärdet i den ena och mursleven i den andra handen gick 
till sitt tunga återuppbyggnadsarbete. 

Avvecklingen av F 19:s verksamhet blev mera arbetskrävande för 
flottiljens ledning och personal än man gärna tror. Främre baser 
skulle brytas, materiel tillbakatransporteras till den bakre basen, all 
materiel överses, redovisas och inlämnas, det operativa expeditions
arbetet m. m. avslutas, flygplanen klargöras för sin återgång flyg
ledes till Sverige och till sist även den bakre basen avvecklas. Av
slutningsperioden var vad flygstyrkorna beträffar till ända den 30 
mars med jaktförbandets återkomst till Barkarbyfältet invid Stock
holm och de två Hart-planens landning på Frösön vid Östersund. 
För flottiljen i övrigt var avvecklingen genomförd den 10 april, då 
samtliga flottiljhandlingar hade inlämnats och den bakre basen vid 
Kemi var slutligt bruten. Före de nämnda tidpunkterna gjordes det 
dock en del avslutande studiet i Märkäjärvitrakten samt av F 19 :s 
krigsbyte, de nedskjutna fiendeflygplanen, En fältgjudstjänst samt 
fältmatskalk Mannerheims avtackning utgöra särskilt minnesvärda 
hågkomster från avslutningsperioden. 

Den tekniska tjänsten på baserna, särskilt de främre, var hela 
tiden ända från januari hård och krävande. Flottiljstabschefen har 
i sin bok från vinterkriget liksom också general Linder i sitt arbete 
om "Finlands Andra Frihetskl'ig" berättat en del härom. Generalen 
skriver: "Teknisk liksom annan tjänst pågick vardag och helgdag 
från flera timmar före gryningen till sent på kvällen. Man kunde 
inte arbeta i avlösningar, därtill var styrkan för liten. Men alla flyg
dugliga flygplan måste hållas igång och inte tjänstedugliga snarast 
åter göras flygklara. Mekanikerpersonalen måste i vintermörkret före 
gryningen, ibland i 30-40 graders kyla ladda kulsprutorna, köra 
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motorerna och se över planen. Den flygande personalen fick dag 
efter dag vara i hög beredskap, sitta eller ligga i sina tjocka oviga 
vinterflygdräkter, beredd att med kortaste varsel gå upp eller ibland 
i timtal sitta i planen i stark kyla för att snabbt kunna starta. På
passligheten fick aldrig slappna." Detta säger en del och förklarar 
varför det också sägs i sammanhanget: "Den materiella underlägsen
heten uppvägdes i viss mån av flygarnas och marksty1·kans framåt
anda och duglighet." 

N!lgra slutord. 

Till sist må här återges några sifferuppgifter om F 19:s verksam
het lämnade av flottiljstabschefen, dåvarande kapten Bjuggren. Han 
skriver: 

"F 19 insattes till strid den 12/1 1940. Under de 62 dagar, som 
förflöt t. o. m. den 13/3 uppgick antalet flygdagar till 60. Endast 
två dagar inställdes flygningarna helt på grund av dålig väderlek. 

"Antalet krigsflygplan, som under tiden 12/1-13/3 i medeltal 
v,u i tjänst per dag, uppgick till i det närmaste åtta ( omkring 50 
procent). Detta var mekanikernas och den övriga markpersonalens 
stora förtjänst. Flottiljens sammanlagda flygtid var 600 flygtimmar, 
dvs. i medeltal 10 timmar pr flygdag. Vid bedömandet av denna 
siffra bör beaktas den relativt ringa flygtid, som förbrukades i sam
band med ortförsvaret på grund av att de fientliga bombförbanden 
undveko luftstrid och vände innan kontakt nåddes. 

"På flottiljens meritlista kunde antecknas 6 fientliga jaktplan och 
6 fientliga bombplan nedskjutna i luften eller under anfall förstörda 
på marken. Härtill kommer ett antal osäkra fall.

"Vira egna förluster voro 3 lätta bombplan typ Hawker Hart, 
2 jaktplan typ Gloster Gladiator, varav ett under fredsmässig prov
flygning; samt i personal: löjtnant A. R. Zachau ( 12/ 4- spanare 
och skytt i lätt bombplan), fänrik J. M. Sjökvist (23/1 - jaktfly
gare) och flygingenjör (i Finland "ingenjörlöjtnant") S. Å. Hildinger 
(10/3 - under provflygning). De föll för Finland och Nordens fri
het." 

Trots att F 19 var ett frivilligförband, framsprunget ur en spontan 
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vilja att hjälpa ett broderland i nöd, och trots att flottiljen helt stl'ed 
i finsk tegi, torde· man kunna säga, att dess prestationer böra anses 
som 1•epresentativa för vad ett svenskt flygförband på denna tid 
kunde; :'.btädkomma. Det synes för den skull väl värt att med några 
ord sa.minanfatta dess insats. Detta sker enklast genom att här åter
ge ett ;par uttalanden av Svenska Frivilligkårens förutnämnde, dug
lige ödh vidsynte chef, framlidne generalen Ernst Linder.12 

I sin avskedshälsning till de honom i Finland underställda frivil
liga skrev Linder den 29 mars 1940 följande: "Kårens flygstyrka har 
trots materiell underlägsenhet uträttat ett gott arbete och vid upp
repade tillfällen - liksom luftvärnet - nedkämpat sin motståndare. 
De bakre förbanden arbetade väl, ehuru även deras verksamhet för
svårades av fiendens· överlägsna flyg och den stränga vintern." 

I den återblick på Svenska Frivilligkårens insatser och betydelse, 
som Linder senare utgav i bokform, står det:13 "Främst tack vare 
flygflottiljens och luftvärnets verksamhet men även genom mark
stridskrafternas tillvaro skyddades den viktiga järnvägsförbindelsen 
Sverige'-'--Uleåborg, på vilken väsentliga delar av till Finland sänd 
krigsmateriel och förnödenheter transporterades." Han säger vidare: 
"En finsk författare framhåller, att hade denna förbindelse brutits, 
skulle Finland praktiskt taget varit en ö." 

Härutöver må blott tilläggas, att norra Finland tack vare det 
svenska f:rivilligflyget under vinterkriget 1940 bevarades från svå
rare bombhärjningar. Fast står att F 19 för alla tider ristat in sitt 
namn med guldskrif t på ett blad i Sveriges och Finlands gemen
samma; ärorika krigshistoria. 

\ 1' ' " 
,'.: 

12 Från början kavallerist hade Linder redan från motorflygets begynnelse i
1900-talets första årtionde klart insett betydelsen av spanande och stridande 
flyg i försvarets tjänst och pil m1l.ngfaldigt sätt främjat svensk flygnings utveck
ling. 

13 Rrnst Linder, Kring Finla11ds Andra Frihetskrig, Stockholm 1942, s. 29.
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Bilaga 1. 

Uppgifter angående ;mgefärliga prestanda hos de under vinterkriget i norra 
Finland deltagande ryska och svenska flygplanen, 

Antal Maxhast, 
Flygplan typer 

motorer km/tim 
(omkr,) 

JAKTFLYGPLAN 
Ryska 

I 15 1 450 
I 16 1 460 

Svenska 
Gloster Gladiator 1 400 
(J 8) 

BOMBFL YGPLAN 
Ryska 

DB 3 2 435 
SB 2 2 420 
TB 3 4 240 

Svenska 
Hawker Hart 1 265 
(B 4) 

Jaktplansbestyckningen: 
Ryska I 15 - 4 st, fasta 8 mm ksp, 

,, I 16 - 2 st. fasta 13 mm ksp. 
Svenska J 8 - 4 st. fasta 8 mm ksp, 

SUMMARY 

Fll'.gtid 
Rygg-

Bomblast gansar Besättning 
tlm akom kg antal man 

(omkr,) föraren 

2 1 1 
2¼ 1 - 1 

2 - 1 

5-7 1 1000 3-4
4-5 1 1000 3 
8-10 - 2000 7-8

3 200 2 

Swedish volunteers formed a squadron to support the Finns in the \Vinter 
Campaign of 1939-1940 using aircraft and equipment supplied from Sweden. 
The unit was under the orders of the Commander of the Svenska frivilligkåren 
(Swedish Volunteer Corps), Staff officers were stationed at Kemi and bases 
were set up by a number of small lakes, the frozen surfaces of which were used 
as runways, Before the arrival of the Swedes on 10 January 1940 the Sovlet Air 
Force had complete command of the air over northern Finland, and the Russian 
advance in this area could take place without being attackrd by the Finnish Air 
Force. The Soviets had better equipment and in the air they were twenty-times 
superior to the Swedes. Despite that Squadron F 19, as the Swedish unit was 
called, assisted the Finns to check the advance towards Kemijärvi so that it was 
later discontinued, and, to a certain degree, prevent towns and villages in northern 
Finland from being bombed. 

In its sixtytwo da ys of active service the unit repulsed 35 bomber operations, 
made successful attacks and flew useful reconnaissances, Squadron F 19 consisted 
of twelve Gladiator fighters, follr Hawker Hart . bombers and one transport
aircraft, For the loss of three bombers and two fighters, on.e of which was on 
a test flight, the squadron managed to shoot clown or otherwise destroy six: 
fighters and six bombers, This was the very first time Swedes had actually been 
involved in aerial warfare. Experiences of the events despite the great technical 
developments which have since taken place, are not without interest as in the 
main the conditions might well be those which might occur if in the future, war 
ever involved Sweden itself. 
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STRATEGISK DEFENSIV I 

FINLANDS KRIG 1941-1945 

Av K. J. MIKOLA 

Översättning B. G. Geijer 

1. Inledning.

"Varje anfall, som icke slutar med fred, slutar med defensiv."
Denna v. Clausewitz' tes gäller även för Finlands fortsättningskrig. 
Å andra sidan måste ihågkommas, att varje krig och dess vändpunkt 
har sina egna karakteristiska drag och sina pådrivande krafter, vilka 
ge riktlinjerna för verksamheten. I fråga om övergången från all
,män offensiv till defensiv under vårt senaste krig måste i första 
hand fastställas följande härvid framträdande faktorer: 

vårt anfall, även om däri kunde förmärkas typiska tecken på ett 
avtynande, avstannade icke på grund av att det egentligen kul
minerat, utan därför att högsta ledningen redan pi förhand stop
pat det eller rättare sagt fastställt de mål, som nåddes; 
då vårt anfall avstannade, var någon allmän motoffensiv icke 
omedelbart att förvänta, vilken överallt skulle ha tvingat trup
perna till att inrätta sig för avvärjning; snarare blev det nu för 
dem att avvakta där de fått göra halt; 
att avvakta blev vår lott särskilt som krigets avslutande icke -
inte ens vårt eget krigs - berodde på oss eller våra framgångs
rika anfall, utan på storkrigets utgång; 
som det nu gick förlängdes kriget, motståndaren repade sig efter 
de första stötarna och blev i stånd att skrida till motåtgärder, och 
så kunde vi ganska snart konstatera, att vi befunna oss på defen
siven i de linjer, där överbefälhavaren stoppat anfallet. 

Övei-befälhavaren hade redan i god tid fattat sitt beslut i enlighet 
med den politiska ledningens direktiv. Den förändrade situationen 
blev dock först så småningom klar för alla hans underlydande. 

När sedan kriget drog ut på tiden och det snart blev allt tydligare, 
att det för oss viktigaste var att så länge som möjligt hålla oss kvar 
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på de för försvarsstrid gynnsamma näs, dit redan i krigets början 
vårt försvar hade utsträckts, började man i allt vidare kretsar förstå 
vårt krigs defensiva karaktär. I praktiken kan man visserligen tala 
om ställningskrig, då man endast rent lokalt tänker på förhållandena 
- ställningskrig var det ju också ur truppernas synvinkel under det
lugna skedet med hänsyn till vad som då utfördes: att stå i ställ
ningar och att bygga ut dessa men ä n d a m å 1 e t med allt detta
var dock att vinna tid och att bereda sig på att med koncentrerade
krafter försvara det som var mest väsentligt.

I allmänhet kallas också det skede om två och ett halvt år under 
vårt sista krig, som började i och med att Karelska armfos anfall 
avslutades och varade ända till det ryska storanfallet, för ställnings
kriget. En riktigare benämning på denna period skulle emellertid 
vara den strategiska defensivens period, ty målet var som sagt att 
i ändamålsenlig gruppering avvakta storkrigets avslutande och fort
löpande gardera sig mot ofördelaktiga omsvängningar i storkriget. 
Sådana omsvängningar blevo allt sannolikare ju snabbare Tysklands 
motgångar tilltogo och härmed framstod nu för alla och envar vårt 
strategiska läges natur: defensiv. 

2. Läget vid anfallsskedets slut.

Vid en granskning av överbefälhavarens verksamhet kan konsta
terns, att han började tänka på strategisk defensiv redan medan of
fensiven ännu pågick. Den 6 november 1941 utgav överbefälhava
ren tre order, vilka var och en på sitt sätt karakterisera såväl det 
förhandenvarande militära som det politiska läget och därmed för
bundna frågor. 

Orderna äro: 
Order till Karelska armen att nå fram till Maaselkänäset och att 
där göra halt i en fördehktig försvarslinje (alltså att avbryta 
anfallet). 
Order till Näsets grupp om rekognoscering av en bakre linje på 
Karelska näset i ungefärliga linjen Taipale-Vuoksen-Suulajär
vi-Rieskjärvi-Finska viken (alltså förberedelser för ett plan
mässigt försvar med bakre ställningar). 
Förbud för III. armekåren att planlägga och utföra fortsatta 
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anfallsoperationer (alltså att avhålla sig från alla operationer, 
vilka icke enbart tjäna Finlands krigsmål). 

Då Karelska armen den 6 december nådde anbefalld linje kunde 
man överallt göra halt i de uppnådda ställningarna. Under anfalls
skedet, vilket för en ansenlig del av vår fältarme betydde oavbruten 
framryckning i fem månader under strid, hade våra trupper fram
trängt fdln den sammanhängande gränslinjen till tre olika näs, me
dan delar av fältarmen stodo längre norrut i förpostställningar i 
olika riktningar i Fjärrkarelen på betydligt avstånd från huvudkraf
terna. Man kan till och med säga, att trupperna på varje näs på sitt 
sätt hade sin egen uppgift och att där rådde särskilda förhållanden 
och möjligheter. Om man sålunda i efterhand försöker göra en läges
bedömning för varje näs och för varje riktning, torde man komma 
till följande slutsatser: 

- På ömse sidor om Karelska näset finnas livsviktiga områden nära
frontlinjen, men i följd av den av tyskarna utförda inringningen
av Leningrad var fronten· på sitt sätt, om man betraktar det
finska försvaret strategiskt, en "andra linjens ställning". Då rys
sarna icke ha någon strategisk rörelsefrihet och då finnarna icke
eftersträva initiativet, kan man tillsvidare anse större operationer
där vara "förpuppade". (Till en början ledde även tron på Le
ningrads snara fall på sitt sätt till ett avvaktande, men detta för
ändrades, när man kom in på år 1942.)

- På ömse sidor om Aunusnäset finns svängrum bakom fronten,
innan verkligt livsviktiga områden äro hotade. Näset har en be
tydande bredd - fågelvägen är tlet 140-150 kilomete1· - och
binder därför avsevärda krafter, särskilt som där icke finnas
andra sammanhängande, fördelaktiga försvarslinjer i terrängen
än Svirs älvlinje, som går alldeles framför.

- Maaselkänäset är från finsk synpunkt såtillvida ofarligt som
något livsviktigt område icke finns i närheten av frontlinjen -
däremot utbreder sig bakom denna ett område, som måste för
svaras, och genom detta kan truppernas på Aunusnäset rygg
hotas. Från rysk synpunkt är svängrummet mycket snävt, då
denna front skall trygga. stationen Sorokka på järnvägen Ark
angelsk-Vologda. Detta tvingar ryssarna att ständigt hålla avse-
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värda reserver där, vilka krafter å andra sidan givetvis betyda 
ett hot mot denna finska front. 

I Nordfinland, i Rukajärvi- och senare i Uhtuariktningen, har 
man fått en tillräcklig trygghet med tanke på de finska krigs
målen. Ryssarna torde inom detta område komma att vara på 
sin vakt för Murmanbanans skull. 

Sjöfronten har i följd av Leningrads inringning delvis förlorat 
sin betydelse, men ett småkrig är fortfarande möjligt. Härför 
behöver man emellertid icke binda några landstridskrafter. 

- Vad luftfronten i hemorten beträffar kan man känna sig rätt
lugn: från Leningradområdet komma ryssarna knappast att föra
något offensivt luftkrig mot vår hemort, och från andra håll nå
de icke dit och även om de det skulle göra, är deras läge över
huvud sådant, att deras krafter icke komma att räcka till härför.

Lappland kan i detta skede lämnas åsido såsom ett tyskt område. 
Dock kan konstateras, att tyskarna ännu år 1942 hade aktiva planer 
med avseende å Murmansk, men senare var deras närmaste mål att 
skydda Petsamo nickelområde. Murmansk och Kolosjoki ligga var
andra så nära, att såväl ryssar som tyskar behövde disponera sina 
där tillgängliga reserver redan på själva platsen. 

Under offensiven hade trupper dirigerats i olika riktningar allt 
efter som krafter behövdes för att hålla anfallsrörelsen i gång. När 
framryckningen avbröts, kom fördelningen av dessa styrkor att för
bli oförändrad. Endast på Karelska näset hade styrkorna reducerats, 
sedan avgörandet nåtts, och de frigjorda divisionerna ( 4. och 8.) 
hade disponerats i annan anfallsriktning. En sammanfattning ger 
vid handen, att grupperingen av våra styrkor sålunda hade kommit 
att bli följande (fig 1 och bil. 1): 

På Karelska näset 6 divisioner, sammanförda i två armekårer, 
på en front av omkring 75 kilometer. 
På Aunusnäset 4 divisioner i främre linjen på en front av om
kring 170 kilometer, en ytterligare division (11. divisionen) un
derställd chefen för Karelska armen disponibel; denna måste 
dock snart insättas vid fronten. Kavalleribrigaden stod på Sun
kuhalvön. 

- På Maaselkänäset 3 divisioner och 2 brigader underställda Ka-
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relska armen på en front av omkring 70 kilometer, val'ti11 kom 
en avsevärd bevakning i Seesjärviriktningen. 
I norr 3 divisioner var och en i sin riktning med sammanhängan
de front endast i resp. huvudriktningar. 

Vid denna grnppering fäste!' man sig å ena sidan vid att övel'
befälhaval'en icke disponel'ar några reserver alls och ej heller arme
kårerna i nämnvärd grad, å andra sidan vid, att främre linjens 
sträckning äl' sådan som den blev, när anfallet avstannade. Denna 
har sålunda icke vaTts med hänsyn till ett långvarigare försvar eller 
till att respektive front skall kunna försvaras av så små styrkor som 
möjligt. Dessutom äro ställningarna fullständigt obefästa. Planlägg
ningen av bakre ställningar har endast påbörjats så till vida, att 
ordel' härom utfäl'dats, Sålunda kan man anse läget pil fronterna i 
taktiskt hänseende som mycket svårt, Det allmänna strategiska läget 
i storkriget var å andra sidan sådant, att från fiendens sida åt
minstone några större anfallsföretag icke omedelbart voro att vänta. 
I detta hänseende var stämningen förtröstansfull och trygg. 

Sedan man en gång för alla beslutit avvakta, hur storkriget skulle 
utveckla sig, skulle det förefalla naturligt, om högsta ledningens 
första åtgärder skulle ha gällt att lösgöra strategiska reserver. De 
obefästa ställningarna voro emellertid mycket glest besatta. Man 
skyndade likväl att ytterligare tunna ut fronten, men vad som kun
de lösgöras gick åt på annat håll. Redan i mitten av september hade 
överbefälhavaren talat med chefen för Karelska armen om det bråds
kande behovet att verkställa hemförlovningar. Den 5 november fäste 
republikens president i en skrivelse uppmärksamheten härpå, och 
vid en sammankomst i Helsingfors den 28 november tillkännagav re
geringen, att arbetskraftsbehovet på hemmafronten förntsatte · en 
hemförlovning av 70.000 man. (Matematiskt skulle detta ha betytt 
fem divisioner. I krigets bötjan utgjorde överbefälhavarens reserv tre 
divisioner.) På Karelska näset hemförlovades sedan under tiden 
26/11-6/12 1941 tolv bataljoner. Detta ger i korthet en förklaring 
till, varför det på denna front, som i det föregående konstaterats 
vara ett slags andra linje och som det oaktat var l'elativt tätast be
satt, icke bildades några nämnvärda reserver. På Aunus- och Maasel
känäset åter hade krigets utveckling till följd, att man där icke kom 
i gång med hemförlovningar i full skala. 
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I sin helhet är hemförlovningsfrågan värd en undersökning, men 
den lämnar jag åsido i detta sammanhang. Likaledes förbigår jag 
de av hemförlovningarna förorsakade organisationsförändringarna, 
vilka endast bli föremål för omnämnande i sinom tid. Jag konstate
rar endast, att intill sommaren 1942 hemförlovades sammanlagt 13 
bataljoner och 15 lätta avdelningar. Detta förhållande har säker
ligen påverkat grupperingen i stort av våra styrkor under motsva
rande tid och till att det icke blev något av för överbefälhavaren att 
bilda några strategiska reserver. 

3. Fronten stabiliseras.

Redan vid årsskiftet 1941-194 2 hade det blivit klart för högsta
ledningen, att kriget skulle bli långvarigt, Man hade börjat planlägga 
bakre ställningar inom Karelska armens operationsområde (över
befälhavarens order 11/11). Ryska motanfall på hela tyska fronten 
hade konstaterats, men om dessas omfattning och bärkraft kom man 
till full klarhet först, då ryssarna åstadkomma en djup inbrytning på 
Volchovfronten. 

På Aunusnäset hade den framgång ryssama ernått i Tichvin
riktningen ökat deras möjligheter. Skulle de börja uppträda aktivt 
även på finska fronten? Hur var vår gruppering anpassad härför? 

Efter ingången av år 1942 behövde man inte längre vänta på sva
ret härpå, ty fienden inledde redan på årets första dag ett rätt stort 
upplagt anfall på Maaselkänäset med en styrka av flera divisioner 
tagna främst från Sorokkabanans försvarsstyrkor. Vi hade i hela 
Östkarelen inga andra gripbara reserver än en jägarbrigad. Förstärk
ningar måste sändas ända från Karelska näset (order till 3. brigaden 
13/1 42). På så sätt kunde ryssarna bibehålla initiativet ända till 
slutet av januari. Våra motanfall stabiliserade den ursprungliga 
frontlinjen först den 8/2 42. Ryssarnas första initiativ hade sålunda 
lett till en betydande lokal kris, som det tog drygt en månad att 
klara upp. Förstärkningar måste transporteras fram från långt bort 
belägna platser. Detta var en naturlig följd av, att de områdes
reserver som funnos voro otillräckliga för att icke tala om de kraf
ter, S011). direkt stodo till överbefälhavarens disposition, de strate
giska reserverna. 
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Som förändringar från årets början ifråga om organisation och 
gruppering, betingade av det nya läget, kan omnämnas, att 6. di
visionen lösgjordes från fronten i norr och förflyttades till Kajana, 
där dess stab ställdes till överbefälhavarens förfogande, under det 
att 12. brigaden, vartill denna division reducerades, förflyttades åt 
Rukajärvihållet i februari. Denna brigad blev på sitt sätt överbe
fälhavarens första allmänna reserv. Dess gruppering motsvarade 
dock icke de direkta krav, som måste ställas på vår strategiska re
serv, ty vid dess placering förde överbefälhavaren en "politisk för
dröjningsstrid" med tyskarna, vilka önskade att finnarna skulle in
leda en offensiv mot Murmanskbanan - en operation, som icke 
skulle ha tjänat Finlands krigsmål. Tanken på ett anfall mot Mur
manskbanan, som vid denna tidpunkt hölls vid liv av tyskarna, för
anledde även viss beredskap och förstärkningsåtgärder vid Maaselkä
gruppen. Men detta hörde som nämnt till överbefälhavarens "poli
tiska fördröjningsstrid". Som bevis på att vår verksamhet alltmer 
inriktades på mera målmedvetna defensiva mål må nämnas, att över
befälhavaren den 21/1 42 utnämnde generallöjtnant E. F. Hanell 
till ledare för befästningsarbetena. 

Som en märklig kompletterande åtgärd må omnämnas, att två 
divisioner upplöstes på Karelska näset (12. och 19. divisionerna) 
och ersattes av två infanteribrigader uppsatta den 10/1 42 (3. och 
16. brigaderna). Detta kom att inleda reduceringen av styrkorna
vid hela fältarmen, vilken reducering dock på grund av omstän
digheternas tvång stannade på halva vägen, 3, brigaden fick man,
som redan nämnts, i samma veva sända till Maaselkänäset och in
sätta där. Något bättre lyckades man efter striderna vid Kriv, då
2. jägarbrigaden kunde lösgÖ!'as, varefter denna och Pansarbataljo
nen enligt en order av den 10/2 42 sammanslogos under benämningen
Pansarbrigaden, Denna var ocksll den första !'eserv, som överbefäl
havaren kunde placera med tillämpande av vidare synpunkter är
rent lokala. Som en strategisk reserv för överbefälhavaren kunde den
dock ännu knappast betraktas, då den i enlighet med krigsindelning
en var underställd Karelska armen (senare Aunusgruppen).

Första dagen i mars var märklig såtillvida, som befälsförhållan
dena på de tre näsen då stabiliserades och överbefälhavaren för egen 
del undantog en hel division bakom fronten i Karhum':ikiriktningen 
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(8. divisionen). Nu först kan man i viss bemärkelse tala om en 
planmässig gruppering för defensiv. Ä andra sidan måste fastställas, 
att den tidigare grupperingen snarare hade tillkommit genom att man 
tvungits leva ur hand i mun och sätta in smärre styrkor efterhand 
än efter ett fritt bedömande av styrkornas lämpliga fördelning. 
På varje näs förbehöll sig vederbörande gruppchef att ha några ba
taljoner ur armekårerna eller divisionerna till egen disposition "un
der sin tumme". Detta hade med tanke på läget i främre linjen varit 
svårt att realisera, då divisionernas fronter i de obefästa ställningar
na tillsvidare voro 15-40 kilometer. 

Grupperingen av överbefälhavarens reserver, en division samt 
en infanteri- och en pansarbrigad (i Karhumäki- och Rukajärvirikt
ningarna samt i Petroskoi), motsvarade på sitt sätt de rådande för
M.llandena, då man visste, att fienden i dessa riktningar hade dispo
nibla styrkor, men å andra sidan var denna gruppering icke lämp
lig ur geografisk synpunkt, då trupperna befunno sig på långa av
stånd från vårt huvudtrafik.nät. Placeringen av reserverna var så
lunda närmast lämplig för ett företag mot Murmanbanan och mot
svarade även motståndarens grupperingar i den mån man ägde kun
skap därom. Hur svaga styrkorna i detta ögonblick voro visade även 
det förhållandet, att överbefälhavaren fick "låna" de landstrids
krafter, som behövdes för Hoglandoperationen tv& förstärkta 
bataljoner och till slut även en tredje - ur den honom underställda 
Näsets grupp. 

Detta var emellertid en tillfällig !hgärd och kan ingalunda anses 
ha inverkat på styrkefördelningen. Jag har också anfört detta endast 
som en kuriositet. De egentliga förändringarna inträffade i Öst
karelen. I mars erhöll 1. jägarbrigaden order att lösgöra sig ur främre 
linjen (visserligen fortfarande underställd Maaselkägruppen) och i 
början av april förflyttades 12. brigaden till Maaselkäriktningen. 
Reserver började sålunda att bildas. Dessa räckte emellertid icke 
till, när ryssarna. den 11 april inledde sitt anfall vid Svir. Inom 
detta område, vars försvar endast hade karaktär av en bevaknings
ställning, trängde de ganska djupt in i våra linjer. Finnarna hade 
icke några reserver disponibla, sådana som läget skulle ha krävt, 
trots att fronten på detta ställe var så glest besatt, att icke ens en 
lokal försvarsstrid kunde föras med därför avsedda styrkor, Aunus-
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gruppen lyckades dock att av sina svaga reserver på olika håll, av 
vilka I 23 (två bataljoner) var den mest betydande, samla en stöt
grupp. Då denna måste förflyttas över 50 kilometer parallellt med 
fronten i sämsta tänkbara menföre (vilket förvisso i och för sig var 
en anmärkningsvärd prestation), kunde den först eftel' tio dagar 
börja sitt motanfall och återställde sedan på ett par dagar fronten i
dess tidigare skick. Kven detta mellanspel avlöpte lyckligt. Man 
fick dock ånyo erfara, vad det vill säga att oavbrutet befinna sig i
försvarsläge utan att ha starkare reserver till förfogande, som snabbt 
kunde insättas. 

Krigshändelserna på tyskarnas front föranledde snart därpå in
direkt en betydande förändring i fråga om överbefälhavarens reser
ver. Då tyskarna begärde förstärkningar till Kiestinki, sände över
befälhavaren i maj dit 163. tyska divisionen, som ännu var under
ställd honom på Svirfronten, och i stället för denna division måste 
han avstå den enda division, som stod till hans förfogande, 8. divi
sionen i Karhumäkiriktningen. För att som egen reserv lösgöra den 
härtill lämpliga 1. jägarbrigaden, lämnade överbefälhavaren sam
tidigt 12. brigaden till Maaselkägruppen. Den kom då att i opera
tivt hänseende underställd överbefälhavaren stå bakom fronten, me
dan dess artilleri.insattes i främre linjen. När sedan 1. jägarbrigaden 
i juni förenades med Pansarbrigaden och Pansardivisionen bildades 
av dessa, hade överbefälhavarens hela reserv sammanförts till ett 
enda förband, som placerades i Petroskoi. 12. brigaden var närmast 
reserv för Maaselkänäset. Man kan säga att - med tanke på våra 
förhållanden - överbefälhavaren nu fick sin egen första strategiska 
reserv. Dess placering var visserligen långt framskjuten och den 
skulle kunna insättas på svåväl Aunus- som Maaselkänäset, men Ka
relska näset var avlägset beläget. Där voro ju operationerna "för
puppade", så länge Leningrad alltjämt befann sig i en motti. 

Från sommaren 1942 förblev vår gruppering oförändrad drygt ett 
halvt år. Därför kan det vara på sin plats att skärskåda denna den 
första defensivsommarens "ställningskrigsgruppering". Styrkornas 
fördelning var följande: 

(; 

Karelska näset, 4 divisioner (16. brigaden hade upplösts den 
13/5). Mot dessa stodo, enligt vad man kunnat fastställa, 6 di
visioner och 1 brigad. 
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Aunusnäset, 5 divisioner mot 6 ryska divisioner och 2-4 (?) 
brigader. Dessutom stodo i Onegariktningen, underställda Aunus
gruppen, Kavalleribrigaden och Onega Kustbrigad, medan mot
stående fientliga styrkor bortom sjön utgjordes av en sissibrigad 
och gränsbevakningstrupper. (Onega, på ryska = Ääninen.) 
Maaselkänäset, 2 divisioner och 1 brigad i främre linjen, en· 
andra brigad (12. brigaden) längre tillbaka; här uppskattades 
motstående fientliga styrkor till 5 divisioner, 4 brigader samt 
gränsbevakningstrupper. 
Rukajärvi- och Uhtuariktningarna, 2 divisioner, mot vilka stod 
3 divisioner och 4-6 brigader. 
I Petroskoi, Pansardivisionen som överbefälhavarens reserv. 

Totalt uppskattades sålunda de fientliga motstående styrkorna till 
omkring 20 divisioner och åtminstone 10 brigader mot våra vid fron
ten bundna 13 divisioner och en brigad. Det går dock icke att direkt 
jämföra dessa styrkor, då de ryska divisionerna vid denna tidpunkt 
voro mycket decimerade. Läget i främre linjen kan dock, rent lokalt 
sett, i taktiskt hänseende anses ha varit svårt, då besättningen på 
Aunus- och Maaselkänäsen var gles och de lokala reserverna små. 
Strategiskt sett var läget emellertid icke så bekymmersamt, då man 
fortfarande kunde anse läget på Karelska näset som tryggat, medan 
det på Aunus- och Maaselkänäsen, i vilka riktningar också reserven 
stod, fanns svängrum för alla eventualiteter. Man räknade emellertid 
knappast med att behöva använda denna, då Tyskland ju ånyo hade 
inlett sin sommaroffensiv. Det kunde därför förutsättas, att even
tuella ryska anfallsföretag skulle komma att bli av ringa omfattning 
och lokalt betonade. Förbanden kommo alltjämt att stå till grupp
chefernas direkta disposition, främst motiverat av att befästnings
arbetena i främre linjen ännu befann sig i sin linda. Det kan hända, 
att överbefälhavaren skulle ha kunnat taga några förband ur Näsets 
Grupp till sitt förfogande, särskilt som chefen för denna grupp en
ligt en inspektionsrapport av chefen för operativa avdelningen i 
högkvarteret (28.5.) ansåg läget "fullt tryggat", ja, t. o. m. trodde 
att egna anfallsoperationer med lätthet skulle kunna utföras. Vid 
Näsets Grupp stodo av de fyra divisionernas förband sammanlagt 
24 bataljoner i främre linjen och 9 bataljoner längre tillbaka, av 
vilka gruppchefen hade en del "under sin tumme", Vid Aunusgrup-
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pen skulle det vid denna tidpunkt ha varit svårare att lösgöra några 
reserver, enär de fem divisionerna. där redan hade måst avstå trup
per för gruppens egna reserver, sammanlagt fem bataljoner. Av 
dessa stod en - Olonets (Aunus) frändefolksbataljon - vid Derev
jannoje och de övriga nära bakom främre linjen i Gumboritsa-, 
Kuittinen- och Homorovitsområdena. För främre linjen återstod 
därefter endast 34 bataljoner i de obefästa ställningarna, medan de 
motstående ryska styrkorna uppgingo till 42 bataljoner. På fiendens 
sida hade man dock efter apriloffensiven icke kunnat iakttaga några 
anfallsförberedelser och gruppen koncentrerade sig därför på att 
förstärka sina försvarsställningar (order 7.7.). 

Till Maaseläkägruppens förfogande fick man i juli småningom 
ställa hela 12. brigaden, enär ryssarnas aktivitet på fronten var 
uppenbar och en hel rysk sissibrigad hade lyckats ta sig igenom och 
komma upp i ryggen. Då 12. brigaden i slutet av augusti slutförde 
förföljandet av sissibrigaden, stannade den kvar inom Maaselkä
gruppen, som i sin tur lösgjorde 3, brJgaden för ryggskyddet. I sam
band härmed förbehöll sig överbefälhavaren den operativa disposi
tionsrätten över denna brigad. I Rukajärviriktningen var läget som 
förut, men längre norrut genomfördes på sommaren den omorganisa
tion, att III. armekåren (förstärkta 3. divisionen) underställdes den 
finska ledningen i Uhtuar1ktningen. Samtidigt ägde en motsvarande 
förskjutning rum av gränsen mellan de finska och tyska förbanden, 
varefter endast tre finska bataljoner samt en självständig avdelning 
kommo att vara underställda tyskarna norr om denna gräns. 

Under hösten kunde fortsatta strävanden iakttagas från högkvar
terets sida att skapa större reserver. I detta syfte dirigerades själv
ständiga bataljoner från Karelska näset till Aunus för förstärkning 
av Onegaförsvaret och "för att frigöra de rörliga reserverna från 
dessa uppgifter". Detta uttalande avser Kavalleribrigaden (högkvar
terets skrivelse 29.11.42). Fiendens aktivitet vid Svir tvingade emel
lertid samtidigt till, att man måste taga i anspråk den enda reserv 
i denna riktning, som var färdigbildad och samlad. Av Pansardivi
sionen bildades en stridsgrupp (två jägarbataljoner, en stridsvagns
bataljon och en artilleridivision), som sändes till trakten av staden 
Svir, där den kom att kvarstå ett par månader. Man levde sålunda 
fortfarande ur hand i mun. Våra kraftt·esurser voro otillräckliga. 
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4. Vändpunkten i storkriget - Överbefälhavaren samlar reser·ver,

Vid årsskiftet 1942-1943 kunde en avgörande vändning i stor
kriget skönjas. Stalingrad och El Alamein voro övertygande bevis 
på, att Tyskland icke kunde vinna kriget. (Vårt sändebud i Berlin 
hade kommit till denna uppfattning redan på hösten 1942, varom 
han hade meddelat militärledningen.) Chefen för högkvarterets un
derrättelseavdelning kom i sin lägesbedömning den 3/2 1943 för sin 
del till slutsatsen, att man kunde räkna med kompromissfred. En 
tilldragelse, som nära berörde oss, var den, att ryssarna den 18/1 
1943 etablerade förbindelse till lands med Leningrad. Den var vis
serligen barn ett litet "andningshål" men dock ett förebud. 

Dessa reflexer av händelserna i storkriget återspeglas omedelbart 
i överbefälhavarens och högkvarterets åtgöranden. Den strategiska 
defensiven får en viss målmedvetenhet. Den 12/1 utfärdade hög
kvarteret nya direktiv, i vilka det framhölls, att fienden kunde lös
göra styrkor för offensivt bruk, varför våra egna truppers anfalls
duglighet och anfallsanda icke fick tillåtas sjunka mitt under kriget. 
Försvaret måste föras aktivt. Enligt order den 17/1 skulle 6. divisio
nen åter uppsättas (bl. a. användes 12. brigaden härför), och tre da
gar senare ställdes denna som överbefälhavarens reserv vid Käppä
selkä. Då kunde man samla Kavalleribrigaden inom området Petro
skoi-Suollusmäki, vilket överbefälhavaren eftersträvat redan på 
hösten. Brigaden förflyttades emellertid redan den 27/1 till Karelska 
näset, på vilken front den kom att bilda överbefälhavarens första 
reserv. I början av februari gav överbefälhavaren order om, att VT
linjen1 omedelbart skulle börja befästas. Först skulle ett samman
hängande taggtrådshinder åstadkommas. Man kan säga, att befäs
tandet av de samtliga bakre ställningarna - VT-linjen, PSS-linjen2 

och Maaselkäs bakre linje - i verkligheten påbörjades först år 1943. 
Intill dess hade man egentligen endast utfört arbeten i främre linjen. 
Påskyndandet av befästningsarbetena föranledde senare på somma
ren en noggrannare inventering än tidigare av hela landets arbets
kraft och införandet av en centraliserad ledning. Denna uppdrogs 
den 2/8 åt generallöjtnant E. N. Mäkinen, som tjänstgjort som arme• 

1 Vammclsuu-Taipalc.
2 Pisi-Saarimäki-Sammatus.
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kårchef vid fältarm6n och som nu utnämndes till rikets arbetskrafts
chef. 

Någon egentlig förändring i läget kan icke konstateras i de grupp
order, som utfärdades under motsvarande tid. I dessa konstateras, att 
försvarsuppgiften är den tidigare, att bemanningen av främre linjen 
likaledes är densamma som förut. Chefen för Näsets Grupp undan
tog till sin disposition sammanlagt fem bataljoner, som placerades 
längs fronten. Läget på de särskilda näsen hade icke nämnvärt för
ändrats. Förändringen gällde det allmänna krigsläget, den var stra
tegisk och den återspeglades i överbefälhavarens reserver, vilka i 
slutet av februari omfattade två divisioner och en brigad. Dessas 
placering var alltjämt "östkarelskt betonad", då ju fronten vid Nä
sets Grupp alltjämt strategiskt sett var en "andra linje". Det av rys
sarna öppnade "andningshålet" vid Leningrad hade härvid icke 
åstadkommit någon förändring. 

Den av Stalingrad och El Alamein åstadkomna reaktionen tyckes 
ha lagt sig frampå våren. I början av april (betänkande 3/4) konsta
terade chefen för högkvarterets operativa avdelning, att Ryssland 
hade bottenskrapat sina styrkor. Tyskland kunde ännu öppna en 
sommaroffensiv, Rommel band effektivt, och USA hade sin upp
märksamhet huvudsakligen riktad på Stilla Havet och kunde därför 
icke på lång tid sända några styrkor till Europa. I ett andra betän
kande den 9/4 drog han slutsatsen, att Ryssland komme att kon
centrera sina styrkor emot Tyskland. Läget vid vår egen front är 
gott, då ryssarnas numerär har minskat med 100.000 man jämfört 
med föregående höst (nu 11 divisioner och 4 brigader), medan våra 
egna styrkor ökats med 35.000 man. På våren kan man sålunda "i 
,tor omfattning permittera folk för lantbrukets behov, då nyckeln 
till, att vi skall kunna hålla ut, är vår hemmafront". 

Högkvarteret beslöt även att utnyttja det som fördelaktigt be
dömda läget vid fronten för att en gång för alla bilda tillräckliga 
strategiska reserver. Enligt detta program bestämdes, att en hel di
vision skulle grupperas b�kom samtliga näs. Bakom Maaselkägrup
pen fanns redan en sådan. I praktiken medförde detta emellertid 
svårigheter, då vederbörnnde armekårchefer på Aunusnäset, där detta 
.1rbete påbörjades, visserligen i princip anslöto sig till projektet men 
,111sågo det över huvud taget icke möjligt att genomföra, för så vitt 
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det gällde en utkamning av deras fronter. Den strategiska (den hög
re) och den taktiska ( den lokala) åskådningen rörande styrkornas 
gruppering stodo i skarp motsättning till varandra, vilket även ä1· 
förklarligt, då man betänker vad var och en hade att svara för. 
Chefen för högkvarterets operativa avdelning föreslog efter att på 
platsen ha orienterat sig om läget och rådgjort med de ansvariga 
cheferna på Svirfronten, att jägardelen i Pansardivisionen (1. Jägar
brigaden) skulle tilldelas Aunusgruppen "för att få frontutbildning", 
medan Aunusgruppen skulle lösgöra 5. divisionen för att disponeras 
som överbefälhavarens reserv i området Kuittinen-Kuujärvi. Den 
15/5 utfätdades order härom. I stället för 5. divisionen lösgjordes 
8. divisionen på framställning av chefen för Aunusgruppen. För
Pansardivisionens chef var detta arrangemang motbjudande, då han
ansåg jägarbrigaden felaktigt använd, när den bands vid en försvars
uppgift. Så förhöll det sig faktiskt, ty ånyo hade överbefälhavarens
slagkraftigaste och rörligaste förband upplösts. Åtgärden var dock
endast att betrakta. som ett mellanspel i det vidsträckta strate
giska ptogrammet.

På Kal'elska näset utfördes i juni en mot.svarande manöver. Där 
gick det visserligen lättare för sig än i Aunus, då man samtidigt kun
de lämna Kavalleribrigaden i utbyte och fronten där var tätare be
satt. 10, divisionen förflyttades till VT-linjen som överbefälhava
rens reserv och för befästningsarbeten (först ett regemente den 14/5 
och sedan hela divisionen den 16/6). I bötjan av juli uppsattes 15. 
brigaden av III. armekårens övertaliga förband och av andra uup
per. Under utbildningsskedet förlades den som överbefälhavarens 
reserv i Petroskoi. Pil Maaselkägruppens frontområde hade 1. divi
sionen i främre linjen avlösts av 6. divisionen, och reservläget i bör
jan av juli var således det, att en infanteridivision fanns bakom varje 
näs och dessutom Pansarbrigaden och 15. brigaden i Petroskoi. 
Detta hade delvis åstadkommits på främre linjens bekostnad, men 
det hade möjliggjorts av, att främre linjens befästande hade fram
skridit avsevärt i förhållande till läget sommaren 1942. 

Enligt av gruppernas chefe1· till högkvarteret sommaren 1943 
(25/7 och 5/9) översända lägesrapporter väntade man sig ingenstådes 
något betydande fientligt anfall. Chefen för Näsets Grupp uttryckte 
den 5/9 bekymmer för den otillräckliga reserven där. 
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Finska lantstridskrafternas grttppering 1/12 1943. 
Förband tillhörande överbefälhavaren har skuggad 
yta. l övrigt samma beteckningar som pJ sid. 75. 
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Man kan säga, att överbefälhavaren i detta skede hade en ganska 
avsevärd reserv, men den kan icke gärna kallas för en rent strate
gisk 1·eserv, då förbandens placering i hög grad påverkats av de olika_ 
gruppernas lokala uppgifter. I själva verket voro förbanden samtidigt 
ålagda både strategiska och lokala uppgifter. Vid en sådan dubbel 
uppgift för reserverna hade man hos oss redan tidigare vant sig på 
grund av våra styrkors ringa numerär. Man måste nöja sig med en 
kompromisslösning, ehuru den ingalunda var idealisk med tanke p:i 
vår strategiska defensiv. Gruppernas chefer ansågo också, att dessa 
reserver borde tillhöra respektive näs besättningsstyrka, för så vitt 
deras uppgift skulle vara densamma som tidigare. 

Då trupperna hade acklimatiserat sig, kunde man taga "lånen" 
tillbaka. På hösten samlades åter Pansardivisionen som överbefäl
havarens reserv i Petroskoi. Aunusgruppen erhöll 15. brigaden i 
stället för 1. brigaden. Från Näsets Grupp drogs Kavalleribrigaden 
tillbaka, när 19. brigaden bildades med I 16 som stomme och över
tog ansvaret på detta regementes ("skelettregementets") frontavsnitt. 
Genom order av den sista oktober hade på varje näs bildats en bri
gad (19., 20. och 21. brigaderna) av de trupper, som där funnos ut
över divisionerna om 7 bataljoner. I grupperingshänseende har ver
kan av denna åtgärd vid Näsets Grupp redan klarlagts. Genom Ka
valleribrigadens tillbakadragande medförde denna omgruppering, att 
försvaret tunnades ut något. An mer betydelsefull var förändringen 
på Aunus- och Maaselkänäsen, där en ny brigad avdelades som 
gruppreserv på vartdera näset. Sålunda var man där icke längre 
hänvisad allenast till överbefälhavarens reserver. 

I detta sammanhang finnes anledning att fästa uppmärksamheten 
på landstridskrafternas gruppering i början av december 1943 
(fig. 2): 
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På Karelska näset fanns 3 divisioner och 1 brigad i främre lin
jen, gruppens reserver utgjordes av bataljoner, som uttagits ur 
dessa förband. Av armens luftvärnsförband fanns här 22 procent. 

På Aunusnäset fanns 4 divisioner och 1 brigad i främre linjen och 

1 brigad som reserv mitt på näset. Av armens luftvärnstrupper 
fanns vid Aunusgruppen 33 procent. 

På Maaselkänäset fanns 2 divisioner och 1 brigad i främre linjen 



och 1 brigad i andra linjen. Av armens luf tvärnsförband fanns 
här 10 procent. 
I Rukajärvi- och Uhtuariktningarna fanns i varje riktning 1 
division och av luftvämsförbanden 13 procent. (Återstoden av 
luftvärnsförbanden - 22 procent - fanns vid flygförbanden.) 

Överbefälhavarens reserv utgjordes av 
10. divisionen och Kavalleribrigaden i VT-ställningen,
8. divisionen inom området Kuittinen-Kuujärvi,
1. divisionen i Käppäselkäområdet,
Pansardivisionen i Petroskoi.

Grupperingsområden för reserverna hade valts med hänsyn till, 
att de skulle utföra befästningsarbeten i bakre ställningar. Pansar
divisionen var huvudsakligen sysselsatt med utbildning. 

År 1943 hade för storkrigets del varit bekymmersamt. Tyskland 
blev alltmera beträngt, dess enda offensiv, vid Kursk, hade varat en
dast en vecka. Ryssarnas anfall åter hade lett till djupa inbrytninga1· 
och varje anfall hade sopat bort en ställning. Därför utfärdade också 
överbefälhavaren i november order om rekognoscering av bakre 
ställningar. Med stöd av dessa rekognosceringar bestämdes sträck
ningen av VKT-linjen3 den 21/12 1943, av U-linjen4 på julaftonen 
och av dess fortsättning från Syskyjärvi till Loimola den 26/1 1944. 
Redan i augusti hade regeringens utrikesutskott uppställt 1939 års 
gränser som fredsmål. De bakre linjerna hade lämplig sträckning 
med hänsyn till detta beslut. Östkarelen skulle evakueras senast vid 
fredsslutet. Hur det skulle hållas och antalet trupper där blev små
ningom föremål för diskussion. 

5. En strategisk huvudriktning tar form.

Liksom det nyss förgångna året 1943 hade börjat med mlirkligrL
händelser, så blev detta även fallet med det nya året. Den 15 januari 
1944 inledde ryssarna på Leningradfronten ett anfall, som på tre 
veckor kastade tyskarna tillbaka bakom Narova. Leningrad var be
friat. Vårt strategiska läge hade i ett slag förändrats. Vår ställning 
på Karelska näset låg m, i första linjen. Vår högsta ledning reage-

:i Viborg-Kuparsaari-Taipalc. 
4 Väster om Uuksunjoki.
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rade nu snabbt liksom ett år tidigare. Samma dag (2/2) som ryssarna 
nådde Narovas mynning, gavs order om Pansardivisionens förflytt
ning från Petroskoi till trakten av Viborg, där den skulle påbörja 
arbeten i VKT-linjen. Hos överbefälhavaren gjordes framställning 
om förflyttning även av en infanteridivision till VT-linjen bakom 
Näsets Grupp, och därtill föreslogs 4. divisionen, som just vid årets 
slut hade avlöst 1. divisionen i främre linjen på Maaselkä. överbe
fälhavaren biträdde tankegången, men gick icke med på förflytt
ning av 4. divisionen, enär fienden enligt rapporter från Maaselkä
gruppen under vintern på ett misstänkt sätt hade börjat röra på sig 
i Maaselkäriktningen. Han beslöt, att man skulle försöka förmå tys
karna att övertaga en bredare frontsträcka, så att 3. divisionen kunde 
lösgöras. I överbefälhavarens order av den 3/3 angives Näset som 
klar tyngdpunktsriktning. 

I detta sammanhang vidtogos vissa förändringar i befälsförhål
landena på Karelska näset. III. armekårstaben förflyttades dit och 
gruppen delades i två dil'ekt under överbefälhavaren lydande arme
kårer, till vilka förstärkningar voro i annalkande. Detta betydde 
även, att överbefälhavarens inflytande där förstärktes. Det drog 
emellertid ut på tiden med 3. divisionens omgruppering. överläm
nandet av frontansvaret gick långsamt och ägde rum först den 7/3. 
'Överbefälhavaren kunde då utfärda order om divisionens förflytt
ning, men den 13/3 utbröts ett förstärkt regemente (nära hälften av 
divisionen Grupp S), som på tyskarnas begäran kvarstannade 
inom området Hyrynsalmi-Kuusamo-Suomussalmi. 3. divisionens 
huvuddel kom fram till Karelska näset före slutet av mars, men för
flyttningen av den utbrutna Grupp S beordrades först den 17/5, 
,och först den 8/6 var divisionen åter samlad inom sitt nya verksam
hetsområde. 

Näsets riktning tillfördes sålunda teoretiskt två divisioner omedel
bart efter det att det strategiska läget förändrats, men i praktiken 
tog det fyra månader att genomföra denna förstärkning. Under ti
,den hade iäget ingående studerats i högkvarteret och framställning 
gjorts om 4. divisionens förflyttning till trakten av Pitkäranta. Den 
.skulle där ha utgjort en verklig strategisk reserv för de tre näsen 
samtidigt som den arbetade med att förstärka V-linjen. 

Om bedömandena i högkvarteret vintern och våren 1944 ge de 
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skriftliga lägesöversikterna under motsvarande tid en föreställning. 
I chefens för högkvarterets underrättelseavdelning militärpolitiska 
översikt av den 15/2 göres gällande, att Tysklands krafter skulle 
komma att kulminera på hösten 1944 och att Rysslands krafter 
skulle räcka till för att föra offensiv ända till våren 1945. Tysk
land bedömdes kunna föra en defensiv ännu längre och kunna 
fördröja en landstigning. En av operativa avdelningens chef utförd 
lägesbedömning vid motsvarande tidpunkt (18/2) berör närmare våra 
egna fronter. Där konstateras, att vår ovillkorliga tyngdpunktsrikt
ning är på Karelska näset och att 3. divisionens förflyttning dit för
dröjts. ( 4. divisionen skulle snabbare kunnat vara framme.) Den 
viktigaste uppgiften för ögonblicket ansågs vara att få fram två 
divisionet· till VT-ställningen för att få denna i försvarsdugligt 
skick och säkerställa erforderlig besättning där, om fiendens stor
anfall skulle komma. De skulle vidare vara disponibla som reserver 
för förflyttningar i andra hotade riktningar. Vid denna tid hade 
nämligen ingått alarmerande meddelande om, att ryssarna eventuellt 
skulle inleda ett allmänt anfall. Vidare konstateras att ryssarna 
knappast skulle koncentrera sina styrkor emot oss, så länge som de 
oavbrutet äro framgångsrika gentemot tyskarna. Men sedan anfallet 
på deras norra front kulminerat, kunna de igångsätta ett anfall på 
Karelska näset, och trupprörelser, som peka i denna riktning, ha 
iakttagits. I samma lägesbedömning understrykes vidat·e vikten av, 
utt kustförsvaret vid Finska viken stärkes. (Från Onega hade redan 
beordrats transport av 15 cm kustkanoner till Finska viken.) 

I en annan lägesbedömning från samma tid ansågs, att om ryssarna 
igångsatte ett vinteranfall, skulle detta bli rätt begränsat och icke 
bli riktat mot Karelska näset utan mot fronten i Fjärrkarelen och i 
samband därmed mot Maaselkänäset. Detta separata bedömande, som 
delvis har privat karaktär, hade gjorts efter det att vederbörande 
företagit en resa till Maaselkägruppens område, vilket kan ha haft 
visst inflytande. 

Då man närmar sig våren, blir tonen i Högkvarterets bedömanden 
lugnare, de tidigare alarmerande meddelandena äro icke längre 
aktuella. I lägesbedömningen den 10/3 av chefen för operativa av
delningen konstateras, att man på Karelska näset icke känner till 
några anfallsförberedelser. "Ryssarnas hot var endast påtryckning". 
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Om ett anfall kommer, så kommer det att framflyttas till efter tjäl
lossningen, och då "Näset på vår sida starkt befästes", så "kommer 
Näsets försvar när man kommer till våren att vara mycket starkt". 
Underrättelserna fdl.n Svirfronten uppväcka ingen oro, och ej heller 
alltför mycket de från Maaselkä, även om där har konstaterats fr'{
lig verksamhet, ty där finnes reserver och "en bakre försvarsställ
ning är nästan färdig". I norr kan fienden inleda ett anfall, vars 
"uppgift kunde vara att binda våra reserver till Nordfinland och 
därigenom försvaga våra möjligheter på Karelska näset, där ryssar
nas huvudanfall mot Finland torde komma att ske". 3. divisionens 
förflyttning bedömes vara slutförd under mars. Därjämte göres ett 
bedömande av läget på sjö- och luftfronten och i detta anses, att 
tyngdpunkten förflyttats söderut. Att aktivitet från ryssarnas sida 
väntas visar även omsorgen om Mantsinsaari, varifrån fienden skulle 
kunna störa trafiken till Aunus. 

Samma tyngdpunktsfördelning och samma målmedvetenhet kan 
iakttagas i orderna från denna tid. I en order av den 16/2 angives 
tyngdpunkten för befästningsarbetena vara på Ka1·elska näset. I 
mars gavs sjöstridskrafterna direktiv för följande seglationsperiod. 
I dessa sades, att ställningarna på Näset skulle komma att hålla 
och att de baltiska länderna alltjämt torde förbli i tyskarnas hand, 
iiven om hårda strider komme att utkämpas och fienden sannolikt 
komme att göra försök att erövra utöarna. Flottan borde därför 
planlägga sin verksamhet i enlighet härmed och gardera sig även 
mot ofördelaktiga förändringar. I planerna sökte man trygga sig 
mot ogynnsam händelseutveckling även på annat håll, och vissa för
beredande order om evakuering gåvos, ja, t. o. m. order om transport 
bakåt av materiel från Östkarelen och Näset. Republikens president 
och överbefälhavaren hade blivit övertygade om, att vi måste sluta 
fred med Moskvafredens gl'änser. I. detta skede bör observeras, att 
man på bekostnad av U-linjen oavbrutet utför arbeten i PSS- och 
Karhumäkilinjerna. 

Ryska trupprörelser i norr föranledde ytterligare en förflyttning. 
Den 22/3 1944 avdelades 3. brigaden som överbefälhavarens reserv 
i området Kemijärvi-Joutsijärvi. Sålunda hade ryssarna lyckats dra 
våra reserver norrut (Grupp S ur 3. divisionen hade redan kvarläm
nats där), vilket chefen föt operativa avdelningen två veckor tidigare 
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hade förutspått. Anledningen till förflyttningen var emellertid mera 
av politisk än strategisk natur. Vid Teherankonferensen hade ryssar
na och de västallierade beslutat att i första hand lösgöra satelliterna 
ur kriget. En fredsoffensiv med detta mål hade varit i gång sedan 
januari omfattande såväl diplomatiska sonderingar som bombanfall 
mot Helsingfors 6, 16 och 26 februari. Finland höll på att komma i 
en svår mellanhand, då USA redan hotade med att slutgiltigt av
bryta förbindelserna. Vi måste hålla dörrarna mot väster åtminstone 
på glänt utan att därför störa förhållandena till Tyskland. Den
na fredsoffensiv hade haft till följd, att bl. a. Avd H bildats för 
Helsingfors försvar och för förstärkning av besättningen på Åland. 
För att lugna tyskarna och för att mildra just den politiska spän
ningen fanns det emellertid skäl att gå med på deras begäran och 
bereda sig att hjälpa dem i Kemijärviriktningen, där betydande 
ryska anfallsförberedelser hade konstaterats. Samtidigt som vår 
strategiska defensivs tyngdpunktsriktning utkristalliserade sig allt 
tydligare ställde vårt försvårade politiska läge ökade krav även på 
den strategiska ledningen. "Politisk fördröjningsstrid" var åter sär
skilt aktuell. 

Den politiska fredsoffensiven avslutades den 24/4 med att Sovjet
unionen vältrade över ansvaret för förhandlingarnas avbrytande på 
Finland och tydligen började förberedelser för att avgöra fdl.gan 
med vapen. De finska styrkorna, på vilka vårt lands öde åter kom 
att vila, voro vad landstridskrafterna beträffar grupperade (skiss 3) 
på följande sätt: 
- på Karelska näset vid fronten 3 divisioner och 1 btigad, varav

i främre linjen 23 bataljoner - i medeltal 3,5 kilometers front
per bataljon - och i reserv 15 kompaniet och 6 bataljoner.
på Aunusnäset vid fronten 4 divisioner och 1 brigad, varav i
främre linjen 31 bataljoner - med i medeltal en front av nära
6 kilometer per bataljon - och i reserv 16 kompanier och 6
bataljoner, varjämte 1 brigad stod till Aunusgruppens förfogande.

- p� Maaselkänäset vid fronten 2 divisioner och 1 brigad, varav
i främre linjen 14 bataljoner - med i medeltal drygt 5 kilometer
per bataljon, vartill kom sjöfronten - och i reserv 1 kompani
och 4 bataljoner.

- överbefälhavaren disponerade som reserver sammanlagt 4 in-
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fanteri- och 1 pansardivision samt 1 infanteri- och 1 kavalleri
brigad. Denna reserv var grupperad så, att 
-,- på Karelska näset stod i VT-ställningen 10. divisionen och 

3. divisionen, vilkens styrka i maj utgjordes av endast 4 ba
taljoner, samt Kavalleribrigaden, som delvis ombesörjde kust
bevakningen vid Finska viken,

- Pansardivisionen stod inom området Viborg-Villmanstrand.
- pli Aunusnäset stod 8. divisionen.
- på Maaselkänäset stod 4. divisionen.
- Norrut stod 3. brigaden och Grupp S (förstärkta I 11 ur 3.

divisionen).
Vid en granskning av denna gruppering kan man konstatera, att 

tyngdpunkten med hänsyn såväl till frontens "besättningstäthet" som 
till överbefälhavarens reserver och dessas djupgruppering redan var 
förlagd till Karelska näset. Denna kraftsamling ansågs i Högkvar
teret icke vara tillräckligt stark, och därför uppgjordes den 20/4 en 
ny plan för reservernas gruppering, enligt vilken 
- Pansardivisionen skulle stå inom området Viborg-Villmanstrand,

2 divisioner och mellan dessa en brigad (3. brigaden, som skulle
"tagas ned" sedan menförestiden inträtt) skulle finnas i VT
ställningen,
1 division skulle finnas inom omdldet Kuittinen-Alavoinen och
1 brigad inom området Mätäskylä-Svir stad,
1 division slutligen skulle finnas inom området Loimola-Pit
käranta.

(För Maaselkä skulle alltså icke kunna påräknas några av över
befälhavarens reserver.) 

Samtidigt hade avlösningarna planlagts så, att de skulle äga rum 
i god tid före menförestidens slut i enlighet med följande (enligt en 
lägesbedömning den 10/3 av chefen för operativa avdelningen var 
ett storanfall sannolikt först efter menförestidens slut): 
- 10. divisionen-18. divisionen under tiden 26/4-13/5 (i verk

ligheten 15/5-22/5),
8. divisionen-5. divisionen under tiden 1/5-15/5 (i verklig
heten 8. divisionen-17. divisionen 6.-26/5),
4. divisionen-7. divisionen 15/5-15/6, varvid 7. divisionen
skulle grupperas inom området Pitkäranta-Loimola. (I verklig-
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heten började avlösningen den 6/6, men i enlighet med order av
delades endast ett förstärkt regemente ur 7. divisionen till U
linjen medan divisionens huvuddel skulle grupperas bakom 
Maaselkäfronten. Denna avlösning hann man inhibera redan den 
10/6, sedan 4. divisionen blivit beordrad åt annat håll.) 

En starkal'e kraftsamling vid l'eservernas gruppering hade föresla
gits av såväl generalstabschefen som generalkvartermästaren, ja, 
t. o. m. av republikens president, men överbefälhavaren önskade
alltjämt hålla Maaselkäfronten stark, då det östkarelska området
enligt hans beräkningar var en värdefull pant vid fredsslutet och en
värdefull buffertzon. (Enligt en av chefen för högkvarterets arme
operationsavdelning (Operativa byrå 1) den 15/3 uppgjord PM
bedömdes Östkarelen som fördröjningszon betyda ända till ett halvt
års tidsvinst.) Enligt rapporter från II armekåren var fiendens verk
samhet på Maaselkä livlig, och armekårens energiske, i början av
mars nytillträdde chef fick överbefälhavaren att gå med på att yt
terligare öka materialtilldelningen för befästningarna på Maaselkä
näset.

En annan fråga, som var föremål för diskussion och på vilken 
man sökte finna ett klart svar inför det väntade storanfallet, var 
fastställandet av den egentliga huvudförsvarslinjens sträckning. Kr 
huvudförsvarslinjen den nuvarande främre linjen, eller bör den för
läggas längre tillbaka? I vilka ställningar skall man göra sig beredd 
att ta emot ett verkligt storanfalls huvudtryck? Främre linjens 
sträckning var ju såtillvida tillkommen på en slump, att den sträckte 
sig där, varest anfallet på sin tid hade stannat. Man hade befäst 
den, men fiendens närhet hade försvårat och fördröjt detta arbete. 
Fienden var även vid denna tid fullt på det klara med dess sträck
ning och med anläggningarna, då ju detta direkt kunde fastställas 
genom markobservationer. På Maaselkä- och Aunus-näsen löstes 
denna fråga lätt, då det på båda fanns en mängd vattenlinjer -sjöar 
eller Svirfloden - till vilka försvarslinjen naturligt kunde anpassas, 
varvid det exempelvis vid Svir fanns ytterligare ett främre bälte. 
Men på Näset var detta svårare. Generalkvartermästaren och chefen 
för högkvarterets operationsavdelning föreslog, att VT-linjen skulle 
fastställas som huvudförsvarslinje, då den nuvarande främre linjen 
hade fotograferats av fienden; om VT-linjen bestämdes som huvud-
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försvarslinje, skulle trupperna komma att få större intresse för den 
och det skulle bli ny fart på befästningsarbetena där. Den tidigare 
optimismen beträffande VT-linjens färdigställande hade sålunda 
varit ogrundad, arbetsprestationerna hade varit svagare än beräknat. 
Det klagades över brist på material, och trupper fanns icke heller i 
den omfattning, som tidigare hade beräknats (3. divisionen). Chefen 
för III. armekåren rapporterade också mycket snart efter sin an
komst, att V'T-ställningen är "långt ifrån stridsfärdig och att det 
icke skulle gå att snart få den i sådant skick med den disponibla ar
betsstyrkan". överbefälhavaren undersökte denna fråga vid ett besök 
på Karelska näset och diskuterade den med divisions- och regements
cheferna, vilka enstämmigt förlitade sig på främre linjen, där de 
stodo. 

Läget på Karelska näset skildras åskådligt i en inspektionsrapport 
av inspekterande generalen från en resa till Karelska näset 27/4-
7/5 1944. Däri konstateras, att det råder.stor brist på taggtråd, att 
förstärkandet av korsurna och skapandet av något slags närdjup 
skulle dra ut på tiden ända till september och att anläggningarna 
i främsta linjens huvudställning med hänsyn till sin konstruktion 
icke längre skulle kunna uthärda ett anfall, som syftade att åstad
komma genombrytning. "Trots denna synpunkt voro alla de av mig 
tillfrågade cheferna övertygade om, att man måste hålla ut i de nu
varande ställningarna och hålla ut länge - även om striden i dessa 
genombrytningsområden skulle arta sig att bli ett "skyttegropsför
svar". Och vidare "även jag har med stöd av allt jag sett och hört 
kommit till den uppfattningen, att trots de tekniska svagheter, som 
vidlåda vår huvudförsvarsställning, vår försvarsstrid måste föras i 
den nuvarande huvudförsvarslinjen så länge som möjligt." Stabsche
fen vid 10. divisionen, vilken division efter avlösning kommit i 
främre linjen under senare hälften av maj, anförde i en promemoria 
motsatta åsikter. Han anhöll om huvudförsvarslinjens förläggande 
400-2.000 meter längre bakåt, men IV. armekåren biföll icke detta.
På sil sätt kom denna med hänsyn till det strategiska försvaret vik
tiga fråga om huvudförsvarslinjen att förbli oavgjord. Man stannade
vid ett taktiskt försvar i främre linjen. (I detta sammanhang skulle
det vara av intresse att göra några jämförelser med grupperingsprin
ciperna för fransmännens strategiska försvar 11.r 1918. Där tilltog
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försvarsställningens "täthet" bakåt.) På sin inspektio1mesa till 
Maaselkä- och Aunusnäset konstaterade inspekterande generalen, att 
befästningsarbetena där hade kommit längre än på Näset. Den bakre 
ställningen på Maaselkä var sammanhängande, hinderlinjen likaledes. 
(Av taggtråd fanns 50 ton i reserv.) På Aunusnäset voro ställningar
na på djupet goda. 

Under vårens lopp blev man på det klara med den strategiska 
tyngdpunktsriktningen. Samtidigt kunde vår egen spaning dagligen 
göra iakttagelser om vittgående anfallsförberedelser. Främre linjen 
- särskilt 18. divisionens (10. divisionens) front - kände det allt
mer växande anfallshotet. Praktiska åtgärder vunno emellertid en
dast långsamt beaktande, då motstridiga krafter drogo åt olika håll.
Efter det anfallshotet i februari-mars gått förbi, reagerade man
måhända icke i erforderlig grad i de högre befälsinstanserna för
"lokala" rapporter från främre linjen. Det fanns ej tillräckligt spa
ningsunderlag för att man skulle bibringas den uppfattningen, att ett
storanfall var att vänta omedelbart. Ofta ansåg man ej heller de
erhållna underrättelserna tillräckligt säkra. Högkvarterets operativa
avdelning väntade visserligen, att ett storanfall skulle börja, kanske
dock något senare, men övriga avdelningars åtgärder bestämdes en
ligt de redan stabiliserade och invanda föi'hållandena och enligt de
därmed förbundna ständigt återkommande kraven.

Hemmafronten saknade folk för den livsviktiga vltrsådden, lant
brukspermissionerna bestämdes i likhet med föregående vår, nu till 
tiden 24/4-7/6. Befästningsarbetena krävde ökad uppmärksamhet 
så väl som arbetskraft och dragkraft från de stridande förbanden. 
Cheferna på de olika näsen höllo starkare än tidigare vakt om vad 
de hade, då fiendens aktivitet var uppenbar. Överbefälhavaren an
befallde, att de redan omnämnda avlösningarna skulle verkställas. 
Allt skulle vara färdigt före menförestidens slut. Vad skulle som
maren komma att bringa i sitt sköte? 

6. Storanfallet.

Ryssarnas den 9 juni inledda storanfall kom att bli en prövosten
för vår strategiska defensiv. Just vid detta kom det fram, hur pass 
ändamålsenligt våra trupper voro grupperade över huvud taget och 
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i vad mån deras djupgruppering på ett visst näs (front) och de bakre 
ställningarna bildade ett organiskt helt. I detta sammanhang fäster 
jag mig inte närmare vid truppernas kvalitativa eller vid deras mo
raliska nivå, ej heller alltför mycket vid beväpningens tidsenlighet, 
även om oavbruten vaksamhet och oavbruten förbättring också på 
dessa områden hör samman med en strategisk defensiv, vilken fön· 
eller senare kulminerar i en koncentrerad kraftansträngning. Hela 
den långa väntetiden måste man vara beredd på denna. För våt 
del kom den sommaren 1944. Jag nöjer mig här med att konstatera, 
att i prövningens stund "var eggen slö". Man hade fört ett "förslöan
de ställningskrig". I flera skrivelser och order hade överbefälhava
ren och högkvarteret tryckt på truppernas andliga beredskap och 
sökt skaka av dem ställningskrigets "försumpning", (Skrivelserna 3/3 
44, 17/4 44 och 10/5 44. Sistnämnda order av överbefälhavaren var 
som en alarmering "vid en tidpunkt, då vi i varje ögonblick måste 
vara beredda att avvärja ett storanfall". Vidare: "Jag fordrar av 
alla mina underlydande chefer obetingad fasthet och obetingad per
sonlig ansvarskänsla, så att våra ställningar bli tillräckligt starka för 
att kunna uthärda det materiella trycket även av ett fientligt stor
anfall.") Ställningen förblev allts& i huvudsak "framtung", vilket 
redan under första världskriget befunnits olämpligt, när det gällde 
att motstå ett materielanfall. Knnu den 30/5 skrev chefen för hög
kvarterets operativa avdelning om sina iakttagelser på Näset: "På 
min väg förbi underhållsinrättningarna, artilleriställningarna och 
reservernas förläggningsplatser ända till främre linjens främsta för
läggningar träffade jag inte på en enda man sysselsatt med befäst
ningsarbeten men väl i riklig mängd på sådana, som togo solbad 
eller eljest lågo och slöade. Och dock var det överallt ett det mest 
trängande behov av, att det arbetades." A andra sidan hade den 
lugna periodens "byråkratism", vanan vid de rådande förhållandena, 
befästningsarbetena och även ett långvarigt krigs andliga uttröttning 
åtminstone vid vissa truppförband haft så stark inverkan, att man 
med skrivelser inte utan vidare kunde lappa ihop det som var kvar 
av entusiasm och stridsvana. Härför behövdes den hårda verklig
heten. 

Själva händelseutvecklingen får ge svar på grupperings- och 
echeloneringsfrågorna. Redan på anfallets första dag -- förberedelse-
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dagen - den 9/6 kommo alla divisions- och armekårsreserverna i 
tyngdpunktsriktningen, ända från början relativt svaga, att bli 
bundna i striden i huvudriktningen. Och den 10/6, då fienden på 
allvar satte sitt maskineri i gång, fanns det icke längre några reser
ver mera för omedelbara motåtgärder, och på så sätt slogs 10. divi
sionen sönder fastlåst som den var vid huvudställningen, som ut
gjorde främre linjen. Den första anfallsdagen kom högkvarteret 
redan på morgonen att binda sina reserver (ett regemente + en ar
tilleridivision/3. divisionen klockan 07.00 den 10/6) och samma dag 
gavs order om förflyttning och insättning till sammanlagt fem av 
högkvartetets reservformationer. Högkvarteret fattade snabba be
slut. (Till Pansardivisionen order om förflyttning klockan 07.30 och 
beredskapsorder klockan 15.15, till hela 3. divisionen och Kavalleri
brigaden ordet· om insättning klockan 17.10, till Jägarbrigaden i 
Pansardivisionen anfallsorder klockan 23.30; dessa på Näset, och 
till 4. divisionen från Östkarelen egentlig förflyttningsorder klockan 
15.50 (förberedande order redan på förmiddagen) och till 3. briga
den från Kemijärvi förberedande order klockan 10.30 (och egentlig 
förflyttningso1·der klockan 15.55.) Då vår huvudställning redan var 
genombruten, kunde förstärkningarna icke hinna att direkt inverka, 
och IV. armekåren fick också redan den 10/6 klockan 17.10 order 
att under fördröjning draga sig tillbaka till VT-ställningen. Denna 
bestämdes den 12/6 att till hela sin sträckning utgöra huvudförsvars
linje. Frågan om huvudförsvarslinjens sträckning fick sålunda en 
snabb lösning men under ändrade förhållanden. 

VT-ställningen kom att besättas förhållandevis improviserat. 
Trupperna kände den nämligen icke så väl, att allt kunde gå snabbt 
och så ändamålsenligt som möjligt. Detta berodde delvis även på att 
10. divisione11 under ett års tid hade stått som reserv i Vi-ställ
ningens till Ladoga gränsande del, varför VT-ställningen intill
Finska viken bakom dess front nu var ny för densamma. Den hade
ju också nyss gjort sig förtrogen med huvudställningen på sitt front
avsnitt. 3. divisionens ena regemente hade kommit till Näset först
5 a 2 dagar tidigare. Dessa förband skulle närmast svara för VT
ställningens västra del. Ett bevis på att man icke ens kände sig över
tygad om att trupperna på östra delen, 15. divisionen och 19. briga
den, voro förtrogna med bakomvarande avsnitt av VT-ställningen,
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var att III. armekåren den 12/6 anhöll att få återstoden av 18. di
visionen (delar av denna hade redan den 11/6 underställts IV. arme
kåren) sig underställd "enär den känner ställningen". (Den hade 
just varit där i två veckor.) Anledningen till denna begäran kan 
kanske vara att söka i den rådande bd.dskan, men icke förty ställer 
den 15. divisionen och 19. brigaden i en egendomlig dager. Dessa 
hade ju stått framför denna del av VT-ställningen i två och ett halvt 
år och därunder haft sina förbindelser bakåt gående över denna. 

För besättandet av VT-ställningen och för djupförsvaret av dess 
ryggområde stodo till disposition i tyngdpunktsriktningen 3. divisio
nen, 2. divisionen, Kavalleribrigaden, Pansardivisonen och 10. di
visionen, av vilka dock särskilt den sistnämnda var hårt åtgången, 
och på sidan därom 18. divisionen (delvis i tyngdpunktsriktningen), 
15. divisionen och 19. brigaden, alltså sammanlagt fem infanteri- och
en pansardivision samt en infanteri- och en kavalleribrigad. Gruppe
ringen i VT-ställningen var ännu icke slutförd, då fiendens pansar
spets bröt igenom densamma den 14/6. Följande dag anbefallde över
befälhavaren, att man under seg fördröjning skulle dra sig tillbaka
till VKT-ställningen. Då hade redan alla överbefälhavarens reserve1·
på Näset blivit insatta och fast bundna i striderna. Annu funnos
av reserver 4. divisionen och 3. brigaden, vilka voro på väg till
tyngdpunktsriktningen och vilkas destination fick ändras alltefter
den snabba händelseutvecklingen på Näset. Aven 17. divisionen och
20. brigaden hade redan den 12/6 fått transportorder men transpor
terna hade ännu icke börjat den 15/6 på morgonen. 17. divisionen
var dock redan på marsch för ilastning. Överbefälhavarens samt
liga reserver - och dessutom 20. brigaden som tillhört Aunusgrup
pen - hade redan blivit tagna i anspråk, men två divisioner och
två brigader voro icke med då avgörandet skedde i Vi-ställningen.
Nåsta mål blev sålunda att försvara VKT-ställningen.

Händelserna på det ena näset gåvo omedelbart reflexer på de 
övriga. 4. divisionens förflyttning föranledde ännu icke några egent
liga förändringar i uppgifterna. 3. brigadens förflyttning inverkade 
endast pil tyskarnas bedömande av läget, som eventuellt fick tagas 
under förnyad omprövning. Märkligt är för övrigt, att 20. brigaden 
den 10/6 (då 7. divisionens avlösning av 4. divisionen upphävdes) 
beordrades till Maaselkänäset från Svir. Denna förflyttning påbör-
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jades omedelbart trots det starka behov av trafikmedel, som rådde. 
II. armekåren föreföll kunna hålla stånd ända till slutet. Koncentre
ringen av styrkorna till tyngdpunktsriktningen var ännu icke total
även om högkvarteret omedelbart drog sina definitiva slutsatser. Då
sedan 17. divisionen och 20. brigaden den 12/6 beordrades till Ka
relska näset, blev Östkarelen utan några reserver till överbefälhava
rens eller gruppernas förfogande. Detta medförde, att vederbörande
gruppers uppgifter måste revideras. Försvarsuppgif ten ändrades till
fördröjningsuppgift. Detta visar på sitt sätt, att överbefälhavarens
strategiska reserver samtidigt också voro vederbörande grupps re
server, som tarvades för säkerställande av gruppens försvarsuppgif
ter. Av ännu mer avgörande betydelse var en förändring av upp
giften på Aunus- och Maaselkänäsen, som företogs den 16/6, då det
bestämdes, att en division på varje näs skulle lösgöras i fronten i och
för VKT-ställningen. Aunusgruppen och II. armekåren fingo nu till
uppgift att dra sig tillbaka med U-linjen som bakre gräns. Härför
1terstodo fyra divisioner och två brigader, samtidigt som tio divi
sioner och fyra brigader koncentrerades i den verkliga strategiska
tyngdpunktsriktningen: VKT-linjen. Förändringen av uppgiften är
nu helt naturlig, såväl med tanke på de återstående förbandens an
tal som särskilt med hänsyn till det rådande allmänna läget.

Då striderna kulminerade i VKT-linjen voro en del förstärkningar 
ännu på väg, men innan något för oss ofördelaktigt avgörande där 
hann inträffa, lyckades man - visserligen i allra sista stund - att 
få fram alla förbanden. V1r strategiska koncentrering, som ytter
ligare skulle kompletteras med några tyska styrkor, var fullbordad. 
Man lyckades stoppa fiendens anfall och stabilisera fronten. I den 
andra riktningen, norr om Ladoga, hade även styrkorna från Öst
karelens näs koncentrerats till U-linjen och stabiliserat försvaret där. 
Segern i den strategiska defensivens andra skede var vår. Den hade 
kostat fördröjningszonen i Östkarelen och Karelska näset. 

De tidigare bakre ställningarna hade nu blivit huvudställningar. 
Under dessa förändrade förhållanden bestämdes grupperingen ännu 
mer av rumsfaktorn än tidigare. Under tillbakaryckningen hade 
även tiden varit en faktor att räkna med, som hade inverkat vid om
grupperingarna. Då läget stabiliserades i Näsets riktning måste fron
ten norr om Ladoga förstärkas, och dit förflyttades Kavalleribriga-
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den och en infanteribrigad. Under sådana förhållanden kunde man 
sluta kriget där med en offensiv och härigenom stabilisera läget även 
på den glesa fronten i ödemarkerna. Tio divisioner och två brigader 
på Näset, fem divisioner och fem brigader från Ladoga till Hyryn
salmi var den slutliga gruppering, vartill de dramatiska händelserna 
pil. sommaren 1944 hade fört. Vår strategiska defensiv hade fått 
utsti hårda slag men kunnat genomföras. 

7. Bedömande av storanfallet

Ryssarnas storanfall träffade vårt försvar, då vi icke voro beredda
på det och v:lr gruppering ännu icke var avpassad härför. Orsa.: 

kerna härtill har man sökt än här än där. Beklagligt nog har man 
efteråt ofta inskränkt sig till att söka leta fram de skyldiga till det 
skedda utan att göra sig mödan att klarlägga bevekelsegrunderna 
och motiveringarna för de olika befälsinstansernas åtgärder och be
slut. Då man strävar att vinna klarhet om frågorna rörande vår 
strategiska defensiv, måste man även fördjupa sig i den tidigare 
framställda frågan, även om detta här måste ske i största korthet, 
ehuru frågan egentligen behövde göras till föremål för en special
studie. I varje fall gagnar det mera att klarlägga grunderna för de 
olika åtgärderna än att diskutera vem som är den skyldige. 

General Erfurt har i sitt arbete "Der Finnische Krieg" sagt, att det 
ryska anfallet på Näset kom fullständigt överraskande. Då förfat
taren till detta arbete i övrigt har haft jämförelsevis goda sakupp
gifter, måste man anse detta uttalande utgöra ett bevis på, att hela 
skulden måste sökas i St. Michel. Dessutom kan man anföra en lång 
förteckning pil. åtgärder och omständigheter som stöd härför: den 
oändamålsenliga grupperingen, bestämmande av huvudförsvarslinjen, 
befästningsarbetsläget och materialsituationen, lantbrukspermissio
nerna, användningen av artilleriets traktorer, utbildningsfrågorna 
osv. En närmare granskning av dessa argument mildrar måhända bil
dens ensidighet. Grupperingens brist på ändamålsenlighet har redan 
förut konstaterats, men även för den kunna skäl anföras. överbe
fälhavaren bedömde Ostkarelens strategiska och politiska betydelse 
som mycket stor. I sina minnen betecknar han uttryckligen området 
"som en trumf vid de blivande förhandlingarna". Finlands mar-
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skalk, som general Erfurt kallade den siste store representanten för 
"ancien regime", har i så måtto varit ett barn av sitt "eget sekel", 
att han ännu har trott på möjligheten av ridderliga förhandlingar 
och garderat sig härför. En sådan tanke på en fredspant tyckes även 
regeringen ha hyst. Åtminstone har tanken legat till grund för ett 
beslut vid sammanträdet den 2/3 1943. Dessutom hade man i hög
kvarteret beräknat, att Näsets försvar före sommarens inträde skulle 
vara mycket starkt (förut nämnt bedömande av chefen för opera
tiva avdelningen den 10/3 44), men befästningsarbetenas långsamma 
framskridande där, varför den lokala ledningen stod i delansvar, var 
en överraskning, som man ej väntat sig från detta håll. Och Näsets 
befästande tillmättes i högkvarteret särskilt stor betydelse, vilket 
framgår av att antalet permamenta anläggningar där var avsevärt 
mycket större än under vinterkriget (enligt ett betänkande av den 
15/3 fanns under vinterkriget sammanlagt 161 anläggningar av per
manent natur och vid denna tidpunkt 1236). 

För fastställandet av huvudförsvarslinjens sträckning kunna åt
minstone icke de chefer anklaga några andra, vilka i första hälften 
av maj voro i främre linjen. Beslutet fattades ju efter deras före
dragning och med stöd av deras lokalkännedom. Frågan har synbar
ligen större räckvidd. Vårt försvar hade icke utvecklats i samma 
takt som det moderna storanfallet. Bilden från vinterkriget av av
värjningsstriden vid Summa, där man stödde sig på en linje, domine
rade ännu. Ställningarna saknade det djup som 1944 års anfall be
tingade, därför gick allt så hastigt. Divisions- och armekårinstanser
na bundo sina fåtaliga reserver genast i början, då dessa samtidigt 
voro regementsreserver. Det fanns inget "närdjup" vid reserverna 
heller. Försvaret i VT-linjen var icke sammanhängande. Den halv
färdiga ställningen hade svaga punkter, och besättningen var över 
huvud taget gles. Trupperna voro ännu icke förtrogna med denna 
ställning. Fienden synes ha känt den rätt väl. 

Vid befälsutbildningen hade visserligen ordnats orienterande be
sök i VT-ställningen. Ett enstaka besök är emellertid icke detsamma 
som att truppen vistas i ställningen. En mera målmedveten utbild
ning av trupperna i att besätta VT-ställningen skulle måhända ha 
kunnat förbättra situationen. Dessa trupper stodo ju på Näset sedan 
två och ett halvt år, och det område, som man borde ha sörjt för 
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att de voro förtrogna med, var icke alltför vidsträckt. I högkvarte
ret hade man - icke i efterhand - konstaterat ett lamt intresse vid 
Näsets grupp för VT-ställningen. 

Befästningar bli aldrig färdiga, ty anläggningarna kunna alltid 
förstärkas. Det är omöjligt att säga, när arbetseffekten hade utveck
lats till sin högsta potens, men sil mycket kan fastställas, att i för� 
hållande till arbetskraft och område voro reservtruppernas presta
tioner svagare på Näset än i Östkarelen. På Maaselkänäset fanns rätt 
mycket befästningstrupper, men där måste ställningarna anläggas 
på berggrund, vilket var ett arbete för specialtrupper. Ifråga om 
material föreligger ojämnhet, då det på ett håll förefinnes brist på 
materialier, medan man på ett annat kunnat bilda reservförråd. I 
detta hänseende har samarbetet mellan högkvarterets olika avdel
ningar icke varit tillräckligt intimt. Användandet av artilleriets trak
torer vid befästningsarbeten är en den fattige mannens tvångsåtgärd 
av samma natur som så många gånger kunnat skönjas redan i de olä
genheter, som föranleddes av att reserverna tjänade "två herrar". 
Lantbrukspermissionerna anbefalldes redan i början av april, innan 
nll.gra direkta anfallsförberedelser ännu hade konstaterats. Läget på 
livsmedelsfronten var år 1944 lika hårt ansträngt som läget på perso
nalfronten. Att här beröra utbildningsfrågor och frågan om strids
andan skulle föra alltför långt in på specialområden. Det må endast 
konstateras, att enligt inspekterande generalens rapporter i maj samt
liga truppförband hade rapporterat manskapets stridsanda som god 
och att ansvaret för utbildningen med lika fullt fog kan anses ligga 
hos förbanden som hos högkvarteret, vilket endast kunde utfärda 
allmänna direktiv till de under olika förhållanden sysselsatta trupp
förbanden. 

Det må dock konstateras; att trupperna i främre linjen oavbrutet 
gjorde iakttagelser om fiendens förberedelser och att flera tecken 
tydde p11. ett anfall. Fångars utsagor gåvo vid handen, att flera nya 
förband hade förflyttats till Leningradfronten. Nu kan man även 
i arkivkällorna finna en den mest egendomliga dualism rådande i 
uppfattningen inom högkvarterets operativa avdelning och dess un
derrättelseavdelning. Man både slog alarm och lugnade ned. Känslan 
av ett hotande storanfall och av att krigets slutliga avgörande ännu 
icke är slutspelad verkar alarmerande; tron på ryssarnas kraftgrup-
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pering mot Tyskland och övertygelsen om styrkan hos de egna ställ
ningarnas befästningar inge å andra sidan lugn. Och detta i samma 
personers hjärnor. "Våra möjligheter i de nuvarande ställningarna 
äro mångdubbla i förhållande till vinterkriget", säger chefen för 
armeoperationsavdelningen i sin redogörelse, men samma vecka skri
ver han ett direkt alarmerande betänkande om pansarvärnets svag
heter. IV. armekårens dagliga lägesrapporter ge icke den minsta an
ledning att misstänka ett storanfall. Knnu morgonrapporten den 
10/6 44 omnämner lakoniskt en mycket stark trumeld, som börjat i 
Valkeasaaririktningen, och berättar: "Stödjepunkterna norr om 
Loikkarinotko ha återerövrats". Chefen för högkvarterets operativa 
avdelning åter skriver i sin tidigare omnämnda inspektionsrapport 
den 30/5 bl. a.: "Tiden har förändrats. Numera måste ovillkorligen 
uppmärksamheten i främsta rummet fästas vid de slutliga åtgärder, 
som komma ifråga vid avvärjning av ett storanfall." Högkvarteret 
lämnade meddelanden om stora fientliga koncentreringar men åter
tog dem strax därpå, då en del uppgifter ingått om att samma trup
per befunna sig framför tyskarnas front. Vid dessa sistnämnda upp
gifter fäste man större tilltro, då det vid bedömandet av det all
männa läget förutsattes, att ryssarna koncentrerade sina styrkor mot 
Tyskland. Dessutom hade ryssarna haft för vana att sända sina 
truppförband till Leningrads lägerområde i och för vila och reorga
nisation. Föreligger här ett önsketänkande eller kan man tala om 
bristande vaksamhet hos underrättelseavdelningen? 

Måhända träffar man rätt, om man säger, att högkvarteret vän
tade ett ryskt storanfall, men att man där inte riktigt visste, hur man 
skulle gardera sig häremot. Genom sin styrka och sin fart överras
kade detta anfall finnarna i taktiskt hänseende i så hög grad, att vi 
inte fingo tid till några strategiska omgrupperingar. Detta medförde, 
att fördröjningsområdena ej kunde utnyttjas förrän vid bakre grän
sen. 

Av det föregående har redan framgått, att överbefälhavarens re
server grupperats enligt hans personliga lösning av problemet, vilket 
han har motiverat i sina minnen. Denna hans uppfattning grundade 
sig närmast, förutom på den förut nämnda tanken på fredspant, på 
den klara och logiska tanken, att ryssarna skulle vara konsekventa 
i sin strategi och alltså smida, medan järnet var varmt, och koncen-
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trera sig på att slå Tyskland och att taga i besittning så stort land
område som möjligt i väster före de västallierade. Detta gjorde ett 
verkligt storanfall mot Finland mindre troligt, då Finlands sak skulle 
avgöras utan strid sedan Tyskland blivit kuvat. På dagen för land
stigningen i Normandie, den 6/6, föreföll en stöt riktad mot Berlin 
vara naturlig. I enlighet med denna tankegång föreföll det osanno
likt, att motståndaren skulle splittra sina krafter genom ett sam
tidigt företag mot Finland. Genom sitt anfall mot Finland över
raskade ryssarna t. o. m. sina allierade, ty i Teheran hade veter
ligen överensko_mmelse träffats om en koncentrisk framstöt på D
dagen. Tydligen önskade ryssarna klara den finska frågan på egen 
hand före de egentliga fredsförhandlingarna. Genom vår strategiska 
defensiv vunno vi andra omgången, och landet var räddat. 

överbefälhavaren har i sina minnen sagt, att den 10/6 var finska 
armens "svarta dag". Härvid har han säkerligen haft tyska armens 
"svarta dag" år 1918 i tankarna. Helt säkert har denna junidag varit 
oerhört tung för överbefälhavaren. Den arme, på vilken han hade 
vant sig att lita och åt villren han den 13/3 1940 hade givit alla 
tiders vackraste erkännande, bragte nu - visserligen endast en liten 
del därav - sin överbefälhavare den allra bittraste besvikelse. Tan
ken härpå har han icke kunnat släppa, även sedan samma arme 
(i motsats till tyska armen efter Tysklands "svarta dag") ryckte upp 
sig på nytt och bragte den anfallande en obehaglig överraskning: den 
spärrade vägen till Finland, 

8. Sammandrag och slutbetraktelse.

Vår strategiska defensiv utvecklades successivt. Trots att den om
fattade två och ett halvt års "lugnt ställningskrig", så kan i dess 
ledning skönjas kraftigt divergerande strömningar, vilka först små
ningom kunde uppdämmas och ledas i samma fåra. Efter anfalls
skedets avslutande kom överbefälhavaren att få leva ur hand i 
mun. De lokala striderna bundo hans styrkor i den mån sådana 
kunde lösgöras, och hemförlovningarna förbrukade resten. I detta 
skede, alltså sedan anfallsskedet avslutats och år 1942, hade emeller
tid striderna på våra fronter lokal natur. De berörde endast ett näs 
åt gången, Fienden var icke i stånd till några strategiska initiativ. 
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Trupperna voro dessutom i hög grad bundna vid fronterna, då ställ
ningarna saknade befästningar. 

Småningom stabiliserades ställningarna i främre linjerna taktiskt, 
men samtidigt ökas fiendens• strategiska frihet. Överbefälhavaren 
samlar reserver och kommer, vad deras numerär beträffar, till en 
i och för sig aktningsvärd siffra - sju enheter - men detta har 
skett i så hög grad på frontförbandens bekostnad, att dessas egna 
taktiska reserver smält ihop nästan till obefintlighet. I den totala 
grupperingen uppstår på sätt och vis ett tomrum. I följd därav kan 
man vid bestämmandet av reservernas gruppering icke anlägga en
bart strategiska synpunkter. Dualismen vid reservernas disposition 
begränsar såväl överbefälhavarens som gruppchefernas handlings
frihet, Lösningen som sådan är emellertid fullt motiverbar, då våra 
styrkor icke på något sätt räckte till för dubbla omgångar reserver. 
Måhända skulle dock en av överbefälhavarens sju enheter ha kunnat 
grupperas enbart med hänsyn till strategiska synpunkter. Härvid 
borde denna styrka ha grupperats i trakten av Pitkäranta-Läskelä 
-Matkaselkä. Då skulle trafiken mellan de olika näsen till genom
farten i defilen mellan Matkaselkä och Jänisjärvi ha varit tryggad.
Redan genom sin tillvaro skulle en sådan reserv ha lett in tankarna
på det strategiska sambandet mellan de olika näsen.

Då slutligen den strategiska tyngdpunktsriktningen först börjar 
avteckna sig och sedan ta fast form, dröjer det en tid, innan de 
praktiska åtgärderna hinna vidtagas. Vid det slutliga avgörandet 
äro dock våra styrkor koncentrerade i händelsernas brännpunkt. 

Vid behandlingen av Finlands fortsättningskrig 1941-45 talas 
ofta om "fasthakande vid de tre näsen" och om ställningskriget på 
dessa näs. Detta leder lätt tanken till att man spelade med varje 
näs som ett eget begrepp. Detta äro de givetvis också, men de fak
torer som förena dem komma i skuggan, om man ser saken på detta 
sätt. Den ansvarige chefen på varje näs har på sitt sätt betraktat sin 
egen uppgift som den förnämsta, och överbefälhavarens reserver ha 
härigenom allt för mycket kommit att spela rollen av lokala grupp
reserver. 

Vid enskilda samtal i våra yrkeskretsar har jag hört den åsikten 
framföras, att en så liten arme som Finlands icke kan utföra strate-
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giska rörelser eller att man i Finland icke kan tala om strategi. Vi 
ha endast en "operativ" ledning och härav betingade uppgifter. 
Denna tanke brukar man ytterligare stödja med det faktum, att vår 
högsta ledning ofta spelade med bataljoner. Det är vår fattigdom. 
Som jag ser det, visade vårt sista krig tydligt, att envar som för 
ett eget krig, också en liten stat, måste tänka och handla även efter 
strategisk måttstock. Avvärjningen av ryssarnas storanfall började 
som ett taktiskt försvar med trupperna på Karelska näset, men 
slutade med en strid om Finland på samma Karelska näs. Där vann 
finska armen en avvärjningsseger, en seger av strategiskt mått. 
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...... 

0 Dag 

6.12.41 
1.3.42 
1.7.42 
1.3.43 
1.7.43 
1.12.43 
15.4.44 
5.6.44 
17.6.44 
23.6.44 
1.7.44 
1.8.44 
1.9.44 I 

Karelska näset 
kil.rch :s Under! öB m. fl. reserv
6/- -

4/1 
4/- -

4/- -/1

3/1 1/-
3/1 1/1 

3/1 2¼/1 
3/1 3/1 
7/3 -

8/4 -

11/5 -

10/2 -

I 8/2 2/1 

LANTSTRIDSKRAFTERNAS GRUPPERING AREN 1942-44 
Antal förband (div./brig.) Aunusriktn. 

kltrch .s Under! öB· 
m. fl. reserv
5/1 -

5/1 -/1 

5/1 1/-

5/- 1/-

41/2/- 1¼/1 
4/2 2/-
4/2 1/-
412 1/-

4/1 
3/1 -

3/1 VI ak 
2/1 -

2/1 -

Maaselkäriktn. Under! öB·sk0 h arc reserv m. fl.3/2 
?'? -!- 11-

2/1 -/1

2/1 1/-

2/1 1/-
?'? -1- li-

2/1 .1/-
2/1 1/-

2/1 -

1/1 -

1/1 -II ak 2/4 -

2/4 -

Nordfinland Under\ öB· kårch .s m. fl. reserv
3/- -

2/- -/1 

2/- -

2/- -

2/- -

2/- -

1/- 1/2/l

1/- -/1 

1/- -

1/-

1/-
-

1/-

-

Under Total öB:strans- reserv Anm. port summa summa

I
- 17/3 - 11. div. är reserv för Karelskaarmen14/6 1/2 öB:s res.: Pansarbrig., 8 .. div. och 12. brig samt 6. div. stab. 
-- 14/3 1/1 öB:s res.: Pansardiv. och 12. brig. 163 div. är borta. 15i2 2/1 OB:s res.: Kav.brig., Pansar-div. 6. div. 
- 15/3 3¼/1 OB:s res.: 10. div., S. div.,Pansarbrig/Pansardiv., 15 brig., 1. div.
- 1516 4/1 OB:s res.: 10. div., Kav.brig. 8. div., Pansardiv., 1. div.
- 15/6 5/2 OB:s res.: 10. div. Pansardiv., ¼/3. div., Kav.brig. 8. div., 4. div., Grupp S/3. div., 3. brig. 
- 15/6 5/2 ÖB:s res.: 18. div., 3. div., Pansardiv., Kav.brig., 17. div., 4. div., 3. brig.
lil 15/6 - Under transport: 17. div. och20. brig.2/- 15/6 - Under transport: 11. diY. och6. div.
- 16/7 - Tyskarna med.
-· 15/7 - Tyskarna borta. Gräns jägar-brig. uppsatt
- 15/7 2/1 Karelska näsets reserv: 3. div.och Pansardiv. - -·----- •---



SUMMARY 

Colonel K. J. MIKOLA, the present Director of the Institute of Military 
History (Anstalten för krigshistorisk forskning) in Helsingfors, Finland, analyses 
the strategic reserves of Finland in its war against Russia, 1941-1945, 

At the beginning the writer states that the Finnish troops, when they had 
reached their objectives for the surnmer and auturnn offensive, were kept standing 
in the field without any change of formation. 

From then on follows an almost three-year waiting period, which could be 
described as a war of positioning. At first the consequences of the new posmon 
were not taken fully into consideration. The writer shows that the conditions 
dernanded grouping for a defensive war with dee'p fortified areas held at the 
front by a relatively small force of front-line troops supported hy strong tactical 
and strategic reserves. 

There were many factors which made difficult the putting into practice of 
such a system. Firstly there was the relationship of the long front-line to the 
low number of Finnish troops which could be put into the field. Then consider
able numbers of troops had to be released from the army for the "home front" 
and at sewing and harvesting times these totalled about two divisions every year. 
This leak amounted to halving the number of reserves suppordng the front-line 
troops on Finland's three fronts, The troops were thus partly at the disposal of 
the Commander-in-Chief and partly at the disposal of the military commander 
of the particular front. Later when the Soviets roted the Germans and a campaign 
against Finland was to be expected, the Finns consequently took a nurnbet· of 
steps to keep greater reserves at the direct disposal of the Commander-in-Chief. 

In the summer of 1944 when the Soviets launched a campaign against Finland 
the Finnish strategic reserves were strong enough to halt the advance. But not 
until the eleventh hour did Finland adopt measures which really should have been 
carried out very much earlier indeed. 
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nB IRKE-NORDL I CHT" 

Den tyska Lapplandsarmens ätertågsoperationer i norra Finland 

och Nordnorge vintern 1944-1945 

Av H. MOLLERN 

De förhållanden, under vilka den tyska Lapplandsarmens (20. 
Gebirgs-Armee) 1 återtåg i slutet av 1944 och början av 1945 ägde 
rum genom de nordligaste delarna av Finland och Norge, voro i 
många avseenden - klimat, terräng, uuustning, underhållstjänst och 
vinterväghållning m. m. - av sådan art, att de ur svensk militär 
synpunkt väl förtjäna ett närmare studium. I klimatologiskt hän
seende lika väl som i fråga om terräng rida i Övre Norrland i 
många fall förhållanden, som likna eller överensstämma med dem i 
finska Lappland och Nordnorge. Det finns hos oss sålunda både 
utpräglad tundraterräng (Karesuando), låg- och högfjällsområden 
samt vidsträckta skogs- och myrtrakter karakteriserade av en gles 
eller helt obefintlig bebyggelse och med ett vägnät, som är det spar
sammast tänkbara. 

Kven om de erfarenheter, som gå att få genom ett studium av 
tyskarnas och ryssarnas operationer, naturligtvis ej äro direkt till
lämpliga på svenska förhållanden, får man i alla fall en ganska god 
uppfattning om de svårigheter av skilda slag, som man kan komma 
att möta i Nordskandinaviens fjäll och väglösa ödemarker. Man 
får även klart för sig den stora betydelsen av en fullgod vinterutrust
ning samt av en väl förberedd och smidigt arbetande underhålls
tjänst. Inte minst viktig är den erfarenheten, att det går att föra 
fram både artilleri och stridsvagnar i terräng, som man är benägen 
att bedöma såsom oframkomlig för dessa truppslag. Sedan Övre 
Norrland nu tillförts en pansarbataljon, torde det lättare låta sig 
göra att söka vinna erfarenheter i svensk fjäll- och tundraterräng 
om ifrågavarande problem genom exempelvis samövningar mellan 
pansarbataljonen och jägarskolan samt i Boden garnisonerade in
fanteri-, artilleri- och ingenjörförband. 

t Förkortningar av militära termer, se bil. 12. 
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A. Det militärpolitiska läget under senare hälften av år 1944 och
dess återverkan p& förhållandena i Finland.

De svåra bakslagen ffä den tyska krigföringen 1943 - ryssarnas
genombrott i mitten av januari vid Leningrad, Stalingradarmens 
kapitulation den 31. i samma m.1nad och sammanbrottet i Tunisien 
den 12. maj - fingo allvarliga återverkningar i Finland, Man bör
jade där tvivla på möjligheten av en tysk slutseger i den väldiga 
maktkampen. 

Vid fronterna i Finland rådde under 1943 en nästan absolut still
het, som stod i skarp kontrast till det dramatiska händelseförloppet 
på den tyska östfronten. På hösten (1943) stodo i Finland omkring 
550 000 finnar och tyskar mot endast omkring 270 000 ryssar. Detta 
militärt gynnsamma läge utnyttjades emellertid icke beroende på, 
att den finska regeringen önskade undvika allt som skulle kunna 

skärpa förhållandet till Förenta Staterna, med vilka diplomatiska 
förbindelser alltjämt upprätthöllos. En ny tysk-finsk offensiv kunde 

tänkas innebära risken för att dessa förbindelser brötos. 

I början av år 1944 utsattes den tyska Heersgruppe Nord i

Baltikum för svåra motgångar, vilka tvingade 18. armen att draga 

sig tillbaka till en stark ställning vid Narva. Men därmed var också 
tanken på en tysk-finsk samverkan för att taga Leningrad uppgiven, 
Ryssarna hade nu återvunnit sin operativa handlingsfrihet även 
mot Finland. 

Under våren (1944) intensifierades från rysk och allierad sida 
nervkriget mot Finland för att förmå landet att träda. ut m· kriget 
genom en separatuppgörelse med Sovjetunionen. Vissa trevare gjor

des från finsk sida, men inför de under hand meddelade ryska hårda 
villkoren ryggade den finska regeringen tillbaka och beslöt att fort

sätta striden vid Tysklands sida. Ryssarna hade emellertid tack 
vare sina stora framgångar mot tyskarna fått möjligheter att mot 

Finland tillgripa för sina syften tjänliga medel. Den 9. juni bröt 

fullständigt överraskande ett våldsamt ryskt anfall lös på Karelska 

näset. Efter timslång artilleriförberedelse från ett talrikt artilleri, 

kompletterad med bombning från starka flygförband, genombrötos 

de finska ställningarna på relativt liten bredd men på stort djup. 
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Under hårda och förlustrika strider trängdes finnarna tillbaka. Och 
den 20. föll Viborg för det ryska stormanloppet. 

I juli blev det tämligen oväntat lugnare vid de finska fronterna. 
Ryssarna drogo till och med bort en del av sina stridskrafter för an
vändning på andra håll. Orsaien härtill var sammanbrottet av den 
tyska Heeresgruppe Mitte, vilket gjorde det möjligt för ryssarna att 
kasta fram pansarstyrkor långt västerut. Baltikum öppnades för nya 
ryska offensiver. Ett stort operativt mål hägrade nu för ryssarna: 
inringningen av de i Baltikum grupperade tyska trupperna. Om en 
sådan aktion lyckades, måste den få allvarliga återverkningar i Fin
land. Så blev även fallet. Den 1. augusti 1944 trädde Finlands pre
sident, Rytti, tillbaka och efterträddes ett par dagar senare av mar
skalk Mannerheim. Denne insåg klart lägets allvar för landet och 
handlade därefter. Den 25. a1.1gusti meddelade finska sändebudet i 
Berlin den tyska regeringen, att Finland ej längre ansåg sig bundet 
av tidigare överenskommelser. 

B. Krigsskcldeplatsen.2 

Den krigsskådeplats, inom vilken den tyska Lapplandsarmen ope
rerade, var den nordligaste av alla under andra världskriget. Den 
var belägen i stort sett mellan 64° n. br. (i höjd med Kajana i 
Finland) och ungefär 70° n. br. (Fiskarhalvön). I huvudsak låg den 
norr om polcirkeln (66,5° n. br.) och för de längst i norr grupperade 
förbanden vid Norra Ishavets kust. 

Att i'nom det vidsträckta område av Europas nordkalott, inom 
vilket krigsskådeplatsen var belägen, vinterns medeltemperatur lig
ger vid omkring -13 ° och sommarens vid ungefär +12° säger i 
och för sig inte så mycket. En bättre uppfattning om klimatets hård
het får man av den uppgiften, att årets medeltemperatur norr om 
polcirkeln ligger under 0° . Karakteristisk är också den !inga polar
natten, som varar i mer än 50 dygn, liksom de ljusa sommarnätterna 
med midnattssol i 70 dygn. 

Krigsskådeplatsen utgjordes till huvudsaklig del av tundra, dvs. 
en öde, vegetationsfattig och människotom vildmark utan vägar, 

2 Se skissbilaga 1. 
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skogar och mänsklig bebyggelse. Den var följaktligen ur militär syn
punkt en av de besvärligast tänkbara för manöver och strid och 
framför allt för större anfallsoperationer och för underhållstjänsten. 

Krigsskådeplatsens Jörbindelser.3 

En redogörelse för krigsskådeplatsens vägförbindelser måste ty
värr bli mer eller mindre tillförlitlig i fråga om förbindelserna på 
sovjetryskt territorium samt när det gäller de förbindelser, som av 
tyskarna anlades i de nordligaste gränstrakterna mellan Finland och 
Sovjetunionen. Det är nödvändigt a.tt göra denna reservation, ty 
ett studium av tillgängliga källor - litteratur och kartor - ger 
sällan några exakta upplysningar om vägarnas sträckning och be
skaffenhet. I källmaterialet förekommande skisser äro utfö�·da i 
sådan skala, att man efter dem endast kan återge vägarnas ungefär
liga sträckning vid inritande på karta. Helhetsbilden av den non 
om polcirkeln belägna krigsskådeplatsens vägnät ger emellertid en 
ganska tydlig uppfattning om dess torftighet. 

De vid och närmast bakom den tyska stridsfronten längst uppe i 
norr vid Ishavskusten på tundran byggda förbindelserna utgjordes i 
huvudsak av smärre vägar och stigar, i vissa fall framkomliga för 
motorfordon men till stöne delen möjliga att trafikera endast med 
hästanspända kärror (hjulmedfordon och slädar vintertid), klövje
hästar och trupp till fots. Insatsen på rysk sida av ett talrikt artilleri 
av skilda kalibrar liksom av stridsvagnar tyder emellertid på, att 
ryssarna dels förfogade över tämligen goda vägar och stigar, dels 
förmådde att även över den helt väglösa tundran framföra både ar
tilleri och pansar. 

A. SOVJETUNIONEN

I. Järnvägar

Mul'manskbanan - i Sovjetunionen officiellt kallad Kirovjärn
vägen - har en längd av omkring 1 450 km mellan Murmansk och 
Leningrad - dvs. ungefär som jämvägssträckan Boden-Stockholm 

3 Se skissbilaga 1. 
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-Nässjö (1 474 km) - och är av stor strategisk betydelse. Det är
sålunda förhållandevis lätt att på densamma utföra stora trupp
transporter från det inre av Sovjetunionen till gränstrakterna mot
Finland samt att ombesörja truppernas underhåll. Ett antal tvär
banor i västlig riktning finnas, av vilka norr om polcirkeln:

1. Kem-Uhtua (omkring 160 km),
2. Louhi-Kiestinki (omkring 60 km), samt
3. Kandalakscha-Salla (omkring 140 km), dock under kriget

utan anslutning till det finska järnvägsnätet över Kemijärvi
till Rovaniemi.

Murmanbanan med angivna bibanor möjliggör snabba förflytt
ningar på de "inre linjerna" för att skapa kraftsamling på endera 
flygeln eller i centern. Under kriget var den av oskattbar betydelse 
för Sovjetunionens försörjning med krigsmateriel och livsmedel från 
Förenta Staterna och Storbritannien, vilkas konvojer lossade sina 
laster i den året om isfria hamnen i Murmansk. 

IL Vägar. 

Från Murmanbanan och dess bibanor leder ett antal vägar mot 
- och en del över - gränsen till Finland. Bortsett från eventuella
gångstigar och vintervägar ha följande sju landsvägar kunnat i hu
vudsak fastställas:

1. Polarnoje-Fiskarhalvön (omkr. '100 km)
2. Murmansk-Litsa (omkr. 60 km)
3. Pulosero-Ristikent - västerut över finska gränsen (omkr.

125 km)
4. Apatiti (nära Kirovsk) - Girvas (omkr. 200 km)
5. Kandalakscha-Salla (omk:r. 160 km) - (Kemijärvi)
6. Kiestink:i-Vuolajärvi (omk:r. 100 km) - (Kuusamo)
7. lJhtua-finska gränsen (omkr. 80 km) - (Pudasjärvi).

III. Sjöförbindelser.

Sovjetunionens enda året om isfria hamn av nll.gon betydelse vid 
Norra Ishavet är Murmansk: vid Kolafjordens inre del. År 1944 var 
Murmansk en starkt befäst örlogs-, flyg- och tmderhållsbas med 
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Ishavsvägen om hösten. 

goda möjligheter att från sjön och luften ingripa mot den tyska 
Lapplandsarmens nordligaste förband och störa den tyska under
hållstjänstens sjötransporter. 

B. FINLAND

I. järnvägar.

Inom krigsskådeplatsen var det framför allt bandelen Kemi
Torneå-Rovaniemi (120 km) som spelade någon större roll för 
tyskarna. 

II. Vägar.

a) Huvudsakligen nordgående:
1. Torneå-Muonio-Kummavuopio (500 km) - (Skibotn)
Sträckan Muonio-Treriksröset, som intill våren 1944 endast
utgjordes av en kärrstig, utbyggdes under våren och sommaren
detta år av tyskarna till bilväg.
2. Kemi-Rovaniemi-Sodankylä-Ivalo-Nautsi (450 km)

- (Kirkenes)
3. Ivalo-Enare-Thule (80 km) - (Karasjok).

117 



Sträckan Thule-Karasjok utbyggdes år 1943 av tyskarna tillmilitär bilväg. 
4. Kajana-Pudasjärvi-Rovaniemi (440 km).

6) Huvudsakligen västgående: 
1. (Uhtua)-Ruhtinansalmi-Ylinäljänkä-Taivalkoski

Pudasjärvi (200 km)
2. (Kiestinki)-Vuolajärvi-Rovaniemi (240 km)

- Rovaniemi (200 km)
3. Salla < - Sodankylä (180 km)

-Petsamo 4. (från Litsa)( . ""/- (Kirkenes) (omkr. 100 km).
"'--Luostan 

c) Linbana mellan Parkkina (Petsamo) - Litsa. (Se Bilaga 1)

III. Sjöförbindelser.

För den tyska Lapplandsarmens underhåll voro hamnarna i Uleå
borg och Kemi av betydelse under den del av året, då Bottenviken
var isfri. Petsamo spelade däremot mindre roll, eftersom inloppet
till fjorden - med Liinahamari - låg under eld f dl.n det ryska kust
artilleriet på Fiskarhalvön. 

C. NORGE.
I. ] ärnvägar.

Den korta bansträckan mellan Kirkenes .och gruvorna södel' därom
spelade ingen som helst roll ur militär synpunkt.

II. Vägar.

Den ojämförligt viktigaste förbindelsen till lands utgjordes av
riksväg 50 (se bil. 2 a och 2 b) mellan Kirkenes och Narvik (1 038
km), vilken till större delen hade byggts av den tyska Organisation
Todt med insats av flera tiotusental krigsfångar, mest ryssar. Vägen
går i nära anslutning till fjordkusten och har på många håll rent
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alpin karaktär. Omfattande anordningar för att hålla vägen öppen 
vintertid hade av tyskarna vidtagits. Långa rader av snöskärmat 
hade uppställts på platser med hårt markdrev, och vid svårare pas
sager hade byggts snötunnlar samt takskärmar till skydd för skred. 
Vägen avbryts emellertid av den 12 km breda Lyngenfjorden, över 
vilken den tyska trafiken måste löpa med färjor och andra far
koster. 

Tvenne viktiga bivägar ansluta till riksväg 50 från det inre av 
Finnmark: 

1. Karasjok-Lakselv (80 km), som utgör fortsättning på den av
tyskarna byggda militära bilvägen från Thule i Finland, 

2. Kautokeino-Alta (120 km).
Skibotn, vid innersta delen av Lyngenfjorden, står i förbindelse

( 40 km) med den från Muonio (Finland) över Kummavuopio kom
mande vägen. 

III. Sjöförbindelser.

Huvudstation för de i Nordnorge baserade tyska marinstridskraf
terna och destinationsort för underhållstransporterna från Tyskland 
var Kirkenes vid en bifjord till den stora Varangerf jorden. Dessutom 
funnos i fjordarna ett antal mindre hamnar, vilka kunde användas 
av tyskarna för trafik med mindre fartyg. 

D. SVERIGE.

Det bör i detta sammanhang nämnas, att den i augusti 1943 ge
nomförda avvecklingen av permittenttrafiken och krigsmateriel
transporterna för tysk räkning genom Sverige under år 1944 efter
följdes av ytterligare inskränkningar i den tyska genomresetrafiken 
och godstransiteringen, framför allt sedan Finland utträtt ur kriget, 
Mot slutet av året upphörde denna trafik praktiskt taget helt. 

C. Lapplandsarmens sammansättning och gruppering på hösten 1944.4 

4 Se textbilaga 5 och skissbilaga 2.
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D. Operation "Birke".ä

Den tyska Lapplandsarmens anfallsoperationer på sommaren och
hösten 1941 för att taga Murmansk och avbryta Murmanbanan 
längre söderöver hade misslyckats, varvid tyskarna ledo svåra för
luster. Krafterna räckte ej till för operationernas snara återuppta
gande, utan kriget här uppe övergick till ställningsstrider. 

Redan i september 1943 hade generalöverste Dietl - överbefäl
havare för de tyska trupperna i finska Lappland - och hans stabs
chef för första gången undersökt möjligheterna att föra armen till
baka till Norge, därest Finland skulle kapitulera. Förutsättningen 
för att en operation av denna storleksordning skulle lyckas var 
emellertid, att man kunde organisera armens underhåll. 

Dessa anstalter igångsattes vintern 1943-1944. Men den stränga 
vintern och bristen på erforderlig arbetskraft gjorde att verksam
heten måste begränsas. Följande marsch- och underh/Hlsvägar skulle 
användas: 

1. vägen i Tornedalen längs svensk-finska gränsen, vilken från
Muonio till treriksröset endast utgjordes av en kärrstig, 

2. vägen Ivalo-Lakselv, vilken krävde omfattande utbyggnad,
samt 

3. riksväg 50 mellan Kirkenes och Narvik, vilken till större delen
hade byggts av Organisation Todt. 

Armens öde skulle komma att bero av att dessa tre pulsådror 
förblevo intakta. Särskilt känslig var riksväg 50, vilken lätt skulle 
kunna avbrytas från sjösidan. Man hoppades dock, att man ej skulle 
nödgas utföra den mycket riskabla operationen. Men lägets utveck
ling på den tyska östfronten på andra sidan Östersjön gjorde att 
man var tvungen att handla i överensstämmelse med de direktiv, som 
erhållits från OKW. 

Den viktigaste uppgiften för den nye armechefen - Dieti från 
1/3 1944 blev således att förbereda Lapplandsarmens återtåg ur 
Nordfinland. Och det brådskade, ty allt det, som man inte kunde 
uträtta under vintern, det måste tagas igen senare. Och det var 
mycket, som skulle göras: bärkraftiga vägar skulle anläggas, broar 
byggas i stället för dittills använda färjor, upptagsställningar an-

5 Se skissbilaga 2 
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ordnas, i vilka de tillbakaryckande trupperna undan för undan kun
de gå in, slutliga försvarsställningar utbyggas, i vilka man kunde 
föra striden om den skandinaviska kalotten och om Petsamos nickel
gruvor. Vad som i dessa avseenden gjordes av AOK inom det bakre 
området, det måste också generalkommandona (armekårerna) göra 
inom sina respektive områden. 

Operationen måste därför grundligt tänkas igenom och planläggas 
i detalj. Om operationen skulle lyckas berodde i väsentlig grad på 
vägarnas kapacitet och på att underhållstjänsten fungerade väl. I 
dessa så gott som folktomma trakter äro större truppstyrkor uteslu� 
tande hänvisade till i förväg upplagda förråd av alla slags förnöden
heter. Man kan nämligen ej räkna med att erhålla någonting av 
"ortens tillgångar", eftersom dessa äro obefintliga. 

Den största okända faktorn i spelet utgjordes naturligtvis av fien
den. Vad skulle ryssama göra:, om Finland föll ifrån? Skulle de in
skränka sig till lokala förintelseslag mot de tre armekårerna för att 
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p& detta sätt likvidera den tyska Lapplandsarmfo? Eller skulle de 
med utnyttjande av järnvägar och motoriserade förband stöta fram 
över de gamla finska fronterna genom Finland för att söka träffa 
den tyska armen i flanker, rygg och hjärta? Hjärtat var Rovaniemi
området. Hela XVIII. (Geb.) A. K. och huvuddelen av XXXVI. 
(Geb.) A. K. måste med nödvändighet taga vägen över Rovaniemi. 
Någon annan väg fanns inte. Och hur skulle finnarna förhålla sig? 
Skulle de Hl.ta armen ostörd draga sig tillbaka? Eller skulle de finska 
stridskrafterna av politiska skäl tvingas att vända vapnen mot sina 
gamla vapenbröder? Det var allt frågor av den största betydelse 
för armeledningen. 

Den 3. september medgav OKW att operation "Birke" finge ge
nomföras. Kndamålet med operationen var, att under fasthållande 
av Ishavsfronten lösgöra de tyska trupperna från Louhi- och Kan
dalaschafronterna, föra dem över Rovaniemi norrut för att slutligen 
organisera nya fronter kring treriksröset med en mot öster gående 
säkringsfront omedelbart söder Kautokeino samt en tvärs över Is
havsvägen. Därvid skulle "die Sturmbock-Stellung" öster om tre
riksröset med till densamma ansluten säkringsfront vid Kautokeino 
förhindra att fienden genom framstöt mot Lyngenfjorden skulle 
kunna skilja den långt mot öster framskjutna "balkongen" Finn
marken från det övriga Norden. "Skyddsvallställningen" söder om 
Ivalo skulle avskärma Ishavsfronten och nickelgruvorna vid Petsamo 
(egentligen vid Kolosjoki 50 km sydväst Petsamo) mot söder samt 
trygga innehavet av vägskälet vid Ivalo och vägen Ivalo-Lakselv. 
För XIX. (Geb.) A. K. utgjorde vintertid denna väg den enda sälua 
landförbindelsen till norra och mellersta Norge, eftersom riksväg 
50 i sin nordligaste del - mellan Kirkenes och Lakselv - lätt kunde 
snöa igen. Med till förfogande stående resurser var det nämligen 
omöjligt att vintertid hålla denna sträcka öppen, eftersom den gick 
fram över de för stormar mest utsatta och snörikaste fjällen strax 
söder Nordkap. Hittills hade det väl heller ej varit nödvändigt, då 
ju Ishavsfronten fick sitt underhåll sjövägen. 

Innan den egentliga återtågsoperationen "Birke" kunde påbörjas, 
måste trenne åtgärder vidtagas: 

1. skyddet för den genom finnarnas bortfall öppna södra flanken
måste organiseras, 
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2. marschunderhållstjänsten måste ordnas längs gränsvägen (Tor
neå-norska gränsen) och Ishavsvägen, och 

3. undanförseln från Rovaniemiområdet och hamnarna i Kemi
och Uleåborg av viktiga förnödenheter dels norrut och dels till Tysk
land måste genomföras. 

För transporterna över Ostersjön lämnade finnarna viss hjälp, i 
det att de ställde fartyg till förfogande. När tyska sjöstridskrafter 
försökte att genom överrumpling taga ön Bogland i Finska viken 
15/9 kom det till strid mellan den finska öbesättningen och före
taget misslyckades, varpå finnarna återkallade de redan lastade och 
på väg mot Tyskland seglande fartygen eller beordrade dem att an
löpa svenska hamnar. För tyskarna gick godset förlorat, och mycket 
arbete hade gjorts förgäves liksom mängder av drivmedel förbrukats 
till ingen nytta. 

Utrymningen av armens bakre områden, upplagringen av viktiga 
varor norröver, uppläggningen av underhållsartiklar för marscherna 
samt slutligen förstöringen av sådant som ej kunde medföras av hän
syn till de begränsade transportmedlen, allt detta tog sin rundliga 
tid. Förbandens underhåll berodde i väsentlig mån på, att dessa åt
gärder kunde genomföras på bästa sätt. Det blev följaktligen kvar
termästarens i armestaben krav som komma att bestämma tempot 
vid truppförflyttningarna. 

Av rent taktiska och operativa skäl kunde man inte nog snabbt 
lösgöra sig från motståndaren för att igångsätta förflyttningarna. 
Vintern stod för dörren, men "Birke" -ställningarna voro långt ifrån 
färdiga för att trupperna i dem skulle kunna tillbringa vintern även 
under strid. Utbyggnaden av "Sturmbock-" och "Schutzwall"-ställ
ningarna hade visserligen efter snösmältningen på våren 1944 satts 
igång och bedrivits med stor kraft. Erfarenheterna från de mång
åriga ställningsstriderna på fronterna vid polcirkeln och Ishavet 
kommo nu att tillämpas i de glesa skogarna vid trädgränsen och på 
den trädlösa tundran. 

Tryggandet av Lapplandsarmens sydligaste hörnpelare - 7. Geb. 
Div. i Uhtuaställningen - och av armens öppna sydflank utefter 
vattendraget Oulujoki-Oulujärvi (Ule älv och Ule träsk) och den 
därtill anslutna, mot nordöst löpande sjökedjan övertogs av de för 
detta ändamål organiserade stridsgrupperna "West" och "Ost". 
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Snabba förband, motoriserade kulspruteskidbrigaden (M.G./Ski-Brig.) 
"Finland", motoriserade skytteförband, spaningsavdelningar, lätta 
pansarförband, pansarjägare, motoriserat artilleri och motoriserade 
pionjärer drogos för detta ändamål ur kårernas fronter, till och 
med ur den flera hundra kilometer avlägsna Ishavsfronten, trots pro
tester från kårstaberna, i vilkas planer för de väntade fördröj
ningsstriderna just dessa rörliga förband hade tilldelats viktiga upp
gifter. Men vad skulle det ha nyttat de båda södra kårerna med 
en aldrig så smidig och elegant försvarsstrid med front mot öster, 
0111 ett snabbt ryskt förband eller finnarna hade tagit Rovaniemi och 
där avskurit reträtten norrut för XVIII. och XXXVI. (Geb.) A. K.? 

Inom ramen för denna flankskyddsuppgift hade de båda strids
grupperna erhållit order om att vidtaga spärråtgärder, som kunde 
fördröja en förföljande fiende. 

Efter framställning från tyskarna ställde finnarna en officer till 
förfogande, med vilken man så länge som möjligt skulle kunna reg
lera tvistiga frågor till båda parters belåtenhet. Om varje brospräng
ning och vägminering uppstod det dragkamp med den finske sam
bandsofficeren. Finnarna motsatte sig emellertid i princip ej tyskar
nas spänåtgärder, vilka för övrigt utmärktes för att undvika finska 
förluster. 

Allt efter som tyskarna drogo sig tillbaka, övertogo finska förband 
snabbt de utrymda områdena. De väntade sig eller visste kanske, 
att ryssarna under sådana förhållanden inte skulle "ockupera" dessa. 
Finnarna krävde emellertid, att tyskarna om möjligt till den 14. 
september skulle överlämna kustremsan Uleåborg-Torneå med in
takt järnväg och landsväg. Men av tvenne skäl kunde tyskarna ej 
tillmötesgå dessa önskemål: 

1. finnarna skulle därigenom få en operationsbas mot "nyckel
området" Rovaniemi eller till och med en språngbräda för att för
följa tyskarna i riktning mot Lyngenfjorden, 

2. ryssarna skulle också i samma avsikt kunna marschera in i om
rådet. Därefter kunde de .ha framställt krav mot eller eventuellt 
försökt att tvinga Sverige till att medgiva dem genommarsch i rikt
ning mot Narvik. (Sverige hade ju på våren 1941 medgivit genom
transport från Norge till Finland av den tyska divisionen "Engel-
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brecht" på svenska järnvägar. Det var ett argument, som ryssarna 
kunde tänkas använda sig av.) 

Från tysk sida avböjdes därför kategoriskt det finska kravet på 
denna kustkorridor. 

Att tyskarna handlade rätt - ur sina speciella synpunkter -
skulle de framtida händelserna komma att visa. Men så sorglösa 
voro de i alla fall, att de tilläto finska trupper uppehålla sig inom 
området, eftersom dessa åtgärder till synes vo1·0 av fredlig natur: 
evakueringen av civilbefolkningen och skyddet av de genom stille
sdl.ndsavtalet till Sovjetunionen överlåtna stora virkesupplagen och 
cellulosafabrikerna vid Kemi. I god tro reglerade tyskarna lokalt 
och till tiden förflyttningen av de finska stridskrafterna, som skulle 
följa tillbakaryckningen av stridsgrupperna "West" och "Ost", så 
att finnarna så snabbt som möjligt skulle kunna överta de frigjorda 
områdena och därigenom förebygga en rysk ockupation. 

Till grund för igångsättningen av operation "Birke" låg följande 
plan: 

XVIII. (Geb.) A. K. skulle lösgöra sig från fienden, dra sig till

baka och över Rovaniemi föras norrut med huvuddelen till områ
det kring treriksröset. Under befäl av general Hochbaum stod kåren 
med 7. Geb.Div. vid Uhtuafronten samt med 6.SS Geb.Div. och 
Div.Gruppe K. (Kräutler) (sammansättning se Bilaga 8) vid Kies
tinkifronten. 

XXXVI. (Geb.) A. K., under general Vogel, med 163, och 169.
Inf. Div. som stod vid Wermanfronten, skulle med huvuddelen taga 
vägen över Rovaniemi mot Ivalo. 

Därvid hade XVIII. (Geb.) A. K. att tillryggalägga en väsentligt 
mycket längre väg till Rovaniemi än XXXVI. (Geb.) A. K. 

Inom XVIII. (Geb.) A. K. måste till en början den mot öster fram
springande och i sin norra flank farligt omfattade Kiestinkifronten 
uträtas. 7. Geb.Div. fick först ansluta sig till XVIII. (Geb.) A. K:s 
förbands förflyttning fr/in Kiestinkifronten, sedan dessa besatt 
"Bollwerk"-ställningen i Sohjanapasset mellan Pääjärvi och Tuoppa
järvi. 

Förflyttningen av stridsgnipperna "West" och ''Ost" var i sin 
tur beroende av 7. Geb.Div. förflyttning. 

XXXVI. (Geb.) A. K. utgjorde fr&n operationens början skydd
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österut. Ty i riktning mot Kandalakscha hotades första skedet av 
operation "Birke" av den operativt sett största faran. Man kunde 
förmoda, att fienden skulle binda och krossa de tyska kraf tema på 
Wermanfronten för att därefter snabbt slå fram över Salla och 
Kemijärvi mot Rovaniemi mitt i hjärtat på de under förflyttning 
varande trupperna. Alla tecken hos de sedan våren av fienden 'fram
för Wermanfronten vidtagna taktiska förberedelserna tydde på, att 
ryssarna hade någonting dylikt i görningen. Mycket överlägsna fient
liga krafter med utpräglad kraftsamling i norra flanken av den 
egentliga \'v ermanfronten stodo redo till språng. Det gällde när
mast för XXXVI. (Geb.) A. K. att draga sig ur detta strupgrepp. 
Därefter skulle kåren draga sig tillbaka till Sallaområdet för att 
därifrån förflyttas med huvuddelen över Kemijärvi, med en särskilt 
väl terrängframkomlig stridsgrupp till Sevukoski, och sedan - på 
en speciellt för detta ändamål byggd kärrstig till Ishavsvägen 
norr om Sodankylä. Denna stridsgrupp "Sodankylä" hade till upp
gift att under alla förhållanden motsätta sig rysk förföljning i rikt
ning mot Sodankylä. 

Man hade på tysk sida under de gångna veckorna och månaderna 
grundligt tänkt sig in i ryssarnas operativa möjligheter och förberett 
motåtgärder. För alla högre chefer stod det klart, att man inte nå
gonsin fick låta initiativet övergå till motståndaren, samt att den 
enes förflyttning var beroende av att den andre kunde hålla stånd. 
Det var också uppenbart, att operationen inom ett område med få
taliga och sårbara förbindelser endast kunde lyckas, om alla för
flyttningar samordnades och om man i stort som smått skötte led
ningen smidigt och med fast hand. 

"Birke" sattes igång natten 8.-9. september. Denna natt tog 
Lapplandsarmen sina första steg tillbaka. Östfrontens nordligaste 
avsnitt, i vilket genom finnarnas utträde ur kriget slagits ett stort 
hål mellan Finska viken och Oulujoki, kom i rullning. 

Divisionsgruppe K. och 6.SS Geb.Div. lösgjorde sig tämligen 
ostörda ur fronten öster Kiestinki utan att ryssarna egentligen syntes 
ana, vad som försiggick. "Bålverkställningen", som utbyggts redan 
på våren 1944 i passet mellan Pääjärvi och Tuoppajärvi och som 
alltjämt befann sig under planmässig utbyggnad till en bakre ställ
ning, besattes under några dagar av 6.SS Geb.Div. för att trygga 
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Div.Gr.K:s urdragning ur fronten och tillbakaryckning över Kuusa
mo. I Div.Gr.K. fick AOK sin första reserv till skydd för den ho
tade södi-a flanken. Denna stridsgrupp insattes därför på den från 
Kuusamo i västsydvästlig riktning gående vägen. Dess förstahands
mål utgjoi-de området luing Pudasjäi-vi, vilket nåddes efter tio dags
marscher. Sedan "Bålvei-kställningen" uppgivits hade man lyckats 
draga tillbaka den del av Lapplandsarmen, som befunnit sig längst 
österut. Därmed hade förbanden i Uhtuaställningen, "Bålverkställ
ningen" och på Wermanfronten nltt i höjd med varandra. De vid 
dessa tre skilda fronter grupperade trupperna måste nu steg för 
steg dragas tillbaka i riktning mot Rovaniemi, så att den under för
flyttning västerut varande "falangen" trots de stora luckorna mellan 
stridsgrupperna förblev sluten, och så att det under förflyttningen 
inte skulle lyckas för fienden att träffa flank eller rygg på det ena 
eller andra förbandet. 

På Uhtuafronten uppgåvos natten 9.-10. september säki-ingsfron
tens mest utsatta stödjepunkter. Huvuddelen av 7.Geb.Div. lösgjorde 
sig följande natt utan nämnvärt ingripande från fienden ur sina 
stridsställningar. Hur de söder om 7. Geb. Div. alltjämt stående 
finska gränsskyddstrupperna skulle komma att förMlla sig var 
oklart. 

Och på den tyska lägeskartan fanns det ett stort frågetecken i 
skarven mellan de tyska och finska trupperna. Det var dessutom på 
en för tyskarna mycket känslig punkt. Därför hade också AOK lagt 
sig till med området ifråga mellan Uleträsk och Suomussalmi genom 
att där insätta stridsgrupp "Ost". I denna för tyskarna farliga rikt
ning slogo ryssarna in med en stridsgrupp om ungefär två divisioner. 
Synbarligen hade de underskattat vägsvårigheterna. I varje fall kom 
denna stridsgrupp för sent för att på något avgörande sätt kunna 
ingripa i händelserna på Lapplandsarmens södra flygel. Stridsgrupp 
"Ost" invecklades endast i en del spaningsstrider men aldrig i någon 
allvarligare strid. Den genomföt'de sin återtågsmanöver koncentriskt 
mot Pudasjärvi. 

Till tyskarnas överraskning följde ryssarna inte efter in på finskt 
tenitorium. Det föreföll tyskarna nästan som om det rysk-finska 
stilleståndsfördraget innehöll någon bestämmelse därom. I stället 
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för ryssarna följde finnarna från Kajanahallet tätt i hälarna på 
stridsgrupp "Ost", dock utan att till en början inlåta sig i strid. 

7. Geb.Div. hade under sin tillbakaryckning till den rysk-finska
gränsen endast att utkämpa smärre eftertruppsstrider. Också här 
uppgåvo ryssarna förföljni11gen vid gränsen. Utan att anfallas drog 
7. Geb.Div. vidare mot Pudasjärvi, som nåddes efter Div.Gr.K.
vid slutet av månaden. I samband med områdets utrymning spräng
des broar och minerades vägar och stigar.

6.SS Geb.Div:s eftertrupper måste kämpa hårt på sin väg ur "Bål
verkställningen" till Kuusamoområdet. Det lyckades visserligen ej 
heller här för ryssarna att tillfoga divisionens huvuddel några slag, 
men väl träffade de upprepade gånger genom kringgångsmanövrer 
kännbart divisionens eftertrupper utefter den enda marschvägen. De 
tyska trupperna måste nu efter åratals ställningskrig åter lära sig att 
strida under rörliga förhållanden. Divisionens eftertrupper voro vis
serligen motoriserade, men de "klibbade" sig alltför fast vid vägen. 
Att göra så är naturligt för dem, som veta sig vara de sista, men det 
är såväl taktiskt som stridstekniskt felaktigt. Eftertruppernas spa
nings- och skyddsavdelningar, som måste gå tillbaka under strid i 
anslutning till vägar, måste grupperas både på bredd och djup, så 
att vägen helt behärskas. Och detta är av särskild betydelse i skogs
terräng som här var fallet. 

XXXVI. (Geb.) A. K. vid Wermanfronten - halvvägs mellan
Salla och Kandalakscha - måste stå kvar några dagar längre än 
XVIII. (Geb.) A. K. Framför denna kår befann sig nämligen den
ryska stridsgrupp, som hade kortaste vägen till Rovaniemi och som
fienden alldeles tydligt hade utsett till kraftsamlingsgrupp. Att
XXXVI. (Geb.) A. K. en dag, eller rättare sagt en natt, skulle bryta
upp ur sina ställningar hade ryssarna naturligtvis klart för sig. Kun
de det överhuvudtaget lyckas att rädda de båda divisionerna -
163. (Engelbrecht) och 169. - Skulle ryssarna med samlad kraft
slå fram mot Alakurtti, eller skulle de försöka att med långt fram
skjutna mål i riktning mot Kairala eller kanske till och med mot
Salla hinna förbi kåren och avskära dess väg till Rovaniemi?

Till tyskarnas överraskning gjorde emellertid ryssarna inte det, 
som för tyskarna hade blivit farligast - överflygling och omfatt
ning norrifrån. Tvärtom avdelade de en stötgrupp om flera batal-
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joner i området söder om Tolvajärvi, vilken grupp synbarligen 
avsågs för att nedkämpa "Sicherungsfront Si.idost" och förbi Voiti
Tunturi i riktning Alakurtti eller Vuorijärvi skulle taga XXXVI. 
(Geb.) A. K:s sydligaste tillbakaryckningsväg. Kanske syftade rys
sarna till en dubbel omfattning. Men denna stötgrupp vann ingen 
framgång. De tyska svaga styrkorna, som voro grupperade på 
"Sicherungsfront Siidost" lyckades parera fiendens förehavanden så 
länge, som läget krävde. Kanhända avsågo ryssarna endast att göra 
en demonstration i denna riktning för att vilseleda, binda eller draga 
krafter mot sig för att desto säkrare kunna slå sitt huvudslag och 
draga den tyska ledningens uppmärksamhet från det viktigaste, näm
ligen den plats där man förintande ville slå kåren. Ryssarna hade 
just påbörjat denna manöver och just mot Kairala och Salla. Den 
var raffinerat upplagd, skickligt och djärvt genomförd. 

Intet ont anande började XXXVI. (Geb.) A. K. sina operationer 
natten 9.-10. september. Mot all förväntan lyckades även denna kår 
med igångsättningen av sin tillbakaryckning. 

Till en början gingo aktionerna planmässigt, tills ryssarna från 
de väglösa urskogsområdena avskuro huvudvägen för de marsche
rande kolonnerna strax öster om sjöpassen vid Kairala och samtidigt 
döko upp i trakten öster Korja (nordöst Salla) 10.-11. september. 

De där grupperade tyska skyddstrupperna kastades överända. Rys
sarna tillkämpade sig övergången över Tuntasjoki, överbroade den
samma och nådde anslutning till den från Salla mot Korja ledande 
vägen. Där uppträdde de även med stridsvagnar (typ T 34). Detta 

företag vittnade gott om ryssarnas förmåga att taga sig fram i skogs

terräng. Men hade denna stridsgrupp förmåga, kraft och tillräckligt 
underhåll av alla slag för att i ett svep kunna slå fram till Salla? 

Rent numerärt voro tyskarnas skyddstrupper i Korjaområdet rys

sarna vida underlägsna. De saknade t. ex. alldeles pansarvärnsvapen, 

eftersom man hade bedömt terrängen såsom icke framkomlig för 

pansarfordon. Nu gällde det i alla fall att med alla medel täppa till 

den uppkomna luckan. Detta var den viktigaste uppgiften för kår

staben, som vid denna tidpunkt med vissa delar redan hade flyttat 

till Salla, och med återstoden under kårchefens befäl alltjämt från 

Alakurttiområdet ledde förflyttningarna västerut. De redan på-
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började förflyttningarna måste läggas om, ty huvudvägen mot Salla 
var blockerad vid Kairala. 

Det visade sig nu, hur värdefullt det var, att XXXVI. (Geb.) 
A. K. hade byggt en väg, som i söder kringgick Alakurtti och hade 
anslutning till vägen Salla-Vuorijärvi. Skulle den till bristnings
gränsen spända, mycket glesa säkringsfronten vid Korja hålla, tills 
den fått undsättning och till dess nyframförda krafter med god ver
kan kunde, ta itu med fienden? Utöver av generalkommandot vid
tagna åtgärder sände AOK motoriserade skytteförband, pionjärer 
och pansarjägare till undsättning för att avvärja den för ögonblicket 
största faran på armens hela front. Det lyckades att stoppa fienden, 
att få huvudvägen fri och att återföra XXXVI. (Geb,) A. K:s för
band till Sallaområdet, där kåren grupperades i en vid båge. Ställ
ningarna här höllos erforderlig · tid trots fientliga häftiga anfall. 
Därigenom förrycktes tyssarnas planer utan att tyskarna leda nämn
värda förluster. Förband ur Luftflotte V. understödde verksamt 
XXXVI. (Geb.) A. K. i stridens brännpunkter, framför allt i om
rådet kring Korja.

Vid månadens mitt lämnade XXXVI. (Geb,) A. K. Sallaområdet 
och fötflyttades med huvuddelen i riktning Kemijärvi och med om
kring 2/3 av 169. Infdiv. mot Savukoski. Därmed hade kåren åter 
initiativet i sin hand. Ryssarna följde efter endast en kortare sträcka 
över den i Moskvafreden (mars 1940) fastställda rysk-finska grän
sen, för att därefter avbryta förföljningen. Ånyo frågade sig tyskar
na, huruvida denna återhållsamhet berodde på en överenskommelse 
med finnarna, eller om ryssarna gåvo efter här för att samla sina 
krafter till slag på annan plats. Kanske förhöll det sig så, att fin

narnas förpliktelse att ingripa mot de tyska trupperna spelade den 

största rollen. Den tyska spaningen fastställde ganska väl ryssarnas 

truppförflyttningar från omtådena kring Kiestinki och Salla mot 

Murmanbanan. Frågan var, huruvida dessa förband åter skulle kas

tas in mot Lapplandsarmen. Om så vore fallet, kunde det endast 

vara fråga om ett anfall mot operation "Birkes" slutställningar: an

tingen mot Ivaloområdet eller mot den gamla Ishavsfronten. Mot 

de pågående förflyttningarna av XVIII. och XXXVI. (Geb.) A. K. 

måste de trots Murmanbanans höga trafikkapacitet komma för sent, 
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eftersom det inte fanns någon direkt anslutning mellan de ryska 
och finska järnvägsnäten. 

XVIII. och XXXVI. (Geb.) A.K:s förflyttningar skedde med hän
syn till den föt operation "Bfrke" avsedda slutgrupperingen. Vad 
som kunde frigöras av rörliga förband inriktades omedelbart mot 
Ishavsfronten: M.G./Ski-Brig. och de motoriserade, stridande delar
na av 6.SS Geb.Div. 

Tyskarna trodde ännu ej, att finnarna skulle gå emot dem. 
Efter framställning från AOK förflyttades genom OKW försorg 

Radf.Brig.Norwegen till Ivaloområdet. OKW förbehöll sig till en 
bötjan förfoganderätten över brigaden, men gav sedan efter för 
AOK krav och ställde den till armens förfogande såsom rörlig 
reserv åt XIX.(Geb.)A.K. Vad som av snabba förband kunde övel'
föras till Ishavsfronten sändes också dit. 

Ryssarna följde sålunda inte efter vate sig XVIII. eller XXXVI. 
(Geb.)A.K. Inte hellet opererade finnarna mot Lapplandsarmens 
södra flank. Ifråga om finnarna visste tyskarna emellertid ej, hur de 
skulle komma att förhålla sig. Till en början krävde de - efter 
rysk påtryckning (?) - att tyskarna skulle påskynda sina födlytt-
ningar. Detta tillmötesgicks i den mån läget i stort medgav ett 
snabbare uppgivande av området i riktning Kemi, längs Bottenvi
kens kust samt utefter vägen Pudasjärvi-Rovaniemi. 

De sista dagarna i september slog den första finska blixten ned 
från klar himmel. Den träffade stridsgrupp "W est", vilken befann 
sig under förflyttning från Uleåborg mot Pudasjärvi för att där 
förena sig med 7. Geb.Div. Även om förlusterna blevo små, så hade 
likväl nu de finska vapnen vänts mot de förutvarande vapenbröder
na. Ett ultimativt krav från finnarna att tyskarna omedelbart skulle 
utrymma Pudasjärvi avslogs av chefen för 7. Geb.Div. med instäm
mande från AOK. 

Finnarna försökte genom överrumpling taga en bro vid Olhava. 
Företaget misslyckades visserligen men blev upptakten till hårda, 
krisfyllda strider i området Kemi-Torneå. Befälet inom detta om
råde fördes sedan den 21. september av chefen för Div.Gruppe K. 
Av huvuddelen av denna stridsgrupp - Geb.Jäg.Brig. 139 - be
funno sig brigadstab med III. bataljonen och Geb.Art.Abt. 124 (utom 
ett batteri) på marsch över Rovaniemi-Muonio, II. bataljonen med 
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ett bergsbatteri över Rovaniemi-Ivalo mot den planlagda säkrings
fronten vid Kautokeino. Denna detacherade stridsgrupp hade till 
uppgift att gruppera sig till försvar i den endast rekognoscerade 
säkringsställningen på den helt öde tundran före de första snöfallen 
och högvinterns inträde. Den erforderliga rekognosceringen av detta 
område, som under högvintern inte från något håll kan nås med 
fordon, hade lyckats strax innan den enda vägen mellan Alta och 
Kautokeino snöade igen. Detta företag hade karaktären av en verk
lig vinterexpedition på den arktiska tundran. 

Div. Kdo.K. hade i området Kemi-Torneå, förutom där befint
liga underhållsförband, av egna förband till en början endast en 
Geb.Jäg.Batl. och två artilleridivisioner. I och med lägets skärpning 
vid Kemi tillfördes den III. och VI. Jägarbataljonerna samt huvud
delen av stridsgrupp "West", vilken befann sig under förflyttning 
över Pudasjärvi mot Rovaniemi. Div.Gruppe K:s uppgift var att 
till mitten av oktober försvara omdl.det Kemi-Torneå. Därför 
gällde det att stoppa de från söder längs kustlandsvägen framryckan
de finnarna söder Kemi och att förhindra en över Bottenviken möj
lig landstigning. Med till förfogande stående krafter var detta en 
knappast lösbar uppgift utefter den 100 km långa kusten. Men 
AOK hade för ögonblicket inte några andra krafter till förfogande. 
I atm�ledningen hade man på känn, att ryssarna fötberedde någon
ting långt däruppe i norr, och att ett oväder från finsk sida skulle 
bryta lös mot området Kemi-Torne&. Och mellan dessa väntade 
brännpunkter var det icke mindre än 700 km. Man frågade sig, 
var det skulle braka lös först. 

För förloppet av XVIII. och XXXVI.(Geb.)A.K:s förflyttningat· 
och därmed för den lyckliga utgången av hela operation "Birke" 
överhuvud taget var det av avgörande betydelse att Rovaniemi
området hölls så länge de båda kårernas marsch över Rovaniemi mot 
norr och nordnordöst pågick. Men ännu behövde de icke marschera 
för sitt liv. Tempot i deras förflyttningar bestämdes i stället av 
kraven från ledningen av underhållstjänsten. Denna krävde obön-· 
hörligt tiden intill den 12. oktober för att från Rovaniemiområdet 
hinna undanföra livsviktiga underhållsanstalter och förråd till de 
för operationen avsedda slutgrupperingarna. 

Trots bekymren för Ishavsfroten måste armeledningen insätta 

132 



flern förband i området Kemi-Torneå, däribland sådana som av
setts såsom snabba, rörliga reserver på den vidsträckta Ishavsfron
ten. Till och med M. G. Ski-Bdg. måste återkallas, när den redan 
med två bataljoner befann sig under transport norrut mer än 100 km 
från Bottenviken. 

Finnarna hade naturligtvis klart för sig, var de skulle kunna 
tillfoga tyskarna ett förintande slag. Medan den finska divisionen 
Puroma stötte fram över Pudasjärvi mot Rovaniemi och angrep 
7. Geb.Div., trängde finska pansardivisionen Lagus, förstärkt med
15. brigaden - i vilken ingick de allra modernaste tyska storm
artilleripjäser - fram från Uleåborg mot Kemi, På öarna utanför
Kemi stod den finska stridsgruppen Pennanen. I och omkring Kemi
uppehöllo sig finska trupper under - enligt tysk uppfattning -
förebärande av att utgöra evakueringsavdelningar, men de avvaktade
endast rätta ögonblicket för att ingripa mot tyskarna, Den 2. okto
ber satte sig framskjutna finska avdelningar blixtsnabbt i besittning
av bron över Torneälv och anföllo tyska undcrhållsanstalter kring
Torneå. De finska aktionerna i Torneåområdet syftade till besitt
ningstagandet av nyckelpunkter i terrängen, att slå där befintliga
tyska krafter - vilka endast utgjordes av underhållsförband - och
därigenom uppträda såsom förtrupp för ett landstigningsföretag av
en finsk division mot Torneå. De tyska underhållsförbanden försva
rade sig så gott de kunde. Men snart nog var det finnarna, som hade
läget kring Torneå i sin hand. Finnarnas landstigning i Torneå
kunde tyskarna på grund av dåligt väder endast störa genom en
staka flyganfall. Aven om finnarna från början otvivelaktigt voro i
förhand, måste tyskarna våga sig på försöket att genom anfall såväl
norrifrån längs gränsvägen (Rovaniemi-Muonio) utfört av den
genom ilmarscher framförda M.G, Ski-Brig, - som söderifrån på
ömse sidor vägen Kemi-Torneå - utfört av stridsgrnppen Krenzer
- reda upp läget kring Torneå.

På utgången av detta anfall hängde, vem som skulle ta hem det
förvirrade spelet. Det gällde för tyskarna att snabbt bemästra situa
tionen, innan trycket från den finska pansardivisionen söderifrån 
mot Kemi fick avgörande inflytande på stridens utgång. Nu visade 
sig emellertid vådorna av, att tyskarna tillåtit den finska strids
gruppen Pennanen att stå alldeles inpå Div.Grnppe K. Efter en del 
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begynnelseframg3.ngar körde det mot Torne& fr3.n norr och sydöst 
utförda anfallet fast. Finnarna hade under tiden landsatt sina 3. 
och 11. divisioner. Förlusterna blevo höga pli. b3.da sidor. Söderifrån 
vann den finska pansardivisionen terräng i riktning mot Kemi över 
vida underlägsna tyska styrkor, och slutligen bröt gruppen Pennanen 
in i Kemi. I detta synnerligen kritiska läge kunde endast ett snabbt 
beslut rädda den svaga och hopträngda Div.Gruppe K. och omintet
göra finnarnas operativa avsikter: att avskära reträtten vid Rovanie
mi för XVIII. och XXXVI.(Geb.)A.K. samt att med delar slå fram 
mot Muonio. Därför innebar ordern till Div.Gruppe K., att den 
skulle draga sig tillbaka från Kemiområdet på ömse sidor om Kemi
jokidalen mot Rovaniemi och att därvid fördröja finnarna, medan 
den mycket försvagade stridsgrupp, som norrifrån hade anfallit 
Torne&, skulle fördröja finskt framträngande norrut eller österut 
över Sinettä mot Rovaniemi. 

Trots sv3.ra störningar och ett flertal kriser lyckades det för tys
karna att lösa upp härvan. Båda stridsgrupperna löste sina uppgif
ter så, att operationen i stort ej påverkades av händelserna. 

Den 8 oktober gavs order om att anfallet mot Torneå skulle av
brytas. Och den 15. oktober nådde Div.Gmppe K. Rovaniemi ge
nom Kemijokidalen. 

Återstoden av M.G./Ski-Brig., som hade utkämpat hårda stridei
vid gränsvägen, avlöstes av stridsgrupp E. (överste Esch), vilken 
bestod av förband u1· 7. Geb.Div. Av de båda genom striderna re
ducerade M.G.-bataljonerna samt den III., vilken ej varit i strid, 
omorganiserades M.G./Ski-Brig. på två bataljoner i I valoområdet. 
Om stridsgruppen E:s strider finns ingenting av betydelse att om
tala. Den drog sig tillbaka mot Muonio. 

Den finska aktionen mot Kemi och Torne& i förening med fram
stöten över Pudasjärvi mot Rovaniemi beredde tyskarna svåra be
kymmer, och förlusterna blevo stora på båda sidor. Företagen bundo 
ett antal snabba förband, vilka tyskarna inom ett fåtal dagar väl 
skulle ha behov av uppe i höga Norden som rörliga reserver. 

Dag och natt förde kärrkolonner fram allt, som bedömdes er
forderligt för den till vintern planlagda striden. 7. Geb.Div. käm
pade förbittrat mellan Pudasjärvi och Rovaniemi mot de allt luaf
tigare förföljande finnarna. Förband, vilka inte lä11gre behövdes 
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Riksväg 50 vintertid. 

för strid eller för att besätta skyddsställningen söder Rovaniemi, 
marscherade norrut. Ställningen vid Rovaniemi gick längs . vägen 
till Pudasjärvi vid Rauna, längs vägen till Kuusamo strax öster om 
Kemijokiknät samt längs Sallavägen omedelbart ö'ster om Kemijärvi. 
Det gångjärn, kring vilket Lapplandsarmens förband svängde norrut, 
befann sig vid Savukoski. Medan finnarna trängde fram mot Ro
vaniemi från söder och väster, uppgåvo ryssarna förföljningen av 
XVIII.(Geb.)A.K. utefter Kuusamovägen och av XXXVI.(Geb,) 
A.K. längs Sallavägen omedelbart efter överskridandet av den i va
penstilleståndet fastställda nya rysk-finska gränsen. 

Trots finnarnas ingripande gick emellertid till slut operation 
"Birke" enligt uppgjord plan. 

E. Operation "Nordlicht".6 

Under tiden hade AOK (Lapplandsarmen) under nära samverkan 
med AOK Norwegen framhållit för OKW, att det planlagda för-· 

6 Se skissbilagor 3-5.
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svaret av den lappländska tundran med till förfogande s�ående kraf
ter, och främst på grund av underhållssvårigheterna i detta område, 
vilade på en betänkligt svag grund. Beslutet att i överensstämmelse 
med AOK fötslag uppge hela finska Lappland och Nordnorge in
till Lyngenfjorden fattades den 4. oktober, sedan den tyske rustnings
ministern förklarat, att han i fortsättningen ansåg sig kunna avvara 
nickeln från Petsamo. 

Lapplandsarmen och de inom dess område grupperade förbanden 
ur marinen och flygvapnet måste över den arktiska tundran - och 
den högnordiska vintern till mötes - utföra ett de 200 000:des 
härtåg, ett i krigshistorien enastående företag. 

Framför den alltjämt intakta och fasta Ishavsfronten stodo vida 
överlägsna i-yska stridskrafter beredda till anfall. Finnarna tryckte 
hårt på söder om Rovaniemi och i området Kemi-Torneå. Matsch
underhållet var ännu ej förberett, och kunde inte heller vara det, 
eftersom tyskarna alltjämt hade svåra bekymmer med att organisera 
slutställningarna för operation "Birke". Riksväg 50 var ej framkom
lig vintertid mellan Porsangerfjorden och Tanafjord. En total kata
strof. skulle träffa den trupp, som pil den sträckan råkade ut för 
svärn snöfall och stormar. Det oaktat måste i alla fall av rent nöd
tvång den omkring 100 000 man starka Ishavsfronten dragas till
baka utefter denna väg. Det fanns ingen annan. Underhållsartiklar 
av alla slag och beräknade för en tid av 9-12 månader och mera 
funnos upplagrade bakom Ishavsfronten. Många förband - t, ex. 
kustartilleriets - voro bundna till sina grupperingsplatser och där
för endast i begränsad omfattning flyttbara med egna transport
medel. Allt som skulle flyttas på riksväg 50 till Narviksområdet 
mäste med färja fraktas över den 12 km breda Lyngenfjorden. Ut
efter marschvägen mäste rastplatser anordnas i form av tältläge1· för
sedda med lager av bränsle (kol). Underhållsstödjepunkter med livs
medel och stridsmedel måste också "trollas" fram. Alldeles särskilt 
omsorgsfullt mäste vägunderhållet under vintern organiseras: snöröj
ning och öppethållning vid snöfall, sandning vid halt väglag, istånd
sättning av skador av alla slag pä vägbanan och pä konstbyggnader. 
Ingen snötunnel - och det fanns sådana med upp till 10 km längd 
- fick gå upp i rök genom sabotage, flyganfall eller slarv och lätt
sinne, ingen exponerad vägsträcka fick sprängas genom fientliga
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Mynningen av en 9 km lång snöttmnel på riksväg 
50 vid Repparf jell, 70 km nordväst Kirkenes. Lägg 
märke till anslagstavlan med uppgift om platsen 
samt kilometeranslaget vid tunnelingången. 

företag. Och riksväg 50 mellan Kirkenes och Narvik var mer än 
1 000 km lång. 

Denna "vinterexpedition" sysselsatte tyskarna helt och hållet allt
ifrån det att kodordet "Nordlicht" den 4. oktober kom till arme.
staben och intill årsskiftet. Den fiende,. som det nu gällde att b�
tvinga, var den arktiska vintern med snö, köld och stormar på den 
trädlösa, intet skydd erbjudande, folktomma tundran. 

Ishavsfrontens förband-XIX,(Geb,)A.K. - under befäl av gene
ral Ferdinand Jodl måste åtminstone få några dagar på sig, annars 
skulle alla deras förråd och fast uppställda vapen gå förlorade. 
Transportfartyg måste föras till Kirkenes och skyddas av sjöstrids
krafter för att undanföra förråd och vapen, framför allt kust
artilleripjäser. Frågan var, om britterna och ryssarna skulle tillåta 
dessa sjötransporter. Och när skulle ryssarna, vilka säkert förstod 
vad det var fråga om, slå till för att försöka hindra företaget? Det 
borde ju vara lockande för dem att få krossa åtminstone Ishavsfron
ten och taga till fånga förbanden i området Petsamo-Kirkenes, 
innan dessa bröto upp och undkommo liksom XVIII. och XXXVI. 
(Geb.)A.K. 
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Av operativa skäl skulle Ishavsfronten ej komma i rullning förrän 
i mitten av oktober, ty den utgjorde både gångjärn och stoppbom 
mot öster. Den måste hålla så länge, att förflyttningarna på Ishavs
vägen nådde trakten av Ivalo. Där fick vägen över Ivalo-Enare till 
Porsangerf jorden, på vilken förband marscherade, under inga om
ständigheter avbrytas. Såsom ett avsteg från den ursprungliga pla
nen för 6.SS Geb.Div. och 163. Inf.Div., vilka i operation "Birke" 
skulle förflyttas mot Kolosjoki respektive Ivalo, lades växeln om · 
till vägen Rovaniemi-Muonio-Lyngenfjorden i avsikt att förkorta 
marschvägarna och avlasta riksväg SO. 

Vid övergången från operation "Birke" till operation "Nordlicht" 
krävde OKW hemsändning snarast möjligt av "närstående" för
band till de vid Tysklands gränser hårt kämpande fronterna: 2. Geb. 
Div., som alltjämt stod vid säkringsfronten öster om nickelgruvorna 
i Kolosjoki, 163. Inf.Div., vars främsta delar redan igångsatt för
flyttningen från Sallavägen mot Ishavsfronten, och 6.SS Geb.Div., 
vilken från Kuusamo närmade sig Rovaniemi. 

Man måste gripa till alla medel för att leda och tidsmässigt reglera 
allt som skulle göras ifråga om ledning och organisation. Intet mo
torfordon blev, trots de långa vägarna, stående av brist på drivme
del, ingen soldat förfrös eller svalt på grund av bristande omvård
nad eller förplägnad. Inte vid något tillfälle strejkade förbindelserna 
med hemlandet (telefonledningen gick genom hela Norge) eller till 
berörda styrkechefer. Erforderliga broar blevo färdiga i tid. Sedan 
de fyllt sitt ändamål åter sprängda. Transportmedel för övergång 
av vattendrag och fjordar funnos vid angiven tid på rätta platser 
och kunde trots vintern ombesörja alla erforderliga transporter. 

Förbandscheferna visade sig utan undantag vuxna sina uppgifter. 
Nu var det truppens tur att visa, om den kunde bemästra de krav, 
som en återtågsoperation över den arktiska tundran vintertid ställde, 
ehuru truppen hade år av ställningskrig bakom sig. 

Tyskarnas allvarligaste bekymmer gällde den annalkande vintern 
med snöfall och kyla, med ishalka på de branta och smala vägarna, 
med stormar över den skoglösa tundran, som omöjliggöra varje för
flyttning av människor, djur och motorfordon, och som endast till
låta de starkaste fartyg att befara Ishavets kuster. Dessa bekymmer 
hopade sig över staberna, när vägskälen kring Kemi-Torneå gingo 
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förlorade och tyskarna varken kunde eller fingo insätta ytterligare 
krafter där. Tvärtom måste de taga risken att avbryta slaget för 
att endast fördröja de vida överlägsna finnarna. De rörliga styrkor, 
som befunno sig i strid kring Kemi-Torneå, måste omedelbart av
lösas och snarast förflyttas såsom "Feuerwehr" norrut till Ishavs
fronten. Ty den 7. oktober urladdade sig mot densamma det oväder, 
som sedan veckor dragit sig samman. 

Den sovjetryska operationsplanen.7 

Enligt operationsplanen avsågo ryssarna att anfalla med en strids
grupp på frontens högra flygel från området söder om Chapr-sjön 
samt med marininfanteri från Srednij-halvön i riktning Petsamo för 
att omfatta och slå tyskarna i området sydväst Titovkafloden. Från 
mynningen av Zap. Litsa (Västra Litsa) till Chapr-sjön skulle man 
binda motståndaren och hindra honom från att omgruppera sina 
reserver eller att förflytta trnpperna i detta område mot den ryska 
huvudanfallsgruppen eller västerut. Sedan denna uppgift lösts, skulle 
de framryckande trupperna besätta Petsamo och Luostari samt fort
sätta till en linje Trifonejärvi-Kallojaur. Offensiven skulle där
efter fortsätta västerut i anslutning till vägarna Petsamo-Kirkenes 
och Luostad-Nikel (nickelgruvorna vid Kolosjoki) för att slå åter
stoden av de retirerande tyska förbanden och rycka fram till norska 
gränsen. 

Operationsplanen angav, att man skulle bryta igenom fiendens 
försvarsställningar i områdena kring Chapr--sjön och höjden 237. 
Huvudanfallet skulle riktas mot Luostari och Petsamo, slå XIX.

(Geb.)A.K. samt besätta en försvarslinje i fiendens bakre område: 
linjen Trifonajärvi-Petsamo-Pilgujärvi-Kallojaur. 

För tryggandet av huvudanfallsgruppens öppna, vänstra flank 
skulle lätta, motoriserade förband insättas, vilka från offensivens 
början skulle företa en fullständig kringgång av tyskarnas högra, 
oskyddade flank i helt väglös terräng, De skulle vid slutet av offen
sivens andra dag besätta vägskälet 9 km väster om Luostari och 

1 Uppgifter om i den ryska offensiven deltagande förband och deras styrkor 
har ej kunnat fastställas. 
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därigenom beröva tyskarna möjligheten att förflytta reserver från 
området Nikel-Salmijärvi-Akhmalahti samt avskära deras reträtt 
från Luostariområdet västerut. 

Marininfanteriförband tillhörande det nordligaste försvarsområdet 
skulle genombryta tyskarnas befästa ställningar på fjällryggen Musta 
-Tunturi och genom anfall i riktning mot Petsamo hjälpa huvud
anfallsgruppen att inringa och förinta motståndaren i området Ti
tovka Reka (Titokvafloden)-BoL Zap. Litsa (Stora västra Litsa).

För att underlätta genombrytningen av landtungan till Srednij
halvön och besättandet av Petsamo skulle Norra flottan landsätta 
marininfanteri på södra stranden av fjorden Mattivuono och i Liina
hamari. Fartyg ur Norra flottan skulle dessutom tillsammans med 
flyg trygga de framryckandes flank mot havet. 

Operationsplanen, som grundades på ett väl genomfört bedöman
de, avsågs leda till, att huvudanfallet skulle riva upp och slå tys
karnas starkaste krafter samt att de anfallande trupperna fram
fördes den kortaste vägen till de viktigaste målen Petsamo och 
Luostari - samt därefter till Ishavskusten. Tyskarna kring Bol. 
Zap. Litsa och på näset till Srednij-halvön hotades även med in
nngmng. 

Det första - och för hela händelseförloppet avgörande - slaget 
träffade den vidsträckta, stödjepunktsaktigt besatta säkringsfronten, 
som hölls av 2. Geb.Div. Detta ryssarnas mot ett avgörande sik
tande, våldsamma anfall med starkt artilleriunderstöd och med in
sats av stridsvagnar och flyg kunde säkringsfronten ej stå emot. Med 
sitt överlägsna och för strid på den väglösa tundran organiserade, 
utbildade och utrustade infanteri strömmade ryssarna in genom 
säkringsfrontens av nödtvång stora luckor, utmanövrerade stödje
punkterna och - om de ej redan hade nedkämpats av elden - inne
slöt och likviderade dem genom efterföljande förband. Detta är ett 
oundvikligt öde för dylika enstaka stödjepunkter, när de anfallas av 
överlägsna krafter, och om bakom dem ej finnas starka reserver, 
vilka kunna kastas in i stridens brännpunkter. 

Den ryska huvudstöten riktades mot Luostari för att där vinna an
slutning till Ishavsvägen och därifrån ingripa i den djupa flanken 
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eller - rättat·e sagt - i ryggen på de fasta fronterna vid Litsa och 
näset till Srednij-halvön. 

2. Geb.Div. träffades hårt av ryssarnas första anstormning. Den
förlorade snabbt terräng västerut, upptogs och understöddes av 
Radf .Brig. "Norwegen" samt en bataljon, som per lastbilar transpor
terats från Srednij-näset till 2. Geb.Div. Genom divisionens tillbaka
gång gick dess samband med 6. Geb.Div:s mot söder vända frontav
snitt förlorat. Ryssarna insågo snabbt den härigenom erbjudna möj
ligheten att slå mot 6. Geb.Div:s rygg och att taga denna divisions 
huvudväg. På grund av lägets utveckling måste 6. Geb.Div. tidigare 
än som avsetts uppge den mot öster framskjutande Litsa-ställningen. 
Natten 9.-10. oktober gick divisionen ur sina gamla ställningar. 

Samma natt landsatte ryssarna från Fiskarhalvön väster om dennas 
näs med omkring 50 stormbåtar en stridsgrupp, vilken skulle kring
gå Div.Gruppe van der Hoops västra flygel vid fronten på näset. 
Efter trumeldsartad artilleriförberedelse och i tät snöstorm gingo 
ryssarna natten till den 10. oktober till anfall mot näsets västra av
snitt. Genom detta anfall och den landstigna stridsgrnppens omfatt
ningsmanövrer råkade västra flygeln i gungning. Detta ryska före
tag utgjorde inom slagets ram norra skänkeln på den kniptång, som 
skulle avskära alla öster om Srednij-näset och vid Litsafronten grup
perade tyska förband. Försvaret på näset måste uppgivas. Genom 
fördröjande försvar sinkade Div.Gruppe van der Hoop ryssarnas 
framryckning. 

Nu hade hela Ishavsfronten kommit i rörelse - tidigai-e än som 
var önskvärt med hänsyn till den förestående stora operationen, 
"Nordlicht" - och framför allt för utrymningsåtgärderna i om
rådet Kirkenes-Petsamo. Initiativet låg hos fienden. Han hade satt 
igång, och det var han som nu bestämde slagets tempo och förlopp. 
Enligt tysk uppfattning manövrerade ryssarn,i anmärkningsvärt 
skickligt och smidigt och drevo fram sina stöt- och omfattningskilar 
tvärs över tundran i avsikt att ta behärskande höjder, avskära vägar 
och bilda lokala "mottin". 

Det ryska huvudtrycket insattes även i fortsättningen mot 2. Geb. 
Div. i riktning mot Luostari. Ryssarnas förstahandsmål där vorn 
Ishavsvägen och flygplatsen. Inom XIX.(Geb.)A.K:s stab insåg man, 
att ryssarna syftade till att främst genom manövrer försöka att 
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bringa den framskjutande delen av Litsafronten på fall. På grund 
av motståndarens överlägsenhet löpte armekåren risken att krossas. 
I varje fall var faran för att kåren skulle lida svåra förluster stor, 
ty den förfogade endast över fåtaliga och svaga, lokala reserver att 
kasta in i striden. 

De fåtaliga farbara vägarna - Ishavsvägen, Tårnetvägen och 
Nikelvägen - utgjorde de "kanaler" genom vilka förbanden från 
Ivalo pch Kirkenes måste flyta fram för att nå riksväg 50. Av 
dessa skäl avbröts striderna kring Kemi och Torneå för att lösgöra 
de där stridande, talrika snabba förbanden och kasta fram dem till 
den 700 km avlägsna Ishavsfronten. 

Evakueringen av underhållsanstalterna kring Rovaniemi måste 
avbrytas för att lastbilar skulle kunna ställas till förfogande för 
transporten av förband ur 163. Inf.Div. utefter Ishavsvägen och för 
att hjälpa till med utrymningen av Ishavsfrontens bakre områden. 
Vad som fanns att tillgå av helt motoriserade förband, och vad som 
kunde skrapas samman till stridande enheter, lastades upp och rulla
de i ilmarscher norrut mot Kolosjoki (Nikel). 

Därest de mot Luostari framryckande ryska styrkorna eve�tuellt 
skulle nöja sig med en till rummet begränsad, endast taktisk omfatt
ning mot Tårnetvägen (förbindelsen mellan Kirkenes och Liinahama
ri), skulle de i Kolosjokiområdet inkastade tyska förbanden befinna 
sig i ett gynnsamt läge för att å sin sida genom motanfall ur flanken 
med god verkan träffa en sådan stöt från fienden. Luostari föll emel
lertid genom omfattning söderifrån. Därmed hade ryssarna beträtt 
Ishavsvägen och erövrat den nära fronten belägna flygplatsen. 

2. Geb.Div. trängdes norrut men höll sig fast vid vägen Luostari
Liinahamari. Om ryssarna satte in allting på att framtvinga ett av
görande, kunde man vänta deras anfall utefter Ishavsvägen norrut 
och samtidigt en framstöt i nordvästlig riktning tvärs över tundran 
mot Tårnetvägen. Men de kunde också genom en stöt västernt över 
Kolosjoki mot Kirkenes söka en vidare operativ lösning. Detta gjor
de de emellertid ej, vilket förmodligen blev räddningen för XIX. 
(Geb.)A.K. 

De utefter Ishavsvägen motortransporterade förbanden organise
rades på två stridsgrupper, vilka sattes in mot öster längs Kolosjoki
vägen och Ishavsvägen mot Luostari för att i demonstrerande syfte 
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anfalla Luostari. Det var ett riskabelt företag med dessa samman
rafsade och jämförelsevis svaga grupper, vilka saknade erforderligt 
artilled. Men läget var sådant, att stora risker måste tagas. Till en 
början vann anfallet terräng. Men ryssarnas motstånd blev allt 
hårdare, och snart övergingo de i sin tur till anfall. De här bundna 
tyska stridskrafterna hade väl behövts länge norrut, där fienden an
föll de i området kring Liinahamari sammanträngda tyska förban
den ur XIX.(Geb,)A.K. Denna kår råkade ut för flera krisartade 
lägen. Så landsatte ryssarna nattetid och i dimma efter att ha ned
kämpat de tyska batterier, som spärrade Petsamofjorden, en stl'ids
grupp vid Liinahamari. Och ryska pansarförband stötte fram i ryg
gen på det alltjämt öster 0111 Petsamojoki kring Parkkina stående 
brohuvudet, Tempot i tyskamas tillbakaryckning måste drivas upp, 
vilket var till förfång för utrymningen av Kirkenesområdet. Och 
undanförseln härifrån av gods av alla slag blev som att hälla vatten 
i ett såll, eftersom många av de till Kirkenes beordrade transport
ångarna sänktes dels innan de lastats, dels efter lastningen genom 
anfall från sjön och framför allt från luften. Tyskarna lyckades 
emellertid undanföra så mycket sjövägen, att marschunderhållet 
utefter riksväg 50 intill Narviksområdet säkerställdes. 

När XIX.(Geb.)A.K. hade den finsk-norska gränsen bakom sig, 
såg det ett tag ut som om de ryska styrkorna inte skulle följa efter 
in på norskt territorium. Uppehållet i den tyska framryckningen 
kom armekåren väl till pass. Den hann organisera. det fördröjande 
försvaret kring Kirkenes och sända undan förband, vilka inte er
fordrades för den fortsatta striden. I Kirkenes-ställningen - mellan 
Langfjord och Tårnet - skulle Kirkenes försvaras endast så länge 
som betingades av utrymningsåtgärderna. 

Slaget hade som nämnts träffat 2.Geb.Div. hårdast, Såsom första 
förband drogs den nu ur striden och sattes i marsch över Tårnet 
mot Salmijärvi. Ryssarna syntes nu ha blivit på det klara med, att 
de inte skulle lyckas ta Kil'kenes endast genom ett frontanfall på 
ömse sidor om Tårnetvägen. De tillgrepo därför sin ursprungliga 
metod med våldsamma omfattningsmanövrer. De kastade sig över 
kårgruppen Rubel, vilken hade dragit fienden på sig vid Kolosjoki
och Ishavsvägarna. Här insatte ryssarna pansar, artilleri och attack
flyg i en omfattning som aldrig tidigare och möjlig endast på den 
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trädlösa tundran. Men även dessa strider avgjordes genom omfatt
ning, kringgång och framträngande genom luckor av ryska tenäng
gående förband i den oöverskådliga tundra- och buskterrängen. 

På de ändlösa tundravidderna utgöra till och med fältstarka ba
taljoner endast små stridsenheter. Där det i dylik terräng inte finns 
en av människor besatt front utan luckor, där kunna fiendens stöt
kilar lätt tränga in i och spalta upp försvarssystemet. Fristående 
flyglar bli i regel kringgångna, utan att man märker det, och om
fattas. Endast på djupet grupperade reserver kunna möta dylika 
aktioner och manövrer. Tunna, alltför utdragna fronter, vilka ut
sättas för hårda anfall, reagera som hårt spända band, när de skäras 
av. Som ett sådant spänt band var kårgruppen Rubels front, upp
delad på två stridsgrupper vid Kolosjoki- och Ishavsvägarna. För
band ur 163. Inf.Div., motoriserade delar av 6.SS Geb.Div., den 
nyorganiserade M.G./Ski-Brig. Finnland, AA 776 och andra smärre, 
självständiga armeförband stredo förtvivlat. Men det lyckades l'ys
sarna att steg för steg tränga tillbaka denna tyska front mot Kolo
sjoki och Salmijärvi. 

Sedan uppgifterna i det vidsträckta Rovaniemi-området hade lösts, 
övertog Gen.Kdo. XXXVI.(Geb.)A.K. befälet på detta frontavsnitt, 
varvid under striderna om Kolosjoki 2. Geb.Div. ännu en gång 
måste gripa in. När de viktigaste förråden hade undanförts -
främst nickelmalm från Kolosjoki-området - och sedan vägen Sal
mijäl'vi-Kirkenes inte längre behövdes för dessa ändamål, uppgavs 
Kolosjoki-området. De förband, som kämpat där togo under befäl 
av Gen.Kdo.XXXVI.(Geb.)A.K. vägen mot Ivalo för att där slå 
in norrut och över Enare-K�rasjok nå riksväg 50. 

På vägen mot Ivalo förde XXXVI.(Geb.)A.K. endast eftertrupps
strider mot en svagare motståndare, som förföljde längs Ishavs
vägen. Kirkenes utgjorde fiendens främsta mål och drog som en 
magnet huvuddelen av de ryska förbanden till sig. Kirkenes förstör
des dels av tyskarna, vilka lyckades undgå inringning och strömmade 
in på riksväg 50, dels av ryssarna genom våldsamma flyganfall. 

Utefter denna väg flöt nu hela strömmen av soldater, hästar och 
fordon ända till Lyngenfjorden, oupphörligt, dag och natt, vecka 
efter vecka. Dagarna blevo allt kortare, eftersom solen på dessa 
höga breddgrader i slutet av oktobel' endast höjer sig en kort stund 
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över horisonten för att till slut alldeles försvinna under långa tider. 
Från Kirkenes följde ryssarna efter endast till Tanafjorden. 
Närmaste marschmålet för XIX.(Geb.)A.K. var Porsangerfjorden. 

Dit ålåg trafikregleringen på riksväg 50 Gen.Kdo.XIX.(Geb.)A.K. 
Umbärliga motoriserade förband tillhörande denna kår fick förflytta 
sig fritt till slutmålet söder Lyngenfjorden. Man hade tur med 
vädret. Inga snöfall inträffade, medan XIX.(Geb.)A.K. marscherade 
vägsträckan övei- fjället mellan Tana- och Porsangerfjordarna, en 
sträcka som var mycket svår att hålla öppen vid snöfall. 

Medan XXXVI.(Geb.)A.K. efter att ha avbrutit striderna i om-
1·ådet Luostari-Kirkenes norrifrån förflyttades mot Ivalo, avskär
made 169. Inf.Div. området mot söder grupperad i "Skydds
vallställningen". Divisionen hade hållit Savukoski - huvudorten för 
förflyttningarna över Rovaniemi norrut - så länge detta ansetts 
rådligt, varefter den drog vidare till Sodankylä, där den nådde fram 
till Ishavsvägen. Hädfrån skulle divisionen fördröja finnarnas fram
i-yclming så länge, att förbanden från Ishavsfronten hunno passera 
I valo på sin väg norrut mot Porsangerfjorden. När divisionen där
efter drog sig tillbaka, förstörde den grundligt Ishavsvägen och satte 
eld på de människotomma boningshusen samt på snöskärmarna ut
efter vägen. 

Föi- AOK, som vid den ryska offensivens början mot Ishavsfron
ten, hade flyttat till en för operation "Birke" förberedd uppehålls
plats (vid kilometerpåle 13) på Enarevägen för att befinna sig så 
nära den nya brännpunkten som möjligt, avtecknade sig mot den 
operativa horisonten ånyo ett farligt hot. Den tyska signalspaningen 
inrapporterade nämligen uppmarschen av en rysk armegrupp om 
flera divisioner framföi- "säkringsfronten" vid Lutto. Eller kanske 
var uppmarschen redan avslutad och stöten mot Ivalo igångsatt? 
Insatt flygspaning kunde ej fastställa vare sig truppsamlingar, för
flyttningar, nya vägar eller spår inom det angivna området. Men 
detta utgjorde naturligtvis ej något säkert bevis för, att det ej fanns 
ryska trupper i de skogklädda ödemarkerna. Och i sådan terräng 
tar markspaning avsevärd tid. Till dess denna bekräftat radio
respektive flygspaningens resultat, måste man i armestaben för alla 
eventualiteter räkna med, att radiospaningens rapporter voro riktiga. 
Man måste därför redan samma natt, då radiobilden av fienden 
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lades pi operationsavdelningens bord, sända fram till förfogande 
stående förband medelst improviserad motortransport österut utefter 
Lutto-vägen, fram till de svaga krafter, vilka tryggade vid rysk
finska gränsen. Därige1,1om ville man uppfånga och om möjligt så 
länge fördröja en eventuell rysk framstöt utefter Lutto-vägen mot 
de rekognoscerade upptags- och spärrställningarna, att de från norr 
och söder om Ivalo marscherande förbanden skulle hinna svänga in 
på vägen till Enare. 

Emellertid rapporterade markspaningen påfallande snabbt, att det 
ej fanns någon fiende inom det misstänkta området. Det hela var 
således en fint från rysk sida. 

I stort sett fyra divisioner slussades igenom I valo. Det lyckades 
därför ej för ryssarna att störa förflyttningarna via denna synner
ligen känsliga vägknutpunkt. 

På Enare-vägen fick 169. Inf.Div. åter utgöra eftertrupp, tätt 
följd av finska stridskrafter ända till finsk-norska gränsen vid 
Tanajoki, medan ryssarna även här avstod från vidare förföljning. 
Utefter Enare-vägen kom det inte mera till några större strider. 

Tillbakaryckningen längs vägarna Rovaniemi-Muonio och Tor
neå-Muonio gick planenligt. Finnarna följde hela tiden tätt i hä
larna. Muonio-omdl.det måste några dagar försvaras av 6.SS Geb. 
Div. och av stridsgrupp E. för att man skulle hinna undanföra där 
upplagrade förråd. Div.Gruppe K. grupperades i linjen Palojoensuu 
-Enontekiö för att i denna trygga "Sturmbock-ställningens" ut
byggnad av 7. Geb.Div. samt upptaga 6.SS Geb.Div. och strids
grupp E.

Mot slutet av november kunde även Palojoensuu-ställningen upp
ges. 6.SS Geb.Div. samlades i området Palojoensuu-Karesuando 
och drog sig under första tredjedelen av november genom "Sturm
bock-ställningen" närmast till Narvik för vidare befordran till Tysk
land. Den utbyggda "Sturmbock-ställningen" måste hållas så länge, 
att de utefter riksväg 50 marscherande trupperna hade fått Lyngen
fjorden bakom sig. Med "Sturmbock-ställningen" som skydd skapa
des en ny försvarsställning - Lyngenfronten - mellan treriksröset 
och Lyngenfjorden. Slutligen skulle Lyngenställningens landfront 
komma att förlöpa genom ren högfjällsterräng. Denna fjällställning 
erhöll namnet Kitdalställningen efter huvuddalen och var av naturen 
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Lyngenfjord. 

så stark, att tyskarna ansåg den såsom ointaglig. Men utbyggnaden 
drog långt in på året 1945. Därför måste man nära norsk-finska 
gränsen bygga en mellanställning, som måste försvaras och hållas 
tills Kitdalställningen blev färdig. Terrängen tvingade till, att den 
nära gränsen belägna Kilpisjärviställningen i huvudsak måste för
läggas till finskt område. 

Den tyska armeledningens största bekymmer kring månadsskiftet 
oktober-november var de långa marscherna för XIX.(Geb.)A.K., 
XXXVI.(Geb.)A.K. samt alla de armeförband, vilka hade måst sättas 
in på Ishavsfronten, längs riksväg 50, över Lyngenfjorden till Nar
viksområdet. Vid vägskälet i Lakselv vid Porsangerf jordens innersta 
del inträffade i början av november de främsta delarna av de från 
Kirkenes och Ivalo kommande förbanden. Vad som bedömdes ej 
oundgängligen erforderligt för deras fortsatta förflyttningar och för 
eventuella strider med till lands förföljande eller över havet trans
porterade fientliga styrkor, vilka opererade mot riksväg 50, skicka-
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des i förväg. Särskilda trafikregleringsavdelningar svarade för led
ningen av dessa enheters marsch. 

Det var många och viktiga detaljer, som hade måst planläggas och 
organiseras för marscherna på riksväg 50: 

1. marschgruppernas organisation ifråga om sammansättning, ut
rustning och beväpning,

2. tidpunkter och marschavstånd för de förband som skulle
"slussas" in på den smala vägen,

3. tidtabeller för fram- och återgående trafik, ty viss mötande
trafik: var oundviklig både med hänsyn till underhållstjänsten
och för utrymningen,

4. reglering av marschtider för fotmarscherande och motorise
rade förband, eftersom vägen ej medgav omkörning eller pa
rallelltrafik,

5. organiserandet av snöröjning samt av vägarbetsförband, vilka
hade att ombesörja sandning,

6. marschernas skydd mot allierade sjöstridskrafter. Denna upp
gift uppdrogs åt dels "fasta" förband ( dvs. förband utan egna
transportmedel), dels särskilda härför avdelade snabba för
band, såsom M.G./Ski-Brig. Finnland, Radf.Brig. Norwegen,
spaningsavdelningal' och pansarjägare,

7. organiserandet av marschunderhållet,
8. anordnande av lägerliknande rastplatser med uppvärmbara

tält och masonithyddor samt enkla vindskydd för hästarna,
9. sjötransport av förband utan egna transportmedel samt av

krigsfångar,
10. inrättandet av färjeförbindelser över K vaenangen och

Lyngenfjorden i samverkan mellan pionjärer och transport
enheter ur marinen, m. m., m. m.

På grund av den glesa bebyggelsen och därmed svårigheten att 
ange platser på kartan utmed riksväg 50 hade man för att under
lätta ledning, ordergivning och rapportering uppsatt pålar med en 
tavla, pll. vilken kilometertalet fanns angivet. 

På var femte till tionde kilometer inträttades sambandsplatser med 
telefon och på var trettionde till femtionde med radio. 

300 officerare och två motoriserade bataljoner ombesörjde trafik
reglering och förmedling av order till de marscherande trupperna, 
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Varje fötband och varje bilförare fick en skiss, på vilken riksväg 
50 med sina kilometertal var inritad. 

Invid motsvarande kilometertal funnos tecken enligt särskild för
klaring på skissen, vilka angåvo befintligheten av: utlämningsställen 
för proviant, furage och ammunition, bilverkstäder, bärgningstjänst, 
drivmedels- och bilringsförråd, utlämningsställen för sjukvårds- och 
veterinät·materiel, samlingsplatser för sjuka, samlingsplatser för sjuka 
hästar, bränsleförråd, snöröjningsavdelningar, rastplatser m. m. 

Av det här uppräknade framgår, att förberedelserna för förflytt
ningen av Ishavsfrontens omkring 100 000 man starka förband kräv
de ett omfattande och minutiöst stabsarbete. Den operation, som 
skulle genomföras, hade närmast karaktären av en stor expedition. 
Försummelser eller felaktigheter vid planläggningen skulle ha blivit 
mycket svåra att rätta till och kunnat leda till katastrof. Såsom 
exempel på hur en enda liten brist i utrustningen kom att inverka 
skall här framhållas följande. Förslitningen av hästarnas vinterbeslag 
blev långt snabbare och större, än vad man hade räknat med. Detta 
hade sin orsak i de hårdfrusna och mångenstädes isbelagda vägarna. 
Man måste därför snarast anskaffa ersättning. Samtliga i Norge be
fintliga förband "kammades" rena på hovbeslag, och särskilda små
fartyg fick transportera dem till de olika marschgrupperna. Detta 
lyckades. Om så ej blivit fallet, skulle hästarna aldrig ha kunnat 
ta sig fram på de ishala vägarna. 

Den generalstabsofficer, som hade hand om marscherna, ville ej 
släppa in flera förband på riksväg 50 vid Lakselv än som fät·jorna 
vid Lyngenfjorden efter försiktig bel'äkning kunde hinna frakta 
över. Men om man hade handlat enligt denna modell, skulle stora 
styrkor blivit liggande i veckor i området kring Karasjok-Lakse
fjord-Porsangerfjord. Och man visste ju ej, vad fienden kunde ta 
sig för. Det gällde att sätta fart på förflyttningarna, ty varje väntan 
kunde medföra ökade svårigheter genom snöfall och ishalka. Därför 
igångsattes en "flytande rörelse" med väl tilltagna buffertavstånd 
mellan marschgrupperna. Det blev en hård marsch för trupperna, 
en marsch som drog ut över flera veckor i polarnattens mörker. Fot
trnpperna marscherade i mörker, medan de motoriserade förbanden 
utnyttjade de få och dunkla dagtimmarna. 

Till alla de svårigheter, som voro förbundna med tillbakaryck-
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Gebirgsjäger pJ, vintermarsch i Nordnorges dunkla 
dagsljus. Ett flertal utrnstningsdetaljer kunna här 
studeras. 

ningen, kom ytterligare en faktor, som bidrog till att i väsentlig mån 
försvåra hela den stora operationen. OKW ansåg det nämligen er
forderligt att så grundligt ödelägga Nordnorge norr Lyngenfjorden, 
att en eventuellt förföljande fiende allvarligt skulle hindras i sina 
operationer. Men inom ett på detta sätt förhärjat område funnos 
inga livsbetingelser för den bofasta befolkningen, uppgående till om
kring 50 000 människor. Den måste därför evakueras. Om denna 
evakuering, varnm man kan läsa i både tyska och norska källor, 
skall här ej ordas närmare. Från tyskt militärt håll har framhållits, 
att evakueringen utfördes med all möjlig hänsyn till den olyckliga 
befolkningen. Men i Norge hyser man en helt annan uppfattning. 
Det djupt tragiska med denna evakuering av befolkningen och för
härjandet av Nordnorge är, att åtgärderna visade sig helt onödiga. 
Ty varken ryssar eller finnar följde de vikande tyskarna in på 
norskt territorium (med undantag vid och närmast väster om Kir
kenes), så som man tydligen räknat med inom OKW. 

Under loppet av januari skedde de egentliga "Nordlicht"-för
flyttningarna förbi Lyngenfjorden. Kilpisjärviställningen vid norsk
finska gränsen kunde besättas kring årsskiftet. Därmed voro förut-
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sättningarna givna för att draga 7. Geb.Div. ur "Stormbockställ
ningen" och Geb.Jäg.Brig. "Generaloberst Dietl"8 ur säkringsfronten 
kring Kautokeino. Och det sista draget i operation "Nordlicht" kun
de göras. 

I mitten av januari lämnades denna front med början österifrån. 
Under skydd av de långa nätterna lyckades man att obemärkt av 
finnarna draga trupperna tillbaka. 6.SS Geb.Div. upptog i Kilipis
järviställningen de från "Stormbockställningen"·och stödjepunkterna 
kring Kautokeino kommande förbanden. 

Detta blev avslutningen på operationerna "Birke" och "Nord
licht". 

F. De tyska tru.ppernas vinterutrustning m. m.

Vid en genomgång av krigsårens tyska krigs- och propagandatid
skrifter samt av tysk krigs- och efterkrigslitteratur berörande 20. 
Gebirgs-Armee påträffar man sällan några uppgifter, som äro äg
nade att belysa truppernas utrustning. Däremot ger det tämligen 
rikhaltiga bildmatel'ialet ganska goda möjligheter till en bedömning. 
Främst på grundval av detta bildmaterial skall här ett försök göras 
att kortfattat redogöra för åtminstone vissa detaljer i vinterutrust
nmgen m. m. 

De i 20. Gebirgs-Armee ingående bergstrupperna - från Oste1·
rike och Sydtyskland - voro ingalunda utrustade för krigföring 
norr om polcirkeln. I armen i övrigt ingående förband - infanteri
divisioner m. fl. - torde i jämförelse med bergstrupperna från bör
jan ha haft en utrustning som i än lägre grad lämpat sig för upp
trädande i höga Norden. 

Efter sin ankomst till Nordnorge (år 1940) och finska Lappland 
(år 1941) insågo tyskarna snart nog, att förhållandena vintertid 
krävde alldeles speciella åtgärder för att vidmakthllla truppens 
hälsa och stridsduglighet i övrigt samt för vården av djur och 
materiel. 

Fett, kött och skinnkläder ansågos utgöra de tre viktigaste förut-

8 Senare benämning pli 139. Geb.Jäg.Rgt., vilket med delar landsteg tillsammans
med general Dietl i Narvik 9/4 1940. 
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Spaningstrupp vintertid. 

sättningarna för att kunna uthärda och överleva den stränga hög
nordiska vintern. 

Man satte igång med att utföra experiment för att utröna den 
lämpligaste vinterklädseln. Därvid kom man underfund med, att 
flerskiktsprincipen var den ändamålsenligaste. Soldaten borde så
lunda bära ylleunderkläder närmast kroppen - 61. a. dubbla par 
kalsonger och två eller tre par sockor och/eller fotlappar eller en 
kombination av båda - däröver en rymlig uniform och ytterst 
skinnplagg av olika slag delvis beroende på verksamheten. 

Redan i november, innan kölden blivit alltför svår, utrustades 
varje man med skinnplagg: mössa, jacka, väst och byxor. (Enligt 
tysk utsago. Man har emellertid skäl att betvivla detta, i varje fall 
ifråga om skinnbyxor till varje man.) Poster utrustades med tjocka, 
skinnfodrade överdragsskor eller filtstövlar, kuskar och motorcykel
förare m. fl. med hela skinndräkter. För poster funnos även fotsida 
pälskappor. 
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Av den nomadiserande lappbefolkningen måhända även av 
finnarna - lärde man sig att med framgång använda skohö, och 
de finska brednäbbade halvstövlarna av mjukt, smidigt skinn kom
mo även flitigt i bruk vid förband, som ej utrustats med skidor, 
eftersom dessa skotyper inte passade till tyskarnas skidbindningar. 

Vita, lätta snök&por och överdragsbyxor tilldelades främst den 
stridande truppen såsom maskeringsklädsel, och för spaningstrupp 
ingick i den personliga utrustningen kraftiga vind- och snötäta skid
blusar samt skinnsovsäckar. 

At handbeklädnaden ägnades med all rätt särskild omsorg. Motor
cykelförare, kuskar m. fl. hade sålunda kraftiga, pälsfodrade hand
skar, medan truppen i övrigt hade skinnskodda vantar av i huvud
sak tvenne typer: med dels hel hand och tumme, dels med tumme och 
pekfinger (föi- skyttar). 

Huvudbonaden utgjordes - vid ej alltför låga temperaturer 
av den vanliga, mjuka skärmmössan samt vid kyla bl. a. av den 
mycket uppskattade finska pälsmössan med nedvikbara nack- och 
öronlappar. Därtill kom ett huvudskydd av ylle (jämför de svenska 
s. k. "hjälmskydden", som voro så populära under vår beredskap.)

Av bildmaterialet att döma synes emellertid vinterutrustningen ej
ha varit alldeles enhetlig. Man tvangs tydligen av omständigheterna 
att tillgripa persedlar av de mest skiftande modeller och beskaffen
het, bl. a. till stor del åstadkommen genom insamlingar från civil
befolkningen i hemorten. 

I skidutrustningen ingick i stor utsträckning norska skidtyper 
av mycket goda modeller och i modernt lamellutförande (limmade 
tvåskiktsskidor), mestadels försedda med s. k. Kandaharbindningar. 

För transport av sårade använde man både hundspann och ren
dragna pulkor. En svensk frivillig organiserade sålunda ett sjuk
transportförband om 99 hundar - till större delen samojedspetsar 
- fördelade på 10 spann (vardera om 1 ledarhund och 8 parspända
draghundar) och med s. k. Nansenkälkar. De sårade bäddades ned
i särskilda transportsäcku tillverkade av renhudar (7 hudat till
1 säck).

Lätta pulkor dragna av två tandemanspända hundar ingingo bl. a. 
i spaningsförbanden för medförande av proviant, ammunition, sjuk
vårdsmateriel m. m. 
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H1mdspann för transport a.v sårade. 

I truppernas tältutrustning ingick bl. a. svenska armetält ( tält
hydda m/39 med tältspis m/39•:•). Tyskarnas eget s. k. "stormtält", 
som var lätt att resa och kunde uppvärmas, och som i bästa fall 
kunde härbärgera 20 man, förefaller ur svensk synpunkt att ha varit 
ganska opraktiskt framför allt på grund av sin stora höjd, varigenom 
tältet erbjöd ett alldeles för stort vindfång. De små, turistbetonade 
2-4-manstälten däremot synas ha varit ändamålsenliga. Om och
hur de uppvärmdes är obekant. Men om "invånarna" voro försedda

med goda skinnsovsäckar ( eller motsvarande), torde tälten väl kun
nat användas även vid sträng kyla och kunde väl då även uppvär
mas med enkla medel (stearinljus, spritkök e. dyl.).

* Anm.; Här m/l. anföras, att man fr/l.n tysk sida p/l. hösten 1941 hade gjort
framställningar till den svenska regeringen om inköp i Sverige för trupperna i 
Nordfinland av betydande mängder ylleunderkläder, skodon och pälsar. Dessa 
framställningar avslogos emellertid under hänvisning till att det svenska för
sörjningsläget inte medgay n1l.gra leveranser av textil-, läder- och pälsvaror. 
Däremot hade regeringen - förutom 4 000 tält - medgivit utförsel av 700 st. 
last- och personbilar samt uthyrning av 330 st. lastbilar, vilka alla voro avsedda 
för användning av de tyska trupperna i Finland. Regeringen hade ocks/l. med
givit svenska trähusfabrikanter att till den tyska krigsmakten leverera manskaps
baracker och stal/byggnader till ett sammanlagt värde av 25 miljoner kronor. 
Affären ingick som ett led i utbyteshandeln med Tyskland, varvid Sverige som 
motprestation erhöll bl. a. luftvärnsmateriel och artilleri. 
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Renskinnspälsarna med vidsittande huva (något påminnande om 
en kanadensisk "parka") erbjödo alldeles säkert ett fullgott skydd 
även vid den strängaste kyla, men de torde ha varit alltför varma 
för att bäras påtagna under förflyttning. Hade längden på detta 
plagg varit något större, skulle det utgjort ett utomordentligt plagg 
för poster och kuskar m. fl. 

Av ett flertal bilder framgår, att soldaterna voro utrustade med 
snölås i form av damasker av olika typer. 

På den vägfattiga krigsskådeplatsen med dess vintertid oftast en
dast för kärror och klövjedjur framkomliga stigar och stråk kommo 
hästarna att spela en dominerande roll för alla slag av transporter. 
Det kan därför ha sitt intresse att ägna några ord åt dessa soldatens 
"bästa vänner". 

Bergsjägarförbanden voro utrustade med såväl hästar som nord
italienska mulor. Av representerade hästraser funnos Haflinger, 
Murinsulaner, Bosniaker och Huzuler. Den i de österrikiska alperna 
inhemska Haflingern är en speciell typ av Norikerras, som fram
bringats genom korsning med arabiska fullblodshingstar, från vilka 
den bevarar sina ädla drag. Haflingern hörde ursprungligen hemma 
i Sydtyrolen. Den är en lätt, förnöjsam, frisk och härdig häst, som 
får växa upp fritt klättrande på de branta fjällängarna och som 
tillgodogör sig deras sparsamma gräsväxt. Den är nästan oöverträf
fad som ridhäst i den branta och svåra alpterrängen, klättrar säkert 
på de smala, branta stigarna och vadar utan att halka på de hala 
stenarna genom de strida fjällbäckarna. Sin förnämsta användning 
har den emellertid som klövjehäst. Hos bönderna användes den bl. a. 
till att frakta hem skörden från de spridda små ängarna uppe i fjäl
len. Och i militär tjänst hos bergsjägarförbanden fick den bära 
diverse utrustning och tunga vapen. 

Under kriget skedde hästersättningen från Sydnorge, där lämpliga 
hästar uttogos. De lika vackra och fromma som såsom ldövjedjur 
och kärrhästar användbara Fjord- eller Vestlandshästarna voro all
tid välkomna till bergsjägarna. Deras prestationer stodo inte de tyska 
hästarnas efter, snarare tvärtom, eftersom de voro uppfödda i och 
vana vid det nordliga klimater. 

A ven mulorna synas ha funnit sig väl till rätta och varit till god 
nytta både som drag- och klövjedjur. 
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Haflinger - bergsjägarens häst. 

Av en del bilder framgih, att tyskarna kunde konsten att sätta 
medar på vissa av sina kärror. 

Förekommande slädtyper voro korta, lätta och låga, en del med 
andra utan häck. Som regel synas såväl kärror som slädar ha varit 
tandemanspända med två hästar. 

Klövjetransporter voro mycket allmänt förekommande, och av 
bilder att döma synes klövjeutrustningen ha varit både praktisk och 
i övrigt ändamålsenlig. Det förekom även transporter med renar och 
ackjor. 

Vid Lapplandsarmen utökades portionsstaten med ett särskilt till
lägg ("Polarzulage"). Den reglementerade tilldelningen av fett var 
större än vid andra förband, likaså brödportionen. Tre gånger i 
veckan utdelades en mindre kvantitet alkohol i någon form, och 
om söndagarna lystes tillvaron - åtminstone under de första åren -
upp med en chokladkaka per man, 5 cigarretter per dag eller tobak 
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i annan form ingick även i staten. För att motverka bristsjukdomar 
fingo soldaterna vitamintabletter och levertran. 

Di inkvarteringsmöjligheterna i Karelens skogsödemarker, på Is
havsfrontens tundra och i Nordnorge voro ytterst begränsade, för
lades trupperna i baracker, masonit- och tygtält. Av finnarna lärde 
man sig att framför allt för de närmast fronten grupperade förban
den bygga väl ombonade "korsur". 

G. Tyska och 1")1ska erfarenheter.

Såsom en sammanfatning av erfarenheter fr!n striderna på hösten 
1944 i norra Finland, angränsande delar av Sovjetunionen och kring 
Kirkenes liksom från återförandet av Lapplandsarmen till Lyngen
Narvikomr!det må helt summariskt följande synpunkter anföras. 

I. Tyska erfarenheter.

1. För den tyska Lapplandsarmen gällde ifråga om ledning och
underhåll att de förhållanden, som dikterades av den nordliga krigs
sk/ldeplatsen - klimat, terräng, väglöshet och dess avlägsenhet 
från hemlandet blevo helt utslagsgivande. 

2. Kriget norr om polcirkeln var hårt, hårdare än på andra håll.
Striderna avgjordes här mer av människan än av materielen. 

3. 'Truppföringen fick annan karaktär än på andra fronter såväl
ifråga om kraftinsats som till tid och rum. 

4. I tundraterräng och urskogsomr!den g!r det ej att utnyttja
tekniska hjälpmedel p! samma sätt som eljest, om de över huvud 
taget gå att använda.9 

5. Fdl.nvaron av vägar hämmar alla militära företag. Den enskilde
soldaten måste här belastas med utrustning, som på andra håll kan 
transporteras med motorfordon, hästanspända fordon eller genom 
klövjning. 

6. Strid i ödebygd kräver omsorgsfull planläggning och särskilda
förberedelser - speciellt vad gäller vägbyggen och underh/Ulstjänst. 

7. Brister i organisation och utrustning äro mycket svåra att
reparera. 

9 Observera dock ryssarnas erfarenheter.
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8. Vinterkölden är en hård fiende, som tar mycket på folk, djur
och materiel. 

9. Skidor äro oumbärliga både för förflyttning och strid.
10. Bristen på erforderliga reserver gjorde sig starkt märkbar

och medförde bl. a. att initialframgångar inte kunde fullföljas vid 
anfall och gjorde försvaret svagt, då inbrytningar och kringgångs
manövrer endast kunde mötas med stora svårigheter. 

1 l. Frånvaron av egna stridsvagnar utgjorde en stor svaghet. 
12. Väg- och brobyggen sluka mycket arbetstrupp liksom under

hållstjänsten. Då tillräckliga arbetsförband ej stå till förfogande, 
måste de stridande förbanden släppa till folk. 

13. Vägunderhållet vintertid måste ägnas stor uppmärksamhet och
kräver i regel specialutbildad trupp. 

14. Slitaget på hästarnas vinterbeslag var snabbt och omfattande.
Detta måste beaktas vid utrustningen. 

15. Stora svårigheter att få fram foder till hästarna, då dylikt ej
fanns inom krigsskådeplatsen. 

16. Improvisation är av stor betydelse i alla befälsinstanser.
17. Artilleriet var alldeles för fåtaligt.
18. Gebirgs-divisionernas organisation med endast två regementen
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per division visade sig synnedigen olämplig, då man såsom följd 
härav alltid hade svårigheter att avdela erforderliga reserver. 

19. Flyget var liksom artilleriet alltför fåtaligt.

II. Ryska erfarenheter.

(Gälla anfall och förföljning.) 

1. Det har stor betydelse att målsättningen sker beslutsamt och
att valet av huvudanfallsriktning göres med gott omdöme. 

2. Man måste skapa kraftsamling i den avgörande riktningen.
3. Det skall äga rum en oavbruten stegring av anfallet under

operationens gång genom djupgruppering och insättande efter hand 
av bakomvarande förband. 

4. Det måste vara en smidig samverkan mellan de olika trupp
och vapenslagen i huvudanfallsriktningen. 

5. Fientliga stödjepunkter få ej hindra att anfallet flyter fram.
De kringgås och tagas om hand av efterföljande trupper. 

6. Anfall mot fiendens (öppna) flanker och rygg äro särskilt verk
samma och ofta svåra att i tid upptäcka. 

7. För nedkämpandet av fienden och vid förföljning äro motori
serade trupper av stol' betydelse. 

8. Det äi- viktigt att snabbt och på bred front kunna övergå
vattendrag, även med improviserad materiel. 

9. Inringningsaktioner ha god verkan.

10. Stridsvagnar (uppträdde här för första gången norr om pol
cirkeln) visade sig mycket vei-ksamma mot en fiende som inte vänta
de dylika och som hade få eller alls inga medel att bekämpa dem 
med. 

11. Samlad insats av ett takikt och starkt artilleri hade god ver
kan vid nedkämpningen av stödjepunkter och befästningar. 

12. På den i stort sett väglösa tundran blir betydelsen av under
håll från luften avgörande för möjligheterna .att fullfölja en offen
siv. 

13. Det är viktigt, att starkt flyg understöder vid både anfall
och förföljning. 
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Gebirgsjäger med rendragna slädar. 

14. På tundran är tillgången till talrika ingenjör- och pionJar
förband för minröjning, väg- och brobyggen, överskeppning och be
fästningsarbeten m. m. av särskild betydelse. 

Bilaga 1. 
LINBANAN PARKKINA-LITSAFRONTEN 

Det betydelsefullaste transportmedlet vid underM!lstjänsten pli Ishavsfronten 
var den linbana, som från hösten 1942 förband Parkkina (vid Petsamo, på västra 
stranden av Petsamofjordens innersta del) med fronten vid floden Litsa. Tyskarna 
hade byggt denna 55 km långa linbana med 12 st. motorstationer för driften 
av gammal österrikisk materiel, delvis använd redan under första världskriget. 
Den användes för transporter av skilda slag: livsmedel, forage, bränsle, am
munition, byggnadsmateriel m. m., samt sårade och sjuka. 

Anläggningen betjänades av ett särskilt av pionjärer organiserat linbanekom
pani. 

Linbanan visade sig vara helt okänslig för snöstormar och kunde alltid använ
das, även när vägarna hade snöat igen. Den var likaså föga sårbar. Sålunda in
träffade det under hela kriget endast ett par gånger, att ryssarna med slumpskott 
från artilleriet lyckades träffa banan utan att emellertid nämnvärt skada den
samma. 

Bilaga 2 a. 
RIKSVAG 50 

Riksväg 50 genomlöper Finnmark och Trams fylken (fylkesgränsen går vid 
Langfjord 90 km sydväst Hammerfest) och har på sträckan Kirkenes-Narvik 
en sammanlagd längd av 1 038 km. 
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Vägen, som till större delen är framdragen i ren fjällterräng, har en bredd 
av 3,5 m och är försedd med ett otal konstbyggnader, sll.som broar, snötunnlar, 
lavintak och snöskärmar. Den byggdes i huvudsak under kriget av den tyska 
Organisation Todt med insats av ett mycket stort antal - främst ryska -
krigsf/ingar. 

Utgll.ngspunkten i öster är Kirkenes vid en bifjord till den stora Varanger
fjorden. Vägen går till en början i huvudsaklig nordvästlig riktning söder om Va
rangerfjorden fram till dennas innersta vik vid Varangerbotn. Här grenar sig vä
gen. Riksväg 950 leder längs Varangerfjordens norra strand över Vadsö· fram till 
Vardö, beläget på en ö utanför Varangerhalvöns östra udde (108 km). Frll.11 
Varangerbotn går riksvägen upp över Seidafjället fram till Tana älv, som övcr
tväras vid Tana bru, följer därefter i nordlig riktning själva Tanadalsföret och 
sedan i ku;erad terräng västerut till Västertana. Härifrån slingrar sig vägen 
djärvt uppat utmed väldiga klyftor och bråddjup - med storslagen utsikt över 
hela Tanafjorden � till kalfjället, där vägen nll.r sin högsta pm1kt, 370 m. ö. h. 
Sedan bär det utför i Storelvas dalgång, genom den skogklädda Ifjorddalen ned 
till Laksefjord, som följes i stort sett i sydvästlig riktning fram till Storfjordbotn, 
vidare över fjällplatll.n väster ut till Porsangerfjorden, som nll.s vid Börselv. Vägen 
följer därefter fJordens östra strand till dess innersta del vid Lakselv, varifrll.n en 
biväg utgår till Karasjok (77 km). 

Från Lakselv svänger riksvägen så norrut och följer Porsangerfjordens västra 
strand till Kistrand, där fjorden lämnas, och går västerut genom fjällterrängen till 
Skaidi, där vägen frll.n Hammerfest {57 km) stöter till, för att vid Alta nå Alta
fjorden. Frll.n Alta går en sidoväg söderut till Kautokeino (115 km). Riksvägen 
följer sedan Alta- och Langfjordarna samt Kvaenangenfjorden och når vid Djup
vik fram till den storslagna Lyngenfjorden i rent alpin fjällterräng. Här avbryts 
vägen av en 12 km lll.ng färjeförbindelse över fjorden frll.n Olderdalen till Lyng
seidet. Frll.n Storfjord, vid Lyngenfjordens innersta del, gll.r en biväg norrut till 
Skibotn (28 km) och vidare uppefter Skibotnelvs dalföre till finska gränsen 
(omkr. 40 km). Riksväg 50 gll.r därefter genom Troms fylke i huvudsakligen 
sydvästlig riktning och nll.r vid Öyjord fram till Ofotfjorden med färjeförbindelse 
(omkr. 7,5 km) över till Narvik. 
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Bilaga 2 b. 
RIKSVXG 50 

(Enligt: Ovel'siktskart over 
1) Automobilveier i Nord-Norge och
2) Automobilveier i Sör-Norge

utarbeidet for Norges Automobil-Forbund av oberst Thol' Dahl. 

1) Opplag 1952
2) Opplag 1948.

Orter I
Avstånd till 

l Anteck11ingi km 

KIRKENES 
Varangerbotn 125 
Lakselv 355 
Alta 533 
Olderdalen 1 793 1 Färja över Lyngenfjorden 12 km 
Lyngen 805 
Saetermoen 959 
Öyjord 2 1 031 2 Färja över Ofotfjorden 7 km 
NARVIK 1 038 
Skjomnes 3 -

3 Färja över Skjomen 2 km 
Balla11gen 1 078 
Forsä 4 - 4 Färja 6 km 
Skarberget ij 

5 Färja 7 km 
Bonnåsjöen 6 1 220 6 Färja 17 km 
Mo i Rana 1 452 
Grong 1 756 
TRONDHEIM 1 955 
Dombås 2 156 

Lillehammer 2 310 
OSLO 2 494 

ISHA VSVliGEN 
Bilaga 3. 

Ishavsvägen förband den för Finland så viktiga hamnen Liinahamari över 
Parkkina-Petsamo-Salmijärvi med Rovaniemi, en sträcka pl 532 km. Den var 
inte någon autostrada. Den saknade betong- eller asfaltbeläggning och utgjorde 
endast en h/i.rt vältad, väl underhltllen grusväg. Men den erbjöd även vintertid 
en knappast avbrytbar förbindelse mellan Norra Ishavet och Bottniska viken. 
Utefter denna väg låg ganska talrika små nybyggen, i vilka väg- och skogsarbe
tare, fiskare och jägare förde en enkel tillvaro. I söder uppvisar terrängen när
mast på ömse sidor vägen en på det hela taget kultiverad landskapsbild. Men 
ungefär vid polcirkeln - dvs. strax norr om Rovaniemi - börjar pll. ett avstlnd 
av knappa 20 km öster vägen redan den karga, väglösa och så gott som människo
tomma tundran, som sträcker sig ända fram till i närheten av Murmanbanan. 
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Bilaga 4. 
HUVUDVKGAR OCH VKGAVSTAND I NORRA FINLAND 
Vägsträckning 
Ruukijärvi (Sovjet)-finska gränsen-Suomussalmi 
Uhtua (Sovjet)-finska gränsen-Kuusamo 

Avstånd i km 
250 

Louhi (Sovjet)-finska gränsen-Kuusamo 
Kandalakscha (Sovjet)-finska gränsen-Salla 
Salla-Sodankylä 
Salla-Kemi järvi-Rovaniemi 
Ulellborg-Kemi 
Uleåborg-Kemi-Rovaniemi 
Tomdl-Muonio 
Muonio-norska gränsen 
Rovaniemi-I valo 
lvalo-Petsamo 
Ivalo-Kirkenes (Norge) 
Thule-Karasjok (Norge)-Lakselv (Norge) 

160 
220 
150 
180 
200 
120 
240 
300 
200 
320 
250 
220 
180 

Bilaga .5. 

I OPERATIONERNA "BIRKE" OCH "NORDLICHT" DELTAGANDE 
HÖGRE KOMMANDOMYNDIGHETER OCH FÖRBAND 

I. Armen

Generalkommandot för XVIII. Bergsarmekåren .. 
Generalkommandot för XIX. Bergsarmekåren .. 
Generalkommandot för XXXVI. Bergsarmekåren 
2. Bergsdivisionen ............... , ...... , .... . 
6. Bergsdivisionen ........................... . 
7 •. �e�gsdivisionen ........................... . 
D1v1s1onsgrupp K ........................... . 
163. Infanteridivisionen ..... , ............... . 
169. Infanteridivisionen ..................... . 
Divisionsgrupp van der Hoop ............... . 
210. Infanteridivisionen (fästningsförband) ..... . 
230. Infanteridivisionen .... , , ......... , ..... . 

II. Marinen

Chef General Hochbaum · 
,, Ferdinand Jod! 

,, 

" 

,, 

,, Vogel 

,, 

" 

Degen 
Pemsel 
Krakau 
Kräutler 
Rubel 
Radziey 
van der Hoop 
Ebeling 
Pampel 

Sjökommendanten i Kirkenes ...... , ........... Konteramiral v, Hohnhorst 
Sjöstyrkor under marinöverkommandot i Oslo. 

III. Flygvapnet
Kommenderande generalen för flygvapnet i Finland General Harmjanz 
Flygförband ur V. Luftflottan i Oslo. 

IV. lf/affen-SS
(Krigsorganiserade SS-förband) 

6. SS-Bergsdivisionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef SS-Generalen Bremer 
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Bilaga 6. 

SAMMANSJi.TTNINGEN AV EN BERGSDIVISION 
DIVISIONSST AB med spaningsbilpluton och kartlaboratorium 
Två Bergsjägarregementen om vardera: 

tre bergs jägarbatal joner om vardera: 
tre bergsjägarkompanier ........... . 

ett tungt bergsjägarkompani ....... . 

ett bataljonsstabskompani om 
en jägarkulsprutepluton , ........ . 
en jägarpionjärpluton ......... . 

ett bergspansarvärnskompani 

en motoriserad lätt infanterikolonn 

En spaningsavdelning med 
ryttarskvadron ..................... . 
cykelskvadron ..................... . 

Artilleriregemente om 

(9 lätta och 2 tunga kulsprutor samt 
3 lätta granatkastare) 
(2 lätta infanterikanoner och 6 me
deltunga granatkastare) 

( 4 tunga kulsprutor) 
(3 lätta kulsprutor) 
(delvis motoriserat) (12 pansarvärns
pjäser) 

(9 lätta och 2 tunga kulsprutor) 
(9 lätta och 2 tunga kulsprutor samt 
1 lätt granatkastare) 

två lätta bergsanilleridivisioner om va1·dera 
två batterier ................. , . . . . (vardera 4 st, 7,5 eller 10,5 cm bergs-

en motoriserad tung division om 
tv:i batterier •..................... 

Pamarvärnsavdelning om 
två delvis motoriserade pansarvärns-

kompanier ..................... . 

Bergspionjärbataljon om 
ett bergspionjärkompani ............. . 
ett motoriserat lätt pionjärkompani 
en brokolonn (motoriserad) 

Bergmndenättelseavdelning om 
motoriserat telefonkompani 
motoriserat radiokompani 
motoriserad lätt bergsunderrättelsekolonn 

Bergsjägar-fältersättningsbataljon om 
tre bergsjägar-fältersättningskompanier 

Underhållstjänst om 
divisionsunderhållsstab med 

pjäser) 

(vardera 4 st. 15 cm fälthaubitser) 

(vardera 12 st pansarvärnspjäser) 

(9 lätta kulsprutor) 
(9 lätta kulsprutor) 

(9 lätta kulsprutor, 2 tunga kulsprutor 
3 lätta granatkastare) 

två lätta bilkolonner (30 ton) 
fem bergstransportkolonner 
en lätt bilkolonn för drivmedel (25 kubikmeter) 
ett verkstadskompani (motoriserat) 
ett bergsunderhållskompani 
en bergsbärarebataljon med fyra bärarekompanier 
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Förvaltningstjänst med 
motoriserat bagerikompani 
motoriserad slakteripluton 
förplägnadsbyrll. 

Sj11kvårdstjänst med 
bergssjukvll.rdskompani (motoriserat) 
fältlasarett 
tvll. plutoner sjuktransportbilar 

Veterinärkompani 

Motoriserad fältpolistmpp 

Motoriserat fältpostkontor 

Anm.: Bergsdivisionen skilde sig frll.n infanteridivisionen väsentligast däruti, att i 
densamma ingingo endast två regementen medan infanteridivisionen hade tre. 

Bilaga 7.

VISSA UPPGIFTER OM TYSKA HÖGRE BEFi'iLSFÖRHÄLLANDEN, 
SAMMANS.i\TTNING AV BERGSFÖRBAND M. M. 

20. Bergsarmens överkommando

Överbefälhavare: Generalöverste Diet! ............. . 
Generalöverste Rendulic ......... . 
General Böhme ............. .... . 

Generalkommandot för XVIII. Bergsarmekåren 

15/1 1942- 3/6 1944 
1/7 1944-20/1 1945 

21/1 1945-krigets slut 

Kommenderande general: General Hochbaum ........ juni 1944- ,, 
Generalkommandot för XIX. Bergsarmekåren 

Kommenderande general: General Ferdinand Jod! .... juni 1944- ,, 
Generalkommandot för XXXVI. Bergsarmekåren 

Kommenderande general: General Vogel .......... , . juni 1944- ,, 
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2. Bergsdivisionen
136. Bergsjägarregementet
137. Bergsjägarregementet
111. Bergsartilleriregementet
48. Bergspansarvärnsavdelningen
82. Bergspionjärbataljonen
67. Bergsunderrättelseavdelningen
42. Bergssjukvll.rdsavdelningen

D i vi s i o n s c h e f: general Degen ............ okt. 1943-febr. 1945 
general Utz .............. febr. 1945-krigets slut 

6. Bergsdivisionen
141. Bergs jägarregementet
143. Bergsjägarregementet
118. Bergsartilleriregementet
91. Bergspionjärbataljonen
55. Bergspansarvärnsavdelningen

112. Bergsspaningsa vdelningen
91. Bergsunderrättelseavdelningen

D i v i s i o n s c h e f; general Pemsel . . . . . . . . . . . . sept. 1944-april 1945
överste Remold . . . . . . . . . . april 1945-krigets slut 



7, Berg5divisionen 206. Bergsjägarregementet 218. Bergsjägarregementet 82. Bergsartilleriregementet Samtliga divisionsförband med nr 99 D i v i s i o n sch e f: general Krakau .......... maj 1942-krigets slut 
Divisionsgrupp Krätttler 139. Bergsjägarregementct3, Jägarbataljonen 6. Jägarbataljonen 
931. Artilleriregementsstaben med I. divisionen av 112. Bergsartilleriregementet ochII. divisionen av 82. Bergsartilleriregemenret 

Förband ur Lapplandsarmen, vilka på våren 1945 
/ltertransporterades till Tyskland: 6. SS-Bergsdivisionen2. Bergsdivisionen 163. Infanteridivisionen 

169. Infanteridivisionen 199. Infanteridivisionen (ingick ej i Lapplandsarmen utan hade sdltt sombesärtningstrupp i Narvik) 

Bilaga 8, 

PERSONALSTYRKA SAMT VAPENUTRUSTNING VID INFANTERI- OCH 
GEBIRGS-DIVISIONER 
(Enligt Burkhardt Mueller-Hillebrand.) 

Infanteridivisioner 
Vapen Uppsatta av ''Wellen"* Gcbirgs-di visioner nedanstående

1. I 2. 3. I 4.
Lätta ksp 378 345 559 343 275 
Tunga ksp 138 114 150 114 72 

Lätta grk (5 cm) 93 - - - 66 

Mede!t. grk (8 cm) 54 - -
- 36 

Lätta infkan (7,5 cm) 20 26 26 26 12 

Tunga infkan (15 cm) 6 - - - -

Pvkan (3,7 cm) 75 75 75 75 48 
Lätta fälthaub (10,5 cm) 36 36 36 36 16 (bergsp jäser) 
Tunga fälthaub (15 cm) 12 12 12 12 8 

Lvakan (2 cm) 12 - - - -
Pspanvagnar 3 3 - - -
Summa person11l: I 11 7341 15 2731 17 901 15 019117 188 

Anm.: Samtliga siffror hänföra sig till mobiliseringen 1r 1939. 
' Motsvarande svensk 1ldersklass. 
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Bilaga 10. 
TYSKA MILITKRA SNÖRÖJNINGSFöRBAND 
(Efter Wilhelm Hess: Eismeerfront 1941, sid. 152.) 

Huruvida tyskarna i finska Lappland och Nordnorge hade flera organiserade 
snöröjningsförband än den av Hess omnämnda "Schneerä11m-Btl. 602" är ej be
kant. Sl torde emellertid senare ha varit fallet, 

Denna bataljon var organiserad pi tre kompanier med ett (icke känt) antal röj
ningsplutoner (Räumziige) - vardera utrustad med 4-6 snöplogar av skilda 
typer, monterade pil terrängg1l.ende lastbilar med kraftiga motorer - samt ett 
antal vägskrapeplutoner (Fräsenziige) - vardera utrustad med 2-3 vägskrapor 
(fordonsvikt omkr. 14 ton). 

Under normala förMllanden höllo röjningsplutonerna vägen öppen under pil.
gående snöfall. Men efter snöstormar voro vägarna oftast igensnöade, eller oc'ksä 
hade snövallarna blivit alltför höga. Hess nämner, att vallarna_ stundom kunde 
bli ända till 7 m höga. I dylika fall insattes s1l.väl vägarbetsm1pp som vägskrapor. 
Den förra skyfflade ned vallarna, de senare körde fram tätt bredvid varandra, 
skrapade undan den nedskottade snön och kastade den med sina aggregat 15-20

m 1l.t läsidan av vägen, Resten sopades undan av efterföljande planplogar. För
faringssättet hade inövats i Nordnorge. Besättningarna på vägskraporna hade Utt 
sin utbildning först vid fabrikerna i Paris, därefter pli Grossglocknervägen i 
Alperna, 

Vägtunnlar, lavinskyddstak o. d. förekommo ej öster om Petsamo tack vare 
linbanan mellan Parkkina och Litsafronten. Vinterväghll.llningen mellan Petsamo
joki och Litsa bestreds samtidigt av två snöröjningskompanier tillsammans. med 
en pionjär- eller (senare) en med krigsfångar organiserad vägbyggnadsbataljon. 

Hur vinterväghållningen i detalj var organiserad utefter riksväg 50 under det 
stora återtllget är ej känt. Man vet emellertid, att även i detta fall särskilt organi
serade förband ombesörjde densamma. Det är även troligt, att dessa förband ej 
voro få till antalet med hänsyn bäde till väglängden och ärstiden. l\.ven pli 
vägarna Ivalo-Enare-Karasjok-Kakselv och Muonio-Skibotn torde snöröj
ningsförband varit erforderliga om än i mindre omfattning. Hur därmed förhöll 
sig har ej gått att fastställa. 

Vidst!i.ende schematiska framställning ger en föreställning om, 
vad det innebär att underh!i.lla en arme om 200.000 man så 
lJngt från hemlandet, 
Avstånden fr/in Kirkenes är följande: 

till Berlin 
,, Kiel 
,, Wien 
,, Graz 
,, Mt1nchen 
,, Köln 
,, Kqriigsberg 

3.881 km 
3.445 km 
4.912 km 
5.123 km 
_4.443 km 
3.753 km 
3.784 km 

,:- Är 1941 insattes Gebirgs-Träger Btl 55 främst för under
hållstransporter till pJ näset (till Fiskarhalvö.n) grupperade 
förband. .. 
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VIKTIGA TYSKA FöRSV ARSSTALLNINGAR I SAMBAND MED 
OPERATIONERNA "BIRKE" OCH "NORDLICHT" 

Bilaga 11. 

1. "Bollwerkstell1mg" på näset mellan Pääjärvi och Tuoppajärvi. Byggdes v.iren
1944 såsom en bakre ställning.

2. "Sch11tzwallstell1mg" söder lvalo. Byggdes våren 1944. Skulle avskärma Is·
havsfronten och nickelgruvorna vid Kolosjoki (söder Petsamo) mot söder samt
trygga det absolut nödvändiga innehavet av vägskälet vid Ivalo samt vägen
I valo-Enare-Karas jok.

3. "St11rmbockstell11ng" vid trerikshörnet. Byggdes våren 1944 i anslutning till
"Sicherungsfront Kautokeino'', Skulle förhindra att en fiende genom en fram
stöt mot Lyngenfjorden kunde avskärma Finnmarken frll.n det övriga Norge.

4. Palojoens1m-Enontekiö, Uppehll.llsställning hösten 1944.
5. "Kitdalstellung" (= Lyngenfronten), Byggdes vintern 1944-1945 och vliren

1945 ut till en mycket stark ställning i ren fjällterräng och ansågs av tyskarna
såsom praktiskt taget ointaglig.

6, "Kilpisjärvistellzmg". Byggdes för att trygga utbyggnaden av Kitdalställningen. 
7. Ställningar för "Kampfgmppe West" söder om Uleåborg.
8. Ställningar för "Kampfgmppe Ost" mellan Suomussalmi och Kajana. Båda

dessa ställningar skulle trygga tillbakag1l.ngen av XVIII.(Geb.)A,K.

Bilaga 12, 
I TEXT OCH BILAGOR SAMT PA SKISSER ANVÄNDA 
FÖRKORTNINGAR 

AOK ...........• 
Art ........... . 
Art Abt ....... . 
Batl ........... . 
Div ........... , 
F.H ............ . 
Flak .........•.. 
(Geb.)A.K . ..... . 
Geb.Div ....... . 
Geb.Jäg ....... . 
Gen.Kdo ....... . 
Genlt ......... . 
Gesch ......... . 
Gran.W . ....... . 
Inf. ........... . 
Jg ............. . 
kl . ............. . 
Kol. ........... . 
Komp . ......... . 
Kraftw. . ...... . 
I. ............. .
MG ........... . 
MG./Ski-Brig. . .. . 
(mot) .......... , . 
(mot Z) ....••.. 

Nachr . ......... . 
OK W ......... . 

Pak ........... . 
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Armee-Oberkommando Arme-överkommando 
Artillerie Artilleri 
Artillerie-Abteilung Artilleri-division 
Bataillon Bataljon 
Division Armefördelning 
Feldhaubitze Fälthaubits 
Fliegerabwehr-Kanone Luftvärnskanon 
Gebirgs-Armee-Korps Bergs-armek�r 
Gebirgs-Division Bergs-fördelning 
Gebirgs-Jäger Bergsjägar-
Generalkommando Generalkommando 
Generalleutnant Generallöjtnant 
Geschiitz Artilleripjäs 
Grana twerfer Granatkastare 
Infanterie Infanteri 
Jäger Jägare 
kleine liten 
Kolonne Kolonn 
K.ompanie Kompani 
Kraftwagen Lastbil 
leicht (e) lätt 
Maschinengewehr Kulspruta 
Maschinengewehr./Ski-Brigade Kulspruteskidbrigad 
motorisiert motoriserat 
mit Zugmaschinen motorisiert traktordraget 
Nachrichten Underrättelser 
Oberkommando der Krigsmaktens överkommando 

Wehrmacht 
Panzer-Abwehr-Kauone Pansarvärnskanon 



Pion. . ... .. , . . . . . Pionier 
Pz ....... , , . , ... Panzer 
Pz.Abw ...•...... Panzer-Abwehr 
Rgt . . . . . . . . • . • • Regiment 
s. . ............. schwer(e) 
Schw ............ Schwer(e) 
SS . . . . . . . . . . . . . . Schutz-Staffel 
(tmot) .. , ... , . , • teilmotorisiert 
z.b.V. . .....•... zm besonderen VenYend1mg 

LITTER ATUR 

Pionjär 
Pansar 
Pansarvärn 
Regemente 
tung(a) 
tung 
Skyddsavdelning 
delvis motoriserat 
för speciella uppdrag 
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SUMMARY 

Soviet, Norwegian and Finnish tcrritory formed the most northedy battlefield 
of the second World War. In the summer of 1941 the Germans tried to take 
Murmansk, the northernmost port of the USSR, and cut the Murmansk-Kirov 
railway, both of which were then most vital for the defence of the USSR. The 
Germans were totally unsuccessful in their attempt and were forced into a 
disasterous campaign in the deserted forest and tundra terraine of this most 
northerly part of Europe. 

The rout of the Germans in January 1943 by the defonders of Leningrad and 
Stalingrad severely damaged the German war machine, and the position of 
Germany's ally Finland became all the more grave. It was not considered unlikely 
that Finland would try to get out of the bloody and losing war, and this would 
further worsen the position of the German Army in northern Finland. General 
Diet!, Commander of this German army, therefor explored in September 1943 
the possibility of a retreat into Norway. It was obvious from the very beginning 
that this retreat would be a very difficult and hazardous undertaking. 

Operation Birke was however approved by the High Command and started on 
the night of 8 September. 

Operation Nordlicht (Norrhern Lights) was undertaken when the position of 
the Germans became untenable after .-.the capitulation of Finland, and they were 
compelled to retreat also from the Finmark district of northern Norway. 

Both of these operations involving 200 000 men had to be undertaken in winter 
and are of interest to the military especially from the viewpoint of tactics and 
equipment. 
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