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FÖRORD 

Av praktiska skäl har utgivningstiden för Aktuellt och Historiskt
i fortsättningen fastställts till första halvåret, varför den här före
liggande 7. årgången är daterad 1959-1960. 1 den har följts den 
i de senare årgångarna inslagna vi:igen att framlägga tre uppsatser 
berörande nyare tid och en från vår äldre krigshistoria. 

Amnet för den första uppsatsen, "Sveriges militiira resurser hösten 
1939", har aktualiserats av 20-årsminnet av andra världskrigets 
utbrott. I denna studie, som ingår som ett led i Krigshistoriska av
delningens bearbetning av Sveriges beredskap 1939-1945, fram
lägges vissa ej tidigare publicerade fakta om vår dåtida militära 
styrka. Numera äga dessa 11,ppgifter endast historislet värde, och 
då de i viss mån k11,nna berika möjligheterna att bedöma vårt lands 
dåtida läge, har det ansetts lämpligt att framlägga dem på detta 
sätt. 

Uppsatsen "De allierades misslyckade ingripande i Norge våren 
1940" utgör ett nytt led av de tidigare påbörjade skildringarna av 
krigshändelserna i våra grannländer under andra världsleriget. 

Den tredje 11,ppsatsen från nyare tid, "En kustoperation imder 
andra världskriget", utgör en sammanställning ur den numera myc
ket rikhaltiga litteratur, som finnes kring den tyska forceringen av 
Engelska kanalen i februari 1942. 

Den fjärde och sista uppsatsen, "Flottan och operation Själland 
i a11gusti 1658", 11,tgör en förstudie till det inom avdelningen på
gående större arbetet om Karl X Gustaf och s!eildrar avsnittet före 
holländarnas ingripande i 1658-1660 års krig Sverige-Danmar!e. 

Ehuru det framhållits flera gånger tidigare, torde det vara p/i 
sin plats att åter understryka, att synpunkter och omdömen, som 
framläggas i de olika artiklarna, ära 11,ttryck för respektive förfat
tares egna personliga åsikter och ej få anses såsom någon Försvars
stabens officiella uppfattning. 

Stockholm i mars 1960. 
BÖRJE FUR TENBACH 





SVERIGES MILlTKRA RESURSER 

HOSTEN 1939 

AvBÖRJEFURTENBACH 

Sveriges försvar hösten 1939 var en produkt av försvarsbesluten 
åren 1914, 1925 och 1936. 

Det förstnämnda hade fra:i1sprungit ur föraningarna om ett an
nalkande storkrig. Det var vad armen beträffar grundat på den 
dåtida allmänt vedertagna principen om utnyttjande av folkets hela 
pe1·sonliga värnkraft. Man ville ha möjligheter att sätta upp en 
värnpliktshär av största möjliga storleksordning. Detta gjorde det 
nödvändigt, att samtliga vapenföra värnpliktiga genomgick en så 
lång militärutbildning i fredstid, att de ansågos färdiga att direkt 
efter mobilisering ingå i då uppsatta linje- eller reservförband. 

Vad sjöstridslnafterna angår, avsåg försvarso1·dningen upprättan
de av en sjögående flotta av pansarskepp, kryssare och torpedfartyg, 
vars främsta uppgift var att utgöra ett led i landets försvar mot 
invasion. Dessutom skulle lokalstyrkor finnas. 

Bakgrunden till 1925 års försvarsbeslut var en helt annan. Ut
gången av första världskriget och tillkomsten av Nationernas för
bund hade väckt förhoppningar världen över om möjligheten av en 
långt gående allmän nedrustning. Hos oss kom därför den försvars
ordning, som blev en följd av detta försvarsbeslut, att karaktäriseras 
av en allmän minskning av försvaret. Endast en del av årsklassen 
bereddes militär utbildning, vilken dessutom nedkortades till ett 
minimum. Följden härav blev dels att antalet fältförband, som kunde 
ställas upp vid mobilisering, minskade från 12 till 4½ armefördel
ningar, d,els att flertalet värnpliktiga i dessa förband var så brist
fälligt utbildat, att man måste räkna med viss kompletterande utbild
ning efter mobiliseringen, innan förbanden voro operationsdugliga. 

Högst allvarligt var också att de fast anställda kadrerna kraftigt 
reducerades. De omfattade i det nya läget endast det befäl, som 
oundgängligen erfordrades för den normala fredsutbildningen. Be
hovet av aktivt befäl vid mobiliserade förband var ej tillgodosett, 
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ej heller erforderligt befäl för en mer omfattande efterutbildning 
under ett längre beredskapsläge. 

Vid flottan var nedrustningen ej fullt så markant. I avvaktan 
på en fullständig flottplan beslöts, att det vid tiden för försvars
beslutet befintliga fartygsbeståndet skulle behä11as. K valitetsförsäm
ringen var ej heller så stor som vid armen beroende på dels att stam
kadrerna voro så pass talrika, att de täckte mobiliseringsbehovet 
av specialister, dels att stor del av flottans v:irnpliktiga voro be
farna sjömän, vilka utan längre utbildning kunde komplettera stam
besättningarna. 

För flygvapnets del innebar detta försvarsbeslut ett genombrott i 
och med, att det nu för första gången skapades ett fullt fristående 
flygvapen. Antalet flygkårer var 4 med sammanlagt 4 spanings
kompanier och 4 jaktkompanier. 

När under senare delen av 1920- och början av 1930-talen krigs
molnen åter började hopa sig insågs allmänt, att vårt försvar var 
i behov av en högst påtaglig förstärkning. Förslag härom utarbetades 
av 1930 års försvarskommission, som framlade sitt betänkande år 
1935, vilket därpå resulterade i "1936 års försvarsordning". De 
häri ingående besluten hade dock endast hunnit medföra begränsade 
förbättringar intill år 1939, varför en närmare redogörelse för be
slutet i dess helhet här ej är motiverad. 

Låt oss mot denna allmänna bakgrnnd nu se vilka våra försvars
resurser voro hösten 1939. 

Högsta ledningen 

Innan 1936 års försvarsordning genomfördes, var den högsta 
militära ledningen anförtrodd en rad chefer och myndigheter 
vid armen icke mind1·e än 22 och vid marinen minst 201 

- vilka 
alla sorterade direkt under Kungl. Maj :t. För att råda bot mot 
detta otidsenliga förhållande, som härstammade från den tid, då 
kungen personligen förde befälet över krigsmaktens olika delar, 
tillkom jämlikt 1936 års försvarsbeslut en ny ledningsorganisation. 
Denna. gick i korthet ut på, att hela försvaret i krigstid eller vid' 

' Det kunde bli avsevärt fler, dit varje "enkelt fartyg", dvs. forryg, som ej 
ingick i förband, även lydde direkt under Kungl. Maj:t. 
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nto Svenska Dagbladet) 

ow Sandcls) 

Infanteri på framryckning under Västerviksmanövern hösten 1937. 

(Foto Försvarsstaben) 

Infanteriets tunga beväpning utgjordes huvudsakligen av 
k11lspn1tor m/14 och 8 cm granatkastare. 



krigsfara skulle underställas en gemensam överbefälhavare. I fredstid 
skulle krigsförberedelsearbetet ombesörjas av chefen för försvars
staben, medan verksamheten i övrigt skulle ledas av försvarsgrens
chefer, en för vardera armen, marinen och flygvapnet. Dessa skulle 
till sitt förfogande ha försvarsgrensstaber. Förvaltningsärendena 
skulle sortera under försvarsgrensförvaltningar, vilka i frågor, som 
sammanhängde med budgetarbetet, voro underställda försvarsgrens
cheferna. Denna ledningsorganisation genomfördes i sina huvuddrag 
den 1 juli 1937 och hade därför i många hänseenden ej hunnit er
hålla full stadga hösten 1939. Särskilt gjorde detta sig gällande be
träffande den nyuppsatta försvarsstaben och dess förhållande till 
försvarsgrensstaber och förvaltningar. Här kunde man ej köra vidare 
i gamla spår utan var nödsakad att först söka skapa en fast rutin 
·och arbetsordning. Verksamheten försvårades också av, att chefen
för försvarsstaben saknade kommandomyndighet, varför all verk
ställighet av uppgjorda planer tarvade utfärdande av Kungl. brev

(Foto Svenska Dagbladet) 

Kavalleri ,mder 

Västerviksmanövern. 



Foto Text & Bilder) Pansarbiltropp. 

eller generalorder, vilket var alltför tungrott och tidsödande under 
ett beredskapsläge. Detta förhållande varade dock hela hösten 1939 
intill den 8 december, då chefen för försvarsstaben, generallöjtnant 
0. G. Thörnell, i samband med utbrottet av det finsk-ryska kriget
förordnades till överbefälhavare.

Armen 

Armens krigsorganisation i stort hösten 1939 omfattade två arme
kårer med sammanlagt 5 armefördelningar och armekårtrupper samt 
härutöver en kavalleribrigad, luftvärnsartilleri, krigsbesättningar i 
fästningarna och Gotlands trupper. Härtill kommo järnvägstrupper 
och landstormsförband. 

I fördelningarna ingick fördelningsstab med tilldelat signalkom
pani, tre infanteriregementen, en bevakningsbataljon, en kavalleri
bataljon, ett artilleriregemente, en ingenjörbataljon samt underhålls
trupper. Den sammanlagda personalstyrkan var i det närmaste 
20 000 man. 

Infanteriregementet bestod av regementsstab med tilldelad luft
värnskulsprutepluton och infanterikanontropp, en kulsprutepluton, 
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en pionjärpluton samt tre bataljoner. Vardera av dessa var samman
satt av stab med tilldelad jägarpluton, tre skyttekompanier, ett ge
värskompani och en självständig tung pluton. Regementets rnan
skapsstyrka var 3 800 man. Den personliga beväpningen utgjordes 
genomgående av gevär m/96 (karbin m/94) eller för officerare och 
underofficerare pistol m/07. Härtill kom kulsprutegevär m/2f, ett 
per grupp eller 124 per regemente. Antalet tunga vapen framgår av 
nedanstående sammanställning, vilken även utvisar motsvarande 
vapenutrustning vid samtida tysk och rysk trnpp. 

TJNGA VAPEN OCH REGEMENTSARTILLERI 

I INFANTERIREGEMENTE 1939. 

I
Svensk 

I
Tysk 

I
Rysk 

org org org 

Tunga kulsprutor 36' 572 761l 

Lätta granatkastatc 94 -

8 cm granatkastare 15 18 6 

Pansarvärnskanoner 2 12 6 
Regementsartilleri - 6" 6• 

Regementsartilleri 2" -

I 
1 Härav 8 lvksp
2 Härav 27 bärbara 
3 Härav 8 lvksp 
4 5 cm 
5 7,5 cm 
6 15 cm 

Som synes var det svenska infanteriregementets tunga beväpning 
den utan gensago svagaste. Särskilt påtaglig var den klena utrust
ningen med pansarvärnsvapen och den totala bristen på regements
artilleri. 

Bevakningsbataljonen var också en infanteritrupp men på grnnd 
av sina begränsade stridsuppgifter endast beväpnad med gevär och 
kulsprutegevär bortsett från 4 kulsprutor, vilka ingingo i bataljon
stabens kulsprutetropp. 

Kavalleribataljonen bestod av stab med pansarbilskvadron, en 
ryttar- och en cykelskvadron. Personalstyrkan var 600 man och 

, antalet tunga vapen 

10 

10 st 

1 st 

2 st 8 cm 

l st 37 mm

kulsprutor 
luftvärnskulspruta 
granatkastare 
pansarvärnskanon 



Foto Rotogravyr) 

Huvuddelen av 
artilleriet var 
omodernt lätt Jält
artilleri. 

1,5 cm kanon m/02. 

10,5 cm h1111bitz m/10. 

(Foto Försvarsstaben) 

I sammanlagd eldkraft var bataljonen sålunda något svagare an 
en infanteribataljon. 

Fördelningsartilleriregementet bestod av stab och 4 divisioner med 
sammanlagt 6 batterier 7 cm kanoner, 2 batterier 10,5 och 2 batterier 
15 cm haubitser. 

En direkt jämförelse mellan detta regemente och fördelningsar
tilleriregementena i Tyskland och Ryssland, i likhet med vad som 
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ovan skett för infanteriregementet skulle bli missvisande på grund 
av de starka kårartilleriförband, som i dessa länder disponerades för 
direkt förstärkning av fördelningsartilleriet. Vi hade blott ett mo
toriserat kårartilleriregemente med en 15- och en 21 cm haubits
division, en 7- och en 10 cm kanondivision samt ljudmätbatterier 
och ballongkompani för eldledningen. 

Den totala tillgången på pjäser vid fördelnings- och armekår
a rtilleriet, inberäknat vad som fanns i depå, var 

7,5 cm kanoner Ll2 

10,5 cm haubitser 68 

10,5 cm kanoner 36 
15 cm haubitser H 

21 cm haubitser 6 

286 pjäser 

De flesta av dessa artilleripjäser voro föråldrade. 7,5 cm kano
nerna hade sålunda modellår 1902, lätta 10,5 cm haubitsen 1910 och 
15 cm haubitsen 1906. Detta gjorde att artilleriet även var kvalita
tivt svagt med för korta skottvidder och för små sidriktningsfält. 

En undersökning av relationsförhållandena infanteri-artilleri i 
det svenska armekårförbandet jämfört med motsvarande förhållan
den i Tyskland-Ryssland utfaller till svensk nackdel på ungefär 
liknande sätt som beträffande den tunga infanteribeväpningen. Re
dan i det tyska infanteriregementet fanns som ovan påvisats såväl 
7,5 som 15 cm pjäser. Härtill kom ett starkt kårartilleri och ett pan
sarvapen, vars tyngre stridsvagnar voro försedda med 7 cm kanoner, 
som kunde lämna anfallande infanteri direkt eldunderstöd. I Ryss
land var visserligen styrkeförhållandet infanteri contra fördelnings
artilleri och kårartilleri ungefär detsamma som det svenska, men 
där hade man i stället bildat en mycket stark artillerireserv avsedd 
som förstärkning av det övriga artilleriet i avgörande riktningar. 
Och även där var de tyngre stridsvagnarna utrustade med 7,5 cm 
kanoner. 

Vad som närmast faller i ögonen vid en jämförelse mellan special
truppslagen ingenjör- och underhållstrupper i en svensk fördelning 
contra en utländsk division är, att motoriseringen där nått avsevärt 
längre än hos oss. 
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''oro Text & Bilder) 

Huvuddelen av 
underhålls förbanden 
var hästanspända. 
Motoriseringen var 
på väg men vid fält
tjänstövningar måste 
man le ja in civila 
fordon. 

!nlejda bussar.

Anspanns förband 
11nder marsch. 

(Foto Försvarsstaben) 

Bortsett från kårartilleriet, för vilket redan är redogjort, funnos 
utanför fördelningarna följande större förband: 

4 infanteriregementen 
l stridsvagnsbataljon
l kavalleribrigad
l luftvärnsartilleriregemente



( 

De fyra infanteriregementena hade enahanda sammansiittning som 
fördelningsinfanteriet med undantag av, att varje regemente blott 
hade två bataljoner. 

Stridsvagnsbataljonen bestod av tre kompanier med en samman
lagd tillgång på 48 stridsvagnar. Dessa voro vissedigen moderna, 
m/37 av tjeckisk tillverkning, men lätta - 4,5 ton - och avsevärt 
svagare bepansrade och bestyckade - de hade endast kulsprutor 
än de, som vid denna tid ingingo i utländska armter. 

Kavalleribrigaden utgjordes av två självständiga kavalleribataljo
ner av samma typ som de, vilka ingingo i fördelningarna. 

Luftvärnsartilleriet, som först av alla truppslagen hade börjat 
få känning av utökningen enligt 1936 års organisation, bestod av ett 

J1.1ftvärnsregeme.nte m_ed fyra divisioner om vardera tre 7 cm luft
värnsbatterier. Härtill kom 13 st 40 mm luftvärnsautomatkanon
troppar och sex strålkastartroppar. Utanför regementsförbandet 
fanns luftvärnsförband i Boden och på Gotland samt i Stockholm, 
Karlsborg och Åker. Luftvärnets totala styrka omkring 1 september 
1939 uppgick till 

35 ·st 7 cm luftvärnsbatterier 
52 st 40 mm luftvärnsautomatkanontroppar samt 
35 luftvärnskulsprutetroppar 

Krigsbesättningarna i fästningarna samt Gotlands truppe1· bestodo 
dels av smärre linjeförband utanför armekåremas ram, dels land
storm. 

Landstormsförbandens personalstyrka och antal tunga vapen m. m. 
framgår av nedanstående uppställning. Att märka är, att de däri 
angivna siffrorna beteckna avsett antal vapen. Beträffande kulspru
tor, granatkastare och luftvänspjäser förelågo brister, liksom ifråga 
om annan utrustning. Omfattningen av dessa var av den storleks
ordning, att omkring en sjättedel av landstonnsförbanden ej kunde 
mobiliseras. 

Armens totala personalstyrka vid fullständig mobilisering hösten 
1939 skulle ha uppgått till i runt tal 217 000 man linjetrupper och 
drygt 155 000 man landstorm eller inalles omkring 372 000 man. 
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ÖVERSIKT 
över personalstyrka och antal kulspmtegevär smnt t1tng11 vapen m. m. vid land
stormsförbanden i 1937 års krigsorganisation. 

Förband 
Staber 

Infanteri: Egentl. inf Markbev Arbetsför-band m. m. 
Kavalleri 

Artilleri 

L11ftförsvars-
förband: Luftvärn Luftbevakn. 
Ingenjörs-
förband 

Signalförband 

Trängförbaml 

Tygförband 

Inte11de11t11r-
förband 

Summa 

Perso-nal styrka Kg
3 417 -

99 456 4 300 41 080" -

8 848 -

-

900 -

5 920 -11 044 -

2 688 -

1 536 -

5 938 -

999 
3 945 -

Antal vapen m. m. 
I Ksp I Grk I Kanl t:; 
- - - -

700 100 -

- - - -

- - - -

- - - -

- 36 -

- - 72
- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - - -

- - -

Lv- IL akan l :·40mm c 11
- -

-

-

-

- -

- -

12 25 
- -

-

-

-

-

- -

jm 771 j 4 300! 1001 1001 36 I ni 12 I 25 

I Lv- Ant. strUk 
- * Mark-bev-för-banden
- voro av-
- seddajämväl
- för vissastridsupp-
- gifter.

27 

-

-

-

-

I 27 I 

.Materielläget var bekymmersamt. Av flera ammunitionssorter var 
ej ens engångsbehovet fyllt för förbandens utrustning vid mobilise
ring. Särskilt märkbar var bristen på pansarvärnsammunition och 
handgranater. Minor saknades helt. 

Kven intendenturmaterielen företedde stora brister. Här var emel
lertid stora beställningar utlagda, och denna materiel kunde färdig
ställas avsevärt snabbare än ammunitionen. Vissa materielsorter, 
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t. ex. skor och underkläder, kunde även inköpas direkt i öppna
marknaden.

Vad utbildningsläget vid armen angår, bestämdes detta dels av de 
värnpliktigas utbildning i fred, dels av viss kompletterande efterut
bildning. Av armens värnpliktiga tillhörde de elva äldsta års
klasserna - 1914y-1924 - landstormen. Av dessa hade de tre 
äldsta fullgjort sin fredsutbildning jämlikt 1914 års härordning, 
medan samtliga övriga fått en förkortad utbildning enligt proviso
riska bestämmelser, som gällde för tiden efter första världskrigets 
slut fram till 1925. Härtill kom att endast ett relativt fåtal infante
rister och kavallerister voro utbildade med tunga vapen. Utbild
ningen med kulsprutegevär hade påbörjats först 1922. Utbildnings
läget vid landstormsförbanden var sålunda dåligt. 

Vid de i beväringen ingående 15 årsklasserna hade alla utom 
den yngsta utbildats enligt 1926 års härordning. Som här tidigare 
framhållits, var man väl underkunnig om bristerna i denna utbild
ning. När det utrikespolitiska läget hösten 1938 blev allt mer ho
tande beslöts att värnpliktiga ur äldre årsklasser skulle kallas in 
till kompletterande efterutbildning för att i samband härmed också 
utgöra beredskapstrupp. Dylik utbildning medhanns dock intill hös
ten 1939 endast av de värnpliktiga, som tillhörde 1935 års klass. 
Härjämte fick de värnpliktiga, som tillhörde 1938 års klass, sin 
första tjänstgöring förlängd med den år 1936 fastställda förläng
ningen av utbildningstiden, dvs. 60 dagar. 

Armens befälsläge hade 1939 förbättrats något gentemot tidigare, 
främst genom viss utökning av kadrerna. Denna var dock ännu ej 
större än att det endast var med stora svårigheter och blott tack 
vare inkallande av reservbefäl, som man vid sidan av den ordinarie 
utbildningen kunde genomföra den ovannämnda efterutbildningen. 
Av stor betydelse för förbättringen av landstormens svåra befälsläge 
var den av krishotet allt mer stimulerade frivilliga befälsutbild
nmgen. 

Sammanfattningsvis må här konstateras, att armen hösten 1939 
befann sig i en rätt besvärlig hudömsningsperiod. Den var numerärt 
otillräcklig och på grund av för kort fredsutbildning icke opera
tionsduglig omedelbart efter ett krigsutbrott. Betänkligt var även 
att huvuddelen av de värnpliktiga icke fått någon vinterutbildning. 
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:oro Text & Bilder) 

Endast en mindre del 
av de värnpliktiga 
hade genomgått 
vinterutbildning. 
Vinterutrnstningen 
var också rätt t1mg 
och obekväm. 

7,5 cm kanon med 
serms. 

lnf anterist i vinter
utrnstning. Foto från 
en vintermanöver i 
övre Norrland 1937. 

(Foto Text & Bilder) 



Härtiil kom att de stridande förbandens eldkraft icke var tillfreds
ställande och att såväl pansarvapen som pansarvärnsvapen av be
tydelse saknades. Högst allvarlig var ju även ammunitionsbristen. 
Betänklig var också avsaknaden av högre förband med större stra
tegisk rörlighet motsvarande de i utlandet under senare delen av 
1930-talet uppsatta motoriserade och mekaniserade divisionerna. 

På plussidan må dock framhållas att stora matel'iella beställningar 
voro utlagda och delvis under leverans. Redan veckan efter krigs
utbrottet kunde armtn med pjäser, som erhållits av utländska be
ställningar hos Bofors, sätta upp ytterfigare ett 7 cm luftvämsbatteri 
och 18 luftvärnsautomatkanontroppar. Den kompletterande utbild
ningen hade kommit igång och andan var god. 

JViarinen 

I fråga om flottan hade 1936 års försvarsordning icke framlagt 
någon flottplan utan endast förutsatt viss ersättningsbyggnad av 
lättare fartyg. Denna hade 1939 dock ej hunnit komma till stånd. · 
Viss mindre utökning av personalstaterna hade ägt rum. 

I kustflottan ingick sommaren detta år följande rustade fartyg: 

2 pansarskepp, Drottning Victoria och Gmt{(f V 
1 flygplankryssare, Gotlcincl 
4 stora jagare 
6 ubåtar och 
6 vedettbåtar 

Med anledning av det skärpta läget i augusti rustades härutöver 
i första hand Göteborgseskadern (se nedan) varjämte rustning anbe
falldes av övriga fartyg, som icke låg under reparation. Hjälpfar
tyg anskaffades. Det totala antalet disponibla fartyg framgår av 
nedanstående fördelningsplan för de olika sjöstyrkorna uppgjord i 
mitten av september. Återstående fartyg, 3 äldre pansarskepp, krys
saren Fylgia, minfartyget Klas Fleming, 2 stora jagare och 2 ubåtar 
lågo vid varven för ombyggnad eller större reparationer. 

En granskning av de svenska örlogsfartygens prestanda jämförd 
med aktuella utländska fartyg utvisar följande. 
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·nco Försvarsstaben)

Kärnan i kustflottan 
11tgjordes av pansar
skepp och kryssare. 

Pansarskeppet 
Drottning Victoria. 

Lvskjutning från 
kryssaren Gotland. 

(Foto Försvarsstaben) 

De svenska pansarfartygen voro omoderna -- det yngsta, Gttstaf 
V, sjösatt 1918 - och hade i jämförelse med ryska och tyska ar
tillerifartyg låg fart. 

De fåtaliga moderna jagarna och ubåtarna (6 resp. 9) hade rela-
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Sjöstyrka 

Kustflottan 

Ostkustem marindistrikt 

Gotlands marindistrikt 

Sydkustens marindistrikt 

Öresunds marindistrikt 

Västkustens marindistrikt 

Fartyg 

2 pansarskepp, 1 f!ygplankryssare, 6 stora ja
gare, 1 minfartyg, 8 tibåtar, vedettbåtar m. m. 

1 pansarskepp, 4 små 
pare, 6 äldre vedettb!ltar och 

1 torpedkryssare och 2 små 

2 små n1insve

torpedkryssare. 

l pansarskepp, 3 ubåtar, 2 stora minsvepare
och 4 vedettbåtar.

4 vedettbåtar. 

1 pansarskepp, 2 sm& jagare, 3 ub&tar och 2 
minsvepare. 

tivt goda prestanda ehuru de - vilket närmare framgår av nedan
stående tablå - fal'tyg för fartyg vorn svagare än motsvarande 
tyska och ryska typer. 

En avsevärd svaghet var att motortorpedbåtar och minsvepare 
praktiskt taget saknades. Härtill kom att flottans baser ej voro ut
byggda enligt moderna lmw och att ammunition av skilda slag 

Fartyg I Tonnage I Fart Bestyckning 

Jagare 39 
Stockholm 1 024 41 

Hans Leideman (tysk) 1 811 36 

Karl Liebknecht (rysk) 1 400 31 4-10,5; 1-7,5 lv
1-3,7 lv; 9 T-45 

Ubåtar 580 15 2-4 lv; 6 T-53,3
Sjölejonet 760 10 

U 17 (tysk) 
740 � 1-10,5; 6 T-53,3

8 

Komsomolka (rysk) 900 15 lv; 1-3,7 Jy 
l 300 l8 
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oro Försvarsstaben) Jagaren Stockholm. 

'oro Försvarsstaben) Jagaren Nordenskjöld. 

saknades framför allt för luftvärnet. Av minutrustning fanns en
dast halva behovet och av torpeder blott en fjärdedel. Mest prekär 
sedd mot bakgrunden av eventuell avspärrning och måhända krig 
var dock den !':nappa tillglngen på driv- och smörjmedel. Visser
ligen hade man sökt ordna med lagring, men lagerutrymmena voro 
ännu vid denna tid �å små, att befintliga förråd ej kunde väntas 
räcka under mer än en månads krigföring, 

Utbildningsläget vid flottan var avsevärt bätue än vid armen. 
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(Foto Försvarsstaben) 

(Foto Försvarsstaben) 

Som vedettbåtar 
måste änni1 användas 
de förutvarande 
1. klass torpedbåtar
som slitits hårt under
första världskrigets
ne11tralitetst jänst.

Vedettbåten Spica 
under gång i 
Stockholms skärgård. 

Den senare under 
beredskapstjänsten 
förolyckade ubåten 
Ulven. 

Sedan flertalet fartyg under augusti återfått sina gamla, väl sam
övade besättningar, kunde sålunda chefen för kustflottan den 1 sep
tember förklara, att stridsberedskapen vid flottan var god. 

Påtagligt är också att flottan var relativt starkare än armen i 
förhållande till motsvarande försvarsgrenar inom de krigsmakter, 
som vid denna tid omgåvo oss. Det finns även uppgifter från 1940 
om, att den på tyskt håll ansågs vara en allvarlig maktfaktor att 
räkna med. Beaktas bör emellertid att dessa uppgifter stamma från 
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0oro Försvarsstaben) Medelsv/irt k/,f.startilleribatteri deltager i Västerviksmanövern 1937 
och beJökes av dåvarande kronprinsen. 

'oro i\farinstabcn) Stor motståndskraft har KA-batteriet i herg och pansar. 



hösten detta år, då tyska fartygsförluster i viss mån utjämnat de 
inbördes styrkeförhållandena till svensk fördel. 

Kustartilleriets utökning genom 1936 års härordning innebar dels 
uppsättande av ett nytt förband, Fårösunds kustartillerikår, dels att 
från de bägge stora kustartilleriregementena i Vaxholm och Karls
krona detachement redan i fredstid skulle förläggas till Klvsborgs 
och Hemsö fästningar. Vidare skulle enligt försvarsbeslutet förstärk
ningsarbeten utföras i Vaxholms fästnings kustbandslinje och i Karls
krona samt vid Fårösund. Det rörliga artilleriet skulle också utökas 
genom anskaffning av medelsvåra kanonbatterier. Aven luftvärnet 
skulle kompletteras. Detta försvarsbeslut, som var planlagt att ge
nomföras under en 10-års period, hade dock ej på långt när hunnit 
verka, då det hösten 1939 blev nödvändigt att inkalla en del perso
nal för att förstärka försvarsberedskapen. Bland annat saknades 
ännu så gott som fullständigt moderna rörliga förband och närluf t
värn. Utbildningsläget var tämligen gott. 

Flygvapnet 

Den år 1936 beslutade ökningen av flygvapnet var högst avsevärd. 
Från att enligt ovan ha bestått av fyra flygkårer skulle flygvapnet 
under en övergångsperiod om sju år utökas till att omfatta sju flot
tiljer. Fyra av dessa, två lätta och två medeltunga bombflottiljer, 
skulle sammanföras under en eskaderchef, vilken under krig skulle 
leda operationerna med flygvapnets huvudkrafter och under fred 
planlägga och leda större flygövningar och flygvapnets övriga ut
bildning av operativ natur. Utöver bombflottiljerna skulle tillkomma 
en jaktflottilj, en armeflygflottilj och en marinflygflottilj. 

Hösten 1939 hade emellertid utvecklingen ej fortskridit längre än 
att de gamla flygkårerna omvandlats till flottiljer - Västmanlands, 
Roslagens, Ostgöta och Jämtlands flygflottiljer. Härjämte hade till
kommit Svea flygflottilj i Barkarby och Flygkrigsskolan i Ljungby
hed. Av dessa förband voro Västmanlands och Jämtlands flygflottil
jer bombflottiljer - tung resp. lätt; Svea flygflottilj jaktflottilj samt 
Ostgöta och Roslagens flygflottiljer arme- resp. marinflygflottiljer. 

Anskaffningen av flygmaterial stötte dock på svårigheter. Vår 
dåtida flygindustri hade låg kapacitet. SAAB kunde endast tillverka 

24 



�oto Försvarsstaben) 

'oto Försvarsstaben) 

Dåvarande flygplantJ•per. Jaktplan typ Gloster Gladiator (t.v.) 
och lätt bombplan typ Hawker Hart. 

L11ftbe·vakningen skulle ombesörjas av landstorm och frivilliga. 
Bilder från luftförsvarsövningar före 1940. 

10 flygplan per år och Nydqvist & Holm 5 motorer per månad· 
Man var av denna orsak tvungen att i första hand lita till import. 
Från Tyskland köptes plan typ Junker 86 för Västmanlands flyg
flottilj och från England lätta bombflygplan Hawker Hart samt 
jaktplan Gloster Gladiator till respektive Jämtlands och Svea flyg
flottiljer. 

Bakom inköpet av de ovannämnda planen från England och 
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Tyskland låg dels rena beredskapsskäl med hänsyn till det kritiska 
utrikespolitiska läget men dels också, att anskaffningen var nödvän
dig för att man skulle medhinna utbildningen av det starkt stigande 
antalet flygare av olika grader. 

Det sammanlagda antalet för krigsmässiga uppgifter disponibla 
flygplan var den 24 april 1939 endast 106, varav 

Tunga bombp1an B3 Fl 30 st 

Lätta bombplan B4 F4 23 st 

Jaktplan J8 F8 32 st 

Armespaningsplan S6 F3 4 st� 

Marinspaningsplan S5 F2 17 st 

106 St 

En mindre del av dessa beräknades successivt vara intagna på 
verkstäder för reparation och översyn, varför man för omedelbara 
operationer ej samtidigt kunde påräkna mer än ett 80-tal plan. 

Detta kvantitativt otillräckliga flyg var även kvalitativt svagt. 
Vidstående tabell möjliggör en jämförelse mellan dåtida svenska, 
tyska och ryska flygplantyper. 

Av tabellen framgår, att våra jaktplan voro alltför långsamma 
jämfört även med de utländska bombplanen. De voro dessutom för 
lätt beväpnade för att kunna åstadkomma verkan mot plan med 
skyddspansar, vilket började bli allt vanligare på denna tid. 

Kven de lätta bombplanen voro alltför långsamma och dessutom 
ägde de för liten aktionsradie och lastkapacitet. 

De s. k. tunga bombplanen, vars låga fart också är anmärknings
värd, betecknades utomlands som medeltunga. Med tunga avsåg 
man där närmast 4-motoriga plan med längre aktionsradie och större 
lastkapacitet. 

Kven vid flygvapnet förekom stora brister i fråga om ammuni
tion och bomber. En annan högst väsentlig svaghet låg däri, att 
basorganisation både vad beträffar fredsflygbaserna samt framför 
allt reservbaserna, de s. k. krigsflygfälten, ännu ej nått avsedd ut
byggnad. 

2 Efter tre dagar ytterligare 13 som tillfälligt utlånats till Krigsflygskolan.
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FI ygplanstyp I Modell I 
Svensk jakt J 8'
Tysk jakt Heinkcl 110 

Messerschmidt 110 Rysk jakt I 15 
I 16 

Svensk lätt bomb B 42 

Tysk lätt bomb Junker 84 
Rysk lätt bomb Vultee V-I i 
Svensk tung 

bomb B J'3 Tysk medeltung
bomb Rysk medelt1111g
bomb 

Do 172 
Rysk medeitung

bomb DB 3 
' J 8 Gloster Gladiator (engelsk). 
2 B 4 Hawker Hart (engelsk). 
3 B 3 Junker 86 (tysk). 

Topph. km/tim I 
Akt\ons- , Besiyck-1 Bo�blastradie m ning t kg 

400 30 4 ksp 
470 40 2 kan 2 ksp 
520 40 4 kan 6 ksp -

450 30 4 ksp -

460 45 2 ksp (13 mm) 
265 25 2 ksp 200 
400 24 3 ksp 500 
3.50 40 1 kanon 1 000 4 ksp 
330 65 3 ksp 1 000 
450 115 3 ksp 2 000 

1 kanon 435 100 6 ksp 2 000 

Utbildningsläget var gott och möjliggjorde en successiv utbyggnad 
av organisationen allt efter som nya flygplan kunde anskaffas. 

Jämfört med de bägge andra försvarsgrenarna måste flygvapnet 
konstateras ha varit vår svagaste länk i försvarskedjan och sanno
likt är, att det vid ett krigsfall 1939 inom relativt kort tid skulle 
ha nedkämpats av ett stormaktsflyg. 

Sammanfattning 

Av vad som ovan sagts torde tydligt ha framgått, att Sveriges 
militära resmser hösten 1939 icke motsvarade situationens krav. 
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Antalet at·meförband, krigsfartyg och flygplan var allt för litet. Den 
mesta krigsmaterielen var omodern och befälskadern fåtalig. Härtill 
kom att armens värnpliktiga hade ofullständig utbildning. 

Och dock måste det sägas, att denna försvarsmakt trots bristerna 
i sin mån bidrog till att hålla oss utanför kriget. Den gjorde det 
möjligt för regeringen att föra en egen politik utan alltför stora 
avvikningar från den deklarerade neutrala linjen·. Den stat, som 
velat påtvinga oss ytterligare eftergifter, hade varit tvungen till
gripa militära maktmedel. Om exempelvis Tyskland eller Ryssland 
gjort detta, så kan intet tvivel råda om, att vi förr eller senare dukat 
under för övermakten. En s1ldan aktion var dock, sedd ur en redan 
i kriget engagerad stormakts synpunkt, allvarlig och tarvade nog
granna överväganden om Sveriges militära styrka. Liksom under 
första världskriget visade det sig, att de krigförande makterna ej 
hade de krafter till övers, som skulle ha varit erforderliga för att 
vid sidan av redan vidtagna engagement på tillräckligt kort tid ned
kämpa det svenska försvaret. 

Om man närmare studerar huru det vid den här aktuella tiden, 
dvs. från hösten 1939 fram till 1941 i detta hänseende förhöll sig 
exempelvis för Tyskland finner man följande. Vid krigsutbrottet 
1939 hade detta land en fredsarme om 18 armekårer med samman
lagt 51 infanteri-, bergs-, pansar- och lätta divisioner vilken vid 
mobiliseringen 1939 svällde ut till 108 divisioner. Av dessa gruppe
rades 61 mot Polen och 43 mot Frankrike medan endast 4 återstodo 
som allmän strategisk reserv. Efter det polska fälttågets slut över
fördes 14 divisioner mot väster närmast för att bilda en ny arme
grupp framför holländska gränsen. 12 stannade kvar i Polen och 
de återstående 35 - huvudsakligen vid mobiliseringen nyuppsatta 
förband ur 3. och 4. "Wellen"8 avgingo till hemorten för en som det 
uppgives högst nödvändig reorganisation och kompletterande ut
bildning. Våren 1940 hade tillkomsten av en ny färdigutbildad om-

" Vid den tyska mobiliseringen bildade fredsannen "I. \'\? elle". Den behövde 
endast kompletteras högst oväscntllgt för att bli operationsfärdig. Härtill kom 
nyuppsatta förband ur "2.-4. \X'elle" med en efter hand allt mer uttunnad vapen
utrustning m. m. Efter hand som ny krigsmateriel färdigställdes och nya om
gllngar soldater utbildades följde ytterligare "Wellen". Intill utbrottet av kriget 
med Ryssland sommaren 1941 hade man hunnit fram till "15. \X1ellc". 
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g,'ing ,,ärnpliktiga samt färdigställandet av ny krigsmateriel gjort 
möjligt att utöka den totala styrkan till 130 divisioner. Av dessa 
voro inte mindre än 118 grupperade mot västgränsen för den för
beredda anfallsoperationen där, operation "Gelb". 4 divisioner stodo 
kvar i Polen och 8 voro beredda för operation "Weserilbung" dvs. 
anfallet på Danmark-Norge. Om Hitler i detta läge tänkt sig en 
operation även mot Sverige hade väl trupper härför4 kunnat utspa
ras lit' de längs västgränsen stående armegrupperna. Detta hade dock 
minskat utsikterna till en snabb seger i väster - man visste ju ej 
huru svagt det franska motståndet i verkligheten skulle komma att 
bli. Redan den minskning av anfallsstyrkan i väster som uppstod 
genom säroperationen mot Norge-Danmark ansågs vansklig. I detta 
läge var det även ett annat förhållande, som måste tagas med i 
beräkningen, och det var omöjligheten att uppbringa tillräckligt 
mycket tonnage för en samtidig överskeppning både mot Norge och 
mot Svel'ige. Då Hitler eftei- segern i väster satte som mil att ut
öka fälthären till 180 divisioner, var redan kriget mot Sovjet de 
facto beslutat, och härmed var Tyskland ännu mer än tidigare nöd
sakat att ej splittra sina styrkor på sekundära fronter för såvitt 
man ej, på mycket kort tid och med liten kraftinsats, kunde nå stora 
resultat. 

En utländsk bedömare av vår militära motståndskraft hösten 1939 
såg nog ej heller bristerna i Sveriges försvar lika tydligt som vi nu 
göra. Han kunde exempelvis ej veta, huru långt de 1936 beslutade 
förbättringarna hade fortskridit. Respekten för vad vår internatio
nellt kända och erkända krigsindustri kunde prestera var stor. 
Dessutom hade 1936 års försvarsbeslut och en livlig debatt kring 
försvaret inför utlandet dokumenterat en stark försvarsvilja, som 
tydde på, att svårigheterna för en angripare ej skulle vara slut 
i och med genomförd ockupation. Betänkas bör också i detta sam
manhang, att Sverige, innan Norge var taget, hade ett gynnsamt 
militärgeografiskt läge i förhållande till Tyskland. Operationer mot 
vårt i syd-nord långsträckta land, varav stora delar ej kunde åt
kommas av flyg från tyska baser, måste taga lång tid enbart av 

1) Enligt yiss q,sk källa uppskattade till 20 div.
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geografiska skäl Vintertid voro sjöoperationer mot svenska östkus
ten dessutom praktiskt taget ogenomförbara. 

Alla de här redovisade förhållandena bidrogo i sin mån till, att 
det i och för sig och även relativt sett svaga svenska försvaret hös
ten 1939 trots allt ej var en "quantite negligeable". 

LITTERATUR: 

"1925 års försvarsordning.'' Militärlitteraturföreningen. Stockholm l 925. 
"1936 års försvarsordning," Militärlitteraturföreningen. Stockholm 1936. 
"Taschenbuch der Kriegsflotten 1939." Miinchen.,.-Berlin 1939. 
"Fälttjänsthandbok." 1936 års upplaga. 
"Armeer, flottor och flyg." Del II. Utarbetad inom Försnrsstabens unden,it

telsea vdclning. Militärlitteraturföreningen 1939. 
"Das Heer 1933-1945." Del I och IL Burkhardt Mueller-Hillcbrnnd. Darm

stadt 1954-1956. 
"Voro vi beredda i september 1939?" Curt Göransson. Ny militär tidskrift 

1949. 
"Flygvapnet just nu." Överste B. G. Nordenskiöld. Ny militär tidskrift l 937. 
"Det svenska frivilligflyget i Finland 1940." Nils Kindberg, Aktuellt och histo

riskt. Stockholm 1958. 

SUMMARY 

In 1925 the Swedish forces, strengthened <luring \'"forld \'Var I, were reduced 
considerably. At that time Sweden and many other cmmtries eagerly hoped 
that the League of Nations would introduce a long period of peace. In 1936 the 
Swedish forces underwent a reorganization. This chiefly implied greater effiency 
in the case of the Army, and a considerable reinforcement in that of the Air 
Force. But the Defence System of 1936, representing a minimum of preparation 
in a time of emergency, had not been carried out completely at the beginning 
of World War II. The army included two army-corps. It was divided into 
five divisions and several other units. The cadres consisted of officers, non
commissioned officers and men. The total of the personnel of the Swedish army 
in the fall of 1939 amounted to 372 000 men. Of these 217 000 were troops of 
the line. The material of the navy at the same time comprised 4 small battle
ships, 1 cruiser, 1 airplane carrying cruiser, 2 torpedo cruisers, 12 destroyers, 
14 submarines, 1 mine layer, 6 mine sweepers, some patrol vessels and other 
auxiliary crafts. There was a shortage of oil, gasoline and ammunition but 
we know that the Germans looked upon the Swedish navy as a power in the 
Balde that could not be neglected. The Air Force had already in 1925 been 
organized as an independent tmit. The reinforcement was hampered by the 
shortage of modern material and equipment. The capacity of the Swedish aero
plane industry was low at that timc bur aeroplanes were imported from Germany 
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and England. In the fall of 1939 the Swedish Air force ronsisted of five wings 
and one military flying school. In the long run the Swedish Air Forcc was no 
match for the Air Force of a Great Power. But considering the balance between 
the belligerents the Swedish Defence Force as a whole, in spite of its weakness, 
was no "quantite negligeable" and contributed considerabl y to the political leaders' 
cfforts to keep their country' out of the war. 
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DE ALLIERADES MISSLYCKADE 

INGRIPANDE I NORGE 

VÅREN 1940 

Av HERMAN MOLLERN 

.. 'Le courage ne suffit pas Q. compenser ies- imperfections d'une 
improvisation b;l.cltfo. P{u-s •1ue jamai'i la guerre e,t dc,•ctrne tltH: 
affaire d1organisation." 
Jacques .i\•tordal i "La Campagne de Nor\'�•ge," 

Myten om de allierades osjälviska ingripande i Norge efter det 
tyska angreppet den 9 april 1940 blev inte långlivad. Tämligen 
kort tid efter världskrigets slut blottades i litteraturen obarmhärtigt 
sanningen om de allierades planer på ett militärt företag mot Skan
dinavien. Under förebärande av att sända trupper till det för sitt 
liv hårt kämpande Finland avsåg man att draga in såväl Norge som 
Sverige i kriget. Föl" den brittiska regeringen, vars huvudintresse låg 

i att behärska Norges västkust, synes frågan om att avskära Tysk
land från tillförseln av svensk järnmalm ha trätt i förgrunden. 
Något militärt äventyr i Finland med uppenbara risker för kon
flikter med Sovjetunionen ville man inte inlåta sig på. Fransmän
nen å sin sida kalkylerade kallt med öppnandet av en ny krigs
skådeplats i Skandinavien, från vilken de centrala delarna av Tysk
land skulle kunna anfallas från luften. Tyskarna skulle tvingas att 
splittra sina krafter, så att det väntade slaget mot Frankrike för
lorade i effekt. 

Men planerna "läckte ut" och kom till motståndarens kännedom. 
Hitler beslöt att förekomma de allierade. Därigenom uppstod i reali
teten en kapplöpning om Skandinavien. Och den skulle komma att 
vinnas av den hänsynslösaste och skrupelfriaste parten. 

Händelserna den 9 april kullkastade totalt de allierades planer. 
Man såg sig nödsakad att slå in på improvisationernas osäkra väg. 

"Den norska regeringen, som tidigare i sin fruktan för Tyskland 
hade varit anmärkningsvärt kylig mot oss, vädjade nu förtvivlat 
om hjälp", skriver ChurchilL 

De allierades ingripande i Norge efter den 9 april utgjorde natur
ligtvis inte någon förberedd hjälpaktion. En sådan skulle till förnt
sättning nödvändigtvis ha krävt i fred slutna avtal och en gemen-
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sam planläggning. Men något sådant existerade inte. Därom vittnar 
61. a. Churchills nyss anförda uttalande. Det kunde måhända se ut
som om de allierade skyndade Norge till undsättning. Men förhöll
det sig verkligen så? Knappast. De fullföljde endast - men under
i grunden helt ändrade förutsättningar - sina egna politiska och
militära syften.

Med utgångspunkt från det norska nödrnpet kan man - åt
minstone rent formellt - tala om en hjälpaktion. Låt oss göra det 
och här något närmare undersöka, hur en icke förberedd utan endast 
improviserad sådan kom att verka. Det är ur många synpunkter 
lärorikt. Och Norge har, som bekant, genom sin anslutning till 
NA TO dragit de följdriktiga konsekvenserna av de djupt nedslående 
och bittra erfarenheterna från våren 1940. 

Övervägandena på allierad sida för ett militärt föi·etag mot Skan
dinavien före den 9 april har i årgång 1953 av denna tidskrift varit 
föremål för studium. ("Sveriges järnmalm och de krigförandes pla
ner 1939-1940.") Det finns därför ingen anledning att nu åter 
ta upp denna fråga. I årgång 1954 har under rubriken "Operation 
Buffel" gjorts en studie av striderna mellan britter och tyskar i om
rådet Mosjöen-Bodö, varför inte hell�r detta avsnitt här kommer 
att behandlas. Med hänsyn till händelseutvecklingen efter den 9 april 
måste den rent militära planläggningen före denna tidpunkt i korthet 
redovisas. 

De allierades militära planer före den 9 april 1940 

På grund av den avsedda krigsskådeplatsens geografiska belägen
het var det en naturlig sak, att britterna skulle svara för den gemen
samma högsta ledningen samt ställa de starkaste krafterna till för
fogande. Den franska insatsen skulle bli av blygsammare propor
tioner. 

När chefen för den franska expeditionskåren, general Audet, i 
mitten av februari besökte London för konferenser med engels
männen, fick han del av de uppgjorda planerna. Det visade sig, att 
företaget hade planlagts som en serie operationer. Den primära, be
nämnd Stratford, avsåg att upprätta baser i vissa norska västkust
hamnar. Efter en kortvarig men stark diplomatisk press på Sverige 
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och Norge skulle ett antal "basbataljoner" ombord på kryssare och 
transportfartyg överskeppas till Stavanger, Bergen, Trondheim och 
Narvik. I princip räknade britterna med att kunna sätta igång den 
12 mars. 

Denna inledande operation skulle följas av ytterligare två: 
Avonmouth hade till mål landsättning i Narvik av en blandad 

fransk-brittisk styrka, vilken skulle utgöra hjälpen till Finland. Och 
på vägen dit skulle man lägga sig till med de svenska malmfälten. 

Den tredje operationen, Plymouth, avsåg landsättning i Trond
heim av en hel brittisk armekår, som skulle rycka; fram till Öster
sund. Dess uppgift var, dels att utgöra flankskydd för det från 
Narvik utgående företaget, dels att uppträda till Sveriges hjälp 
mot tyskarna. Man räknade såsom säkert med, att tyskarnas mot
drag mot de allierades ockupation av järngruvorna skulle bli ett 
snabbt och med överlägsna styrkor insatt anfall mot Sverige. 

Avonmouth och Plymouth var planlagda att sättas igång omkring 
den 20 mars. Och vad den senare angår räknade man med att trupp
och materieltransporter m. m. skulle vara avslutade efter 70 dagar. 

General Audet fann, att. britterna låg omkring tio dagar efter 
fransmännen ifråga om operationernas igångsättning. I Frankrike 
kalkylerade man nämligen med den 3 mars såsom första dag. 

De brittiska planerna kunna knappast karakteriseras som opera
tionsplaner i egentlig mening utan snarare som transport- och ur
skeppningsplaner. Men att uppgöra sådana för en period om mer 
än två månader - utan hänsynstagande till tyska motåtgärder -
förefaller väl optimistiskt för att inte säga lättsinnigt, Och att dess
utom a priori räkna med att Norge och Sverige skulle ta emot de 
allierades trupper med öppna armar förefaller lika ogrundat. Svag
heten i den brittiska planläggningen låg uppenbarligen däruti, att 
den vid omsättning i praktiken inte skulle komma att svara mot det 
förhandenvarande läget. 

Att de brittiska planerna inte närmare gick in på vad som skulle 
ske, sedan man väl fått fast fot i de avsedda norska hamnarna, synes 
däremot välbetänkt. Man kunde ju aldrig säkert veta, hur händelser
na skulle komma att utveckla sig. För britterna var väl det väsent
liga att få tillgång till hamnarna med hänsyn till krigföringen i 
Nordsjön och Nordatlanten. 
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Att planerna var skäligen vaga, när det gällde att reda ut, vad 
som skulle ske efter landstigningen i Narvik har sin naturliga för
klaring. England och Frankrike hade inte samma mål för detta fö1'e
tag. I Franluike kom, av inrikespolitiska skäl, frågan om hjälp till 
Finland att spela en stor roll. Men om den saken yttrade sig brit
terna: mycket försiktigt. Hos dem var det mera tal om järnmalmen. 

Men inledningen av operationen var ett gemensamt intresse. Hade 
man väl lyckats att ta Narvik, kunde fransmännen fortsätta till 
Finland, medan britterna med Narvik, malmfälten och järnvägen 
ända ned till Luleå i sin hand kunde trygga förbindelserna åt den 
franska expeditionskåren. 

De mål britterna strävade mot krävde ingen brådska. För frans
männen var det alldeles tvärtom. Det gällde att snarast möjligt 
komma Finland till hjälp. 

De operatione1·, som av britterna skulle sättas igång sedan Trond
heim tagits, varken kunde eller behövde preciseras närmare än de 
från Narvik utgående, men i detta fall av andra orsaker. Här gällde 
det att möta tyska motåtgärder. Och hät· förutsattes samverkan med 
norska och svenska stridskrafter. Britterna kunde knappast täkna 
med att deras egen atmekåt - om kanske fyrn fördelningar - skulle 
ensam förmå att hejda tyskarna. Men de svenska och norska styr
korna behövde hjälp med försvaret. Allt hängde följaktligen på Sve
riges och Norges inställning. Men om den saken saknade man säkra 
uppgifter. 

För fransmännen utgjorde den brittiska långsamheten en källa till 
stor besvikelse. De höllo nämligen före, att ingripandet i Skandina
vien för att lyckas måste sättas i verket snarast möjligt och med 
stor kraft och beslutsamhet. Det var enda sättet att imponera på 
norrmän och svenskar. Det skulle kanske förmå dem till att gå med 
de allierade. En överraskande och med tillräckliga krafter genom
förd kupp bar inom sig fröet till framgång och skulle placera tys
karna i efterhand. 

Detta var naturligtvis ett resonemang som hade ett visst fog för 
sig. Men gick det att realisera? Hade man verkligen tillräckligt med 
trupp till förfogande? 

Britterna, hade vid denna tidpunkt inte mycket att komma med. 
Deras insats i ett skandinaviskt företag måste som konsekvens med-
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föra en försvagning både av hemortsförsvaret och av den i Frank
rike stående expeditionskåren. 

Frankrikes insats spelade kanske mindre roll, även om det var 
Frankrike, som väntade det stora tyska anfallet. Men den hade 
under alla förhållanden även den sin begränsning. 

Frågan om snabbheten i utförandet hängde intimt samman både 
med tillgången på tonnage och de avsedda norska hamnarnas kapa
citet. 

Kanske hade man på franskt håll hoppats för mycket och räknat 
för djärvt? 

Visserligen var det ett önskemål att snarast skicka iväg hjälpen 
till Finland - folkmeningen och politikerna krävde det allt mera 
högröstat - men det var ju inte bara en fråga om att få trupperna 
dit. Det gällde att underhålla dem också. Och förbindelserna skulle 
bli mycket långa och sårbara, och stor insats av trupp och sjöstrids
krafter skulle bli nödvändig för att trygga dem. 

Kven om. man vågade hoppas på, att såväl Norge som Sverige 
skulle gå med de allierade, finge man säkerligen räkna med stor 
insats både av trupp och krigsmateriel. 

Hade man resurser till allt detta? Och hur skulle det gå för de 
franska trupperna i Finland, om man inte lyckades hejda tyskarna? 

Förvisso fanns där många obekanta i denna svårlösta ekvation. 

Kanske var, när allt kom omkring, britternas begränsade målsätt
ning mera realistisk och mindre riskfull. 

För att avskära Tyskland från den svenska järnmalmen räckte 
det med att ockupera Narvik samt att försäkra sig om Kiruna
Gällivare med malmb'anan intill Luleå. Härför krävdes mindre in

sats av trupp och man skulle lättare kunna iscensätta en kupp. 
Huvudkrafterna kunde då inriktas mot Trondheim. Det bleve avse
värt mycket enklare, om man kopplade bort Finlandshjälpen. 

Skulle så illa vara, att man tvangs uppge både gruvorna, malm
banan och Narvik, så kunde man i alla händelser först genomföra 
sådana förstöringsarbeten, att det skulle dröja avsevärd tid, 11man 
gruvdrift och malmexport på nytt kunde upptagas. 

Fransmännens synpunkter må nu ha varit vilka som helst. 
Faktum kvarstod. 

36 



Det var britterna som hade hand om ledningen och bestämde 
takten. 

Fredsslutet mellan Finland och Sovjetunionen den 13 mars 1940 
drog ett brett streck över de allierades planer. Det gick nu inte längre 
att ta hjälpen till Finland som förevändning för det avsedda ingri
pandet i Skandinavien. Man måste se sig om efter andra utvägar. 

Efter regeringsskifte i Frankrike, varigenom Paul Reynaud kom 
till makten, blev de franska påtryckningarna på den brittiska rege
ringen allt kraftigare. Nu tillgrep även Reynaud järnmalmen såsom 
huvudargument för företaget och hoppades väl därigenom kunna 
driva upp tempot hos britterna. För den franske generalstabschefen, 
general Gamelin, torde skäl och argument ha spelat en underordnad 
roll. För honom var väl huvudsaken ett snabbt ingripande, så att 
man finge etablera den nya krigsskådeplatsen i god tid före det 
väntade tyska storanfallet mot Frankrike. 

Men britterna tvekade alltjämt. 
överläggningarna på högsta politiska och militära plan gick inte 

1 lås. 
Men tiden gick. Och ingenting definitivt blev beslutat. 
Efter segslitna förhandlingar lyckades man i alla fall till sist 

komma överens om att sätta igång den 4 april, då brittiska sjöstrids
krafter skulle inleda operationerna med minering av järnmalmsrutten 
utanför Norges kust men på detta lands territorialvatten. 

Men inte heller denna plan höll. Nu var det fransmännen som 
tvärade. 

Men frågan löstes. Och definitivt beslut fattades om minering den 
8 på morgonen. Man hade på brittiskt håll slutligen övervunnit sina 
betänkligheter och funnit en - åtminstone ur allierad synpunkt -
bärande motivering för åtgärden i fråga. Sålunda underrättades de 
norska och svenska regeringarna den 9 om minutläggningen, villren 
sades vara betingad bl. a. av tyskarnas hänsynslösa sjökrigföring i 
dessa farvatten. 

Men de allierade var ohjälpligt i efterhand. Redan natten mellan 
den 3 och 4 april hade tyskarna inlett sina första transporter till 
Narvik. Och den 9 slogo de till med full kraft. Hitler hade, som 
Chamberlain uttrycker det, inte "missat bussen" utan i stället vunnit 
kapplöpningen. 
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Brittiska dtgärder dagarna närmast före den 9 april 

Till Bergen 

� ROSYTH 

Till Stovanger 

På kvällen den 7 april fick man i England flygrapporter om att 
en tysk flotta föregående dag hade siktats i mynningen av Skagerack 
med kurs mot Lindesnes. 

Vilka militära åtgärder vidtogos med anledning härav? 
Vi skall låta Churchill - då marinminister - tala om den saken. 
Han skriver: 
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"- - - utfärdades genast order av följande innebörd: Home 
Fleet, som låg med ångan uppe, lämnade Scapa den 7 april kl. 8.30 
e.m. Andra kryssardivisionen om två kryssare och 15 jagare utlöpte
från Rosyth kl. 10 samma kväll. Första kryssardivisionen, som hade
tagit ombord trupper i Rosyth för eventuell ockupation av norska
hamnar, fick order att låta trupperna debarkera utan utrustning och
snarast möjligt förena sig med flottan till sjöss. Kryssaren 'Aurora'
och sex jagare, som var sysselsatta på samma sätt i Clyde, beordrades
till Scapa. Dessa viktiga beslut fattades i samförstånd med chefen
för Home Fleet, Kort sagt: alla tillgängliga fartyg sändes ut, enär vi
tog för givet att ett kritiskt ögonblick var inne - vilket alla inga
lunda var ense om. Samtidigt pågick minutläggningen utanför Nar
vik."



Plan R4 

= Stratford (britter) 
= Avonmouth ( britter+fransmön) 
= Plymouth ( britter) 

Skiss 1. 

De i Clyde redan ombordtagna trupperna, vilka voro avsedda för 
Narvik, utgjordes av en bataljon (Scots Guards) av 24. gardesbriga
den. De övriga två var på väg till inskeppningshamnen. 

En bataljon (Hallamshire) av 146. infanteribrigaden stod lika
ledes i beredskap i Clyde för att gå mot Trondheim. Brigadens öv-
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riga båda bataljoner voro i Rosyth embarkerade på kryssare, som 
skulle fört dem över till Bergen. 

Två bataljoner av 148. infanteribrigaden hade tagits ombord i 
Rosyth för kuppen mot Stavanger. 

Genom amiralitetets åtgärder kom förbandens utrustning att bli 
kvar ombord. Dessa fem bataljoner blevo på grund därav i reali
teten demobiliserade och oanvändbara, intill dess de hunnit förses 
med ny utrustning, vilket dröjde nästan en hel vecka. 

I och med denna åtgärd hade man utan vidare övergivit planen 
för den kombinerade operation, som gått under täckbenämningen 
"R 4". (Skiss 1.) 

Detta var den första improvisationen. 

Och flera skulle följa. 

Hela den för plan "R 4" till förfogande ställda styrkan utgjordes 
endast av åtta brittiska infanteribataljoner. Läggs därtill de franska 
trupperna - en förstärkt alpjägarbrigad kommer man upp till 
en totalstyrka om 14 000 man. Inte nog med att denna styrka var 
alltför liten för ett så vittsvävande företag. Den var också mycket 
ofullständigt utrustad. Artilleri saknades frånsett ett lätt. luftvärns
batteri avsett för Narvik. Man hade varken stridsvagnar eller pan
sarvärn. Och till råga på allt detta saknades transportmedel efter 
landstigningen helt och hållet. 

Det hette bl. a. i "Stratforce Plan" (vilken för övrigt låg utskri
ven redan i slutet av januari och början av februari): 

"Trupperna kommer att bli helt beroende av de lokala myndig
heterna, evad gäller transport, nya förråd, förläggning, sjufchusvård 
och ambulanstjänst." Och vidare: "För erhållande av transport och 
inkvartering skall våld icke tillgripas. En av de första uppgifterna 
för befälhavarna på respektive platser vid landstigningen blir att 
ombesörja inkvartering för truppen och ordna med tillräckliga trans
portmedel för medförd utrustning." 

Som synes av dessa order hade man räknat med ett fredligt mot
tagande vid landstigningen i Norge. Man väntade sig, att norska 
civila och militära myndigheter skulle bistå med bl. a. pwviant, 
motortransportmedel, förläggningsmateriel och sjukvård. 
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Ledningens organisation 

När fälttåget i Norge inleddes, kom i realiteten skillnaden mellan 
högsta krigsledningen och de lokala befälsinstanserna att i mångt 
och mycket bli flytande. Orsakerna härtill voro flera. Men den 
väsentligaste torde ha varit, att man inte förutsett de krav på led
ningen av operationerna, som skulle uppstå inom en så egenartad 
krigsskådeplats. 

I den tidigare planläggningen hade man väl tagit för givet, att 
krigsministeriet skulle svara för samordningen av operationerna. I 
Norge fanns emellertid inte någon ort som lämpade sig för etable
randet av ett högkvarter, därest ett sådant hade funnits eller seder
mera organiserats. Därför kom ledningen att förläggas till London. 

För flottans del var chefen för Home Fleet självklart ledare av 
operationerna till sjöss. Men han hade mycket annat att tänka på 
än Norge och Nordsjön. Samordningen måste alltså även i detta fall 
skötas från amiralitetet. 

Något organ speciellt organiserat för att samordna försvarsgrenar
na och dessas insatser i operationerna fanns inte. 

Men en betydelsefull insats vid ledningen av fälttåget gjordes 
av den s. k. militära samordningskommitten. Denna bestod av de 
tre försvarsgrenarnas ministrar med försvarsgrenarnas stabschefer 
såsom experter-rådgivare. Ordförande var till en början marinminis
tern (Churchill). Kommitten fungerade inte bra. Från den 16 april 
till månadens slut presiderade premiärministern själv (Chamberlain) 
som ordförande. Churchill har karakteriserat överläggningarna i 
kommitten som "a copious flow of polite conversation, leading to a 
tactful report". 

I början av maj utsågs Churchill till premiärministerns ställföre
trädare med särskild uppgift att leda stabschefskommitten. Det hade 
naturligtvis varit enklare att göra honom till krigsminister med an
svar för alla tre försvarsgrenarna, Men det vågade sig Chamber
lain tydligen inte på. 

Resultatet av överläggningarna i samordningskommitten fram
lades för regeringen i form av rekommendationer. Men under de 
kritiska aprildagarna fattade den också självständiga beslut, vilka 
sedan i efterhand fick godkännas av regeringen. 
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Men varken kommitten eller regeringen utgjorde några lämpliga 
instanser, när det gällde att fatta snabba, operativa beslut, omsätta 
dessa i praktiken samt övervaka deras genomförande, Inte heller 
stabschefskommitten kunde ersätta ett organiserat högkvarter. Samt
liga tre instanser sysslade 111ed de mest skilda frågor berörande för
hållandena både i hemlandet och utom landet. Och deras uppfattning 
om, vad som verkligen hände i Norge var både mycket ofullständig 
och eftersläpande i förhållande till händelsernas snabba utveckling. 

Vad som i själva verket inträffade var, att från och med den 
9 april hugskott och planei- växlade i snabb och förvillande följd 
med ett mer eller mindre kaosliknande tillstånd som resultat. Och 
allt detta berodde på den tidigare bristen på förutseende. 

Händelseutvecklingen efter den 9 april 

Den 10 april rekommenderade samordningskommitten regeringen, 
att man skulle koncentrera sig på att i första hand taga Narvik, 
vilket också godkändes. Den primära åtgärden vore att �tablera en 
framskjuten bas i närheten av Narvik, där trupperna kunde land
sättas och organiseras för operationen mot Narvik. 

För lösandet av denna första uppgift stod två bataljoner omedel
bart till förfogande. De skulle sedan förstärkas med de återstående 
för Norge avsedda sex bataljonerna. Ytterligare skulle de franska 
alpjägarna följa efter. Men de kunde inte anlända dit upp förrän 
omkring den 24 april. 

Till framskjuten bas utsågs Harstad i Lofoten. 

Befälet över trupperna företaget benämndes "Rupert" - upp-
drogs åt generalmajor Mackesy. Sjömilitär chef blev "Admiral of 
the Fleet" Lord Cork and Oney. Det var en ovanlig åtgärd att 
välja en så hög militär - till och med högre än chefen för Home 
Fleet - för ett så relativt begränsat företag. Det torde emellertid ha 
bottnat i Churchills speciella förtroende för amiralen ifråga. Lord 
Cork mottog sina order direkt från amiralitetet och intog en fullt 
självständig ställning i förhållande till chefen för Home Fleet. På 
grund av att hans utnämning kom så sent, fick han inte tillfälle att 
före avresan från England träffa general Mackesy. Och det skulle 
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snart visa sig, att deras respektive instruktioner var långt ifrån sam
stämmiga. 

Någm skriftliga order fick inte Lord Cork. Men han var när
varande vid samordningskommittens sammanträde den 10 april och 
erhöll därunder det bestämda inttycket att regeringens önskan var, 
att Nairvik snarnst skulle tagas. Varken general Mackesy eller någon 
representant för honom var närvarande vid sammanträdet. Men 
från chefen för imperiegeneralstaben - general Ironside - mottog 
han i Scapa dagen därpå instruktioner och order. Det uppdrogs åt 
honom att etablera sig i Harstad, där organisera sina styrkor samt 
planlägga och på andra sätt förbereda anfallet mot Narvik. För
stärkningar skulle sändas honom efter hand. (Se bilaga.) 

Tillsammans med dessa instruktioner följde ett handbrev från 
gerreral Ironside, i vilket denne bl. a. framhöll, att "det fordras 
djärvhet". 

Den 14 april anlände trupperna till Harstad. De var, som här 
tidigare omtalats, inte utrustade för att utföra en landstigning i 
samband med strid. 

Armeofficerarna, liksom Lord Corks stabschef - vilken senare 
var expert på organiserandet av kombinerade operationer - höllo 
före, att det var en omöjlig uppgift att genast gå till anfall mot tys
karna i Narvik. Snön låg för djup, och dessutom hade man inga 
lämpliga landstigningsbåtar till förfogande. 

Men Lord Cork delade inte denna uppfattning utan var övertygad 
om, att med litet mera beslutsamhet från armesidan skulle ett raskt 
igångsatt anfall mot de illa baserade tyskarna mycket väl kunna 
lyckas. Men han kunde inte övertyga general Mackesy. Och något 
anfall blev det inte heller. 

Under tiden hade framgångarna vid sjöstriderna i Narvik den 
10 och 13 medfört den förstct ändringen i planerna för fälttåget. 

Under veckan efter den 10 april framfördes både politiska och 
militära skäl för att man borde försäkra sig om Trondheim. Det 
gällde både att uppmuntra norrmännen och att säkra förbindelserna 
till Sverige. 

Militära samordningskommitten hade den 11 gått med på, att en 
operation - "Maurice" - mot Trondheitn skulle detaljstuderas men 
att inga verkliga förberedelser skulle vidtagas, förrän läget klarnat 
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i Narviksområdet. Först då kunde man se, vilka stydrnr man hade 
att räkna med för en Trondheimsoperation. 

När underrättelserna om sjösegern den 13 inkommo, och man trod
de sig kunna räkna med framgång i anfallet mot Narvik, gick sam
ordningskommitten med på att vidtaga åtgärder för att sända den 
andra, för Narvik avdelade brigaden, till Namsos. 

Man hade redan tidigare beslutat att landsätta ett par mindre 
marindetachement i Namsos och Alesund. (Operationerna "Henry" 
och "Primrose".) 

Vid sammanträdet den 13 diskuterades även möjligheterna för en 
direkt landstigning i Trondheim. 

Följande dag den 14 - orienterades regeringen om de nya 
planerna liksom därom, att Paul Reynaud hade givit britterna fria 
händer att disponera alpjägarna, vilka hittills hade avsetts för Nar
vik. 

Stabscheferna hade den 13 påpekat, att det inte vore möjligt att 
sätta in några andra av de för Narvik avdelade förbanden än möj
ligen just fransmännen, eftersom fartygen hade lastats uteslutande 
med hänsyn till en enda landstigning. Och dessutom hade trupperna 
inga kartor över Trondheimsområdet. 

Resultatet av överläggningarna i samordningskommitten blev 
emellertid att stabscheferna den 14 beslöto, att 146. Territorial
brigaden - vilken befann sig till sjöss på väg till Harstad skulle 
beordras till Namsos. Där landsteg den också den 16 och 17. Briga
den saknade då omkring 100 ton av sin utrustning. Och brigadche
fen hade följt med sitt fartyg till Harstad. 

Att denna omdisponering av Territorialbrigaden var föga välbe
tänkt skulle snart nog komma att visa sig. 

Befälet över "Mauriceforce" hade uppdragits åt en välförfaren 
och tapper soldat, generalmajoren Carton de Wiart. Om denna ut
nämning säger han själv tämligen galghumoristiskt: "In the middle 
of one night there was a telephone message for me to report to the 
War Office. It dawned on me the reason might be Norway, especi
ally as I had never been there and knew nothing about it. Norway it 
was, and I was ordered to go there immediately to take command of 
the Central Norwegian Expeditionary·Force." 
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Den 15 flög han över till Namsos för att innan trupperna anlände 
förskaffa sig åtminstone någon orientering på platsen. Ett mindre 
marindetachement hade dagen förut gått iland och grupperat sig i 
ett brohuvud på södra stranden av Namsenälven. 

Generalen fann allt tämligen otillfredsställande. Hamnen var 
alltför liten för att kunna användas som bas för större styrkor. Om 
den landskapsbild, som mötte honom, säger Carton de Wiart: "The 
Norwegian coastline was lovely to Iook at, with the majesty of 
its rough mountains covered in snow, hut from a fighting angle the 
view had no attraction for me, as obviously in this type of country 
one would need very specialized ttoops." 

Tyskarna hade också redan börjat bomba Namsos från luften. 
Sedan trupperna efter diverse besvärligheter hade kommit iland 
och generalen kommit underfund med deras synnerligen bristfälliga 
uttustning, medqelade han höga vederbörande i London sin uppfatt
ning, att han fann hela företaget mycket hasardartat. 

Under tiden undersökte man i London behovet av trupp m. m. för 
ett direkt anfall mot Trondheim. Man kom till det resultatet, att 
insatsen måste bli stor och att företaget ändå hade små utsikter att 
lyckas. En framkomlig väg vore möjligen att försöka isolera tyskarna 
i Trondheim genom en samtidig framryckning från Namsos och 
Åndalsnes. Stabscheferna gingo visserligen med på den saken, men 
de ville inte därför avstå från att direkt anfalla Trondheim. Den 
16 vann dessa nya planer samordningskommittens godkännande. Nå
got datum klubbades inte. Men stabscheferna höllo före, att det 
kanske skulle bli möjligt att sätta igång den 22 eller senast den 24 
april. (Skiss 2.) 

Den 17 kom det nedslående underrättelser från Narvik. De visade 
nämligen, att de båda befälhavarna inom området inte ämnade slå 
till omedelbart, utan att de först ville invänta de utlovade förstärk
nmgarna. 

Men inför den nu senast planerade operationen kom Narvik att 
i .viss min träda i bakgrunden. 

Kven den 18 medffade oroande underrättelser. Norrmännen, som 
skulle trygga förbindelserna från Oslo mot Trondheim, sviktade 
inför de framträngande tyska styrkorna och begärde skyndsam 
hjälp. Men ett försök att komma dem till undsättning med trupper 
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= operation Avonforce 
= -11- Mourice 

-11-Hammer
-11- Sickle

Skiss 2. 

ur "Sickleforce", vilka samma kväll hade börjat landstiga i Åndals
nes, skulle snart visa sig leda till stora svårigheter. 

Chefen för Home Fleet, vilken anmodats yttra sig över operation 
"Hammer" (Trondheim), avrådde på grund av de stora riskerna som 
deltagande sjöstridskrafter skulle utsättas för från det tysk;a. flyget. 

Planen kom heller aldrig att sättas i verket. Flottchefens ord vägde 
tungt. Och med hänsyn till d� lyckade landsättningarna av om-
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kring 8 000 man i Namsos och Åndalsnes frånträdde stabscheferna 
sin tidigare uppfattning ( den 19) i förhoppning om, att kniptångs
operationen mot Trondheim säkrare skulle leda till målet. 

Samordningskommittfo underrättades samma dag om de ändrade 

planerna. Och nästa morgon (den 20) godkändes de av regeringen. 
Men den optimism, som väckts till liv genom framgångarna vid 

Namsos och Andalsnes, blev inte långvarig. 
Den 21 orienterades regeringen därom, att man p. g. a. tyskarnas 

oavbrutna bombning av Namsos för närvarande inte kunde föra 
iland mera trupp och materiel där. Och bristen på motorfordon 
omöjliggjorde snabb framryckning mot Trondheim. 

Vid Åndalsnes var läget föga bättre. General Morgan hade blivit 
av med sina motorfordon och sina luftvärnspjäser, när en tysk ubåt 
sänkte transportfartyget med utrustningen. Han hade visserligen nått 
samband med norska trupper vid Dombås. Men han hade inte något 
artilleri. Och innan tyslf:arnas framryckning från Oslo stoppats, 
fanns inga möjligheter att gå mot Trondheim. 

Läget var sålunda ganska bekymmersamt. 
I krigsdepartementet var man trots allt besluten att driva på 

operationen mot Trondheim. Man räknade med att kunna land
sätta alla de sex franska alpjägarbataljonerna i Namsos och att för
stärka general Morgans trnpper i Åndalsnes med brittiska 15. in
fanteribrigaden. 

Det förefaller uppenbart, att man i London ännu ej hade fått 
klart för sig det tyska bombflygets avgörande insatser och omöjlig
heten för trnpperna att med sitt synnerligen otillräckliga luftvärn 
göra något effektivt däråt. 

För att leda operationerna norr och söder om Trondheim (Nar
viksområdet undantaget) beslöts, att det skulle tillsättas en enda 
befälhavare för samtliga markstridskrafter. Det blev generallöjtnant 
Massy, vilken som ställföreträdande chef för imperiegeneralstaben 
var väl insatt i stabschefernas tankegångar och avsikter. Med hän
syn till det vidsträckta operationsområdet och de osäkra förbindel
serna skulle han med sin improviserade stab stanna kvar i London. 

Det borde ha varit en lämplig åtgärd att låta honom bevista sam
ordningskommittens sammanträden. Men det skedde endast en enda 

0 

' 

gang. 
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Till chef för "Sickleforce" utnämndes general Pager, vilken an
lände till Åndalsnes natten 25-26 april. 

Vid sammanträde den 19 (då man beslöt skrinlägga Trondheims
planen) föredrogs ett brev från franske konseljpresident Paul Rey
naud, i vilket denne uttryckte den franska regeringens oro över 
långsamheten i de skandinaviska operationerna. Från franskt håll, 
sades det, var man beredd att ställa ytterligare trnpp till förfogande, 
bara det blev fart på spelet. 

Reynaud förklarade, att man var beredd att sända tre lätta divi
sioner samt två bataljoner främlingslegionärer och fyra bataljoner 
polacker till Narvik. 

Det föreföll de brittiska myndigheterna, som om man i. Frank
rike inte hade fått klart för sig, att det inte var bristen på transport
tonnage, som utgjorde det främsta hindret, utan bristen på lämpliga 
urlastnings- och baseringshamnar. 

Reynaud hade yrkat på ett sammanträde med högsta krigsrådet, 
och ett sådant kom också till stånd i Paris den 22 april. Där enades 
man om, att fälttåget i Norge skulle föras med största möjliga kraft 
och med närmaste mål att taga Trondheim och Narvik samt att 
koncentrera en större styrka invid svenska gränsen. 

Och så långt var allt gott och väl. 
Men efter några dagar kom det ånyo illavarslande undenättelser. 

Båda företagen mot Trondheim hade kört ohjälpligt fast. Det gick 
till och med bakåt. 

Overslagsberäkningar visade omöjligheten av att snabbt sända 
förstärkningar. Och bristen på luftvärn var helt enkelt katastrofal. 

Slutligen den 26 - beslöt samordningskommitten i princip, 
att alla trupper i mellersta Norge skulle evakueras. Man hade visser
ligen klart för sig, vilket dåligt och nedslående intryck detta skulle 
komma att göra på de neutrala. Men man hoppades kunna maskera 
de båda operationerna mot Namsos och Åndalsnes.såsom avlednings
manövrer för att draga uppmärksamheten från vad som skedde uppe 
i Narvik. 

Den 27 kom Paul Reynaud, Daladier, general Gamelin och amiral 
Dadan över till London för att få orientering om de nya signalerna. 
Inför de av britterna framförda argumenten - påfrestningarna på 
flottan, tyskarnas luftöverlägsenhet, bristen på luftvärn samt över-

4 49 



hängande hot om Italiens inträde i kriget på Tysklands sida - måste 
fransmännen ge med sig. Tanken på tagandet av Trondheim måste 
uppges. Det kunde bli nödvändigt att när som helst evakuera "Sickle
force". Men ifråga om "Maudceforce" föreslog general Gamelin, att 
dessa trupper under fördröjande strider borde dta sig norröver mot 
Mosjöen. 

Sammanfattningsvis kan om kniptångsoperationen mot Trond
heim följande sägas. 

På kvällen den 17 hade stridsgruppen "Mauriceforce" lyckats 
landstiga vid Namsos, dit gruppchefen, general Carton de Wiart, 
hade anlänt två dagar tidigare. Trots truppernas tunga utrustning 
och tämligen bristfälliga transpmtmöjligheter gick framryckningen 
till en början snabbt och utan att möta motstånd. Men bladet vände 
sig hastigt. Den avgörande faktorn blev det tyska flyget. Bomb
ningen av Namsos böi-jade den 20 på morgonen och fortsattes även 
följande dag liksom ytterligare sedermera. Och effektiva motmedel 
saknades helt. Med basen förstörd och utsikten till erhållande av 
underhåll och förstärkningar reducerad till ett minimum fanns inga 
möjligheter för ett lyckligt genomförande av operationen norrifrån 
mot Trondheim. 

Det söder ifrån, med Ändalsnes som utgångspunkt, igångsatta före
taget via Dombås mot Trondheim möttes av ett liknande öde. Den 
18 skedde landsättningen av trupperna i Ändalsnes. Till en början 
gick det även här raskt framåt. Man nådde Dombås, ja, till och med 
en bit ned i Gudbrandsdalen. Men liksom vid Namsos blev det även 
här tyskarnas flyg, som fällde utslaget. Ändalsnes bombades sönder 
och samman, varigenom baseringen helt äventyrades. 

När sålunda de båda deloperationerna misslyckats, hade man i 
England intet annat val än att avbryta hela företaget. Stt'idsgrup
perna på båda hållen beordrades därför att evakuera, vilket också 
lyckades utan nämnvärda förluster. De sista trupperna lämnade så
lunda Ändalsnes den 2 och Namsos den 3 maj. 

I mellersta Norge hade de allierade endast att konstatera ett totalt 
misslyckande med alla sina både ursprungliga och improviserade 
planer. 

Så tillvida hade ju nu hela problemet förenklats, som man i fort-
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sättningen endast hade en enda plan att arbeta med - tagandet av 
Narvik. 

Slutspel i Narvi!e 

Misslyckandet vid Narvik att snabbt kasta undan tyskarnas be
trängda styrkor förbryllade i London både politikerna och stabsche
ferna. De hade tydligen inte klart för sig varken klimatets eller den 
snöhöljda teträngens svårigheter liksom inte heller följderna av hela 
företagets bdstfälliga förberedelser. 

Att de båda sidoordnade befälhavarna - Lord· Cork och general 
Mackesy - företrädde helt skilda uppfatt11ingar om möjligheterna 
för ett framgångsrikt anfall bidrog naturligtvis även till att öka 
svårigheterna och orsaka fördröjning. Detta insåg man till slut i 
London. Och den 20 ställdes generalen under amiralens operativa 
befäl. Lord Cork påyrkade anfall. General Mackesy protesterade. 
Man nådde omsider fram till en kompromiss: ett häftigt flottbom
bardemang skulle bereda väg för en landstigning. Men det hade 
ingen framgång, när det den 24 kom till utförande. 

Väderleksförhållandena tvingade därefter till ett uppehåll. Och 
under tiden anlände föi'städmingar: franska alpjägare den 28 och 
en bataljon South Wales Borderers den 29. 

Den 3 maj gav Lord Cork order om ett direktanfall mot staden. 
Det skulle utföras den 8. Men från armehåll kom man med diverse 
invändningar. Det sades bl. a., att det skulle komma att sluta med 
rena katastrofen. Anfallet uppsköts tillsvidare, och Lord Cork hän
sköt frågan till myndigheterna i London. 

När regeringen då pressade honom till att raska på och lovade 
honom sitt understöd, vilka risker han än tog, gav han ånyo order 
om anfall. Ett förberedande anfall, som i fullt "dagsljus" utfördes 
natten 12-13, hade fullständig framgång, 

Under tiden hade i London samordningskommitten den 6 maj 
från stabscheferna fått en: promemoria angående förhållandena i 
samband med Narviks erövring. De fördelar, som stodo att vinna 
genom stadens tagande, angavs bl. a. vara följande: 

1. Malmexporten till Tyskland skulle stoppas.
Möjligheterna att avbryta utförseln från Luleå ökades, om man
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kunde organisera en flygbas, från vilken Luleå kunde anfallas från 
luften. Det skulle även bli möjligt att skicka förstöringstrupp till 
Sverige. 

2. Med större delen av norska kusten i tyskarnas händer vore det
till stor fördel att uppe i norr äga tillgång till en framskjuten
bas, från' vilken man kunde anfalla tyskarnas både sjö- och mark
stridskraf ter.

3. Endast över Narvik vore det möjligt att hålla förbindelserna till
Sverige öppna.

Erfarenheterna från mellersta Norge hade övertygat stabscheferna 
om, att "det svåraste problemet vid narvikoperationerna blir att 
ordna nödvändigt luftförsvar och basera jaktflyget på ett flygfält 
vid stranden". 

Det ansågs för den skull nödvändigt att man försäkrade sig om 
flygplatsen vid Bardufoss (norr om Narvik) samt att man upprättade 
ytterligare två flygfält. Men skyndsamhet var av nöden. Den svå
raste frågan gällde luftvärnet. Om man skulle tillgodose det verk
liga behovet hos trupperna i Narviksområdet, finge man taga 10 0/o 
av det tunga och 30 0/o av det lätta luftvärnet hemma i landet. Och 
det vore knappast utförbart. 

Frågan om befälsförh&llandena togs upp igen. När markstridskraf
terna uppe vid Narvik ökades genom tillförda förstärkningar, bleve 
det oundgängligt att åtet uppdela befälet. Redan den 11 maj an
lände den utsedde chefen, general Auchinleck, till Narvik. På grund 
av det spända förhållandet mellan Lord Cork och general Mackesy 
beslöt Auchinleck att omedelbart övertaga befälet efter Mackesy. 

Nu hade emellenid Norge blivit en sekundär krigsskådeplats, ty 
den 10 maj slog tyskarna ut sitt storanfall på västfronten. 

De allierades upprepade misslyckanden i Norge hade i England 
medfört att premiärminister Chamberlain måst avgå. I stället över
tog Churchill makten. Det var också han som den 20 maj framkas
tade tanken på, att man först skulle taga Narvik men omedelbart 
därefter evakuera staden. Malmbanan och lastkajer m. m. ville man 
undet· alla förhållanden grundligt förstöra för att därigenom under 
lång tid förhindra malmexporten. 

Den 23 gav regeringen order om, att planer för evakueringen 
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skulle uppgöras, och dagen därpå fick Lord Cork instruktion om 
snar evakuering. 

Det allierade högsta krigsrådet sammanträdde den 31, då frans
männen gick med Rå evakueringen. 

Under de fem nätter i juni som avslutades med natten 7-8 utför-
des evakueringen planenligt. (Omkring 24 000 man.) 

De norska styrkorna kapitulerade den 10 juni. 
Den allierade "hjälpen" till Norge hade visat sig helt ineffektiv. 
Slutresultatet blev ett absolut misslyckande. 

Samman/ attning a·v orsakerna till misslyc!eandet 

Ansvaret för det totala misslyckandet med det norska fälttåget 
måste främst läggas på de brittiska såväl civila som militära högsta 
myndigheterna, vilka utan att ha vidtagit erforderliga förberedelser 
startade detsamma. 

Det finns en gammal allmängiltig militär huvudtes, som säger, att 
man skall hålla fast vid uppgiften. Mot den goda regeln syndades 
det förvisso svårt. Man började med att lämpa över bord hela den 
tidigare planläggningen - i och för sig skäligen ofullständig och 
illa genomtänkt - utan att ha några andra planer att falla tillbaka 
pil.. Istället slog man in på improvisationernas slippriga väg. Efter 
den första improvisationen följde andra slag i slag. 

Och resultatet blev: kaos. 
Allvarliga brister i underrättelsetjänsten kunde redan tidigt kon

stateras liksom en förvånande oförmåga att rätt bedöma och vär
dera inkomna rapporter om fiendens förehavanden. 

Det överraskningsmoment, som man räknat med skulle ge initia
tivet åt de allierade, uteblev. Istället blev det motståndaren, som 
bjöd på överraskningen och med sitt djärvt planlagda, hänsynslöst, 
snabbt och utan tvekan skickligt genomförda anfall med ett enda 
slag ryckte 1h sig initiativet. 

På allierat håll hade man underskattat det tyska flygvapnets möj
ligheter och slagkraft. (Hade man ingenting lärt av Polenfälttåget?) 
Och det var kanske den allra ödesdigraste felbedömningen. 

Med sitt överlägsna flyg hotade tyskarna britternas sjöstridskraf
ter. Dessa vågade man p. g. a. de stora riskerna inte sätta in till 

53 



A 

Ty�RQgr 

Gru12;.e Pellengahr: 
196. infdiv m.m.

8 Gruppe Fischer: 
340. infreg rn.rn.

C Trondheim, 
181. infdiv m.m.

Narvik: 
3_ bergsdiv (delar)



förhindrande eller åtminstone försvagande av tyska trupp- och un
derhållstransporter till Sydnorge. Och på allierad sida hade man 
intet flyg som kunde ta upp kampen med Luftwaffe. Med basering 
i Storbritannien skulle flygvägarna bli för långa eller med andra 
ord överstiga tillgängliga flygplanstypers prestanda. Och några flyg
baser i Norge hade man inte tillgång till. 

De för fälttåget avdelade trupperna voro alltför fåtaliga för ett 
företag av den storleksordning det här var fråga om. 

Ifråga om utbildning, utrustning och organisation var det illa 
ställt. Trupper under general Carton de \Viarts befäl hade t. ex. 
så tung buren utrustning att den inte kunde lämpligen förflyttas utan 
transportmedel. Och sådana saknades. 

"As far as planes, guns and cars went, I had no trouble at all, 
for we had 11011", säger Carton de Wiart bl. a. 

Med undantag - möjligen - av de franska alpjägarna saknade 
trupperna varje som helst erfarenh'et av krigföring i en terräng sådan 
som den norska och med det speciella klimat och ljusförhållanden, 
som Nordskandinavien hade att bjuda på vid de111 aktuella tidpunk
ten av året, 

De hamnar, som hade utvalts för landsättning av trupp och krigs
materiel m. 111., visade sig äga alltför ringa kapacitet och kunde 
dessutom av brist på luftvärn inte effektivt försvaras. 

Transportfartygen voro genomgående felaktigt lastade, varför 
efter genomförd landstigning ett både tidsödande, besvärligt och med 
hänsyn till nattmörkrets kortvarighet riskabelt sorteringsarbete måste 
utföras. 

Många för ett fälttåg oundgängliga materielgrupper saknades, 
hade skickats åt fel håll eller kunde av olika anledningar inte föras 
iland. 

Offensiva operationer voro redan från början dömda att miss
lyckas, eftersom såväl artilleri som pansartrupp saknades. 

Styrkecheferna kom snart nog underfund med, hur illa allt var 
förberett och organiserat, Så säger t. ex. general Carton de Wiart: 
"För varje timme blev det mig alltmera påtagligt, att jag i avsaknad 
av utrustning icke var i stånd att rycka fram mot Trondheim och 
jag kunde heller inte se någon mening i att stanna kvar i denna del 
av Norge och sitta där till slutet som en hare i en snödriva." 
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Samordningen av operationerna både mellan försvarsgrenarna och 
mellan de olika och lokalt vitt skilda styrkegrupperna lyste med 
sin frånvaro. Grundorsaken därtill var naturligtvis den, att det inte 
fanns något gemensamt högkvarter. Nu blev det istället ett flertal 
instanser som planlade, organiserade och utgav instruktioner och 
order vid sidan av och förbi varandra. Det gavs sålunda olika direk
tiv till de båda befälhavarna uppe i Narvik. 

Man skulle kunna anföra många andra detaljer, som klickade. 
Men det här redan uppräknade är talande nog och torde även vara 
det väsentligaste. 

När den franske militärskriftställaren Jacques Mordal betecknar 
hela fälttåget som en "improvisation b@.clee" - dvs. en slarvig im
provisation - är detta sannerligen ingen överdrift. En improvisation 
var det från början till slut. Och rent otroligt slarvigt gick det också 
till. 

Om man, som här itJ-ledningsvis sagts, av rent formella skäl vill 
betrakta det allierade ·-ingripandet i Norge efter den 9 april som 
en hjälpaktion, kan man till sist endast kort och gott konstatera: 
improvisation leder till katastrof. 

INSTRUCTIONS TO 

MAJOR-GENERAL P. J. MACKESY, C. B., D. S. 0., M. C. 

Bilaga 1. 

1. His Majesty's Government and the Government of the French Republic
have decided to send a Field Force to initiate operntions against Germany in 
Northern Norway. 

2. The object of the force will be to eject the Germans from the Narvik area
and to establish eon tro! of N arvik itself. 

3. (a) Y ou will comtnand the troops including all units of the French Army
and any R.A.F. component which may subsequently be added to the force. The 
force will consist in the first instance of all troops now on board the s.s. Chrobry 
and Batory. 

(b) Should you become a casualty or otherwise be prevented from exercising
command of the force, command will pass to the next senior British officer, who 
will exercise command and, in the event of a French General officer being with 
the force, assume the acting rank of Major-General until another British officer 
can be appointed. 

4. No information is available as to the strength of the Norwegian forces
in the area but it is known that Harstad is normally the Headquarters of a 
mixed brigade and it is supposed that some troops are there now. Their attitude 
is not known but it is believed that they will be ready to co-operate. 
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5. Your initial rask will be to establish your force at Harstad, ensure the
cooperation of the Norwegian forces that may be there and obtain the informa
tion necessary to enable you to plan your further operations. 

6. It is intended to reinforce you with a view to subsequent operations from
such base as may be selected by you in consultation with the Senior Naval 
Officer. Salangen is the only neighbouring anchorage of which the Admiralty 
have full knowledge. 

A timetable showing the time at which these reinforcements might be milde 
available is attached as Appendix "A". 

7. It is not intended that you should land in the face of opposition. You may, 
however, be faced with opposition owing to mistaken identiry; you will therefore 
take such steps as are suitable to establish the nationality of your force before 
abandoning the attempt. 

8. The decision whether to land or not will be taken bv the Senior Naval
Officer in consultation with you, If landing is impossible ar 'Harstad some other 
suitable locality should be tried. A landing must be carried out when you have 
sufficient troops. 

9. You will appreciate the importance of the destrnction of the railway
leading from Narvik to the Norwegian-Swedish frontier should you be able to 
engineer it. This is the only known means of communication from Narvik into 
Sweden. 

10. Your force will constitute an independent command directly under the
\X/ar Office. You will keep in constant communication with the War Office 
and report as regularly as is practicable as to the situation. 

1 L A duplicate of these instructions has been handed to Brigadier Phillips. 
The War Office 10th April 1940. 

E. Ironside,
General,

C.I.G.S. for S. of S.

Bilaga 2. 
TRUPPER DELTAGANDE I DE OLIKA OPERATIONERNA 

I. NAMSOS
Operation fI enry 

Ett marindetachement om 350 man. 
Operation Ma11riceforce 

Chef: generalmajor Carton de Wiart. 
Britter 

Trupp: 146. infanteribrigaden (om tre bataljoner) 
en pluton fältingenjörer. 

Fransmän 
5. Alpjägarbrigaden (om tre bataljoner)
något luftvärn och pansarvärn,
en ingenjörpluton.

II. ÄNDALSNES
Operation Primrose 

Ett marindetachement om 725 man. 
Operation Sickleforce 

Chef: generalmajor Paget. 
Trnpp: 148. infanteribrigaden (om tvll bataljoner) 

15. infanteribrigaden (om tre bataljoner)
ett lätt luftvärnsbatteri,
ett fältingenjörkompani.
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III. MOSJOEN, MO OCH BODO
Operation Scissorsforce

Chef: brigadgeneral Gubbins. 
Trupp: fem självständiga kompanier 

en avdelning luftvärnsartilleri (lätt) 
en tropp fältartilleri 
ett fältingenjördetachement. 

IV. HARSTAD
Operation Avonforce (den 17 april) 

Chef: generalmajor Mackesy, 
Trupp: 24. Gardesbrigaden (om tre bataljoner) 

ett lätt luftvärnsbatteri 
två fältingenjörkompanier 
delar av ett parkkompani. 

Operation Rttpertforce (den 10 maj) 
Chef: Generalmajor Mackesy. 

Britter 
Trupp: 24. Gardesbrigaden 

en stridsvagnstropp 
ett fältartilleribatteri 
ett tungt luftvärnsbatteri 
ett lätt luftvärnsartilleriregemente 
ett lätt luftvärnsbatteri 
två fältingenjörkompanier 
delar av ett parkkompani. 
Fransmän och polacker 

Chef: brigadgeneral Bethouart. 
Trupp: 27. Alpjägarbrigaden (om tre bataljoner) 

13. Främlingslegionärbrigaden (om två bataljoner)
Polska brigaden (om fyra bataljoner)
ett stridsvagnskompani
en grupp kolonialartilleri
ett pansarvärnskompani.

DEN 3 JUNI 
Chef: Admiral of the Fleet the Earl of Cork and Orrey. 

Britter 
Trupp: 24. Gardesbrigaden 

tre självständiga kompanier 
en stridsvagnstropp 
ett fä!tartilleribatteri 
en luftvärnsbrigad 
två tunga luftvärnsartillerircgementen 

( om tills. sex batt.) 
två lätta luftvärnsartilleriregementen 

( om tills. fem batt,) 
en eldledningsavdelning 
två fältingenjörkompanier 
delar av ett parkkompani. 

Fransmän och polacker = föregående 
Tillsammans omkring 24 000 man 
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SUMMARY 

In the literature about \'7orld \'Var II it has been made clear, that the British 
and French main interest in Scandinavia, in the first phase of the war, was not 
to help the Finns in their struggle with Russia, but to force Norway and Sweden 
to enter the war, creating a second front in the Scandinavian penninsula. British 
control of the Norwegian coast-line was looked upon as a strategic objective of 
first-class importance. From a British point of view the main thing was to stop 
the Swedish ore reaching Germany. 

Hitler forestalled this plans by occupying Norway. 
The writer of this article discusses the British and French plans, how they 

were carried ont and the reason why the Norwegian campaign became a failure. 
From April 9 onwards followed a rapid and bewildering succession of plans. 
Many plans were changed and the changed plans did not allow time for corre
sponding changes to be made in preparations at a lower leve!. The result was 
chaos. The anthor states that the failure was first and foremost due to the 
defects in its higher direction. The administrative confusion, which resulted when 
one improvisation followed another, was not forseen, nor was due care taken 
to ensure mt1tual understanding between the Services concerned. Improvisation 
results in catastrophe, the writer concludes. 
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EN KUSTOPERATION UNDER 

A N D R A V K R L D S KR I G E T - 11tbrytningen

genom Kanalen i februari 1942 

Av ALLAN KROON 

Årsskiftet 1941 _..:._42 nalkades, Världsbranden stod i full låga, 
och den tyska krigsmaskinen utvecklade alltjämt en till synes out
tömlig energi i sina ansträngningar att föra kriget till ett segerrikt 
slut. Framgångarna till lands hade hittills varit stora, och striden 
om sjövägarna tenderade att intensifieras. De allierade inriktade· 
sina ansträngningar till sjöss på att eliminera ubåtshotet och tillintet
göra snabba övervattensfartyg, som voro särskilt lämpade att föra 
han delskrig på oceanerna. Av sådana disponerade tyskarna vid 
denna tidpunkt det högmoderna slagskeppet Tirpitz, tunga kryssa
ren Prinz Eugen, slagskeppen Scharnhorst och Gneisenau samt pan
sarskeppen Admiral Scheer och Hipper. Scharnhorst och Gneisenau 
voro sedan slutet av mars 1941 baserade i Brest, dit de hade tagit 
sin tillflykt efter diverse raider mot fientliga konvojer. Prinz Eugen 
hade i juni slutit sig till de två slagskeppen. 

Den tyska sjökrigsledningen hade umgåtts med tanken att låta 
Tirpitz och Hipper tillsammans med eskadern i Brest operera i 
Atlanten, men därav blev intet. Så småningom beslöts, att nämnda 
eskader skulle återvända till hemmafarvattnen bl. a. för att vara till 
hands för den händelse, att västmakterna sökte återtaga Norge.1 

Eskadern skulle så småningom förlägga sina operationer till de 
norska farvattnen upp mot Nordkapsområdet. Till det tyska be
slutet bidrog starkt det förhållandet, att fartygen i Brest voro före
mål för ständiga flyganfall och sålunda löpte stor risk att bliva för
störda i basen, som ju låg inom bekvämt räckhåll för det brittiska 
flyget. Lyckades utbrytningen, skulle det för tyskarna innebära 
en taktisk framgång av stort propagandavärde, medan det för det 
brittiska lejonet vore ett försmädligt ryck i svansen. 

1 Det var Hitler själv, som Ul.g bakom beslutet. 
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Omständigheterna kring operationen ha efter kriget kunnat re� 
konstrueras rätt väl tack vare klarläggande skildringar från både 
tyskt och brittiskt håll. I det följande skall bl. a. den tyska: plan
läggningen, vissa" åtgärder på brittisk sida före operationen samt 
den ömsesidiga händelseutvecklingen redovisas i sammandrag. 

Förspel och planläggning på tysk sida 

Stabschefen vid den tyska eskadern i Brest, kommendören: H. J.

Reinicke, befinner sig på kvällen den 30 december 1941 ombord på 
slagskeppet Scharnhorst, som ligger förtöjt längs en av kajerna. 
Brittiska flyget håller just på med sin sedvanliga: kvällsraid mot den 
tyska marinbasen och Reinicke uppehåller sig på bryggan, bevitt
nande det för honom vardagliga skådespelet. Först då fiendeplanen 
synes koncentrera anfallet mot Scharnhorst, drager han sig tillbaka 
till eldledningstornet. 

Han funderar litet över ett meddelande, som nyss överlämnats 
till honom. Det var undertecknat "Gruppkommandot" och innehöll, 
att eskaderchefen skulle komma till Paris sent på nyårsafton. För 
Reinickes del innebar meddelandet, att han i sin egenskap av stabs
chef måste bege sig dit utan dröjsmål och där möta sin chef, vice
amiralen Ciliax, vilken återkallats från hemlandet, där han vistats 
på en kort ledighet. Amiralen, som ej visste anledningen till den 
oväntade återkallelsen, var ej särskilt trakterad av denna, vilket 
Reinicke kunde konstatera, dl han anmälde sig för sin chef den 
31 på kvällen. 

Klockan 10 följande morgon hölls en konferens hos chefen för 
Marinegruppe West, vid vilken det inledningsvis förklarades, att 
de tre tyska skeppen i Brest skulle avgå till hemhamnar så sna,rt som 
möjligt och därifrån upp till Norge för att operera i farvattnen 
utanför Nordkap. Tillkännagivandet kom som en verklig överrask
ning, men efter det att den första häpenheten lagt sig, började utan 
tidsutdräkt överläggningarna om företagets genomförande. Tid
punkten måste fixeras med tanke på månens fas och tidvattenförhål
landena i kombination med krav på tillräcklig tid för detaljplan
läggning och förberedelser. Det bestämdes preliminärt, att eskadern 
skulle lämna Brest den 11 februari. 
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Det var många och viktiga delproblem, som man måste taga ställ
ning till redan under det första planläggningsarbetet, t. ex. minsvep
ning, flygskydd, navigering och, inte minst viktigt, huru företaget 
skulle kunna hållas hemligt. Ett första utkast till operationsplan var 
klart redan på eftermiddagen den 1 januari, sammanträdesdagen. 
Skäl för och emot tilltänkta åtgärder vägdes och diskuterades noga, 
sjökort och tidvattentabeller m. 111. studerades ingående, och så fast
ställdes en grundläggande plan samma dag. 

Företaget skulle inledas efter mörkningen den 11 februari, då styr
kan skulle löpa ut och snabbast möjligt gå öster ut genom Kanalen 
för att vid middagstiden den 12 passera Doverförträngningen. Nat
ten till den 13 beräknades eskadern stäva genom Nordsjön mot 
hemmahamn. Valet av avgångstid innebar väsentliga fördelar: Fien
dens flygspaning skulle kanske ej upptäcka eskadern förrän 10-12 
timmar efter avgången från Brest, och den tyska styrkan skulle 
gästuppträda på de brittiska motortorpedbåtarnas "hemmaplan" 
under dager, vilket skulle reducera dessa båtars möjligheter till 
överraskande anfall. Vidare kunde man räkna med att eskadern 
skulle få "medsttöm" och alltså ökad fart på sin färd upp genom 
Kanalen tack vare det förhållandet, att floden samtidigt var i till
tagande. Med floden ökades vattenståndet och därmed reducerades 
i viss mån minfaran, som var en för skeppen ytterst obehaglig reali
tet. 

Skyddet i luften under dager skulle ordnas så, att minst sexton 
jaktplan ständigt bildade paraply över eskadern, och det skulle vara 
som tätast under passagen av Doverområdet vid middagstid. Som 
eskort från Brest avsågos 6 jagare, en styrka, som skulle utökas med 
10 torpedbåtar den 12 på morgonen. Ytterligare torpedbåtar och 
andra lätta eskortfartyg skulle stöta till utanför udden Gris Nez, 
så att antalet fartyg slutligen uppginge till ett sextiotal. Man var i 
ledningen övertygad om att eskadern i hög fart med sitt starka 
luftvärn, en effektiv jagarskärm och jaktparaplyt borde vara en 
svår nöt att knäcka för anfallande sjö- och luftstridskrafter. Emel
lertid insåg man samtidigt, att den kanske främsta förutsättningen 
för framgång var, att företaget kom som en verklig överraskning 
för fienden. Allt stabsarbete borde därför hållas strängt hemligt och 
utföras av endast ett fåtal invigda officernre. Praktiska förberedel-
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ser miste "maslceras" - ändamilet ficlc ej avslöjas ens för de chefer, 
som hade hand om och ledde olika moment av arbetet, såsom min
svepning, omgruppering av jaktflyg m. m. Reinicke själv beskriver 
situationen ungefär så här: "De följande veckorna voro hektiska. 
Det värsta för mig var att hitta på skäl för alla dem, som hade att 
fullgöra uppgifter utan att vara invigda i saken. Jag var tvungen 
att hålla alla olika förevändningar i huvudet, göra dem trovärdiga 
och se till, att de verkligen passade in i sammanhanget utan att av
slöja någonting. Jag har aldrig någonsin gjort så många undanflyk
ter som under dessa veckor av förberedelser för utbrytningen från 
Brest." - Endast några stabsofficerare, cheferna på de tre skeppen 
samt äldste j'agarchefen invigdes i planen. Förberedelserna motive
rades officiellt med att vissa samövningar skulle ske med flyg söder 
om Brest. Målbogserare och mål rekvirerades för artilleriskjutning 
utanför St. Nazaire, och en stark antiubåtspatrullering organiserades 
i detta område. Erforderliga "skenorder" voro hemligstämplade för 
att öka trovärdigheten - man kunde ju vänta, att agenter voro i 
verksamhet, vilka snappade upp rykten och antydningar om de 
hemligen anbefallda skenåtgärderna för vidare befordran till fien
den. För flygets del lämnades som förklaring till den ökade aktivi
teten den orienteringen, att ett fartyg med ytterst värdefull last om
bord skulle passera Kanalen. 

Några speciella inskränkningar av permissioner tillämpades ej 
under förberedelserna. Trots alla försiktighetsmått började en och 
annan av personalen bli frågvis och dessutom dra alltför riktiga 
slutsatser. Detta måste om möjligt stoppas snabbt och definitivt. 
En officer sändes till Paris för att därifrån till ett antal officerare 
i Brest utfärda en "falsk" inbjudan till middag hos maringruppchefen 
den 12 februari. För att kunna deltaga i denna måste de inbjudna 
resa från Brest den 11. Invitationen togs på fullt allvar och blev i 
laga. ordning tacksamt besvarad. Den visade sig vara en utomordent
ligt effektiv medicin mot skadliga rykten och funderingar om vad 
som verkligen var i görningen i den tyska örlogsbasen. 

Ytterligare ett par episoder förtjäna att återges: 
I slutet av januari kommenderades tre unga sjöofficerare, som 

sedan 1940 gjort minsvepningstjänst i Kanalen och voro väl för
trogna med farvattnen, till Paris. De fingo "gå i arrest" och inlåsta 
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l ett rum med post utanför dönen noga studera bl. a. de sjökort,
på vilka aktuella kurser m. m. lagts ut. De tre officerarna skulle i
all hemlighet förbereda sig för specialuppdraget att fungera som
"lotsofficerare" på skeppen.

Ett par dagar innan operationen skulle gå av stapeln, anlände 
några vagnslaster med khakiuniformer till kajen. Samtidigt beställde 
marinen flera tusen tropikhjälmar med begäran, att leverantören 
skulle hemlighålla uppdraget. det ej var möjligt att omärkligt 
förbereda eskaderns snara avgång, sökte man vilseleda i fråga om 
destinationen. 

Här skall ej närmare redovisas för de många praktiska åtgärder, 
som måste vidtagas under veckorna efter beslutet om kanalutbryt
ningen intill dagen för dess inledning. Framhållas må emellertid, att 
de på intet sätt fingo vara iögonenfallande, eftersom hela det 
tuella området låg bokstavligen talat under det brittiska spanings
flygets ögon. Den synnerligen omfattande extra minsvepningsverks 
samhet, som var ofrånkomlig med hänsyn till de tyska skeppens 
passage genom Kanalen, måste t. ex. på något sätt givas sken av att 
vara rutinmässig. Det gällde att svepa segelrännor i de mininfekte
rade kustfarvattnen utanför nordvästra Frankrike samt belgiska och 
holländska · kusten, varjämte de svepta lederna måste utbojas och 
hållas under kontroll. Bara detta var något av ett jättearbete. I 
princip organiserades det så, att en svepflottilj sattes in här, en 
annan där efter en "oregelmässig" plan, varigenom det blev svårare 
för såväl fienden som den egna personalen att draga bestämda slut
satser därav. Det var rätt naturligt, att mången chef, som berördes 
av de för den oinvigde ofta helt meningslösa orderna, stundom med
lidsamt skakade på huvudet och på fullt allvar tvivlade på förstån
det hos befälhavande amiralen i Paris. Alltnog, på utsatt dag var 
allt klart, och operationen kunde taga sin början. En tidigare ut
given "hemlig" order till eskadern, deltagande jagare och vissa che
fer i basen förutsatte avgång från Brest efter solnedgången den 11, 
övningar mellan La Pallice och St. Nazaire under den 12 och åter
gång till Brest följande natt. För att understryka trovärdigheten av 
ordern hade särskilda direktiv meddelats, att bogserbåtar skulle vara 
beredda vid eskaderns återkomst efter övningen. Inget tydde på 
annat, än att styrkan snart skulle vara tillbaka i hamn igen. 
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Mannen bakom operationsplanen och ansvarig för dess genom
förande var eskaderchefen, viceamiral Ciliax, vars befälstecken 
blåste på Scharnhorst. Företaget gick under täckbenämningen "Cer
berus''.2 

Bedömande och förberedande åtgärder pli bi-ittisle sida 

Alltsedan Scharnhorst och. Gneisenau och senare Prinz Ert-gen ba
serats i Brest3 hade brittiska flyget åtskilliga gånger bombat de tyska 
fattygen. Bombningen hade emellertid ej utförts med det efter tryck, 
som amiralitetet önskade - den brittiska flygledningen var helt 
enkelt ovillig att sätta in delar av disponibla stridskrafter mot eska
dern i Brest. Dess uppfattning var, att allt borde satsas på att i 
första ha�d förstöra industriella anläggningar i Tyskland. Optimis
tiska rapporter om stora skador på de tunga tyska skeppen offent
liggjordes alltemellanåt, och den brittiska allmänheten fick väl när
mast intrycket, att eskadern överhuvud taget ej var kapabel att gå 
till sjöss. Det verkade därför som en synnerligen obehaglig kalldusch, 
då det en dag i januari 1942 meddelades, att Scha,rnhorst hade lät
tat och gjort en expedition längs franska kuste1� till La Pallice och 
sedan tltergått till Brest.4 

Ledningen var naturligtvis bättre informerad om situationen än 
allmänheten, och tidigt i februari hade underrättelsetjänsten börjat 
misstänka, att den tyska eskadern förberedde en utbrytningsopera
tion inom en mycket snar framtid. Vissa iakttagelser bestyrkte miss
tanken: flygspaningen hade på sistone rapporterat en avsevärt ökad 
minsvepningsfrekvens i farvattnen längs franska nordkusten, vidare 
hade man imegistrerat jagare och motortorpedbåtar på väg västvart 
genom Kanalen, vilka senare observerades i Brest, 

Inom amiralitetet räknade man med tre huvudalternativ för Brest
eskaderns föreståen<;le verksamhet: 

1. Återgång till Tyskland via Kanalen.
2. Handelskrig i Atlanten.

i Flera täcknamn användes f. ö. i vilseledande syfte. 
3 En agent för Secret Service, f. d. fransk sjöofficer, vilken arbetade pil varvet 

i Brest, lyckades fil iväg ett meddelande till amiralitetet, sil snart de blida slag
skeppen anlänt i mars 194 L 

4 Detta meddelande var dock felaktigt slagskeppet löpte ej ut i januari 1942. 
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3. Förstärkning av och samverkan med italienska flottan i Me
delhavet. 

En atlantexpedition, vare sig det gällde handelskrig eller om
gruppering till Medelhavet, ansågs mindre trolig, eftersom skeppen 
efter lång tids stillaliggande i hamn ej gärna kunde vara i full trim. 
Bl. a. med tanke på detta förhållande borde en kanalpassage ur 
tysk synpunkt vara att föredraga, trots de uppenbara risker, som 
voro förknippade med en sådan operation. 

Alternativ 1 bedömdes alltså vara det mest sannolika. Amirali
tetet delgav cheferna för berörda marin- och flygstridskrafter sin 
uppfattning under första veckan i februari, och den 8 utfärdade 
en av dessa, chefen för kustkommandot, ett eget bedömande av läget, 
enligt vilket tyskarna kunde v:intas försöka forcera Kanalen strax 
efter den 10, ett antagande, som skulle visa sig nog så riktigt. 

Nämnas bör, att amiralitetet och flygdepartementet redan i april 
1941 hade kommit överens om allmänna riktlinjer för verksamheten 
i det fall, att Scharnhorst och Gneisenatt syntes taga risken av en 
kanalframstöt. Dessa riktlinjer togo form i en första operationsplan, 
som fick benämningen "Fuller", Enligt denna plan skulle nattlig 
flygspaning organiseras, och om skeppen siktades till sjöss, skulle de 
snarast anfallas med bomb- och torpedflygplan, jagare och motor
torpedbåtar. Flygspaningen skulle omfatta: 

a) Kontroll av själva Brestområdet (patrull "Stopper")
b) ett spaningssvep i ungefär ostlig riktning från närheten av

Ushant till Isle de Brehat ("linje SE") 
c) kontroll längs kuststräckan Havre-Boulogne ("Habopatrul

len"). 
När nu i början av februari 1942 vissa tecken tydde på en snart 

förestående tysk kanaloperation, vidtogos åtskilliga mått och steg 
på brittisk sida. Den planerade flygspaningen5 sattes i funktion, och 
vissa omgrupperingar av sjö- och flygstridskrafte,r ägde rum. 

Sex jagare beordrades ligga i beredskap i Themsenmynningen, 
varjämte lika många motortorpedbåtar skulle gå till Dover som för
stärkning - det fanns där förut bara några få sådana. Det snabba 
minutlägg11ingsfartyget Manxman detacherades för minutläggning i 

5) Alla i spaningen deltagande plan voro ntrnstade' med radar.
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de västra kanalfarvattnen och utanför Brest, medan ett systerfartyg 
till Manxman dirigerades till Doverområdet. - F. ö. må framhållas, 
att mängder av minor tidigare fällts både från båtar och flyg för 
att korka igen utfarten från Brest. Man .får en föreställning om min
fällningens omfattning av uppgiften, att c :a 1 100 minor utlades 
i de aktuella farvattnen dessa februaridagar, därav ett hundratal 
från luften. Två äldre ubåtar 'sändes på patrull i Biscayabukten, 
medan chefen på den enda för tillfället disponibla moderna ubåten, 
Sealion, fick fria händer att tränga in i de inre farvattnen utanför 
Brest, där de tyska skeppen hade iakttagits under övningar, och om 
möjligt övenaska dem. 

Det är tydligt, att de rent marina styrkor, som sålunda dispone
rades för att ingripa mot den slagkraftiga tyska eskadern, ej kunde 
anses tillräckliga för att tillintetgöra eller ens allvarligt skada denna. 
Emellertid var den brittiska flottan vid denna tidpunkt engagerad i 
en mängd skiftande uppgifter på olika krigsskådeplatser. Hemma
flottans fartygsbestånd var därför hån beskuret, och den för dess 
operationer ansvarige ansåg sig ej kunna avdela flera enheter för 
kanalkontrollen, ehuru denna bedömdes vara av stor betydelse. Man 
räknade på visst ansvarigt håll med att sjöstridskrafternas uppgifter 
i förhandenvarande situation i stor utsträckning och med god effekt 
skulle kunna övertagas av flyg, en uppfattning, som främst grundade 
sig på flygdepartementets åsikt, att bombflyget var väl kvalificerat 
att bekämpa sjömål. 

Det brittiska flygvapnet, Royal Air Force (RAF), var organiserat 
på tre Commands: Bomber-, Fighter- och Coastal Command, i fort
sättningen benämnda bomb-, jakt- och kustkommandot. Flottan hade 
eget hangarfartygsbaserat flyg. 

Under det tredje krigsåret var tillgången på flygstridskrafter 
alltjämt i minsta laget. Kustkommandot, som omfattade torped
flygförband, var operativt underställt amiralitetet. Dess slagkraft 
var emellertid inte så stor, och därför skulle vid behov bombflyg 
sättas in vid dess sida. För att återgå till de dispositioner, som an
befalldes i början av februari, må följande närimas: 

Av flottans eget flyg detacherades 6 torpedplan till Manston 
(Kent) för att öka den omedelbara slagkraften i kanalområdet. Kust
kommandot beordrade en torpedflygdivision om 14 plan från skots-
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ka ostkusten till Norfolkkustcn den 11 februari, men omgruppe
ringen kunde ej ske förrän följande dag på grund av att snön låg 
djup på flygfälten i östra England. Bombkommandot fick order 
att hålla alla tillgängliga plan beredda till anfall under dager, jakten 
skulle svara för skyddet av såväl torped- som bombförband. 

Rent siffermässigt var det en ganska imponerande flygstyrka, 
som kunde beräknas bliva insatt mot den tyska eskadern. Bomb
kommandot hade omkring 240 plan lämpade för dagbombning base
rade på olika flygfält i landet. Jaktflyget hade vid pass 550 plan, 
mest Spitfires, i Sydengland. Antalet torpedplan var emellertid, som 
redan antytts, i underkant. Kustkommandot disponerade sålunda 
förutom den ovan nämnda divisionen om 14 sådana plan endast 12 
i St Eval (Cornwall) och 7 i närheten av Portsmouth. 

Det skulle visa sig, att britternas motåtgärder till stor del blevo 
improvisationer av ringa effekt, ett förhållande, som är att hänföra 
till dels "olyckliga omständigheter", dels bristande samverkan mel
lan vissa ledningsorgan. Det torde vara lämpligt att redan i detta 
sammanhang orientera om några svagheter i brittisk organisation och 
ledning. 

Indelningen i marina försvarsområden m. 111. 1939 framgår av 
karta. 1, vilken även visar fördelningen av kustkommandots för
band, som voro operativt knutna till marinen. Cheferna för de olika 
"naval commands" voro direkt underställda den centrala marina 
ledningen. Detta innebar bl. a., att ansvaret för kan�lkustens för
svar var uppdelat på ett antal sidoordnade chefer med befogenheter 
inom var sitt ganska begränsade område. Bomb- och jaktkomman
dona sorterade var för sig under flygdepartementet. 

När operationsplan "Fuller" tillkom, utsågs ej någon för strids
krafterna ifråga gemensam chef. Man litade till samverkan mellan 
sidoordnade "commands", i vars staber sambandsofficerare ur olika 
vapengrenar fungerade för att säkerställa samarbetet. 

Så några ord om en åsiktsbrytning inom försvaret, som direkt 
kom att påverka slagkraften inom kustkommandot i negativ rikt
ning· Strax före kriget hade den marina ledningen energiskt under
strukit nödvändigheten av att tillförsäkra flottan ett starkt stöd av 
flyg, främst effektivt torpedflyg. Flygvapnet var emot en sådan 
utveckling, 61. a. därför att det i viss mån skulle gå ut övel' dess 
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Operation Cerberus' 4 faser enligt en jlroJ 

Fas 1: Scharnhorst, Gneisenau och Prinz Eugen. avgår 1112 från en atlant
hamn för att forcera Kanalen. De eskorteras av lätta sjöstridskraf ter. Vid 
11-tiden 12/2 dyker ett brittiskt plan upp över eskadern. Piloten flyger
hem med rapport.

Fas 3: Eskadern har lämnat fiendek11sten bakom sig. Nu ingriper brittiska 
flyget utan framgång och förlorar 63 plan. Tre anfallande j,1gare sänkas. 
Enligt britiska uppgifter insattes 1 200 flygplan mot eskadern. Britterna 
hade väntat den tyska operationen och förberett motåtgärder. 



,ig tysk framställning (Sig11al 9/1942). 

Fas. 2: Man når kanalförträngningen vid 13-tiden i god sikt. Britterna h,1 
nu sitt tillfälle. Ett motortorpedbåtsförband närmar sig från norr men 
avspisas av tyska torpedbåtar. Samtidigt öppnar Doi•erbatterierna eld, 
men t·yskt flyg bombar batterierna och tyska kustpjäser ben:ara elden, som 
blir utan verkan. 

Fas 4: Nu är skeppen i tyska farvatten. England frågar sig hurn det är 
möjligt Sex timmar varade genomfarten, men tyskarna angrepos ej /örr,in 
de avverkat c:a 400 sjömil. Gick eskadern ej inom kustbatteriernas räck
vidd? Vad skall allt detta betyda? - Tysklands krigsfartyg knackade 
pcl Englands dörr. 



egna anslag. Flygledningens talesmän hyllade efter krigsutbrottet 
dessutom den åsikten, att bombning av marina mål borde insättas 
med absolut prioritet mot örlogsvarv och andra objekt i land, som 
voro av vikt för nybyggen av örlogsfartyg, såväl ubåtar som andra, 
ej mot fartyg till sjöss. 

Erfarenheterna under de första krigsåren visade emellertid, att 
det tyska ubåtsbeståndet successivt ökade trots intensiv bombning 
av produktionsanläggningarna. När amiralitetet bl. a. med hänsyn 
till det bestående ubåtshotet gjorde förnyade ansträngningar att få 
större tilldelning av flygstridskrafter för samverkan med flottan, 
lanserade flygministeriet begreppet "air flexibility", vilket man 
gjorde stor sak av under några månader. Det innebar i korthet 
följande: Flygstridskrafterna voro att anse som så operativt rörliga 
och användbara, att de med fördel kunde insättas ej blott mot mål 
i land utan vid behov även mot mål till sjöss. Sålunda borde bomb
planen utan vidare kunna bomba hamnar och varv i Tyskland ena 
dagen och detacheras att sänka örlogsmän den andra. "Flexibility
teorin" sattes på prov första gången i och med bombningarna av 
Bresteskadern, vilka f. ö. kommo till stånd först efter hård press 
från amiralitetets sida. Det andra provet kom i samband med eska
derns utbrytning, och dessa bomboperationer besannade amiralitetets 
farhågor, att teorin ej var hållbar. Det visade sig nämligen, att 
bombflygets utbildning, som främst tagit sikte på bekämpning av 
landmål med relativt stor areal, ej medgav effektiv verkan mot far
tygsmål med modernt luftvärnsartilleri, inte ens medan de lågo stilla 
i hamn. "Air flexibility" hade därmed fått dödsstöten - så ej den 
tyska eskadern. 

Operation "Cerberus" 

Vi förflytta oss till Brest strax före tidpunkten för den tyska 
operationens början för att följa dennas förlopp, delvis med kom
mendör Reinicke som "ciceron". Klockan är 1800 den aktuella da
gen, 11 febrnari. Det är liv och rörelse ombord på de tyska fartygen, 
som ligga under klargöring för gång, officiellt för ett dygns öv
ningar till sjöss med återgång till basen natten till den 13. Det är 
mycket som skall ombesörjas: telefon- och andra förbindelser med 
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Efter någon stund ändrades kursen till i det närmaste nordlig, en 
åtgärd, som säkert gav anledning till spekulationer och undran bland 
befälet. Vakthavande officeren på Schamhorst, som av Reinicke 
fick order om kursändringen, stirrade sålunda klentroget på honom 
och anhöll om upprepning, innan han verkställde ordern. 

Kort efter midnatt lades kursen om till ostlig, varpå besätt· 
ningarna genom högtalaranläggningarna ombord fingo reda på att 
eskadern skulle stäva upp genom Kanalen. Nyheten gav anledning 
till viskande överläggningar litet varstans, och på Schamhorsts 

brygga uppenbarade sig t. o. m. två så ovanliga gäster som skepps
läkaren och intendenten för att ta en överblick av situationen. 

Ännu var allt lugnt. Någon oroande fientlig radiosignalering 
kunde ej förmärkas, Eskadern löpte obemärkt vidare i februarinatten. 
Att någonting särskilt var i görningen antyddes egentligen endast 
av obestämda röda och gröna ljus samt glimtat· av optisk signalering 
sydvart det härrörde från de outtröttliga minsveparna, som haft 
ett hårt arbete att åstadkomma en säker led genom de starkt min
infekterade farvattnen och nu efter fullgjort uppdrag stävade mot 
hamn. Vid 3-tiden mottogs emellertid ett meddelande från en av 
minsvepningsflottiljerna längre österut om en nylagd minspärr utan
för Abbeville just i eskaderns tilltänkta kurs. Någon omläggning av 
denna var ej att tänka på, enär omgivande farvatten voro kraftigt 
minerade och ej heller svepta eller kontrollerade de sista månaderna. 
En ränna måste alltså svepas, innan eskadern vid 9-tiden planenligt 
skulle passera genom området med de nyupptäckta minfälten. 

I gryningen började det tyska jaktparaplyt spännas ut över den 
forcerande eskadern, som skulle stå under dess skydd, tills mörkret 
föll. En väderleksförsämring varslades genom en molnslöja, som 
snabbt drev iväg nordostvart storm var att förvänta. 

Vid 1i29-tiden siktades minsvepare i hektiskt arbete med den 
ovan omtalade mineringen utanför Abbeville. Innan eskadern en 
stund senare nådde den svepta rännans första boj, reducerades far
ten till c:a 10 knop, och med jagareskorten tätt intill de tunga skep
pen passerade eskadern med svepfartygen framför sig det farliga 
området, där några minor strax innan bringats att detonera. När 
detta passerats, mötte sex jagare, en välkommen förstärkning, särskilt 
som saker och ting rimligtvis måste börja inträffa inom kort - ka-
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nalförträngningen var ej långt borta. Mycket riktigt - kl. 1042 
signalerade en av jagarna, att fientligt flyg siktats. Det bedömdes 
vara ett spaningsplan, och ombord på den tyska eskadern väntade 
man nu brittiska anfall vilket ögonblick som helst. Emellertid hände 
intet oroande förrän om ett par timmar, då eskadern befann sig i höjd 
med Boulogne.7 Vinden hade nu ökat till cirka 15 sekundmeter och 
gav tillsammans med tidvattnet de forcerande tyskarna ett märk
bart farttillskott. Ungefär 1245 kommo de första brittiska attackerna 
av motortorpedbåtar och torpedflyg.8 Utbytet blev dåligt för brit
terna: hela den anfallande torpedflygdivisionen om sex Swordfish
plan tillintetgjordes, och torpedbåtsanfallet avvisades utan några 
tyska förluster. 

De följande timmarna blevo händelserika: anfall från sjö-och flyg
stridskrafter följde slag i slag, varjämte Dovers kustbatterier sattes 
in mot de forcerande tyska enheterna. Enligt Reinicke föreföll det 
ej finnas någon organisation bakom de brittiska åtgärderna. Det 
verkade sålunda, som om allt flyg, som överhuvudtaget kunde med
föra bomblast, planlöst sattes in med eller utan jaktskydd. Under 
flera timmar utvecklades kring den tyska eskadern en veritabel häx
dans av torped-, bomb- och jaktplan, motortorpedbåtar och jagare 

i resultatlösa och tillsynes ej samordnade attacker. Några svåra pro
jektilnedslag inregistrerades i närheten av eskadern, men elden hade 
ingen verkan, vilket f. ö. var rätt naturligt med tanke på den dåliga 
sikten, det stora skjutavståndet samt den korta tid, som stod bat
terierna till buds, innan målen gått utanför deras räckvidd. För 
tyskarna verkade det, som om kustbatterierna blivit överraskade, 
ty de öppnade ej eld, förrän eskadern redan var på väg ut ur deras 
verkningsområden. 

Ombord på den tyska eskadern hade särskilt luftvärnet hektiska 
timmar. Elden var stundtals så intensiv, att eldrören blevo glödheta 
och färgen smälte. Reinicke var glad, att han låtit extrapersonal 
från Brests luftförsvar medfölja ombord - den gjorde god nytta, 

7 Det brittiska planets rapport om tyska fartyg i Kanalen bedömdes vara fel
aktig och föranledde ej några omedelbara åtgärder. 

8 Av Reinickes berättelse framgår ej, att Doverbatterierna insattes före anfallen 
med motortorpedbåtar och torpedplan. 
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särskilt då det gällde att förse de snabbskjutande medelsvåra allmåls
pjäserna med al1\munition. 

Efter hand försämrades vädret avsevärt, och Nordsjön visade 
eskadem en bister uppsyn. Sjön gick hög och, vad v�irre var, sikten 
inskränktes till cirka 2 000 m, vilket gjorde det svårt för navige
ringspersonalen att i tid upptäcka och identifiera de fartyg, som på 
vissa positioner placerats ut för att underlätta navigeringen och 
möjliggöra för eskadern att hålla sig i svepta farvatten. Det dåliga 
vädret var naturligtvis besvärande även för britterna, som hade svårt 
att effektivt utnyttja sina stridskraftet, speciellt flyget, mot de 
snabba tyska enheterna, vilka i den dåliga sikten lätt kunde för
växlas med egna fartyg. Under vattnet lurade emellettid faran i 
form av ett högeffektivt stridsmedel, minan, alltid beredd och för 
sin verkan oberoende av sikt och andra väderleksförhållanden. 

KL 1528 skakades Scharnhoi-st av en kraftig detonation, följd 
av det dova ljudet av en undervattensexplosion - en minträff. 
Haverirapporter strömma in från olika håll, belysningen strejkar, 
fartyget tappar farten och blir liggande manöverodugligt i den grova 
sjön efter c:a nitton timmars hård forcering. Gneisenau och Prinz 
Eugen rusa förbi i regndiset. Amiral Ciliax vill behålla ledningen av 
operationen och embarkerar i den grova sjön med sina närmaste män 
en jagare för att kunna hinna upp de bortilande skeppen, vilka åter 
siktades ungefär en timme senare, invecklade i häftig eldstrid med 
brittiska jagare och flygstridskrafter. Då den tyska jagaren med 
sitt artilleri ingriper i striden mot anfallande torpedplan, inträffar 
ett haveri, som tvingar den tyska ledningen att åter byta uppehålls
plats. En av jagarens luftvärnspjäser slits nämligen sönder av en 
loppkrevad, varvid även en oljeledning skadas med den påföljd, 
att fartyget sackar efter. En jagare i närheten, Herman Schoemann, 

tillkallades för att taga amiralen med stab ombord. Eftersom den 
grova sjön ej gärna medgav, att de båda 2 500-tonsjagarna gingo 
1/ingsides, gick Ciliax med stabsofficerarna i en 10-huggare, medan 
fartygen lågo bi ett stycke från varandra, och kom efter en gropig 
roddtur välbehållen ombord på den väntande jagaren. Det måste 
ha varit en rätt dråplig scen, då amiralen med stab mitt uppe 
t suidens hetta vigt klättrade ned- respektive uppför fartygens lej
dare, under det att skepparpiporna rutinmässigt "blåste över". 
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Medan detta utspelades, skingrades amiralens farhigor för Scharn
horsts öde, ty plötsligt dök slagskeppet upp i diset; skadorna hade 
ej varit värre, än att skeppet redan en halv timme efter rninexplo
sionen kunde fot·tsätta med högsta fart. 

Efter en samtidig attack av jagare och torpedplan vid 1600-tiden 
avtog intensiteten av britternas stridsverksamhet hastigt för att snart 
helt upphöra. Känslan av tillförsikt ombord på den tyska eskadern 
hade successivt ökats, och då man i det tilltagande mörkret började 
komma utanför de brittiska sjö- och flygstridskrafternas verknings
område, syntes den fullständiga framgången knappast hotad. Ciliax 
var emellertid väl medveten om att obehagliga överraskningar ej 
voro uteslutna. Framför eskadern låg ännu en riskfylld passage ge
nom farvattnen utanför Friesiska Öarna, ett omritde, som britterna 
sedan länge ansett vara ett lämpligt objekt för minfällning från 
luften. Efter de hårda påfrestningarna under nära ett dygn måste 
eskaderns enheter, som till stor del förlorat känning med varandra, 
under radiotystnad och mörklagda, med hög fart navigera genom 
det minfarliga området, innan framgången kunde anses given. 

Strax före kl. 2000 fick Gneisenait, som med 27 knop rusade ge
nom farvatten, där farten normalt skulle hållit sig omkring 10 knop, 
känning med "märkbåtarna" utanför Friesiska Öarna. Kursen lades 
om till ost för slutrushen mot hemmahamn. Plötsligt upplystes slag
skeppet under bråkdelen av en sekund av ett intensivt blixtliknande 
sken och en våldsam mindetonation skakade kolossen. Gneisenau 
stoppade omedelbart, en läcka rapporterades i akterskeppet, och 
pumparna sattes igång. Skadan vat· dock ej värre, (in att fartyget 
kunde fortsätta. Vid 7-tiden följande morgon ankrade Gneisenau 
utanför Elbe, och inom kort slöt Prinz Eugen till utan missöde. 
Stämningen ombord på de båda fartygen i hamn dämpades av att 
Scharnhorst ej hördes av under natten. Under morgontimmarna kom 
emellertid underrättelsen, att slagskeppet var på väg mot hamn. 

Strax efter kl. 2100 hade Scharnhorst rundat "märkbåtarna" 
utanför Friesiska Öarna och stävade ostvart med hög fart i köl
vattnet på Hermann Schoemann med Ciliax ombord. Ej långt från 
den plats, där Gneisenau något tidigare minskadats, uäffades Scharn
horst för andra gången denna dag av en magnetminas detonations
våg och måste stoppa. Amiralens farhågor hade besannats, men det 
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visade sig, att slagskeppet efter någon timme kunde fortsätta med 
reducerad fart. Det dirigerades till Wilhelmshafen och inträffade 
där under förmiddagen den 13 februari med mera än 1 000 ton 
vatten inombords och babords maskin totalt ur funktion. 

Amiral Ciliax kunde med all rätt känna sig tillfreds. I sin rapport 
till högsta ledningen skrev han bl. a.: "Trots skadorna på Scharn

horst och Gneisenatt kan det sägas, att den uppnådda framgången 
överträffade alla förväntningar. - Alla tre skeppen nådde sitt mål 
och fiendens stridskrafter tillfogades avsevärda förluster både till 
sjöss och i luften. Skadorna på slagskeppen orsakades ej av de mot
åtgärder, som planerats speciellt för denna operation, utan måste 
tillskrivas det förhållandet, att navigeringen skedde genom minin
fekterade farvatten, vilket ju alltid medför generella riskmoment." 

Den välplanerade och skickligt genomförda operationen gav gen
ljud i världspressen, och i England var förtrytelsen enorm. "Times" 
gav uttryck åt känslorna genom att bl. a. skriva ungefär så här: 
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"Alltsedan 17 :e århundradet har ej någon i våra hemmafarvatten 
tillfogat vårt sjöherravälde ett så förkrossande slag som detta." 

Den bristande effektiviteten på brittisk sida var uppenbar, och 
det blev en angelägen uppgift att klarlägga orsakssammanhanget och 
finna eventuella syndabockar. Händelseförloppet har man försökt 
att noggrant rekonstruera, och följande kortfattade redogörelse grun
dar sig till stor del på den framställning, som återfinns i History 
of The Second War (The \'{Tar at Sea)9 av captain S. W. Roskill. 

Operation "F11ller" i funktion 

De brittiska åtgärderna för att i tid upptäcka och ingripa mot en 
eventuell tysk utbrytning från Brest ha i det föregående omnämnts. 
Den 8 och 9 februari visade flygfotografier ett av de tyska slag
skeppen i docka, men den 11 på eftermiddagen observerades hela 
den tyska eskadern på redden. 

I skymningen samma dag låg ubåten Sealion i bevakningsposition 
utanför Brests inlopp, beredd att torpedera eventuellt utpasserande 
tunga tyska enheter. Vid 2030-tiden, då ännu det brittiska flygan
fallet pågick, måste ubåten draga sig tillbaka för uppladdning av 
sina batterier, och därmed eliminerades britternas första möjlighet 
att direkt observera och ingripa mot den något senare utlöpande 
eskadern. 

Emellertid fanns det i själva Brest en hemlig informationskälla, en 
fransk sjöofficer, då dock.arbetare och Secret Service-agent.10 Denne 
hade under dagar väntat på uppbrottstecken vid eskadern, och då 
han den 11 på kvällen bl. a. märkte, att de nu på redden liggande 
skeppen togo upp �nga, sökte han ta sig ut ur staden för att från en 
hemlig radiostation i närheten alarmera amiralitetet. Tyskarna hade 
dock effektivt spärrat alla utfarter just för att förebygga obehörig 
utpassering i samband med eskaderns uppbrott, och han måste ge 
upp försöket framåt midnatt. Återigen hade ett tillfälle gått brit
terna ur händerna, och även den följande händelseutvecklingen blev 
för dem föga lyckosam. Under hela natten till den 12 februari in
kom ej ett enda meddelande om några rörelser av de tyska fartygen. 

0 I fortsättningen citerad Roskill. 
10 Jfr not sid. 67. 
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Den första rapporten om närvaron av större fientliga örlogsmän i 
Kanalen erhölls nämnda dag så sent som vid 1030-tiden, och då hade 
tyskarna redan nått farvattnen utanför Somme-mynningen. Klockan 
hann bli i det närmaste ½12, innan de brittiska stridskrafterna fingo 
order att träda i verksamhet. Hur var det möjligt, att spaning, rap
porttjänst och ordergivning fungerade så ineffektivt? Britterna hade 
dock tagit radarn i sin tjänst inom flygspaningen och kustbevak
ningen. Det synes som om en kombination av olyckliga omständig
heter, brittisk sorglöshet och bristande organisation bidragit till ut
"Yecklingen. För sammanhangets skull är det nödvändigt att bl. a. 
följa spaningsverksamheten i luften och från brittiska kusten -
ubåtar på observation bidrogo överhuvudtaget ej till eskaderns upp
täckande. 

Den brittiska kvällsflygpatrnllens första plan - en av länkarna 
i den spaningskedja, som av kustkommandot organiserats med tanke 
just på en eventuell utbrytning från Brest - hade i vanlig ordning 
startat på kvällen den 11 och nådde i avsedd tid sitt pass. Till följd 
av radarfel flögs planet tillbaka till basen, och avlösning beordrades 
så sent, att det blev ett cirka tre timmars uppehåll i kontrollen av 
Brestområdet, vilket var tillräckligt för tyskarna att osedda löpa ut 
ur hamn. 

Den andra länken i spaningskedjan, vilken skulle täcka farvattnen 
mellan Ushant och Isle de Brehat, brast märkligt nog även den på 
grurrd av radarfel. Det patrullerande planet återkallades utan att 
avlösning ordnades. Till råga på olyckan sändes ej någon rapport 
om missödet till kommenderande amiralen i Dover, Ramsay, vilken 
var den marine chef, som bar det kanske tyngsta ansvaret, då det 
gällde att omintetgöra ett tyskt genombrottsförsök i Kanalen. 

Den tredje spaningspatrullen, som svarade för kuststräckan Le 
Havre-Boulogne, hade avslutat sitt pass, innan eskadern kom inom 
dess räckhåll. I själva verket synes patrullflygningen ha avbrutits 
tidigare än vanligt på gmnd av dålig sikt och risk för dimma. 

Det blev sålunda ej kustkommandots spaningsflyg förunnat att 
upptäcka fiendestyrkan - de första rapporterna om att någonting 
särskilt var i görningen härrörde från några jaktflygare. Som kom
plement till de förut nämnda patrullflygningarna brukade en speciell 
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morgonrekognoscering med Spitfireplan ske mellan Ostende och 
Sommeflodens mynning. Så skedde även den 12 februari, och på 
grundval av vissa iakttagelser och rapporter om lätta tyska sjö
stridskrafter mellan Ostende och Boulogne samt tysk flygaktivitet 
beordrades vid 10-tiden ytterligare jaktplan ut på rekog1mscering 
inom området. En Spitfire fick utanför Le Toquet första kontakten 
med eskadern, som emellertid togs för en konvoj jämte eskort. Först 
sedan planet landat och besättningen blivit vederbörligen utfrågad, 
kom det så småningom fram, att i varje fall ett fientligt slagfartyg 
ingick i styrkan - en tripodmast hade nämligen iakttagits. Vid det 
laget hade i själva verket två andra Spitfireplan flugit rätt över den 
tyska eskadtrn och därvid riktigt identifierat den (kl. 1.032), men i 
enlighet med gällande bestämmelse om radiotystnad inrapporterades 
den viktiga iakttagelsen ej, förrän planen landat i sin bas strax efter 
kl. 1100. Det skulle dröja ytterligare en stund, innan planerade mot
åtgärder utlöstes på grundval av rapporter, utsända från jaktkom
mandots stab. 

I Dover var man emellertid sedan kl 1040 orienterad om att nå
gonting var på väg att hända. Radarstationen i Beachy Head hade 
vid 10-tiden inregistrerat misstänkta fartygsmål i Kanalen, och 
rapport härom sändes till amiral Ramsay i Dover. Anmärkningsvärd 
är den långa tid - cirka 40 minuter - som erfordrades för att få 
fram det viktiga meddelandet från Beachy Head till Dover. Snab
bare fungerade förbindelsen från en annan radarstation (Fairlight, 
nära Hastings), som 1050 uppfångade sjömål. Dover fick rapporten 
utan dröjsmål och orientering sändes till Manston, där chefen för 
torpedflygdivisionen, kapten Esmonde, beordrades göra sin styrka 
- sex Swordfishplan - startberedd.

Brittiska krigsledningen .stod alltså den 12 februari kl. 1130, då
läget klarnat, inför en obehaglig realitet. Den tyska Bresteskadern 
hade ej blott löpt ut utan även hunnit så långt uppför Kanalen, att 
den inom loppet av en timme kunde beräknas ha passerat Dover
sundet för att därpå snabbt öka avståndet till brittiska kusten och 
landets flott- och flygbaser. Det var i sanning ingen tid att förlora, 
0111 man skulle hinna gå till aktion mot den snabbgående, flygskyd
dade eskadern under någorlunda gynnsamma _;illkor. Det avsedda 
samspelet mellan britternas stridskrafter uteblev emellertid av olika 
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skäl nästan helt, och slag i slag utfördes en serie oförvägna men verk
ningslösa attacker. 

Det blev kustartilleriets lott att inleda stridshandlingarna mot de 
forcerande tyskarna. Amiral Ramsay hade föreskrivit, att batterierna 
i Doverområdet skulle begagna varje tillfälle att öppna eld, även om 
det innebar risk för vådabeskjutning av egna fartyg. Enligt brittiska 
uppgifter fmmos i Dovers närhet bl. a. flera svåra batterier, varav 
ett 38 cm om två och ett 24 cm om fyra pjäser, vilka med sin eld 
kunde nå den svepta rännan utanför franska kusten (medelavstånd 
32 000 meter). Båda dessa batterier betjänades av radar.11 

Strax efter kl. 1200 öppnade 24 cm batteriet (vid South Foreland) 
eld mot esl{adern, som vid det laget emellertid redan var på väg 
ut ur kustbatteriernas verkningsområde. Av här använda brittiska 
källor framgår ej klart, varför batterierna ej trädde i verksamhet, 
så snart fienden kom inom räckhåll. Här må dock erinras om att 
tyskarna oavbrutet och intensivt utförde radarstörning, vilket torde 
ha omöjliggjort en snabb och tillförlitlig bestämning av målets rö
relsetillstånd med hjälp av radar. Optiska mätinstrument voro under 
rådande förhållanden ( dålig sikt och mycket stora mätavstånd) ur 
räkningen. 

Britterna noterade ej en enda träff av 33 avgivna lag, ej heller 
föllo några nedslag i omedelbar närhet av den tyska eskadern. Som 
skäl för utebliven verkan har främst anförts, att sikten var dålig, 
och att tyskarna lade rökridåer samt gjorde undangirar.12 Man bör 
dessutom hålla i minnet, att målen gingo med högsta fart och under 
det relativt korta stridsmomentet befunno sig nätt och jämnt inom 
batteriernas skottviddsgräns. 

Den brittiska kustartillerielden besvarades ej av eskadern men väl 
av det tyska svåra batteriet Siegfried väster om Calais, som vid 
1230-tiden sände iväg ett dussin lag mot batterierna vid Dover. 

En stund efter det att brittiska kustartilleriet öppnat eld, gingo 
fem motortorpedbåtar från Dover och Esmondes sex torpedplan 
från Manston till attack. Då chefen för motortorpedbåtarna fick 

11 Vid tiden för den tyska utbrytningen var dock 38 cm batteriet troligen ej
helt färdigställt. 

12 S!i snart mynningsflamman från batterierna observerades, girade de tyska
skeppen undan. 
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Swordfish av den typ, 
som ingick i kapten 
Esmondes torpeddivision. 

Prinz Eugen levererar 
en bredsida mot låg
flygande Swordfishplan. 



orientering om att Bresteskadern befann sig utanför Boulogne, var 
klockan 1135, och förbandet låg i fyra timmars beredskap. Det oak
tat kunde man starta redan vid 1200-tiden, siktade eskadern tjugo 
minuter senare och anföll kl. 1230. Trots den våldsamma elden 
från fiendens fartyg och jaktflyg lyckades motortorpedbåtarna fqll
följa attacken, som dock ej gav någon utdelning. Anmärkningsvärt 
var, att anfallet utfördes helt utan stöd av jaktflyg eller motor
kanonbåtar (MGB). 

Esmondes tmpedplan (Swordfish) hade som förut nämnts fått 
order om beredskapsökning vid 1100-tiden. Trots detta startade 
förbandet ej förrän kl. 1230, alltså en halv timme senare än motor
torpedbåtarna i Dover, ett förhållande som till stor del synes ha 
berott på bristande förutseende. Torpedplanen kunde med utsikt 
till framgång ej gärna gå till anfall uta1:i betryggande jakteskort, 
varför sådan borde ha förhandsbeställts hos jaktkommandot redan, 
då amiralens stab i Dover gav order om beredskapsökning. Dylik 
framställning skedde emellertid ej förrän 1130, då man definitivt 
fått klart för sig, att tyskarna verkligen voro på väg. Det dröjde se
dan ytterligare en timme, innan en första jakteskort om tio plan stötte 
till i Manston. När anfallet, som utfördes med största dödsförakt, 
väl kom igång, bröt det samman i elden från den tyska jakten och 
luftvärnsartilleriet ombord. Endast två av de sex planen kommo 
tillräckligt nära eskadern för torpedskott, vilka emellertid förfelade 
målet, medan däremot hela anfallsstyrkan tillintetgjordes. Här må 
erinras om att Swordfishplanen voro långsamgående13 och på det 
hela taget redan föråldrade - därför ett relativt lätt byte för jakt 
och goda mål för modernt luf tvärnsartilleri. 

Det skulle dröja nästan tre timmar, innan ytterligare flyganfall 
kom till stånd. Under tiqen sk.redo emellertid brittiska lätta sjö
stridskrafter till aktion. 

I Ramsgate lågo bl. a. tre motortorpedbåtar stationerade och i 
Harwich sex äldre jagare. De förstnämnda gingo ut kl. 1225, således 
nära en halv timme senare än motortorpedbåtarna i Dover - någon 
uppgift om den tidpunkt, då order om beredskapsökning resp. anfall 
gavs, har ej redovisats i tillgängligt källmaterial. Motortorpedbåts-

13 Fart 200 km/tim, med torpedlast betydligt lägre (ca 130 km/tim). 
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Kapten Esmonde ledde "dödsattacken" med Swordfishplanen. 
T. h. amiral Ramsay, chef i Doverområdet.

avdelningen fick känning med den fientliga eskaderns skärm av 
lätta fartyg men siktade aldrig slagskeppen. Väderleksförsämring 
och maskinhaverier tvingade båtarna att söka sig tillbaka till basen 
utan att ha kommit till skott. 

De sex jagarna i Harwich, byggda enligt erfarenheter från första 
världskriget, voro mera än 20 år gamla och således föga lämpade för 
anfall mot den moderna, effektiva tyska eskadern. När rapporten 
om tyskarna trängde igenom och order om anfallsberedskap gavs 
kl. 1156, befann sig jagarstyrkan till sjöss på övningar utanför Har
wich och kunde därför omedelbart skrida till aktion. Jagaranfallet 
kunde ej genomföras enligt den uppgjorda planen, vilken ju räknade 
med tysk forcering under mörker och förvarning till kanalstrids
kraf tema i god tid. Nu måste Harwichstyrkan för att överhuvud 
taget ha möjlighet att få· stridskontakt med fienden på vinst och 
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Grupperingen av 
k1tstkommandots 
torpedflyg och vissa 
för "Fuller" avsedda 
förband ur flottans 
flyg (FAA) 12/2 
1942. 

förlust stäva rätt igenom ett stort brittiskt minfält.14 Klockan hann 
bli 1515, innan jagarna fingo en första radarkontakt med fiende
styrkan. Nilgra minuter senare registrerades på radarskärmarna ett 
par större fartyg på cirka 16 000 meters avstånd. Inom en halv
timme siktades Prinz Eugen och Gneisenau avtsåndet var då 

14 Ifrågavarande minfält var faktiskt obefintligt, ty det hade svepts åtskilliga 
dagar tidigare. Meddelande härom hade emellertid ej gått ut före jagareanfallet. 
Roskill talar om passage genom tyska minfält. 
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7 000---8 000 m- och jagarna möttes av en intensiv eld,rn Vid det 
laget hade redan en av dem dragit sig ur spelet på grund av maskin
haveri, och under britternas försök att pressa sig fram till lämpligt 
torpedskottläge skadades en jagare allvarligt. De övriga lyckades 
visserligen på mellan fem- och sextusen meters avstånd sända iväg 
sina torpeder mot de tyska skeppen, men alla missade målet - ett 
klent resultat av en oförvägen attack. Inom pal'entes må framhållas, 
att den jakteskort, som avdelats till jagarstyrkans skydd vid detta 
tillfälle, aldrig lyckades finna sitt skyddsobjekt, ett förhållande, 
som väl främst får tillskrivas den dåliga sikten, vilken f. ö. bidrog 
till att brittiska jagare utsattes för anfall från egna bomb- och tor
pedplan. Med jagaranfallet var det slut på britternas möjligheter 
att attackera den tyska eskadern med sjöstridskrafter -- återstod nu 
kust- och bombkommandots flyg att hoppas på. Förhoppningarna 
infriades ej, alla ansträngningar att från luften tillintetgöra eller 
skada fienden visade sig helt förgäves. 

Eftermiddagen den 12 februari blev ett i flera avseenden mörkt 
inslag i Air Force's historia. Verksamheten vid dess tre kommandon 
kännetecknades då av brist på fast ledning och effektiv samverkan. 
I den följande översikten av händelseförloppet komma bl. a. några 
särskilt anmärkningsvärda missgrepp att framhlillas. 

I det föregående har nämnts, att kustkommandot med dess 33 
torpedplan var föga slagkraftigt. Då Bresteskadern inrappotterades 
på förmiddagen den 12 februari, var kommandot ej i stånd att ome
delbart sätta in de olika kontingenterna i ett samordnat anfall. 
Grupperingen framgår av närstående skiss. Ett studium av denna 
visar, att 12 torpedplan befunno sig i S:t Eval, Cornwall (86. divi
sionen), 7 nära: Portsmouth (217. divisionen), de återstående 14 i 
Norfolk ( 42. divisionen) - alltså var det ej möjligt att med kort 
varsel slå med full kraft mot ett mål, som redan var på väg upp 
genom Doversundet. 

Portsmouthkontingenten låg bäst till för anfall. Vid 12-tiden 
rekvirerades jakteskort, som 1330 skulle vara i luften över Manston, 
där torpedplanen skulle inträffa nämnda klockslag. Startförbere-

'5 Roskill nämner Scharnhorst och Gneisenau, vilket är fel, ty S. var fördröjd 
av minträff. 

91 



delserna avslöjade allvarliga brister i stridsberedskapen. Två av de 
sju Beaufortplanen befunnos vara utrustade med bomber i stället 
för med torpeder, medan ett tredje vägrade att starta på grund av 
något tekniskt fel, som markpersonalen ej genast kunde få bukt med. 
Eftersom ombeväpning till torpeder var ett tidsödande arbete, beslöts 
det, att de fyra strids- och stanberedda planen skulle bilda en första 
anfallsgrupp och de resterande följa efter så snart som möjligt. 

Utan orientering om anfallsmålets art eller vad som pågick i Ka
nalen startade de fyra torpedplanen åtskilligt försenade och kommo 
20 minuter efter överenskommen tid till Manston. Då hade redan 
jakten, som skulle leda styrkan mot målet, efter fåfäng väntan pr 
radiotelefon (R T) beordrats flyga till målområdet för att där söka 
samband med Beaufortplanen. Avsikten var, att dessa skulle orien
teras om improvisationen medelst vanlig radiosignalering (WT), 
men detta var omöjligt ty Beaufortplanen hade nyligen övergått 
från WT till R T, ett förhållande, som ordergivarna glömde bort. 
Slag i slag följde nu det ena missförståndet på det andra: efter 15 
minuters cirklande över Manston styrde ledarpiloten till sjöss i en 
kurslinje, efter vilken andra plan syntes fara tur och retur. I träng
seln över Manston hade två av torpedplanen tillfälligt blivit efter 
ett halvt varv och fortsatte att kretsa, då de ej sågo till de två 
andra. Efter ytterligare en stund gingo de ned, (kl. 1445), och de 
fatala missfö1·stånden klarades upp. Nu äntligen orienterade om 
uppdragets art gåvo de sig iväg mot målområdet 1 ½ timme för
senade. Så småningom kommo även de tre återstående planen från 
Portsmouth iväg, men de anfall, som under eftermiddagens lopp 
gjordes av de sju Beaufons mot den tyska eskadern, ledde bara till 
att ett av planen gick förlorat. 

Av de fjorton torpedplanen i Norfolk skulle endast nio bliva 
anfallsklara. På morgonen den 12 februari hade styrkan lämnat sin 
ordinarie bas (Leuchars i Skottland) för att ombaseras till North 
Coates i Norfolk. Tre av planen saknade torpeder, men avsikten 
var, att komplettering skulle ske i North Coates. Emellertid tillät 
snödjupet ej landning där, varför styrkan i stället måste dirigeras 
till ett jaktflygfält. Där fanns tyvärr ej torpedutrustning, utan man 
tvingades att söka ordna komplettering genom landtransport, vilket 
misslyckades trots stora ansträngningar av en rörlig torpedservice-
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avdelning (Mobile Torpedo Servicing Unit) i North Coates. Episo
den skildras s:Hunda:16 

"Unfortunately, the Mobile Torpedo Servicing Unit had not been 
called upon for several years and at once belied its name, showing 
evidence of rusty organisation, It was slow in getting started, loaded 
unnecessary equipment and instead of rushing the necessary torpedoes 
and compressed air in one or two lorries, it set out from North Coates 
in a long solemn column as though embarking 011 a safari. To be kind, 
the roads were also icy and the "Immobile Unit"-as it was lmown 
forever after-arrived at Coltishall roughly about the same time as 
the German battle fleet reached home waters." 

Några torpeder blev det alltså ej, och till råga på olyckan kunde 
endast nio av de tolv stridsklara flygplanen starta, då order gavs, att 
styrkan skulle gå till Manston för rendez-vous med jakt och ett 
antal lätta bombplan, vilka skulle leda dem mot målet. Strax före 
1500 voro de nio Beauforts över mötesplatsen, där redan elva Hud
sonbombare samt diverse jaktplan voro i luften, de senare ivriga att 
få gå ned för att tanka och hämta ammunition. Enligt order lade 
sig de nio efter bombplanen för att följa dessa. Nu blev det en ren 
cirkusuppvisning över flygfältet. Bombarna lade sig bakom Beau
fortplanen, som i sin tur bröto ut och föllo in bakom de föua osv. 
Under en halvtimmes tid gick karusellen runt, runt, under det att 
man kivades om grupperingen och väntade på det utlovade jakt
skyddet. Alla markpersonalens ansträngningar att draga till sig de 
kretsande piloternas uppmärksamhet voro fåfänga. De hade alla 
blivit lovade jakteskort hela vägen ut till målområdet, under det 
att jaktpiloternas instruktio11 endast avsåg generellt skydd i strids
området. Samtidigt låg Scharnhorst med stoppade maskiner tillfälligt 
manöveroduglig i Nordsjön. Först kl. 1535 tröttnade chefen för 
Beaufortplanen på det meningslösa kretsandet och satte kurs mot 
fiendens tidigare angivna position. Sex Hudsonbombare hängde med, 
de återstående fem fortsatte kretsloppet över flygfältet ytterligare 
en halvtimme för att sedan återgå till sin bas. 

Vid 1600-tiden, ungefär samtidigt som den brittiska jagarattac
ken var i sitt slutskede, lyckades sex Beauforts få anfallskontakt med 
Gneisena11 och sände iväg sina torpeder mot slagskeppet. Ingen träff 

10 Terence Robertson: Channe! Dash (sid. 135), i fortsättningen citerad Ro• 
bertson. 
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noterades emellertid. De övriga tre torpedplanen orsakade ett veri
tabelt katastroftillbud. I den dåliga sikten togo de egna jagare för 
fientliga och avfyrade torpeder mot två av dem fr/in låg höjd -
man skulle kunna säga med framgång, ty ingen träffade! 

Den 86. divisionen i Cornwall kom över huvud taget aldrig i 
stridskontakt med eskadern. Av någon anledning dröjde man med 
att omgruppera förbandets 13 disponibla, plan till lämplig bas österut, 
en åtgärd som var nödvändig för att man över huvud taget skulle 
kunna insätta divisionen mot den snabbt bortjagande eskadern. Först 
ungefär en timme efter det denna första gången inrapporterats, 
beordrades förflyttning till Thorney Island och därifrån till Coltis
hall i Norfolk, där jakteskort skulle möta. Divisionen anlände dit 
vid 1700-tiden, men någon jakteskort såg man ej skymten av. Chefen 
beslöt då gå till aktion utan eskort, men det visade sig omöjligt 
att i den tilltagande skymningen och dåliga sikten lokalisera någon 
av fiendens tunga enheter. Med en förlust av två plan återvände 
86. divisionen med oförrättat ärende! Så slutspelades kustkomman
dots föga givande roll i operationerna denna dag.

En kortfattad rekonstruktion av verksamheten vid bombkomman-

dot skall visa, i vad mån teorin om "Air flexibility" var gångbar. 
För att därvid få den rätta bakgrunden måste några ord sägas om 
bombflygets beredskapsläge och kapacitet vid den aktuella tid
punkten. 

Som tidigare nämnts hade i början av februari order utfärdats till 
bombkommandot att hålla alla tillgängliga plan anfallsberedda mot 
sjömål under dager. I överensstämmelse härmed infördes en 2-
timmarsberedskap för huvuddelen av bombflyget, en belastning, som 
tydligen var kännbar, ty det dröjde ej längre än till den 6, förrän 
bombkommandot begärde lättnad i bestämmelserna. Flygministeriet 
hänvisade till amiralitetet, som emellertid hävdade, att anbefalld 
beredskap var oundgänglig, eftersom risken för ett kanalgenombrott 
snarare var i till- än avtagande. I detta läge handlade chefen för 
bombkommandot på eget bevåg och anbefallde 4 timmars bered
skap för ett 100-tal plan, varav hälften skulle ha bomber ombord, 
och i övrigt återgång till före beredskapsökningen gällande rutin. 
"Utomstående" myndigheter informerades ej om åtgärden. Den 8 
februari skärptes bestämmelserna något. Alla de 100 bombplan, som 

94 



hade fyra timmars varsel, skulle för säkerhets skull vara bomb
lastade. Trots detta var det ett faktum, att bombflyget ej var redo, 
när det gällde att slå snabbt och hårt den 12 februari 1942. Här. 
må framhållas, att det i kommandots ursprungliga bedömande (våren 
1941) bl. a. sades: "Det är ej sannolikt, att fienden kommer att 
passera Doversundet under dager. Om han gör det, måste vi begagna 
den fördel som jaktrid1!.n (fighter screen) i området erbjuder och 
anfalla med maximal slagkraft." Vi skola se i vad mån tillfället ut
nyttjades. 

Bombkommandot fick allmän larmorder strnx: före 1130, men 
det skulle trots frenetiska ansträngningar dröja cirka 3 timmar, 
innan de första bombarna lågo i luften. Avsikten var att anfalla 
den tyska eskadern i tre successiva vågor, och man hoppades, att 
dessa skulle dra uppmärksamheten ifrån flottans och kustkomman
dots torpedattacker. Den första anfallsvågen, som slogs ut vid 1500-
tiden, kom att omfatta ett 70-tal plan eller mindre än en tredjedel 
av totala antalet. Andra vågen följde cirka 20 minuter därpå och 
den sista efter ytterligare ett par timmar. Totalt sattes 242 bombare 

. in under eftermiddagens lopp, men endast 54 lyckades finna anfalls
målet. Av dessa var det ej flera än 39, som verkligen utförde anfall 
mot sjömål, dessväne även mot egna jagare. Britterna förlorade 
15 plan utan att få in en enda bombträff på de tyska fartygen. 

Hur var det möjligt, att den stora insatsen ej gav någon som 
helst utdelning? Britterna själva ha som bidragande orsaker upp
givit väderleksförhållandena vid tillfället och därav betingade in
skränlmingal' i bombflygets vedrningsmöjligheter. På eftermiddagen 
den 12 hade vädret blivit sämre med regn och lågtgående moln, 
varför höganfall med pansarbrytande bomber - de enda med god 
verkan mot pansarskyddade mål - ej gärna kunde utföras. Åter
stod att anfalla från relativt låg höjd, varvid man var hänvisad att 
använda andra bombtyper, som emellertid ha ringa verkan mot 
slagskepp och kryssare. 

Grundorsaken till ineffektiviteten torde emellertid vara den, att 
utbildningen vid det brittiska bombflyget vid denna tidpunkt på 
det hela taget ej var tillfredsställande ifråga om bekämpning av 
snabba sjömål. 
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Om sålunda Royal Air Force ej ens genom massinsats lyckades 
skada fienden, kan dock det avbräck, som åstadkoms den tyska 
eskadern, troligen med all rätt tillskrivas flygvapnet. De minor, som 
kännbart skadade de två tyska slagskeppen, torde nämligen ha fällts 
från luften. 

Att de tyska skeppen överhuvudtaget blivit minskadade i sam
band med kanaloperationen stod ej klart för britterna förrän långt 
senare - man trodde, att Bresteskadern helt oskadd nått hemma
hamn. Det var därför ej undedigt, att en storm av indignation och 
besvikelse hemsökte England. Hela nationen kände sig förödmjukad 
av att en fientlig eskader med sådan framgång opererat i själva 
Kanalen, i farvatten, som av ålder betraktats såsom okränkbara. 
Allmänhetens tilltro till krigsledningen blev svårt skakad, och på 
ledande håll ansåg man sig tvungen att tillsätta en kommission med 
uppdrag att utreda omständigheterna kring ineffektiviteten på brit
tisk sida och om möjligt presentera ett svar på frågan "why", Chur
chills enda kommentar, då han natten till den 13 fick meddelande 
om tyskarnas lyckade utbrytning.17 

Undersökningskommissionen - "The Board of Enquiry appointed 
to enquire into the circumstances in which the German Battle 
Cruisers Scharnhorst and Gneisenmt and Cruiser Prinz Eugen pro
ceeded from Brest to Germany on 12th Februari 1942, and on the 
operations undertaken to prevent this movement" - trädde i verk
samhet endast några dagar efter genombrottet och framlade i mars 
sin rapport18, av naturliga skäl hemligstämplad. Den 18 mars 1942 
meddelade Clement Attlee underhuset, att rapporten studerats. Se
dan han förklarat, att innehållet ej kunde offentliggöras, enär det 

17 Scenen beskrives p/l ett m/llande sätt av Robertson: Förste sjölorden, amiral 
Sir Dudley Pound, lyfte luren till sin privata telefon i förbindelse med Downing 
Street 10. N/lgra närvarande äldre stabsofficerare fixerade spänt kartorna p/l 
väggarna, angelägna om att ej iaktta amiralens ansikte. Denne yttrade: "Jag 
fruktar, att jag m/lste tala om att de fientliga slagskeppen nu torde vara i säkerhet 
i hemmafarvattnen." - Han tystnade, medan de bidande officerarna sökte före
ställa sig vad premiärministern sade. Det kunde inte vara mycket, ty telefon
luren lades hastigt ned; på ett frågande ögonkast fr/in en närvarande amiral tog 
Sir Dudley till orda: "Jag antar det blir lite tr/lkigheter. Premiärministern var 
en smula dämpad. Han sa helt enkelt: Why? Se'n la' han på h1ren." 

18 Bucknillrapporten, 
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skulle kunna vara av värde för fienden, deklarerade han bl. a., 
att "det enligt kommissionen ej förekommit någrn allvarliga brister 
i förutsende, samverkan och organisation inom berörda försvars
grenar och dessas kommandon". 

Sedan undersökningsrapporten år 1946 offentliggjorts, har det 
blivit möjligt att taga del av den och närmare studera kommissionens 
synpunkter. Det är ej meningen att här försöka göra någon om
fattande redovisning av rapportens inneMll bl. a. av utrymmes
skäl. Av intresse synes dock vara att, mot bakgrunden av vad i 
dagens läge blivit känt i frågan, granska några av kommissionens 
u Ltalanden och slutsatser.

Därvid skall främst anknytas till undersökningskommissionens
ställningstagande till den militära ledningens bedömande och plan
läggning samt n&gra mera iögonenfallande brister vid tillämpningen 
av operationsplanen. Här erinras om att vissa betydelsefulla fakta 
ej voro kända av de kommitterade. Sålunda hade de ej kännedom 
om den i det föregående omtalade agenten i Brest, ej heller om vissa 
andra hemliga underrättelsekällor, som stabsorganen haft till för
fogande vid utarbetandet av operationsplan "Fuller". 

Det.brittiska bedömandet och plan ''F111ler" 

På brittisk sida hade man från början mycket riktigt bedömt, 
att en eventuell tysk utbrytning skulle komma att ske kanalvägen. 
Beträffande sannolika tidpunkten för operationen ifråga gjordes 
åtskilliga välgrundade antaganden, men i en väsentlig punkt slog 
åtminstone den brittiska slutprognosen slint: man tog för givet, att 
tyskarna skulle passera kanalförträngningen under mörker - möj
ligheten av en passage under dygnets ljusa del omnämndes endast i 
förbigående och såsom osannolik. Operationsplanen kom sålunda 
att slutgiltigt utarbetas på grundval av en helt felaktig förutsätt
nmg. 

Det ligger nära till hands att efteråt fördöma det brittiska miss.: 

taget. I varje fall har man svårt att förstå av vad anledning man 
p& brittisk sida tappade bort tanken på att operation "Fuller" skulle 
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kunna komma att utlösas under dager.19 Den brittiska expertisen 
borde väl i alla fall ha sökt sätta sig in i motståndarens situation 
och från den utgångspunkten noga vägt för- och nackdelar, som 
kunde tänkas inverka på den så betydelsefulla "tidsfrågan". Man 
hade ju under krigsåren ej kunnat undgå att märka, att åtskilliga 
operationer på fiendesidan genomförts överraskande och dessutom på 
annat sätt, än man vid ett första påseende kunnat vänta. En obe
stridlig grund regel för militär planläggning är, att man måste· kal
kylera ej blott med det som bedömes vara mest sannolikt. I detta 
avseende syndade alltså britterna, men undersökningskommissionen 
berör saken med lätt hand: "Antagandet att fienden skulle passera 
Doversundet under mörker färgade alla åtgärder av kustkommandot 
och amiralitetet samt påverkade bestämmelserna för spaningspatrul
lerna, både i vad rörde planläggning och utförande. Det gavs utan 
tvivel visst berättigande för ett sådant antagande, speciellt vinter
tid." 

Detta uttalande bör ses mot bakgrund a,v att den ursprnngliga
operationsplanen, uppgjord av amiralitetet och flygdepartementet i 
april 1941, visserligen räknar med mörkerpassage i första hand men 
å andra sidan klart antyder möjligheten att tyska eskadern vintertid 
kunde avgå från Brest i kvällningen och nå Doversundet i gryningen, 
Den slutliga planläggningen skedde som bekant i början av februari 
månad 1942: 

Som av den tidigare framställningen framgår, voro de offensiva 
stridskrnfter, bombflyget undantaget, som stodo till disposition för 
operation "Fuller" på intet sätt imponerande. Undersökningskom
missionen deklarerar: "Det är tvivelaktigt, om de styrkor, som sat
tes in mot den tyska eskadern, voro tillräckliga att nedkämpa slag
skeppen, även· om dessas avgång från Brest hade blivit känd, så 
snart de löpte ut." Kommissionen förbigår emellertid frågan, om 
ej förstärkning av sjöstridskrafterna kunnat ske t. ex. med något 

19 Enligt Roskill (sid. 152) hade amiral Ramsay bedömt, att tyskarna skulle 
inträffa i Doversundet "at or before daylight". I sin rapport till undersöknings
kommissionen uppger Ramsay själv, att han missbedömt tidpunkten ifdl.ga (Ro
bertson sid. 182-183). En annan källa (Ramsay at War, sid. 91) bestyrker detta: 
"Ramsay, still believing, that the enemy would try to pass the Straits in the 
dark hours spent that night (11-12 febr.) in the operations room at Dover. 
\'vhen dawn came he was still sure that the crisis was immediately at hand and 
said: '\Vell, if it's not to-night it mt,st be to-morrow night'." 
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eller några slagskepp, som i så fall skulle ombaserats. Robertson 
har aktualiserat saken och underkänner amiralitetets argument mot 
att tillfälligt avdela åtminstone något slagskepp för operation "Ful
ler". Amiralitetet anförde bl. a., att hemmaflottan i Scapa Flow av 
slagskepp disponerade endast 3 stycken. Ett av dem var engagerat . 
i uppgiften att skydda en ytterst betydelsefull konvoj, som skulle 
passera Brest med Mellersta Östern som destination, ett befann sig 
i sådant skick, att en översyn var nödvändig, och det tredje, King 
George V, måste passa det tyska slagskeppet Tirpitz, vilket väntades 
bryta ut från sin bas, Trondheim. En ombasering av King Georg V
till en kanalhamn avstyrktes dessutom bestämt med hänsyn till att 
en sådan åtgärd skulle ha "inbjudit hela tyska flygvapnet att göra 
ett försök". 

Robertson menar, att det borde ha gått för sig att under den 
mest kritiska perioden, 10-15 februari, detachera1 ett slagskepp om 
inte till Kanalen så dock till någon lämplig hamn på ostkusten, 
varifrån det kunde sättas in mot Bresteskadern i händelse av ett 
genombrottsförsök. Han vänder sig med skärpa mot amiralitetets 
ovan påtalade fruktan för tyskt flyganfall och framhåller, att risken 
för dylika anfall måste anses vara obetydlig i jämförelse med de 
risker, som tyskarna tveklöst togo, då de läto sin tunga eskader 
passera inom bekvämt räckhåll för det brittiska flyget. 

Den innersta anledningen till amiralitetets ställningstagande till 
frågan om en tillfällig förstärkning av kanalstridskrafterna var 
emellertid enligt Robertson förste sjölordens, amiralen Sir Dudley 
Pound, obenägenhet att över huvud taget låta de dyrbara fartygen 
operera i trängre, svårnavigabla farvatten, särskilt om de där hota
des av sådana faror som flyganfall och minor. 

Befälsförhållanden och samvetkan mellan olika stridskrafter 

Undersökningskommissionen ägnar åtskillig uppmärksamhet åt 
"ca-ordination of the plan". Tidigare i denna artikel har framhål
lits, att man ej utsett någon speciell chef, som skulle ha ansvaret för 
planläggning och genomförande av "Fuller", en operation vilken 
ju måste anses kräva en fast ledning och noga genomtänkta instruk
tioner för verksamheten. Frånvaron av enhetlig ledning vid opera-
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tionsplanens tillkomst och tillämpt1ing utgjorde i sig själv ett frö 
till misslyckande, ett förhållande som emellertid undersökningskom
missionen ej synes ha tillmätt någon egentlig betydelse. 

Den ursprungliga plan "Fuller" delgavs våren 1941 bL a. cheferna 
. för bomb-, jakt- och kustkommandona, vilka på grundval därav ut

arbetade rätt allmänt hållna operationsorder. Under loppet av året 
ändrades och kompletterades "Fuller" efter omständigheterna, bl. a. 
inkluderades kryssat·ei1 Prin:z: Ettgen däri. 

Den 2 februari 194 2 utfärdade amiralitetet sin bedömning av den 
då aktuella situationen. De marina sambandsofficerarna vid ovan 
nämnda kommandon kallades följande dag till amiralitetet och be
ordrades efter orientering att vidarebefordra denna till respektive 
chefer, varjämte övedäggningar följde mellan amiralitet och marina 
kommandot i Dover (amiral Ramsay). Den 8 februari hade, som 
tidigare nämnts, chefen för kustkommandot utarbetat sitt bedöman-

. de, som sändes till de sidoordnade cheferna för bomb och jakt. 
Man fil.r ett bestämt intryck av att planläggningsarbetet alltför 

mycket hade karaktär av orienteringar, konsultationer och allmänna 
riktlinjer för samverkan sidoordnade myndigheter emellan. Som 
bjärt kontrast står den målmedvetna, grundliga tyska planlägg
ningen, för vilken en en,da man satts såsom ansvarig. 

Beträffande samverkan mellan de stridskrafter, som berördes av 
"Fuller", uttalar kommissionen bl. a.: "Det förefaller oss, som om 
de svaga styrkor, som voro disponibla för ändamålet, krävde en 
omsorgsfullt koordinerad plan för gemensamt uppträdande, om de 
skulle ha någon rimlig möjlighet att oskadliggöra. ett eller ett par 
av de tunga skeppen." Man konstaterar vidare, att amiralitetet och 
flygdepartementet voro fullt medvetna. om önskvärdheten av en 
samordnad insats av flotta och flyg. Beträffande kontakten mellan 
respektive vapengrenar och berörda kommandon påpekas, att det 
stundom kan "bli för mycket planer på samverkan", vilket kan leda 
till bristande smidighet och för mycket inbördes beroende mellan 
olika styrkor vid planernas tillämpning. Några anmärkningar an
föras ej i sammanhanget. 

Emellertid torde det trots allt inom kommissionen ha förelegat 
vissa farhågor för att allt ej varit, som det skulle. Robertson om
nämner sålunda (sid. 183), att amiral Ramsay, skriftligen tillfrågad 
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om detalja·rrangemangen för den samverkan mellan Dover och RAF, 
som förutsattes i "Fuller", lämnade ett svar, som slog sönder teorin 
om planerad samverkan. Han fördömde nämligen dem, som "hade 
planerat i tio månader men först en vecka före slaget överlade med 
chef en för det marina kommando, som var mest genomgripande be
rört". 

Beträffande stridsverksamheten under den 12 februari konsta
terar kommissionen, att det i början brast i koordinationen mellan 
styrkorna, och nämner som exempel bristerna i tilldelning av jakt
skydd åt Swordfishplanen. I stort sett är man emellertid belåten 
med samarbetet mellan de olika kommandona. Låt vara, att de 
militära myndigheterna i viss utsträckning blevo överraskade till 
följd av att de ej i god tid fingo rapport om tyskarnas uppdykande 
och därför ej hunno med att organisera samordnade attacker, som 
tänkt var. Slutomdömet blir, att amiralitetet och flygdepartementet 
gjort upp alla rimliga planer för samordning sinsemellan och av 
de olika kommandonas verksamhet. Som händelserna utvecklade 
sig hade kommissionen intet att erinra mot att de tillgängliga styr
korna snarast sattes in i omedelbara anfall för att om möjligt för
dröja fienden, 

Flyg- och radarspaningen 

Eftersom tidsnöden blev stor på brittisk sida, är det i hög grad 
befogat att litet närmare beröra anledningen härtill, nämligen den 
bristande effektiviteten hos de organ, som hade att införskaffa, 
vidarebefordra och bearbeta upplysningar om bl. a. Bresteskaderns 
rörelser. I det föregående har i korthet redogjorts för flygspaningens 
organisation och misslyckande. Undersökningskommissionens utlå
tande i nämnda avseende går ut på att två av de tre spaningspatrul
lerna ur kustkommandot hade haft goda möjligheter att upptäcka 
den tyska eskadern, om ej tekniska haverier inträffat. Den tredje 
- "Habopatrullen» - kunde däremot ej gärna upptäcka. fienden,
som vid den aktuella tidpunkten natten till den 12 februari ännu
ej befann sig inom "synhåll" för patrullen. Händelseförloppet karak
täriseras emellertid av en serie missgrepp och haverier, som här ej
må förbigås.
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Vid 1930-tiden blev det utanför Brest patrullerande radarutrus
tade brittiska spaningsplanet ur patrullen "Stopper" engagerat av 
ett tyskt nattjaktplan. Vid undanmanövrarna slogs radarn ifrån, 
och när spaningsplanet efter några minuter skakat av sig sin an
gripare, kopplades anläggningen på igen men var då ur funktion. 
Brittiska kvällsbombningen av Brest pågick, och planets besättning 
kunde på avstånd iaktta skenet av bombexplosioner och falljus. 
I tanke att eskadern under sådana förhållanden knappast skuHe löpa 
ut, beslöt piloten att återgå till basen. Besättningen på planet var 
ju f. ö. i det rådande mörkret ur stånd att observera eventuella mål 
på sjön, då radarn ej fungerade. KL 2040 landade planet, och fel
sökning började omedelbart. Resultatet blev klent, och när 40 dyr
bara minuter runnit bort, kvarstod felet. Besättningen 'beordrades 
dil att bemanna ett annat plan, vilket emellertid vägrade att starta. 
Ytterligare 50 minuters dröjsmål följde, innan motorfelet avhjälpts 
och ersättningsplanet kom iväg. 

Det måste anses ytterst egendomligt, att man inom kustkomman
dot ej omedelbart sökte ordna ett ersättarplan utan tillät ett tre 
timmar långt avbrott i spaningsschemat - chefen för kommandot 
hade ju för bara ett par dagar sedan bedömt riskerna för en tysk 
utbrytning såsom synnerligen överhängande. I sammanhanget har 
man skäl att hänvisa till talesättet "små orsaker, stora verkningar": 
det visade sig nämligen, att radarfelet hänförde sig till en nedbränd 
säkring, orsakad av att man kopplat på den efter avbrottet ej upp
värmda apparaturen för fullt. 

"Linje SE:s" fö1·sta patrullplan, som planenligt anlänt till spa
ningsområdet, drabbades som förut omtalats också av ett radartek
niskt missöde. Besättningen sökte under nära en timmes tid av
hjälpa felet men förgäves. Piloten bröt slutligen anbefalld radio
tystnad och rapporterade, att radarn ej fungerade, och att det där
för ej var möjligt att utföra effektiv nattspaning. Efter en stund 
beordrades planet hem till basen, och under en tidrymd av mera 
än två timmar - patrulleringen skulle programenligt pågått till

kl. 2340 - lämnades vattenområdet mellan Ushant och Isle de 
Brehat helt utan kontroll. Robertson menar, att den tyska eskadern 
mycket väl kunde ha upptäckts, om avlösning ordnats, likaså om 
utevarande planet fortsatt patrulleringen. Man hade nämligen säkert 
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kommit till rätta med det "tekniska felet", som i själva verket var 
en direkt följd av fiendens radarstörande åtgärder. 

Beträffande kustkommandots tredje spaningspatrull, den mellan 
Le Havre och Boulogne, ansåg undersökningskommissionen, att den 
fullgjorde sin uppgift planenligt, och denna uppfattning delas av 
Roskill, däremot inte av Robertson. Denne hävdar, att patrullens 
morgonspaning den 12 februari på grund av risk för dimma avbröts 
kl. 0630 eller en timme tidigare, än instruktionen föreskrev.20 Hade 
patrulleringen fortsatt till omkring 0730, hade tyska eskadern san
nolikt upptäckts. 

Kustkommandots flygspaning den ödesdigra natten till den 12 
februari hade sålunda totalt misslyckats: Man tycker, att undersök
ningskommissionen borde med kraft ha gått till rätta med dem, som 
hade ansvaret för underlåtenheten att söka med alla medel vidmakt
hålla den ur brittisk synpunkt så li.vsviktiga nattspaningen. Vidare 
synes det anmärkningsvärt, att ingen kritik riktats mot någon per
son eller myndighet för att amiral Ramsay i Dover ej underrättades 
om att denna spaning ej skett enligt plan, en för honom i rådande 
läge ytterst betydelsefull upplysning. 

Som tidigare nämnts, var det två plan ur jaktflyget, som först 
identifierade den tyska eskadern, dock utan att avgiva omedelbar 
rapport därom - ett förhållande, som måste betecknas såsom högst 
anmärkningsvärt, särskilt som piloterna i de båda, planen voro be
prövade officerare, av vilka åtminstone en, överste Beamish, var 
medveten om att tyskarna väntades när som helst forcera Kanalen. 

Under förföljning på låg höjd av ett 'par tyska plan siktade de 
två brittiska piloterna till sin stora häpnad plötsligt den tyska eska
dern. Man kunde ju vänta, att radiorapport ögonblickligen skulle 
sändas, men Beamish tillämpade den gällande ordern om radiotyst
nad, trots det ytterst alarmerande läget - och en oersättlig halv
timme gick förlorad. Om det nu verkligen förhöll sig så, att nämnda 
order var det innersta skälet till att Beamish beslöt tillämpa radio
tystnad, är detta ett skolexempel på bristande omdöme. Undersök
ningskommissionen har emellertid ej givit uttryck för en sådan upp-

20 Enligt undersökningskommissionen och Roskill skulle morgonpasset pågå
endast till 0630, då det också avslutades, Instruktionen synes ej ha varit entydigt 
skriven, 
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fattning utan helt godtagit pilotens handlingssätt. Amiralitetet hade 
en annan, mera realistisk syn på saken och vände sig f. ö. mot det 
kategoriska i gällande order och framhöll, att bestämmelsen kanske 
passade för "normala förhållanden" men ej borde vara tillämplig 
beträffande fientliga fartyg av minst kryssares storlek. En månad 
efteråt ändrade jaktkommandot ordem ifråga: det blev tillåtet att 
bryta radiotystnaden, då det gällde rapportering av bl. a. jagare 
och större krigsfartyg. 

Som komplement till spaningen från luften hade ju britterna sin 
radarspaningsorganisation. Den borde väl ha kunnat i någorlunda 
tid registrera tyskarnas rörelser. Berättelsen om dess verksamhet 
under morgontimmarna den 12 februari 1942 är på sitt sätt lärorik 
och förtjänar att i sammand1·ag återges. 

Radarstationerna sorterade under jaktkommandot, i vars hög
kvarter inkomna rapporter - plats - studerades och sovrades i en 
radarrapportcentral. Den 12 februari kl. 0825 studerade chefen för 
nämnda central en plot, som bedömdes hänföra sig till fientliga flyg
plan cirklande någonstans utanför Le Havre - troligen med upp
drag att eskortera någon kusttransport. Han orienterade 11. jakt
flottiljen därom och ägnade så en flyktig uppmärksamhet åt några 
rapporter om störningar, vilka sades bero på atmosfäriska förhållan
den, en störningstyp, som på sistone ofta regisfrerats men ej tillmätts 
speciell betydelse. 

Det förhöll sig i själva verket så, att ovannämnda plan tillhörde 
det jaktskydd, som skulle täcka Bresteskadern och nu höll på att 
samlas. De "atmosfäriska störningarna" var en direkt yttring av tys
karnas radarstörningsplan, som gick ut på att så länge som möjligt 
fördröja upptäckten av eskadern. 

Vid 0930-tiden jämfördes färska rapporter med tidigare inkomna, 
varvid det befanns, att de kretsande fientliga flygplanens positions
ändring tydde på att deras skyddsföremål gick med 20 knops fart. 
Detta. kunde ej vara möjligt, om det gällde en kusttransport. Med 
hänsyn härtill drog man slutsatsen, att radarstörningarna föranlett 
felaktigheter i lägesbestämningen. Rapporter om flygplan, som cir
kelmanövrerade över ett mindre område, voro ej ovanliga - det 
kunde t. ex. gälla sjöräddningsoperationer eller kontroll av flygpla
nens kanoner. Omisstänksamt accepterades tänkbara förklaringar 
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utom den rätta. Först vid 1000-tiden och efter det att ytterligare 
radarrapporter med samma tendens kommit in, blev chefen för rap
portcentralen verkligt betänksam och delgav bL a. 11. flottiljen 
sina farhågor, men där fasthöll man den tidigare uppfattningen. 
Amiralitetet erhöll ingen orientering om iakttagelserna från jakt
kommandot eller flottiljen. 

Kl. 1016 registrerade radarstatiop_en på Beachy Head två över
vattensfartyg i grannskapet av Boulogne. Försök att direkt rappor
tera till Dover misslyckades. Vid felsökning på telefonlinjerna från 
Beachy Head gjorde man en obehaglig upptäckt: såväl den ordinarie 
telefonledningen som en hemlig specialförbindelse voro kopplade på 
samma linje i ordinarie nätet. Vem som helst hade alltså haft möj
lighet att avlyssna signalmeddelanden av hemlig natur mellan Beachy 
Head och Dover. Stationspersonalen dugde nu upp marinkommandot 
i Portsmouth 'och anhöll, att rapporten om fartygen skulle vidare
befordrns till Dover, som mottog den några minute1· innan ett lik
nande meddelande inkom från Fairlights radar. 

Dovers flygsambandsofficer orienterade omedelbart 11. jaktflot
tiljen och begärde flygrekognoscering utanför Boulogne, varjämte 
han underrättade kustkommandots 16. flottilj i Thorney Island och 
föreslog, att man därifrån skulle varna ett par andra enheter. Sålunda 
började man på bl'ittisk sida sent omsider att misstänka det rätta 
förhållandet. 

Men ännu var det ej slut med missförstånden: i jaktflottiljens stab 
trodde man, att orienteringen från Dover avsåg de tidigare om
nämnda flygplanen över Kanalen, och det tog en stund för Dovers 
sambandsofficer, överstelöjtnant Constable-Roberts, att vinna gehör 
för sin misstanke, att plotten kunde hänföra sig till Brestesk:adern. 
Han kan ta åt sig äran av att vara den brittiske officer, som först 
fick upp ögonen för att det kunde röra sig om ett tyskt genombrotts
försök och dessutom energiskt sökte ingjuta känslan av överhängan
de fara inom staberna. 

Sammanfattningsvis kan om radarspaningen sägas, att dess in
dikationer voro värda ett bättre öde. Den mänskliga faktorn kommer 
här in i b�lden på ett markant sätt och kedjan av felbedömningar 
länkas följdriktigt samman: 

Tyskarna väntas ej under dager. Därför avtrubbas vaksamheten, 
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och varningstecken, som nattetid säkerligen skulle ha föranlett ome
delbara kontroll- och beredskapsåtgärder, ägnas till att börja med 
endast ett förstrött och slentrianmässigt intresse. Sålunda blir all 
störning av l'adarn rätt och slätt "atmosfärisk". Registrerad fientlig 
verksamhet i luften och till sjöss bedömes vara av rutinmässig karak
tär. Tecken, som tyda på motsatsen, avfärdas lättvindigt med hän
visning till att inkommande radarrapporter måste vara missvisande 
på grund av störningar osv. 

Undersökningskommissionens kritik var mild men fastslog bl. a. 
dels att dyrbar tid gick förlorad genom bristande initiativ, dels 
att orienteringen om det aktuella läget på många håll tydligen varit 
ofullständig. 21 

Jakt- och bomb/ ly get 

Det var jaktkommandot och dess 11. flottilj, som närmast be
rördes av kritiken ifråga om radarspaningen. Nämnda flottilj fram
stod även i ytterligare sammanhang i en mindre fördelaktig dager. 
Tidigare i denna artikel ha några exempel på uteblivet jaktskydd 
anförts, däribland episoden, då kapten Esmonde blev utan effektiv 
eskort. De närmare omständigheterna voro remarkabla. 

Dovei- begärde ungefät· 1130, att 11. flottiljen skulle organisel'a 
jaktskydd åt torpeddivisionen i Manston. En stund senare med
delades, att man vidtagit åtgärder: fem divisioner jaktplan skulle 
svara för uppgiften. 11. flottiljen orienterade per telefon chefen för 
torpeddivisionen, kapten Esmonde, och försäkrade denne, att jakt
eskorten skulle sluta till över Manston kl. 1225. Emellertid återkom 
flottiljen med ett ovälkommet meddelande: en del av jakten skulle 
komma ett par minuter för sent. Esmonde startade angiven tid och 
lade sig i väntläge, men först efter sju långa minuter döko 10 av de 
utlovade jaktplanen upp. Efter ytterligai-e någon väntan ansåg han 
sig ej kunna dröja längre utan satte kurs på fienden, trots att ett 
anfall med så kle-n jakteskort närmast måste rubriceras såsom rena 
självmordsförsöket. 

21 Ett flertal vittnen omtalade, att de visserligen hade kännedom om operations
plan "Fuller" men ej orienterats om det faktum, att intet av skeppen i Brest låg 
kvar i docka den 11 februari, ej heller att mörkerspaningen gått om intet, 
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Undersökningskommission€n noJet' sig med omdömet, att de an
svariga gjort sitt bästa för att organisera jakteskorten i rätt tid, vidare 
att Esmond blivit underrättad om förseningen för en del av jakten. 
Omdömet ä1· en sanning med modifikation: i själva verket kom ju 
ingen del av utlovad jakt i tid, medan en femtedel infann sig på 
rendez-vousplatsen ej "ett pat" utan sjt1 dyrbara minuter försenad 

resten fick ej kontakt med Manstondivisionen. Robertson anser 
- tydligen med rätta att undersökningskommissionen borde varit
mera kritisk, och gör 61. a. gällande, att viktiga vittnesmål förbigåtts.
Enligt hans mening kunde och borde 11. flottiljen ha hållit Esmonde
bättre underrättad om det 'ödesdigra dröjsmålet. Vad berodde f. ö.
detta på? Bucknillrapporten talar om "kort varsel" och "oförutsedda
dröjsmål", men vad som döljer sig bakom dessa begrepp redovisas
ej närmare. Var det möjligen "too little co-operntion" parad med
avtrubbad beredskap?

Frågan må lämnas utan svar i stället skall här erinras om che-
fens för bombflyget tidigare omtalade självrådiga handlingssätt, då 
han, utan att orientera amiralitetet, frångick gällande bestämmelser 
för beredskapen. Kommissionen konstaterar faderligt, att bomb
kommandot borde ha orienterat amiralitet om beredskapsminsk
ningen. Vidare antyddes, ;tt flygministeriet kanske skulle finna 
det lämpligt att göra ytterligare utredning av frågan. Någon sådan 
synes emellertid ej hava blivit av - det hela rann ut i sanden. 

En av anledningarna till bombflygets föga effektiva insats beröres 
ej direkt i Bucknilkapporten, nämligen bristande förutseende i fråga 
om bombvalet. Gällande instruktion föreskrev, att bombplan, i be
redskap för "Fuller", skulle vara lastade med pansarbrytande bom
ber. För att dessa sk\llle kunna slå igenom pansar krävdes fällning 
från över 2 000 111 höjd. Det är emellertid ej så värst många dagar 
under årets första månader, som det är så högt till tak i kanalområ
det. Av en brittisk källa�2 framgår, att under februari månad i ge
nomsnitt högst 8 dagar ha för högbombning gynnsamt väder (klart 
till halvklart). Övriga dagar kännetecknas av övervägande mulet 
väder med en genomsnittlig molnhöjd, som i de allra flesta fall 
omöjliggör effektiva högbombanfall. Som exempel må nämnas, att 

22 "Climate and Weather of the British Isles", vol, VI:2 (nov, 1942),
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endast ett par av månadens molniga dagar kunna väntas ha ett 
molntäcke, vars underkant ligger på 2 000 meters höjd eller där
över. Det förefaller därför egendomligt, att man inom bombkom
mandot ej lät väderleksprognosen dygn för dygn vara avgörande 
vid bestämmandet av bomblasten för beredskapsstyrkan. 

Som framgår av det föregående, var det mycket som brast på 
brittisk sida men endast få saker, som gjordes till ffö'emål för verk
lig kritik av undersökningskommissionen. Man bör emellertid ej 
förbise, att denna var starkt bunden av åtskilliga hänsyn: det gällde 
ju att återställa allmänhetens vacklande förtroende till ledningen och 
att till nästan varje pris bevara skenet av enighet och gott sarnarbete 
mellan försvarsgrenarna. Det är troligt, att Bucknillkommissionen, 
om den i dagens läge kunde göra motsvarande undersökning, i stort 
sett skulle ansluta sig till följande sammanfattande omdöme: "Medan 
den tyska flottans kanalgenombrott var ett skolexempel på inbötdes 
samverkan försvarsgrenar emellan, var den brittiska Operation 
Fuller ett klassiskt exempel på förvirrat taktiskt tänkande, dåligt 
samarbete och nära nog obefintlig gemensam ledning23."

Här må endast tilläggas, att man vid studiet av operation "Fuller" 
bl. a. frapperas a:v att höga ledningens farhågor för en omedelbart 
förestående utbrytning ej synes på långt när ha trängt igenom nedåt. 
Orienteringar till befälspersonalen ha tydligen ej givits i erforderlig 
utsträckning. Likaså har efter allt att döma order- och rapportgiv
ning mellan och inom olika "commandos" osv. ofta varit bristfällig. 
Nämnda förhållanden torde väsentligt ha bidragit till att operation 
"Fuller", trots många utomordentliga insatser av enskilda chefer 
och stridande enheter, så totalt slog slint. 

Åtskilliga lärorika erfarenheter från operation "Fuller" och "Cer
berus" kunna direkt appliceras på svenska förhållanden. Hos oss blir 
det väl i händelse av krig ofta frågan om samoperationer mellan 
sjö-, kustartilleri- och flygstridskrafter, stundom i farvattensför
trängningar, t. ex. Ålands hav. Det finnes därför goda skäl att stu
dera denna spännande episod från andra världskriget, sätskilt som 
händelserna kunnat ganska allsidigt belysas av deltagare å ömse 
sidor. Det är ju mera sällan, som praktiskt taget omedelbara vittnes-

2:i Robertson, sid, 175, 
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förhör med stridande personal komma till stånd i den omfattning, 
som skedde på brittisk sida. 

Till slut skall här endast konstateras, att det lyckade tyska genom
brottet, i sig självt en lysande taktisk triumf, i strategiskt avseende 
snarast gynnade de allierade. Den fruktade, slagkraftiga Bresteska
dern utgjorde ej längre något hot mot oceansjöfarten och kunde ej 
sättas in i Medelhavet till förstärkning av den italienska flottan. Som 
en direkt följd därav fingo betydande brittiska sjö- och flygstrids
krnfter avsevärt ökad operationsfrihet. 
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SUMMARY 

The German decision to bring the Brest squadron including Scharnhorst, Prinz 
Eugen and Gneisena11 back to their home waters was made in January 1942, 
and the plan was carried out on February 12. Since surprise was emmtial, Hitler 

109 



ordered that the squadron must not leave Brest mltil after dark; it meant passing 
through the Dover Straits in daylight. The preliminary movements of the 
German ships all but convinced the British Coastal Command, that the squadron 
planned to proceed up-Channel. In spite of their preparations the British forces 
were not able to stop the German ships. Comparing British and German 
sources the writer of this article discusses in detail the events leading up to 
the squadron's escape. In his account of the planning of the operation and 
of its execution the writer stresses the fact, that the' ca-operation by the com
mands involved on the -British sidc did not stand the test imposed. But if the 
Channel Dash was a German success in tactical sense, it was an Allied victory 
in terms of strategy. The German squadron was no longer a threat to the 
Allied shipping in the Atlantic and in the Mediterranean. 
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FLOTT AN OCH OPERATION 

SJKLLAND 1658 

Av ERNST BERG MAN 

Karl X Gurtafs flottdispositioner sommaren och hösten 1657 

Karl X Gustaf kom i juli 1655 till Pommern för att därifrån 
anträda det polska fälttåget. Han möttes här av underrättelsen, att 
den holländska schoutbynachten Cornelis Trnmp låg med en flotta 
i Köpenhamn beredd att löpa in i Östersjön. Han skall d1frvid ha 
låtit undslippa sig ett yttrande, vars innehåll i litteraturen återges 
sålunda: "Nimmer und in Ewigkeit nicht wolle er die General-Staten 
in die Ostsee kommen lassen, noch ihnen verstatten daruber etwas 
zu disponiren."1 

Den svenska drömmen om Östersjön som ett svenskt innanhav, 
som "ett fredens hav" - för holländarna en mardröm om "het 
Zweedsche-Imperialisme" kunde ej förverkligas. Historien har 
visat, att Karl Gustafs svärd och statskonst mäktade mycket, dock 
ej hindra den holländska sjömakten att bistå Danzig och Köpenhamn 
i deras ödestimma. 

En påfallande egard för den holländska sjömakten utgjorde ett 
genomgående drag i Karl Gustafs strategi. Detta framgår t. ex. av 
den instruktion, som Gustav Otto Stenbock medförde vid sin av
resa från Preussen till Sverige med anledning av danskarnas freds
brott 1657,2 Utöver föreskrifter för Stenbocks handlande innehåller 
instruktionen bl.a. konungens planet föt krigföringen i stort samt 
anvisningat för flottans uppträdande, vilka senare delvis även kom
ma till utttyck i en samtidig skrivelse till riksdrotsen Per B�ahe.3 

I instruktionen redogör konungen sålunda för en plan att "djvidera, 
försvaga och från Sverige avvända fiendens styrka", vilket kunde 
ske genom en ansenlig "diversion" i Holstein, så att all "succurs" 
från ]utland till Skåne hindrades. Om "Kongl. Maj :ts flotta kunde 
gå uti sjön, måste Danmark ock draga sin force uti sina öar, och 
alltså icke förblotta dem [på trupper] utan separera dem på alla 
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orter, vilket om det sker, Danma1-k då icke med så stort eftertryck 
kan agera emot Sverige, och man a11tså offensive honom desto bättre 
möta kunde uti hans eget land. Men såsom Kungl. Maj :t stort betän
kande haver att hasardera sin flotta, helst efter Danmark favori
seras utav Holland och där har hyrt många skepp, därigenom kan 
synes vara svenska flottan överlägsen av myckenhet så ock av skepps 
storlek. Alltså är Kungl. Maj:ts intention det dess Flotta Mlles i 
parat och lägges uti skärgården uppå någon säker ort, att kunna 
vara vederrede där någon favorabel occasion sig yppade att Dan
mark skingrade sin flotta så för Göteborg, som eljest till att söka 
någon hamn uti Östersjön, och att man då såge tidernes och tillfäl
lens konjekturel' huruvida de kunde diktera att utan hasard kunna 
alldeles ruinera' antingen den danske separate force eller och in
commodera dem på allehanda sätt, så med kaperier såsom och eljest 
göra min att vilja med Svenska flottan entreprenera någon särdeles 
dessein och diversion antingen emot den danska flottan eller dess 
öar, land och provinser. Dock är väl att märka, i fall Holland skulle 
direkte också inmänga sig uti detta värket, är rådligt att svenska 
flottan icke löper ut, ej heller görs fåfäng omkostnad, intill des 
igenom andre Vänners tillhjälp man och något considerabelt kunde 
företaga och svenska flottan förstärkas, utan är alltså bäst att man 
såväl från Göteborg, som eljest ifrån Varberg, söka incommodera 
fienden med pirateri och låta private hasardera deras skepp till att 
göra fienden avbräck, såväl uti Väster- som Östersjön, allenast att 
flottan kan ligga uppå någon säker ort och vara vederrede där så 
omttänger, att genast träda uti aktion ... så håller jag icke före, 
att man till sjöss någon Combat hasardera skulle utan måste con
sidereras, a,tt när flottan en gång vore ruinerat då sedan densamma 
icke så lätt kan skaffas igen, ej heller Fäderneslandet de krafter 
haver att bota den skadan i mannaminne, utan måste man hellre 
något lida, än som hasardera hela vår välfärd." 

Den .1 augusti avlät konungen åter en skrivelse till riksdrotsen 
- vid denna tid överbefälha·vare för krigsmakten hemma i Sve
rige - och lämnade för flottans kommande uppträdande mot dans
karna direktiv, vilka skulle delgivas flottans chef, amiral Klas
Bielkenstierna. Eftersom konungen fått färska underrättelser från
residenten i Haag, Harald Appelbom, om att "Hollands dessein är
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att hålla ett antal skepp vederrede" att förena sig med danskarna 
i fall det gick illa för dessa, stod konungen fast vid det tidigare be
slutet, "att Wår flotta håller sig än något inne och icke går till 
sjöss". 

Den 1 september gavs klarsignal. Till Bielkenstierna skrev ko
nungen, att "I strax och så snart denne Wår ordre Eder tillkommer, 
låta embarkera folket och de knektar som äro förordnade på flottan 
och så begiva Eder därmed uti Jesu namn till sjöss och tagande Gud 
till hjälp, söka med ett tappert och manligt mod och som en braf 
och valliant cavallier anstår, till att gå på fienden." Redan samma 
dag hade emellertid den svenska flottan om 25 örlogsskepp, 8 kom
paniskepp och ett flertal farkoster avseglat från Klvsnabben. Tyd
ligen: hade amiralen fått order därom av överbefälhavaren, ty den 
kungliga ordern torde ha nått flottan först den 3 september under 
ölands södra udde.4 

Under den gångna månaden hade nämligen det latenta hotet från 
den holländska flottan lättat. Appelbom skrev från Haag den � 
augusti,5 att vice amiral de Ruyter, som med en flotta om 16 skepp 
opererat i Medelhavet, fått order att avsegla till kusten av Portugal, 
mot vilket land Holland förberedde krig. Han skulle där förena 
sig med en flotta om 14 skepp under "Luitenant-Admiral"'0 Jacob 

* ScachlUlaren i de fria Nederländerna var befälhavare över stridskrafterna
till lands och sjöss och bar som s[dan den ärftliga titeln "Kapitein- en Admirael
Generael", Då de fem amiralitetskollegierna inrättades år 1597 bestämdes, att 
amiralgeneralen skulle presidera i dessa. Han ägde att utse en ställföreträdare 
kallad Lutenant-Admiral. Någon gång förekom det att ståthållaren utnämnde 
två löjtnantamiraler, en från Holland och en från Zeeland. - Under oligarkien 
1651-1672 var ståthållarskapet och saledes även amiralgeneralsämbetet vakant 
och löjtnantamiralen hade förlorat sitt författningsenliga stöd. Generalstaterna 
(rådsförsamlingen) utnämnde efter sjöhjälten Marten Tromps död 1653 baron 
Jacob van \Vassenaer, hene till Opdam, till "Luitenant-Admiral van Holland en 
Westfriesland", men då 1664 provinsen Zeeland tog sig före att utnämna vice
amiralen Jan Evertsen till "Luitenant-Admiral van Zeeland" genomdrev van 
\o/assenaer följande år, att de övriga kollegierna även fingo var sin löjtnant
amiral och de Förenade Nederländerna fem i stället för en. (]. C. De ]ange, 
Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, Tweede druk. Eerste deel. Haarlem 
1858, passim.) - Att till svenska översätta Luitenant-Admiral med amirallöjtnant 
låter sig inte gärna göra, eftersom amirallöjtnant under åren 1634-1679 var en 
tjänstegrad motsvarande viceamiral. - Under Karl X Gustafs tid voro flagg
mansgraderna i den svenska flottan amiral, amirallöjtnant och major (skepps
major), Motsvarande grader i den holländska flottan voro löjtnantamiral, vice
amiral och schoutbynacht. Dock var löjtnantamiralens ställning högre än amiralens 
i svenska flottan. Som flottchef och preses i kollegierna var han i paritet med 
riksamiralen. 
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van Wassenaar Opdam. Vad beträffar viceamiralen Witte Cornelis
zon de With - skrev Appelbom - "bleibt es dabei, dass er mit 
12 Schiff sich nach Doggersant verviigen soll, umb, wie pretextiert 
wird, die Kaufmanschiffe, so W esten umb kommen, zu beschirmen, 
in eff ecta aber, umb ein Aug auff das dänische W esen zu haben". 
Konungen kunde i augusti alltså räkna med att ytterligare 12 hol
ländska skepp stodo till buds för att undsätta Danmark. Jämför fot-
noten på följande sida, 

På hösten 1657 pågingo underhandlingar med England om att 
sända en engelsk flotta till Östersjön, men Karl Gustaf vågade ej 
hoppas på positivt resultat. Han var därför hänvisad att lita till 
sin egen sjömakt. 

Kungl. Maj:ts skepps/lotta anno 1658 

En skeppslista, "Kongl. Maj:ts Skeppsflotta Anno 1658", varav 
veterligen två likalydande exemplar äro bevarade, det ena i Riks
arkivet6 och det andra i Krigsarkivet7, innehåller i tabellform upp
gifter om bemanning och bestyckning för 92 namngivna fartyg.,:• 
Skeppslistan är således icke av den vanliga typen med uppgifter 
främst om fartygens byggnadsår och dimensioner. I listan äro huvud
flottans örlogsskepp, kompaniskepp,,:.,, brännare och småfartyg för
delade på två flottor med basering på Stockholm och "Skiären" 
respektive Wismar. De fartyg, som upptagas under Göteborg och 
Stralsund torde ha ingått i lokalstyrkor. K ven Holland härbärgerade 
en del av den svenska "skeppsflottan". lf/ apen van Viborg och 
Delifde voro sannolikt identiska med två skepp, som avsetts att in
köpas för flottans räkning. De övriga voro kompaniskepp. Inför 
krigshotet på våren 1657 hade dessa liksom övriga utevarande kom
paniskepp order att segla till Göteborg eller uppsöka engelsk hamn 
men icke hemsegla genom Öresund. Skepparna, som voro hollän
dare till börden, sökte sig emellertid till Amsterdam, där det fanns 
goda möjligheter till frakter. 8 

* Jfr. bil. i form av utviksblad i slutet av boken.
** Kompaniskeppen voro privilegierade handelsfartyg, vilka åtnjöto viss tull

nedsättning i fredstid mot skyldighet att i krigstid inställa sig till tjänstgöring. 
Om de antogos i tjänst, svarade kronan för deras utrustning. De i listan upptagna 
kompaniskeppen utgjorde endast hälften av det totala antalet." 
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Tre saltlastade kompaniskepp, som trotsat förbudet att hemsegla 
genom Öresund, togas redan den 13 maj i beslag av danskarna, som 
alltså inlett fientligheter, innan kdgsförklaringen utfärdades den 
1 juni 1657. Skeppen, som voro i storleksordningen 300-350 svåra 
läster, inrangerades i den danska flottan, som alltså fick en inte 
oväsentlig förstärkning.''· Genom freden i Roskilde bestämdes, att 
de svenska saltskeppen - Svenska Lejonet, Östergötland (Gripen) 
och Gotland (Lammet)-· skulle återställas till svenskarna.8 Skeppen 
ifråga saknas i skeppslistan, som således bör vara upprättad under 
kriget. 

Upplysande för detta dokuments proveniens och närmare date
ring är en skrivelse från konungen till riksdrotsen Per Brahe, date
rad Wismar den 18 november 1657. Konungen säger sig ha för av
sikt att "låta formera min flotta så stark, att hon kunde agera uppå 
tvenne orter med eftertryck och avantage, och haver jag gjort med 
amiralitetets vetskap ett såsom förslag, som de kunna eder visa, vil
ket där det igenom Guds bistånd skulle gå an, hoppas att forcera 
den danska flottan att kvittera sjön och låta mig fria händer till 
att kunna kasta folk ifrån den ena· orten till den andra, där som 
nöden och sakerne mest tarve, det vare sig i Lifland, Preussen, Pom
mern och själv till Sverige och Finland där så, Gud förbjude, nöden 
fordrade. Alltså är högst av nöden att vara därpå betänkt huru 

ett sådant consilium kunde nå sin effect, helst att uti Sverige fö1· 
flottans reparation, vilken hemma uti riket bör utrustas, man uti 
tid sökte alle bare medel, som någon tid finnas kunde att anskaffa, 
som till flottans utrustning behövas, varom jag Hr Drotsen och 
samt. hela Rådet vill påmint hava, att bära tidig försorg före, att 
uti ett så hälsosamt verk intet manquement måtte spörjas". 

Det i skrivelsen nämnda förslagets karaktär av fördelningsplan 
överensstämmer med listans, vilket tyder på identitet. Men förslaget 
skulle enligt konungens skrivelse även ligga till grund för 1658 års 
sjömstningar, vilket ju också skeppslistan gör, ehuru det ej så klart 
framgår av denna. I den specifikation över skepp, "som uti Sverige 
emot tillkommande vå1· skole rustas och ekiperas", vilken konungen 

* Konungen beräknade i juni p1l grundval av inkomna underrättelser fiendens
flotta uppgå till 23 danska skepp, 12 eller 14 holländska, 4 i Uibeck uppbringade 
samt 3 eller 4 i Sundet anhllllna svenska, summa omkring 45 skepp." 
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lät inrycka i ett memorial för holmamiralen (varvsamiralen) Rickard 
Clerck, då denne den 4 december 1657':• stod i begrepp att hemsegla 
med större delen av flottan, äro stockholms- och göteborgsskeppen 
upptagna i exakt samma ordning och under samma rubriker som i 
skeppslistan, vars karaktär av rustningsplan därmed är bevisad. 
Skeppslistans identitet med förslaget är sålunda ytterligare styrkt. 

Av värde för dateringen av förslaget-skeppslistan är konungens 
utsago, att han "haver gjort med amiralitetets vetskap ett såsom för
slag, som de kunna eder visa". Det är känt, att amiralitetet med
följde flottan, som inträffade i \"'{lismar den 25 september9 1657, 
och att konungen där rådplägat med kollegiet angående kommande 
års sjörustningar. Dess främste representant, amiral Klas Bielken
stierna, lämnade \"'{lismar den 3 november9 och hemseglade med 
skeppen Draken, Hercules och M!men till Sverige. Man kan antaga, 
att han då medfört skeppslistan för att uppvisa den i rådet. Enligt 
listan skulle i \Vismar 10 skepp kvarbliva, nämligen 7 örlogsskepp 
(bland dem Månen) och 3 kompaniskepp. Av en skrivelse till "löjt
nantgeneralen" Karl Gustaf \'Vrangel>c':- från konunegn den 16novem
ber framgår, att denne då hade för avsikt att behålla "ännu här 
ute av flottan 10 skepp". Deras namn överensstämmer med dem i 
listan, dock att Månen ersatts med Leoparden. Detta förhållande 

* Till chefen för Göteborgseskadern, amiralen Henrik Gcretsen, avgick sam
tidigt en skrivelse med en förteckning på de skepp, som i Göteborg skulle ekiperas. 
I svarsskrivelsen av den 29 december'0 framhöll Geretsen, att

"8, Hoppet är Stockholmskompaniets skepp och obestyckat men förtimrat. 
9. Emanuel finnes intet utan blivit under England.

10. Ett Stockholms kompaniets skepp finnes ej heller här, uran allenast den
ena Hoppet benemt, vilket här räknas det åttonde."

Detta skepp kommer i fortsättningen att kallas Stockholms Hoppet. 
** Den 4 juli 1657 uppdrog konungen åt fältmarskalken K. G. \Vrangel "<lie 

• Lieutenant-Generals Charge iiber Unsere Armeen unt Militz staat i n  Teutschland".
Ordsammansättningen Lieutenant General kan översättas med främste ställföre
t1:ädare i detta fall konungens. Man möter också i samtida handlingar namn
formen Lieutenant Royal. Den höga chargen omfattade bL a. befälet över front
avsnittet i Tyskland. I Livland förde konungens Sl'åger riksskattmästaren Magnus
Gabriel De la Gardic högsta befälet som löjtnantgeneral och i Polen konungens
broder hertig Adolf Johan som generalissimus, en värdighet som synes förbe'
h/Ulen furstliga personer.

F. F. Carlson skriver i sitt arbete (F. F. Carlson, Sveriges historia under ko
nungarna af Pfalziska huset, första delen, andra upplagan, Sthlm 1883, s. 413)
att \Vrangel "utnämndes till konungens generallöjtnant över armeerna i Tyskland".
Denna tolkning är i viss mån vilseledande, i det att den för tanken till det nu
tida begreppet generallöjtnant, dvs. titeln på graden närmast under general. Detta
bör ej förv:ixlas med ordets dåtida betydelse enligt ovan.
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synes oförtydbart stå i samband med Månens avgång den 3 novem
ber. Därmed äro såväl terminus post som termim1s ante för detta 
dokument fixerade till den 25 september respektive den 3 november 
1657. 

Någon kan nu invända, att listan måste vara av senare datum än 
som uppgivits, eftersom Victol'ia löpte av stapeln först i april 1658. 
Detta argument är i föreliggande fall icke relevant. Listans karaktär 
av plan på lång sikt måste beaktas ävenså det förhållandet, att 
konungen, som upprättat listan, var namngivare, ehuru han i detta 
fall delegerat sin befogenhet till drottningen/· 

I det förut nämnda memorialet till Clerck den 4 december 1657 
beordrades denne att taga de skepp med sig, "som konungen ändock 
haver ärnat här ute skole över vintern förbliva såsom Carolus, 
Amarant, Hjorten, F enix och lf/ estervik". Vidare skulle han med-
taga "alle hästeskeppen". Men han skulle kvarlämna kompaniskep
pet Halvmdnen och bojorterna Fortuna och Gäddan. De fem skeppen 
och hästskeppen skulle under befäl av skeppsmajoren Tönnes Speck 
samsegla med Clerck men på höjden av Bornholm detacheras till 
Kalmar. Så långt memorialet i denna angelägenhet. I särskild in
struktion för Speck under samma datum heter det, att Speck med 
de förenämnda skeppen samt en välbeseglad bojort skulle bege sig 
till Kalmar, där rytteriet skulle landsättas. Han skulle därefter segla 
till tyska kusten (troligen föl' att avlämna hästskeppen i deras hem
mahamnar) och därpå sätta kursen rakt på Sönderborg (på ön Als 
utanför Flensborgviken). 

Clerck lade ut med flottan från \'{lismar den 7 och satte kurs åt 
Sverige den 9 december.11 Vid förstnämnda tidpunkt ändrade ko
nungen sina dispositioner för Speck och för den i \'l(Tismar baserade 
flottan i dess helhet, vilket framgår av hans skrivelse till\'{/ rangel den 7. 

* I namnfrågan skulle amiralitetskollegium enligt konungens skrivelse den
30 januari 1657 i underdånighet inhämta drottningens "resolution och betänkande", 
Den 4 november 1657 meddelade amiralitetskollegium drottningen, att skeppsbygg
ningen som står på stapeln vid amiralitetet inom kort skulle löpa i vattnet och 
"aldenstundh det altijdh hafuer warit brukeligit, at wedh den tijden något skepp 
går af landet till siös, då plägar det få sitt namn", alltså begärde amiralitets
kollegium underdånigst ,"förklaringh huadh det skall heta och nämnbas". Också 
resolverade drottningen Victoria. (Amiralitetskollegii registrat\1r 4/11 1657; Amiral 
Gustav Wrangel t. amiralitetskollegium, Dalarö 24/11 1657, AK nnk, skr. 1657, 
pag, 826. KrA.) 

117 



Han säger däri, att han samma dag hemsänt flottan, och att han 
givit Speck order att med de fem skeppen följa flottan till Dorn
busch. Därifrån skulle Speck gå direkt till Sönderborg för att om
bordtaga lotsar och sedan vidare till \'Vrangel i Frederiksodde. 
Wrangel åter kunde efter eget gottfinnande disponera skeppen, så 

länge det var öppet vatten, för att hopsamla alla skutor och båtar 
och därmed "die descente uf Fi.ihnen oder sonst ein und anders 

versuchen". Sönderborg avsågs som vinterhamn och skulle förses med 
tillräcklig garnison. Hamnen skulle befästas med skansar och batte
rier under ledning av generalkvartermästarlöjtnanten Dahlbergh. 
Den 9 beordrades Speck med sin eskader till Sönderborg - tydligen 
har han icke kommit ut med flottan, då den hemseglade. Den 11 
utnämnde konungen sin löjtnantgeneral Wrangel till riksamiral12 

och kallade samma dag till sig amirallöjtnanten Daniel Strussflycht 
från \'Volgast. Man får tänka sig, att konungen med denne dryftat 
de närmare planerna för flottans ombasering och uppdragit befälet 
över Sönderborgseskadern åt Strussflycht med skeppsmajorernaSpeck 
och Clas Uggla':• - den senare så berömde sjöhjälten - som under
befälhavare.,:-,:• Några dagar senare fingo kaptenerna Jan Kock och 
Johan Krabat order att med "de andra farkosterna" bege sig till 
Sönderborg och Speck, om han fanns där, annars till Middelfart 
(vid Fredriksodde). Sedan dessa order utförts var Wismar blottat 
på örlogsfartyg. 

Planenligt har konungen hemsänt huvudparten av flottan till 
Stockholm, men han har uppgivit tanken att basera den kvarvaran-

* Clas Uggla rekommenderades av konungen i en skrivelse till amiralitet,
daterad Kowal i Polen den 17 mars 1657. Konungen skriver: "Jag haver resolverat 
att sända i dag ifrån mig majoren av mitt garde Uggla bemäld till att förordnas 
att vara skeppsmajor vid flottan och är han kapabel att vara såväl till sjöss som 
lands". - Skeppsmajor var en tjänstegrad, motsvarande schoutbynacht eller senare 
tiders konteramiral. 

** Clas Uggla avseglade från \'7ismar den 30 oktober 1657 med kompaniskeppen 
Morgonstjärnan, Nordstjäman och Samson samt en bojort till Fredriksodde, vilken 
fästning den 24 oktober erövrats av svenskarna. Han skulle där ställa sig under 
\'7 rangels order. Genom att nattetid sätta kursen genom Femernsund lyckades 
Uggla osedd av den danska blockadstyrkan ta sig ut från \'Vismar, vilket rende
rade den danske flottchefen Bjelke en kraftig reprimand. Efter strandhugg vid 
Sönderborg, där han med ,åld försäkrade sig om lotsar13, nådde han Fredriksodde 
den 3 november. Efter proviantering och ombordtagande av soldater avseglade 
han till Samsö och satte ön i kontribution. Han återkom mellan den 10 och 11 
november efter att ha varit invecklad i strid med sju danska örlogsfartyg. Denna 
strids slutfas återges på sid. 119. 
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På Erik Dahlbergs karta frc'in 1657 över Fredriksodde med omgivning,tr 
!iterges ett ant(/l historiska situationer. Detta 11,tsnitt av kartan visar slut
fasen av striden 11nder fästningens kanoner. Krigsarkivets kartsamling.

de delen på Wismar. Dels har konungen tydligen ansett, att Wismar, 
som låg i anmat·schvägen för polsk-österrikiska truppei·, riskerade 
att falla i fiendehand, dels har han velat upprätta en slagkraftig 
eskader i Lilla Bält, som kunde säkra herraväldet i detta farvatten 
och hindra en förening mellan nämnda trupper och de danska trup
perna på Fyn, samtidigt befrämjande de svenska planerna på en 
invasion av denna ö. 

Då isläggningen i januari satte in, sökte sjöstridsluafterna i Lilla 
Bält också planenligt vinterhamn i Sönderborg. En del fartyg blevo 
dock infrusna i Middelfal:t vid Fredriksodde. 

Den 21 januari 1658 lågo i Sönderborg:14

Kronoskeppet Carolits 
» Amarant
» Västervik
» Hjorten
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Komp.skeppet 
» 

)) 

)) 

}) 

Bojorten 
)) 

M orgonstjäman 
N ordstjäman 
Samson 
H,ilvmllnen 
Danska Svanen 
Fortuna 
kforia 

Den 26 januari 1658 lågo i Fredriksodde:14 

Kronoskeppet Fenix 
Jakten Sparven 
Bojorten Gädd,m 

» Mjöhtmden
3 färjor

Till full evidens har klarlagts, att den utevarande delen av örlogs
flottan fick vinterhamn i Lilla Bält och ej i Wismar. Likväl möter 
i den sjöhistoriska litteraturen uppgiften, att Lilla Bälteskadern 
sökte vinterhamn i \"vismar. 

Den kände sjöhistorikern Axel Zettersten har troligen hämtat sin 
felaktiga och förbryllande uppgift, att Specks eskader "till följe av 
den inbrytande vintern måste gå tillbaka till Wismar"15, ur P. 0.
Bäckström, Svenska flottans historia, Stockholm 1884.':- En av denne 
redovisad skeppslista "Svenska flottan l 658. (Riksarkivet)" -
införd som Bilaga 8 pil sid. 398 ff upplyser, att följande fartyg lågo: 

"I \V ism ar: 
Carolw 
Amarant 
Hjorten 
lVestervik 
Phoen1x 

Komp.skepp Morgonstjernan 
Nordstjernan 
Simson 
Halfmllnen 

* Bland dem som följt Zettersten märks G11nnar Unger, Illustrerad svensk
sjökrigshistoria, del I, Sthlm 1909, s. 192, och Svenska flottans historia, Del I, 
1942, s. 143, u. o. Olav Bergersen, Fra Henrik B ielke til Iver Huitfeldt, bind I, 
Trondheim 1953, s. 325. Däremot säger ]. L. Carlbom, Tåget över Bält och 
freden i Roskilde 1658, Sthlm 1910, s. 377 "att de fem örlogsskeppen stannade 
i Fredriksoddc" och Amold Munthe, Sjömaktens inflytande på Sveriges historia, 
Del Il, Sthlm 1922, s. 484, släpper kontakten med fartygen i Lilla Bält, sedan 
han konstaterat, att fartygen "vid Als och i Middelfartssund fingo order att 
göra sig klara till överskeppning av trupper". 
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Småfartyg: 

Brandaren 

Miöhtmden 

Gäddan 

Fortuna 

Ett obeväradt 
Hafsfrud'. 

Bäckströms skeppslista företer påfallande likheter men även an
märkningsvärda skiljaktigheter relativt den här diskuterade skepps" 
listan. Bäcksuöm har sålunda uteslutit fartygsnumreringen och del
vis ändrat rubrikerna och tabellhuvudet. Vidare har han döpt om 
kolumnen "Summa stycken" till "Antal kanone1·" och omplacernt 
den, slagit samman kolumnerna föi- gement sjöfolk och bösseskyttar 
till en kolumn "Gemene", uteslutit kolumnerna "Summa mantalet" 
dvs. sjöfolk + landfolk, summa metall- och kopparstycken, summa 
järnstycken samt slutligen alla delsummei-ingarna. Listan saknar boj
orten Fliop, som i den här publicerade listan /iterfinnes under "Stock
holm - Små farkoster" som nr 13. Trots detta äro slutsumme
ringarna lika, om man boi-tser från Bäckströms "förenklingar"! 

Emellertid hänför sig skeppsbesd.ndet i Stockholm och Wismar 
enligt Bäckströms lista - i i-ealiteten Stockholm och Sönderborg 
till läget sådant det var, sedan huvuddelen av örlogsflottan avseglat 
till Stockholm. För detta läge har redogjorts i det föregående. Före
komsten av rubriken "I \Vismar" -- ehuru felaktig - borgar för 
att Bäckström haft som förlaga en annan lista av i stort sett samma 
utseende som den här reproducerade. 

Den ursprungliga skeppslistans karaktär av plan för sjörustningar
na har gjort det önskvärt för amiralitetet att hålla listan ;\ jour 
med det aktuella läget. Man kan sålunda antaga att amiralitetet 
upprättat den lista s9m Bäckström haft under ögonen. Men amirali
tetet hade icke anledning att inlåta sig på konungens dispositioner 
för den utevarande flottan och torde inte heller känt till dessa, efter
som de sattes i verket först efter Clercks avsegling mot Stockholm. 

En skeppslista, som även bär beteckningen "Kongl. Maij:tz Skieps 
Flåtta Anno 1658" och som nära ansluter sig till Bäckströms, har 
verkligen påträffats i Krigsarkivet.16 Dess utformning tyder på att 
den kan vara ett första utkast till Bäckströms förlaga. Den synes 
ha uppgjorts i amiralitetet i Stockholm efter Clercks ankomst dit 
med flottan. Om den uppgjorts i konungens kansli i Wismar före 
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Clercks avsegling, borde nämligen den specifikation över skeppen, 
som ingick i menwrialet för Clerck av den 4 december, ha överens
stämt med den o�h inte, som fallet är, med den ursprungliga skepps
listan. Och hade den uppgjorts i kansliet efter Clercks avsegling, 
borde rimligtvis rubriken "\'{lismar" ha ersatts med "Sönderborg". 

I utkastet liksom i den ursprungliga skeppslistan står under rubri
ken "Små farkoster" i \'{lismar bojorterna Mak:alös och Eendrächt,
medan Bäckström i stället har Gäddan och Fortuna. Namnen Maka
lös och Eendrächt - namn som ej äro kända från andra skeppslistor 

voro sannolikt öknamn på dessa obetydliga farkoster. Det förra 
namnet kan tänkas anspela på konungens svåger, Magnus Gabriel 
De la Gardie, till vilken konungen vid denna tid hade ett gott öga 
·- han var som fältherre "makalös" och innehade som bekant det
pompösa palatset "Makalös" mitt emot kungaborgen i Stockholm.
Konstellationen Eendrächt - Fortttna har en vår tid närstående
parallell i Mikaza - Blenda, välkänd för envar, som tjänstgjort
vid flottan, då seklet var ungt. d'Eendracht var holländska flottans
flaggskepp under van 'X' assenaer och M ikaza japanska flottans flagg
skepp under Togo. Fortuna var en holländsk bojort, som inköptes
för flottans räkning i maj 1657 och Blenda en gammal svensk kanon
båt byggd år 1875.

De officiella namnen på dessa fartyg i Wismar dclgåvos amirali
tetet i memorialet för Clerck av den 4 december quod licet Iovi 
11011 licet bovi. Däremot delgavs icke avsikten att flytta flottan från 
Wismar - hinc illae lacrimae. 

Av utredningen framgår, att Bäckströms lista till skillnad från 
den ursprungliga och här publicerade listan uppgjorts av amiralitetet
utan konungens vetskap (jämför sid. 115), vidare att båda listorna 
utgöra förslag till 1658 års sjörustningar och fördelning av sjöstrids-. 
krafterna, samt att detta förhållande förbisetts av den sjöhistodska 
forskningen. 

Sjönestningama 

Den tidiga och stränga vintern 1657-1658 slog isbroar mellan 
Jylland och de danska öarna och banade vägen för Karl Gustafs 
segertåg och "den reputerliga freden" i Roskilde, varigenom Sve
rige 1 söder "fick havet till sina gränser". Flottans betydelse inom 
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riksförsvarets ram ökade - den viktiga uppgiften att medverka i 
försvaret av dessa nya gränser tillkom. Behovet av en stark flotta 
accentuerades. 

I den omfattande planen för 1658 års sjörustningat· gjorde därför 
freden den 18 februari ingen ändring. Visserligen hade konungen re
dan den 20 februari i skrivelse till amiralitetskollegium icke funnit 
"det så högt av nöden vara" att utrusta kofferdiskeppen, men endast 
några dagar senare skrev han till kollegiet: "likväl emedan Vi egent
ligen icke kunnat veta vad Vi have Oss till Holland att förse, så är 
härmed Vår nådiga vilja och befallning det equipagen av alle skep
pen som på bemälte lista äre hopsatte så väl till örlogs som kofferdi
skeppen med all flit fortsätta." 

I skrivelse till konungen den 4 mars 1658 17 meddelade amirali
tetet, att skeppet Kronan, då det förlidet å1· gick till sjöss, gått på 
grund, så att en del av kölen lossnat: "att det så illa seglade uti 
den sista sjöresan, var utan tvivel den söndriga kölen till en del 
vållande". Reparationen av detta skepp beräknades vålla det största 
besväret. "Vad det står till att uträtta med A'pplet, Scepter och 
Oldenburgh och dee andre gamle skeppen", kunde K. M:t inhämta 
av en bifogad relation från holmamiralen och skeppsbyggmästaren. 

Med anledning härav avsände konungen ett "bannebrev" till 
kollegiet och holmamfralen Rikard Clerck. Konungens förtrytelse 
över de anförda svårigheterna med att reparera de gamla "Capita!-

. skeppen" formade sig till en kraftig vidräkning framför allt med 
kollegiet. Det heter: "att ändock Wi på den berättelse Oss förliden 
höst gjordes i Wismar, hade förmodat att ibland andre också de 
gamle Capita! skeppen måtte ock m1 till våren och första öppet vat
ten hava blivit färdiga och tillreds. Likväl göres Oss nu däruti alle
handa difficulteter och inkast." 

Konungen har tydligen laddat upp sig ordentligt. I ett post 
scriptum heter det sålunda: "Jag undrai- mig icke litet huru I uti 
amiralitetet have understått Eder att förändra mine expresse befall
ningar till att reparera de tre store skeppen, helst emedan förste 
excusen, som uti senaste rencontren förevändes var, att fienden med 
capital store skepp eder var överlägsen; alltså emedan I då befunne 
uti Wismar görligt till att kunna reparera )fpplet och Scepter så 
kan samma raison ock nu gälla. Och borde eder [I] sådane skepp 
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först reparera fast någre andre skepp blevo i det stället tillbaka. 
Det synes vid sådane edre procedurer [som om I) intet annat söka 
än som att bruka pretext att undfly combatter med fienden till att 
där göra sådane fauter som senast skedde. Alltså vele I utan dröjs
mål och med baksättande av allt annat reparera mig de tvenne 
skeppen. Och tillsd.r jag [ varken eder] eller någon annan att för
ändra mine befallningar och med fåfänga excuser vinna tiden, med 
mindre att I det straff undgå skole av ohörsamhet och olydno." 

Uppenbarligen hade Bielkenstiema och Clerck varit allt för sang
viniska, då de efter det oavgjorda slaget vid Möen i september 1657 
fäst konungens uppmärksamhet på görligheten av att reparera de 
gamla skeppen i Stockholm. Nu framfördes som ursäkt, att det 
aldrig varit kollegiets, holmamiralens eller skeppsbyggmästarens me
ning "att det är en omöjlig ting" att reparera Scepter och A'pplet 
- "allenast därtill gives tid och nådigt tålamod".18 

Kollegiet vände sig också i sin nöd till riksdrotsen med anhållan,
att han ville "mediera den disaffection som K. M:t emot Amirali
tetets Kollegium fattat haver". 

I en skeppslista - "Schiepps Flåttans Bestychningh" - från de
cember 165816, då behovet av kapitalskepp genom slaget i Öresund 
accentuerats, redovisas tio sådana med bestyckningen i tre lag. Sex 
Hl.go i Landskrona och fyra i Stockholm, nämligen A'pplet, Tre Lejon, 
Oldenburg och Scepter. Endast Scepter hade rustats och den 29 
oktober eller samma dag, som slaget med holländarna stod, begivit 
sig till Sundet men vid ankomsten dit nåtts av konungens order att 
återvända. - I sammanhanget förtjänar nämnas, att kollegiet redan 
1656 meddelat konungen, att de fyra här namngivna skeppen samt 
Kronan voro så ruttna, att de ej förtjänade att repareras. 

Av handlingar från april 1658 framgår, att man då hade för av
sikt, att av kompaniskeppen frigiva stockholmsskeppen utom ett 
och hollandskeppen likaledes utom ett. 

Major Speck hade i februari 1658 sänts till Holland för att värva 
sjöfolk och biträda residenten Harald Appelbom m. fl. vid utmst
ningen av hollandskeppen.10 Penningbrist lade hinder i vägen för 
den erforderliga varvs-, artilleri- och proviantutredningen, men 
kompaniskeppens redare och skeppare påtogo sig själva att ut
proviantera sina skepp mot löfte om framtida ersättning av kronan. 
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Enligt order av den 3 mars skulle skeppen avsegla till Fredriksodde. 
Emellertid hade konungen i skrivelse till Appelbom och Speck 

den 2 apdl givit order, att utrustningen skulle inställas och skeppen 
frigivas. Endast ett skepp skulle kvarhållas för transport av krut till 
Sverige. Då breven nådde adressaterna i Haag och Amsterdam hade 
dock huvuddelen av skeppen redan avseglat mot Fredriksodde. 

Göteborgsskeppen skulle behållas och utrustas liksom sönderborgs
skeppen och de tre av danskarna frigivna skeppen, "som vid krigets 
begynnelse uti Sundet är blevne anhållne". Två av dessa, Svenska 
Lejonet och Gotland eller Lammet ingingo i den danske sjöhjälten 
Peter Bredals eskader, då den låg infrusen utanför Nyborg. De fingo 
alltså kläda skott för Danmark vid riksamiralen \'vrangels angrepp 
den 2-5 februari 1658 och voro helt säkert illa "tillpyntade" vid 
ankomsten till Köpenhamn den 1 maJj.20 Efter reparation och ut
rustning därstädes anlände de tre skeppen till Landskrona den 22 
juni.21 Svenska Lejonet och Östergötland kvarblevo i Sundet och 
deltogo där i årets kampanj, medan Lammet avseglade någon gång 
i juli till Trnndheim. Där landsteg guvernören Nils Stiernsköld den 
11 augusti. På dagen tre månade1· senare kapitulerade den befästa 
staden och då övergick även skeppet i fiendens händer. 

Fördelningen a·v sjöstridskrafterna 

Även efter fredsslutet med Danmark vidhöll konungen sin avsikt 
att fördela sjöstridskrafterna på två flottor. Detta framgår tydligt 
av "Kongl. M:tz disposition om skeppsflottan pro maj anno 1658",16 

ett dokument som är att hänföra till senare hälften av april. I detta 
ha använts rubrikerna "uti Stockholm" och "hos riksamiralen", i 
stället för "Stockholm" och "Wismar". Följdriktigt och som vore 
att vänta saknas rubrikerna "Göteborg", "Stralsund" och "Holland". 

Av fartygen i Göteborg voro kronoskeppet Göteborg och Andro
meda (det nya skeppet) under utrustning resp. under byggnad och 
det lilla skeppet Delfin (även kallat jakt eller galliot) gjorde tjänst 
vid tullen i Öresund. 

För de åtta kompaniskeppen gällde följande fördelning enligt 
"Kongl. M:tz Disposition uppå specificerade skiepp pro A:o 1658.2

:J 

Svanen 
Kommg David 
MJken 

Fr�n Varberg med trupper till Riga och sedan 
till Stockholm. 
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Rosen 
Kastellet 
Falken 

Från Göteborg med trupper till Preussen och se
dan till Stockholm. 

�toc
1
kl

1
7olms Hoppet Till riksamiralens flotta.

":t o Jannes
Fem av göteborgsskeppen destinerade till Stockholm befunna sig 

där i juli och augusti, men Svanen22 uteblev. Emellertid gjorde 
hon en resa "åt Tyskland" med återkomst till Göteborg i slutet 
av juni. För transporten av trupper åt Preussen förhyrdes även tre 
mindre skepp vilka redovisas i förteckningen sid. 133. Vid åter
komsten till Göteborg frigåvos de. De hade under år 1658 endast 
gjort denna expedition.24 Då konungen den 6 juni avseglade från 
Göteborg tog han med sig S:t j.ohannes och sannolikt även Stock
holms Hoppet, vilka skulle till riksamiralen. 

Om Stralsundsskeppen är endast känt, att kronoskeppet Fogel 
Struss och kompaniskeppet S:t Johannes förenade sig med huvud
flottan i Stockholm sedan de under vintern 1657-1658 legat i 
Riga.25 Kompaniskeppet S:t Nicolas har troligen frigivits. 

Huvuddelen av de i tjänst tagna kompaniskeppen i Holland av
seglade från Amsterdam några dagar efter den 10 april till Fredet·iks
odde, dit de anlände omkring den 1 maj. De voro, som av förteck
ningen nedan framgår, ej fler än 6 stycken. 

Skepp Skeppare 
Södermanland Peter Gerbrents:t. 
S:t Jacob Johan Frederichsz 
Fort/lna Paulus \"Vilhelmszon 
Solen Cornelis Claesz Mansoe 
Ängermanland Jan Cornelis 
Jonas Cornelis Pi eters Hougthaeger 

Jonas har tydligen fått ersätta Solen, som troligen frigivits (jfr 
skeppslistan med specifikationen sid. 147). 

Kvar i Amsterdam låg skeppare Dirik Degenaer med sitt skepp 
Hoppet. Skeppen Engeln och Muskatenbom (jfr skeppslistan), som 
voro på fraktresor, skulle för underlåtenhet att åtlyda konungens 
befallningar tagas i arrest,26 då de anlände till Sverige. 

Riksamiralens flotta redovisas dels i ett odaterat dokument: "Spe
cification uppå H. Kongl. Maij:tz Orgloch och Compag!1ie Skepp, 
som ähr allereda Uthkombne, och kunna uthkomma, hwar så be-
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höfwas, och uppå hwilcka ohrter dee nu för närwarande tijdh fin
nas", 16 dels i riksregistraturet under den 25 juni 1658 i en skrivelse 
till amiralitetskollegium. Enligt denna skrivelse skulle den i Stock
holm utrustade flotan skyndsamt utredas och gå till \�lismar under 
befäl av amiral Klas Bielkenstierna och amirallöjtnanten Gustav 
Wrangel. Skrivelsen åtföljdes av bilagorna A, B och C. Bilaga A 
innehåller dels en lista över riksamiralens flotta, till antalet 44 far
tyg, dels en lista över de fartyg som voro beordrade till \Vismar, 
till antalet 16. Bilagorna B och C innehålla listor över de kompani
skepp och "de stora kronans skepp" som Clerck skulle reparera och 
hålla klara till expedition om så behövdes. 

Specifikationen åter, varav ett utdrag avseende riksamiralens flot
ta återges på sid 146, är uppgjord efter den 18 juni, då Hoppet be
ordrades åt Riga (sid. 138) men före den 7 juli, då de övriga Riga
fararna började återvända. Sannolikt ligger specifikationen till grund 
för bilaga A till skrivelsen den 25, ehuru det kungliga konceptet 
visar, att den icke varit en förlaga. En närmare datering är emeller
tid ej av behovet påkallad. Det väsentliga i detta sammanhang är 
nämligen att kunna konstatera hur riksamiralens flotta var samman
satt den 25 juni, då konungen fattat sitt beslut att slå till mot Dan
mark 

Av specifikationen framgår bl. a. att den ursprungliga Sönder
borgseskadern, inklusive fartygen i Middelfart eller Fredriksodde 
- riksamiralens flotta - under våren och försommaren 1658 för
stärktes med 9 kronoskepp från Stockholm, vilka redovisas på
sid. 129-130, och 8 förut redovisade kompaniskepp, varav 6 från
Holland och 2 från Göteborg samt ett antal pristagna danska ÖL'
logsfartyg. En klass för sig intager förenämnda kompaniskepp Hop
pet vars kontakt med riksamiralens flotta kan betecknas som en
fransysk visit.

Sperlings sjöexpedition 

Genast efter Roskildefreden lät konungen i de nytillträdda pro
vinserna utskriva båtsmän till flottan och knektar, vilka senare 
skulle överföras till och förstärka de svenska trupperna på andra 
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sidan tlstersjön. Påfallande iir att snart sagt samtliga sådana knek
tar fördes ut ur riket. Skälet härtill torde med största sannolikhet 
ha varit deras ovilja att göra svensk krigstjänst, varmed följde risk 
för rymningar i stor skala. Denna minskade i samma mån som av
ståndet till hemlandet ökade, särskilt i och med att ett helt hav 
skilde knektarna dädfrån. 

tlverskeppningarna av dessa trupper liksom de nationella och 
värvade utfördes av örlogsflottan och befraktade fartyg till Liv
land, Preussen, Pommern och Holstein. Själva landstigningen vållade 
egentligen ej några bekymmer utom då det gällde fientlig kust, dvs. 
Preussen. Här höll vid denna tid de svenska trupperna endast ett 
antal befästa orter besatta, bl. a. Thom, Graudenz, Montauer Spitz, 
Marienburg, Danziger Haupt och Elbing, varigenom de behärskade 
Weichsels nedre lopp. I sistnämnda stad hade den svenske generalissi
mus, konungens broder hertig Adolf Johan sitt högkvarter. Fiendens 
verksamhet inskränkte sig i stort till en blockad av Thorn, det 
sydligaste av de svenska fästena, men fram mot våren 1658 kunde 
en mer offensiv fientlig krigföring väntas. 

Speciellt intresse tilldi·ar sig därför den överskeppning från Skåne 
till Preussen, som skedde i juni 1658 med ödogsskepp från Stockholm 
och kompaniskepp från Göteborg. Stockholms- och Göteborgsskep
pen förenade sig i Malmö till en flotta, som under skeppsmajoren 
Gustaf Sperlings befäl avseglade till Danziger Nehrung. 

Den 26 mars 1658 skl'ev konungen, som då vistades i Göteborg, 
till fältmarskalken Stenbock � befälhavare över de svenska trup
perna i Skåne - "att han :irnade sända såväl de knektar utav 
Skåne som Blekinge till Preussen". Han föreslog som gemensam 
ilastningshamn antingen Landskl'ona eller Malmö så att folket "till
lika kunde göra descenten på Danziger Nehrung och gå genast åt 
Höffts Sk:antz". När han fått svar, skulle han genast "giva order, 
att skeppen löpa till eder, eller och uti Sundet befrachtas så många 
skepp till samma folks överförsel, de 100 knektar utav Bertil Nils
sons regemente'; kunde och då gå med". 

Den 7 april gav konungen order till amiralitetskollegium, att sex 
namngivna skepp skulle "med det forderligaste översändas och av-

* Bertil Nilsson Skytte, överste för Jönköpi11gs i11fa11teriregememe.
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Lista över Sperlings 
ammunitions last. 

färdas till Malmö, att där intaga och till behöriga orter överföra 
ett antal krigsfolk. Skeppen ställdes under befäl av skeppsmajoren 
Gustaf Sperling och skulle i Stockholm intaga "Ammunitionssorter" 
enligt en skrivelsen bifogad lista, som här ovan återges, Vid an
komsten till Malmö skulle han finna före sig "Wår vidare ordre 
hos fältmarskalken greve Stenbock". 

Den 7 maj skrev amiralitetskollegium till konungen,28 att de åt 
Ma,Imö förordnade skeppen lågo segelfärdiga "och alt deras proviant 
på 10 veckors tid var utskickat till Dalerön, allenast isen utanför 
Elfsnabben förhindrade deras utlopp till sjöss". I skrivelse den 12 
maj underrättades konungen om att skeppen avseglat den 8 maj.211 

9 

I Spedings eskader ingingo följande sex skepp: 
Mercurius 
Apollo 
Fortuna 
Leoparden 
Wismar 
Rafael 

Major Gustaf Sperling 
Kapten Didrik Thijssen 
Kapten Jacob van der Zwan 
Kapten Anders Crabat 
Kapten Klas Low 
Kapten Erik Eriksson 
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För att överföra drottningens tillhörigheter till Holstein beordra
des följande skepp till Sönderborg och avseglade den 12 maj från 
Dalarö: 

Draken 

M!t.nen 

Svanen 

Kapten Erik Nilsson 
Kapten Jöran Barck 
Esb jörn Bengtsson 

Ankomsttiden till Sönderborg är icke känd. Drottningen for själv 
över Göteborg. 

Postgången var icke snabb. Av de brev, som år 1658 ankommit 
till amiralitetskollegium från avsändare i Göteborg och äro bevarade 
i kollegiets arkiv gick intet fram på kortare tid än 6 dagar. Med 
hänsyn härtill kan man taga för givet, att en skrivelse den 3 maj 
från konungen till amiralitetskollegium av innehåll, att Sperling 
skulle överföra knektar till Wolgast och Ruden i Pommern och där 
avvakta vidare order från riksamiralen, icke nått adressaten förrän 
Sperling avseglat. 

Amiralitetskollegiums instruktion för Sperling var daterad den 
26 april. Den anslöt sig helt till direktiven i det ovan relaterade 
kungliga brevet den 7 april. Då Sperling den 8 maj som nämnts 
avseglade från Dalarö, svävade han alltså i okunnighet om, vilka 
trupper som skulle intagas och deras destinationsort. Vid ankomsten 
till Malmö den 18 maj fann han före sig varken fältmarskalken Sten
bock eller konungens vidare order. Sådana voro emellertid på väg. 

Stenbock hade uppehållit sig hos konungen i Göteborg från den 
27 april till den 5 juni, då han "i största underdånighet" kysste ko
nungens hand till avsked och begav sig till Malmö och generalgu
vernörskapet över Skåne, Halland och Blekinge. Resan företogs på 
den legendariska jakten S parven8 till Helsingborg och därifrån land
vägen till Malmö med ankomst på kvällen den 8 juni.31 

Sperling underrättade konungen i en skrivelse av den 20 maj om 
sin ankomst till Malmö.32 Sekreteraren Taubenfelt hade där över
bringat konungens "brev och nådigste order". 

Kungen hade skrivit tre brev till Sperling, daterade Göteborg den 
17 maj. Bland åtskilligt annat innehö1lo de order och kontraorder, 
vilken omständighet sammanbinder dem och klarlägger ordnings
följden. 
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I brev I beordrades Sperling att avsegla till Preussen och Danzigel' 
Nehrung och där ankra mellan Danzig och Pillau närmare bestämt 
i trakten gentemot Stutthoff. Han skulle på fyra skepp medtaga 13 
kompanier knektar, nämligen 100 man av överste Bertil Nilssons 
regemente (jfr ovan) och 12 kompanier skåningar samt detachera 
två skepp med blekingska knektar till Peenemiinde i Pomrnern, var
efter skeppen skulle återförenas utanför Danzig. För själva land
stigningen gällde, att Sperling skulle vara p& sin vakt mot eventuella 
onda anslag av kurfursten. Vidare föreskrevs honom att lägga be
slag på småfarkoster utmed stränderna "und selbe sambt Euren 
Espingen zu Aussetzung der Knechten parat zu haben". 

Brevet innehåller dessutom utförliga anvisningat om, hm samband 
med generalissimus borde upprättas. 

Sperling skulle medföra. brev från konungen att överlämnas till 
Adolf Johan i Elbing, vari bl. a. flottans ankomst anmäldes.Av denne 
skulle han därefter erhålla order om tid och plats för debarkeringen. 
Breven kunde Sperling efter eget val antingen sända i förväg med en 
galliot till Danziger Nelmmg eller själv medföra och låta avgå först 
efter flottans ankring. Konungen sände gallioten lvljöhunden till 
Malmö, att där underställas Sperling. 

Galliotens befälhavare, skeppslöjtnanten Hans Månsson, hade för
setts med en kunglig instruktion av den 13 maj med utförliga direk
tiv för brevens öv•erlänmande. Sedan gallioten landat vid Danziger 
Nehrung, skulle löjtnanten "eller annan beskeden karl eller office
rare som tjänlig är sådant ärende förrätta, landstiga" och "antingen 
löper till K. M.t:s Hr Broder Generalissiino Durchl. till fot hastigt 
öfver till Höfft Skantz, så framt han märke1· sig kunna säkert dit 
komma, eller att han twert öfver antingen ifrån Stuthoff eller någon 
annan ort söker med en fiskarebåt om nattetid att bringa sig breven 
med oförmärkt igenom till Elbingen och till en större säkerhet tager 
en 3 eller 4 soldater i båten med sig". Sedan de landsatts, som skulle 
överbringa breven och avhämta svar och vidare order, skulle löjt
nanten eller hans företrädare på gallioten åter gå till sjöss och oför
märkt söka utforska, var Sperling kunde finna en lämplig ankarplats 
för att urlasta laddning av krut och ammunition samt landsätta trup
perna. Då företaget sades vara för "K. M. och Riket angeläget", 
borde största förtegenhet iakttagas, så att "vid högsta onåd" ingen 
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Karta utvisande området för flottoperationerna vid Danzig. 
(Efter Roessel) 

utomstående fick kännedom därom. I vilseledande syfte rekommen
derades "ombytelse av flaggor och föl'egivande av att vata annor
städes hemma". 

Enligt ett P.S. till brev I skulle Sperling med alla sex skeppen ju 
förr ju hellre löpa åt Preussen. - Kapten Tering Henriksson hade 
nämligen den 13 maj beordrats att till Pommern överföra de ble
kingska knektarna på de tre i Roskildefreden frigivna skeppen. 

I brev II konstaterar konungen, att det skulle taga för lång tid 
att invänta de skånska knektarna. Han har därför ändrat orderna 
därhän, att i stället för 12 kompanier skåningar skulle medtagas 
alla i Bohuslän nyutskrivna knektar, vilka sjöledes skulle översän
das till Malmö, På ett av sina skepp skulle han intaga Bertil Nils
sons knekta,l' samt krnt och ammunition, som medförts från Stock-
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Förteckning ö-ver kompaniskeppen i Göteborg, som nämna; 
i samband med Sperlings eskader. 

holm och så ligga parat, att vid de bohuslänska knektarnas ankomst 
genast sätta kursen mot Danziger Nehrung. Han skulle i Malmö 
kvarlämna sina övriga fem skepp, vilka jämte Tering Henrikssons 
tre skepp skulle verkställa transporten av de skånska och blekingska 

knektarna till Pommern, varefter de förstnämnda skeppen hade att 
uppsöka Speding utanför Danzig. 

I brev III lämnades direktiv för Speding, hur han skulle dispo
nera sin flotta, sedan hon återförenats utanför Danzig. Två skepp 
skulle ständigt kryssa utanför Pillau. Kurfursten, Fredrik Wilhelm 
av Brandenburg, förfogade nämligen där över två skepp och en 
galliot, och till honom borde man icke hysa någon tillit. Fyra av 
skeppen avsågos för sjöfartskontroll på Danzigs redd. Sperling be
ordrades att härvid undvika hårda metoder och i stället gå hovsamt 
tillväga. Den fria sjöfarten fick över huvud taget ej "molesteras". 
Uppgiften var kort och gott att hindra införsel av krigskontraband 

133 



till Danzig, alltså varken att blockera staden eller taga tull. Ko
nungen angav noga vad som borde förstås med kontraband. Intet 
nämndes om expeditionens varaktighet. 

De bohuslänska knektarna skulle enligt instruktion för artilleri
kaptenen Måns Assarsson (adlad Mannerfelt 1665) och översten Ja
cob Sinclair av 22 maj överföras från Göteborg till Preussen med 
6 kompaniskepp. Transporten avseglade den 23 maj. Av förteck
ningen på sid. 133 framgår skeppens namn och att antalet soldater, 
som kunde tagas ombord, utgjorde 1 100 man.33 

Om instruktionen för Sperling efter allt att döma var tillkommen 
i all hast, så var konungens instruktion i förevarande fall väl ge
nomarbetad och uppdelad på 12 punkter. 

Konvojen hade order att anlöpa Landskrona (måste ha avsett 
Malmö, jfr instr. i brev II ovan!), där Sperling skulle övertaga an
svaret för transporten. För den händelse Sperling ej ännu ankommit 
från Stockholm, hade emellertid konvojen att fortsätta till Preussen, 
varvid Rosen skulle taga ombord Bertil Nilssons knektar, omnämnda 
i instruktionen för Sperling. Det mötte dock ej något hinder att in
skeppa en del av dessa knektar på gallioten lvljöhunden .. 

För själva landstigningen gällde en särskild instruktion ävenledes 
av den 22 maj, tillställd översten Sinclair, i vilken kungen ger vissa 
anvisningar för överstens förhållande vid den tilltänkta landstig
ningen. Han skulle låta landsätta en första omgång soldater med 
uppgift att "uppkasta ett par skansar till defension och sätta sig 
där uti god och nöjaktig säkerhet till dess alla knektarna bliva 
landsatta". 

Generalissimus kunde förväntas sända trupp "för att . avhämta 
folket", och överstens uppgift var att biträda därvid och ställa sig 
under generalissmus' order. 

Från Malmö avseglade den 3 juni major Sperling med fem örlogs
skepp från Stockholm och lika många kompaniskepp från Göteborg. 
De förra skeppen innehade den ammunitionsutredning, varom 
nämnts i det föregående, samt "94 korpraler och menige av översten 
Bertil Nilssons utkommenderade smålänningar". På de senare voro 
embarkerade 1 051 "norrbaggar" av Bohusläns regemente. 

Skeppet Apollo kvarlämnades för att transportera skånska knek
tar till Pommern. Sperling har således följt instruktionens anda men 
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icke dess bokstav, som föreskrev, att han för samma ändamål skulle 
kvarlämna fem skepp: Anledningen härtill torde ha varit, att det 
utskrivna antalet knektar blev avsevärt lägre än konungen beräknat. 
Rosen, som fullgjort sitt uppdrag som konvojskepp, skulle enligt in
struktion också intaga trupper för transport till Pommern och där
efter avsegla till Stockholm. 

Den 19 juni rapporterade Sperling till konungen, att han den 
8 juni ankrat i Putzigerviken.34 "För storm och elakt väder skull" 
hade Mjöhunden först den 13 juni kommit 1�ed order från genern
lissimus, varefter urlastning och debarkering ägde rum vid Niclas
walde, där generalissimus fattat posto. Där embarkerade även 300 
polska knektar på "båda Johannes och Hoppet, vilka jag ock, efter 
Eders Kongl. M:tz befallning, haver beordrat debarkera igen vid 
Gripsvaldsön (i Pommern) och sedan taga sin kurs recta åt Göte
borg, men Castellet och Falken åt Stockholm, Apollo, som förde 
det skånska folket åt Gripsvaldsön, ankom hit igen den 14 dito". 
Rapporten omtalar även, att Sperling lade sig för Danzig den 18 
JUnl. 

Med denna rapport av.livar Sperling själv myten om "Sperlings 
elfva skepp", Då rapporten skrevs hade redan de fem göteborgsskep
pen försvunnit ur bilden eskadern bestod i fortsättningen av en
dast sex stockholmsskepp. Det är anmärkningsvärt att mytens upp
hovsman Zettersten - haft rapporten under ögonen; han anger 
den som källa, 64 

Knnu den 19 juli låg Spedings reducerade eskader på Danzigs 
öppna redd. Detta framgår av en där samma dag daterad skrivelse 
- en supplik till amiralitetskollegium fdln underofficerarna på de
sex skeppen avseende deras hustru1· och barn.47 

Samma dag meddelade guvernören i Pillau, att ett svenskt skepp, 
som tillhörde greve Pontus De la Gardie och innehade 30-40 per
soner och 40 hästar, anhöll om havre, proviant och vatten. Den 20 
juli lade den brandenburgske flottchefen överste Hille beslag på 
skeppet - en galliot _: "und insofern mit Gliick, als in Augenblick 
wo er dasselbe einbrachte, 2 schwedische Odog-Schiffe auf der Rhede 
erschienen - Details fehlen leider".30 

Hollandse Mercurius lämnar emellertid den upplysningen att 
ifrågavarande farkost på resa från Elbing till Wolgast överraskats 
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av en storm och drivits in i Pillau. Uppenbarligen bör stormen den 
20 ha varit från SO.48 

Det kan tänkas att skeppet Forttma, som med förenämnda skri
velse och en del sjuka ärnade sig till Stockholm, begagnat sig av den 
tjänliga vindriktningen, som lovade god gång, och stuckit till sjöss 
den 19. Emellertid har Fortuna under färden till Stockholm råkat
ut för samma storm, sprungit läck och blivit segelsliten, varför hon 
anlöpt Visby för reparation. Skrivelsen anlände till kollegiet den 9 
augusti, troligen från Visby, medan Fortuna nådde stockholmsskären
först den 10 eller 11. 

Från sjöfartskontroll vid Danzig begav sig Sperling till ett nytt 
vedcsamhetsfält - det gällde blockad av Köpenhamn varom 
närmare skall redogöras nedan. 

Kommgens sjöresa i j1mi 1658 och de holländs/;;a flott
dispositionernct före o perqtion Själland 

Den yttre ramen för kungaparets sjöresa från Göteborg till Flens
burg den 6-15 juni återfinnes i sekreteraren Edvard Ehrensteens 
lättillgängliga dagboksanteckningar.35 I blickfånget befinner sig 
kungaskeppet Amara�t men utan övlig eskort. En här nedan åter
given skild1·ing av sjöresan36 nämner dock närvaron av Draken, 
svenska flottans flaggskepp! 
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"5. Reste Kongl. Maj :t ifrån Göteborg ut på skeppen till Kyrkogårds
holmen. 

6. Middagstid fingo vi god vind och gingo en stund därefter till
segels.

7. Var vinden ännu god och vi seglade i Nordsjön den dagen och
natten.

8. När vi voro ungefär på 3 mil när Fredriksodde komne fingo vi
en stark motvind och lågo den dagen för ankar.

9. Loverade vi med skeppet S:t Johannes dock vunno inte mycket,
utan seglet på frammasten revs av vädret sömmen ifrån sömmen
sönder, det dock rätt nytt var. Men Kongl. Maj:t med skeppet
Amarant samt Draken loverade sig upp och satte under Fredriks
odde och färden gick vidare under Middelfart (varest riksamira
len då hade sitt huvudkvarter). Dito seglade jakten som var till
be:te skepp Johannes att avhämta Kongl. Maj:ts Livrie bägge
masterna av sig.



Skeppet Amarant, 
byggt 1654. 
(Teckning av J. Hägg) 

10. Kommo vi efter med skeppet Johannes till Middelfart, men
K. M:t var redan därifrån.

11. Seglade vi med krejaren Ulvs,md ifrån Middelfart (ett stycke
utom Hinsgavel, ett slott på Fyn) varest vi för motvindens skull
kastade ankar.

12. Kommo vi till Sönderborg, hade om natten hindt K. M:t och
loverade oss ungefär en mil ut därifrån, varest vi för motvinden
skull kastade ankar.

13. Lågo vi för be:te motvind skull stilla. Item <len 14 ävenså.
15. Steg Kungl. Maj:t upp av skeppen och kom samma dag till

Flensburg."



Drakens förekomst i sällskap med Amarant är icke oväntad. 
Kungen hade skrivit till kollegiet den 7 maj, att Draken skulle gå 
till Göteborg i stället för till Sönderborg, vilken skrivelse nådde 
'Stockholm först sedan Draken seglat därifrån. Skeppet har tydligen 
från Sönderborg sökt sig till Göteborg. Det förhållandet, att tyghus
räkenskaperna för Göteborg icke nämner någon salut för Draken,
gör det troligt att Amarant och Draken mötts i rum sjö. 

Amarant och Hjorten hade redan den 1 maj anlänt37 till Göte
borg från Sönderborg och det bör icke råda något tvivel om att 
Hjorten ingått i eskorten på kungafärden. Johannes och sannolikt 
även Stockholms H.oppet har följt med (se sid. 126) men icke Sva.nen.

Den holländske gesanten Jacob Le Maire i Helsingör har vitsordat, 
att två svenska örlogsskepp från Göteborg med trupper ombord seg
lat in i Sundet på kvällen den 8 juni.38 Dessa skepp torde ha av
seglat den 6 juni, ty jakten Sparven med avsegling den 5 inträffade 
den 7 i Hälsingborg''. Det är känt att kompaniskeppet Hoppet av
seglat från Amsterdam efter den 14 maj och var destinerat till Lands
krona med 900 centner krut, att skeppet under resan ombordtagit 
trupper i Göteborg, som skulle landsättas i Kiel, samt att avgångs
tiden från Göteborg var just den 6 juni.39 

Ett av de båda skeppen som siktats i Öresund, måste vara Hoppet,

det andra med all sannolikhet S7,,anen. Vid framkomsten till Kiel 
anmälde det förstnämnda fartygets skeppare Degenaer, att detta 
inte var tjänstdugligt till följd av lidna haverier. Kungen befallde 
emellertid den 18 juni, att hon skulle löpa till Sönderborg, dit hon 
anlände den 24 juni,40 och där intaga 200 engelska knektar, vilka 
skulle överföras till Riga, va ref ter Degenaer "sein Schiff zu ver
besseren nacher Stockholm gehen solle". Här reparerades också skep
pets mesanmast. 

Major Speck, som hade order av den 2 april att bege sig till flottan 
och stigit ombord på Hoppet, torde ha lämnat skeppet för gott i 
Göteborg och sedan medföljt kungen till flottan i Sönderborg. Där 
befann han sig åtminstone den 13 juni, medan Hoppet då låg i Kiel.41 

Med kungen följde på resan chefen för Göteborgseskadern, amira
len Henrik Geretsen (adlad Siöhielm 3/10 1658), som genom eska-

* Se sid. 130,
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derns upplösning blivit försatt i disponibilitet. Direktionen. över 
skeppsbyggeriet uppdrogs åt majoren Adrian Thijssen Anckarhielm, 
son till den frejdade amiralen Mårten Thijssen Anckarhielm, född i 
den nederländske provinsen Zeeland. Geretsen var frånkopplad Gö
teborgseskadern under tiden 5 juni 1658-11 juni 1659. Själv skriver 
han i en "likvidationsakt", att han år 1657 legat sju månader för 
fienden och "A:o 1658 i lika måtto legat för fienden och dessför
utan med Sal. K. M:t omsvävat fdl.n den ena platsen till den andra, 
sammaledes sju månader".42 Sjöhielm, sjömätare och skicklig naviga
tör, var liksom Anckarhielm zeeländare. 

Konungen har bedyrat, att tanken på att anfalla Danmark icke 
runnit honom i sinnet, förrän han brutit upp och var på resan.43 

Härmed kan endast avses sjöresan. 
Eftel' freden med Danmark var Polens besegrande huvudmålet. 

Österrike och Brnndenburg voro fiender för såvitt de lade hinder 
i vägen för att uppnå detta mål. Konungen beslöt i april med sitt 
råds och utskottsmötets goda minne att "i fall ingen fred kunde låta 
sig göra med Österrike och Brandenburg, man måste gripa till med
let att sätta armen i kurfurstens land och handla efter krigsreson".44 

Men för att lyckligt kunna genomföra denna plan fordrades, att 
Danmark lojalt uppfyllde sina förpliktelser enligt fredsfördraget. 

Enligt Roskildefreden skulle de båda nordiska konungarna upp
häva och förkasta alla traktater och förbindelser, som kunde vara 
till skada eller förfång för den andra parten. Enligt den s. k. "flott
paragrafen" skulle de fördragsslutande makterna gemensamt söka 
hindra främmande flottors inträngande i Östersjön. Dessa bestäm
melser voro sådana, att de fordrade samstämmighet i viljan att ge
nomföra dem, varför en vänskaps- eller defensivallians planerades. 
Trots eftergifter från svensk sida i flottfrågan bröto förhandlingarna 
samman. Inför Genernlstaternas protester fick frågan om en defen
sivallians förfalla. Danmark vågade icke anförtro sig åt den nye 
vännen. 

Inom de Förenade Nederfänderna intogo provinserna Holland och 
Zeeland ett motsatsförhållande, som framför allt bottnade i deras 
olika handelsintressen. Medan Holland skördade de relativt lätt
fångade frukterna av den indräktiga handeln på Östersjön, voro 
zeeländarna hänvisade till den riskfyllda sjöfarten på Västindien. 
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En flottsändning till Danmarks undsättning skulle minska säkerheten 
för handeln på Västindien och äventyra freden med Sverige. Vid 
en inmarsch av svenska trupper från Bremen eller Verden låg Zee
land särskilt illa till. Zeeland hade på ett bestämt sätt motsatt sig 
flottsändningen till Östersjön år 1656. Sympatierna för Sverige flo
rerade där oförminskat sedan Gustaf II Adolfs tid.45 

Vad visste då Karl Gustaf 0111 den holländska flottan, när hans 
planer på ett nytt krig mot Danmark började ta fastare form? Om 
detta säger Hans Villius: 

"När Karl X Gustav landsteg på Själland, befann sig den hol
ländska flottan icke i danska farvatten, den befann sig överhuvud 
icke till sjöss. Men härom saknade konungen kunskap. Han måste 
därför utom danskarna räkna med holländarna som en möjlig fiende, 
en fiende som kunde dyka upp på valplatsen när som helst, lika 
plötsligt som han själv:16 

Villius har här gått för långt i att undervärdera Karl Gustafs un
derrättelsetjänst och visat en bristande kännedom om sjöväsendets 
natur under segelsjöfartens dagar, 

Av zeeländarna Speck - just an länd till Göteborg från Amster
dam - och Geretsen, vilka båda åtföljde konungen på resan, har 
denne sannolikt emottagit.försäkringar, att flottrustningarna i Hol
land gällde Portugal liksom under föregående år. I varje fall bör 
han ha mottagit den hugnesamma underrättelsen från Appelbom i 
Haag av den 3 juni, att de Ruyter med 24 skepp avseglat hemifrån 
till Portugals kust.49 Men kring mitten av juli nåddes konungen av 
ett rykte, som medförde, att han kontramanderade en m·der till 
Speck att med några skepp avsegla till Trondheim.50 Ryktet bör 
rimligtvis förtäljt något, som kunde innebära risk för en ,fientlig 
( holländsk) flottas uppträdande i Nordsjön. Och den 24 juli 
skrev konungen, att "helst efter Hollendarne hafwer befallat dess 
Amiral att gåå uth med flottan och man icke annat kan tenkia, 
att den går åth Östersjön".50 Hur osäkra dessa underrättelser än 
voro, måste konungen ta hänsyn till dem, vilket Specks inhiberade 
segling till Trondheim och konungens flottdispositioner under land
stigningsoperationen mot Själland visar, varom mera nedan. 

Hm var då det verkliga läget? Den kände holländske sjöhisto
rikern de Jonge uppger, att Generalstaterna år 1658 liksom under 
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de föregående åren rustade 4 8 skepp. Viceamiral de Ruyter med 
22 skepp opererade på kusten av Portugal, med vilket land General
staterna befunno sig i krig. Han hade avseglat hemifrån den 1 juni 
(g. st.). I Kanalen och Biscaya kryssade mot portugisiska kapare 
tre eskadrar under viceamiralema \Vitte Conelisz de Witt, Pieter 
Florisz respektive kommendören Cornelius Evertsen.51 Trolige11 var 
det över dessa eskadrar, som löjtnant-amiralen Jacob van Wassenaer 
skulle taga befälet och liksom föregående år bege sig till Portugal 
för att "ansenligt förstärka de Ruyter'";. Det måste ha varit dessa 
dispositioner, som ryktesvägen nått konungen, varvid han helt na
turligt drog den för honom mest ogynnsamma slutsatsen beträffande 
operationsmålet. 

Av det ovan sagda framgår, att den holländska flottan vid den 
här aktuella tidpunkten visserligen inte befann sig i danska farvatten 
men i allra högsta grad till sjöss, att konungen alls inte saknade kän
nedom om det sistnämnda men på grund av inkomna underrättelser 
miste ta hänsyn till möjligheten av det förstnämnda och därför 
måste "räkna med holländarna som en fiende, som kunde dyka upp 
på valplatsen" dock näppeligen "när som helst, lika plötsligt som 
han själv". 

Flottan och operation Själland 

Den kände sjökrigshistorikern Amold Munthe lämnar följande 
skildring av expeditionskårens överförande från Kiel till Korsör:52 

"Företaget mot Danmark utgick från Kiel. Till sitt förfogande 
hade Karl Gustaf trupper av den här, som deltagit i förra danska 
kriget och som var fördelad (förutom på Fyn) i Jylland och i Hol
stein. Härifdn hade under K. G. \Vrangels ledning 4 000 man fot
folk och 1 200 ryttare dragits till Kiel. Det var hela armen. Flottan 
utgjordes av en eskader av 11 skepp, (därav 5 av Göteborgseskadern) 
under major Gustaf Sperlings befäl: eskadern, som under försom
maren transporterat trupper och krigsförnödenheter till de pommerska 

* Vid underrättelsen om fientligheterna mellan Sverige och Danmark fingo
dessa eskadrar order att segla hem och ställa sig under van Wassenaers befäl i det 
beslutade sjöt�get mot Sundet, de Jonge uppgiver icke hur m�nga skepp, som 
dessa eskadrar mönstrade, men Appelbom skrev den 23 aug./2 sept., att 19 skepp 
voro tillgängliga för att bispringa Danmark, 

141 



i" 

S :E J. A. N D 

YEN 

�
r 

I �:, J '' 

�/) ,,,' > 1 

Sjökort utvisande farvattnen för operation Sjal/and, 



hamnarna m, m., hade ett par veckor legat i Kiel. Här inträffade 
under de sista dagarna i juli en transportflotta av omkring 60 fartyg 
och farkoste1·, vilka sammandragits i Stralsund av amirallöjtnant 
Daniel Strussflycht. Den 4 augu&ti inskeppades trupperna, den 5 gick 
konungen, åtföljd av Wrnngel, ombord på skeppet "Draken", och 
den 7 tidigt på morgonen skedde avseglingen från Kiel. - - -

Efter truppernas landstigning i Korsör den 8 augusti hade major 
Sperling avseglat med sin eskader till Öresund för att blockera Kö
penhamn. Transportflottan återgick till \Vismar. Den 10 ankrade 
Sperling på Köpenhamns redd, där även amiral Gierdtson inträffade 
den 14 med några återstående skepp av Göteborgseskadern. Gierdtson 
övertog nu befälet, till dess att amiral Bjelkenstjerna med amiral
löjtnant Gustaf Wrangel den 26 ankommo med huvudflottan från 
Stockholm." 

I sin skildring har Munthe identifierat Spedings eskader med 
örlogsskeppen ingående i invasionsflottan. Samma felslut har tidigare 
Zettersten gjort sig skyldig till. Antagligen genom att· kombinera 
uppgiften hos Pufendorff, att invasionsflottan räknade 11 ödogs
fartyg med uppgiften om "Sperlings elfva skepp", som han hämtat 
ur egen fatabur, har han lyckats härmed. Detta fatala misstag hade 
icke bort ske om den sjöhistoriska forskningen då ägt kännedom om 
att amiral Henrik Geretsen förde befälet över invasionsflottan, låt 
vara att detta befäl tillfälligt övertagits av riksamiralen och ko
nungen (jämför sid. 139 och 150). 

Munthe uppger att Sperlings eskader i slutet av juli "ett par 
veckor legat i Kiel". 

I själva verket hade Sperling ännu den 24 juli ej anlänt till Kiel 
från Danzig, där han som nämnts befann sig den 19. Det är över
huvud taget högst tvivelaktigt, om han någonsin nått Kiel, ty i ett 
brev till Sperling av den 14 augusti upphäver konungen en tidigare 
order för Svanen, som då ingick i Sperlings eskader i Sundet, att 
återförena sig med Geretsens flotta. Enligt dennes order den 18 
juli, skulle Svanen efter fullgjort uppdrag att kalla Sperling till 
Kiel, återförena sig med flottan. Men Speding synes ha behållit 
henne i sin eskader som ersättning för Fortuna. 5u Om Sperlings eska
der och därmed S·vanen nått Kiel, borde Spedings handlingssätt 
fått vederbörlig sanktion där och icke i Sundet. 

Den 3 augusti utfärdade konungen en order, att Speding skulle 
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satta för Dornbusch '' och där invänta konungens el1er Bielken� 
stiernas order, och den 5 att Sperling med underhavande skepp "ge
nast och gerade" skulle gå åt Sundet och "sätten eder för Köpen
hamn, besättandes skeppen med det engelska folket som är i Skåne 

och tagandes med eder de tu skeppen, som äre i Landscrona". Han 
skulle anhålla alla skepp och farkoster, vare sig de voro svenska, 
engelska eller holländska och antingen kvarhålla dem hos sig eller 
sända dem till Landskrona, "på det att denne vår dessein icke må i 
otid utkomma". Han skulle vidare till amiralen Bielkenstierna sända 
"en tjänlig farkost Mjöhunden, eller någon annan" med ett brev 
som sekreteraren Figrelius medförde. Likaså skulle han "sända en 
liten farkost såsom Mjöhunden till att löpa uti Grönsund att upptaga 
alla skutor och båtar", varpå danske konungen kunde salvera sig 
från Själland. Han skulle även låta antingen skeppet Svenska Lejo
net eller Östergötland jämte ett annat välbeseglat skepp kryssa emel
lan Stevns och Falsterbo att uppsnappa alla farkoster och båtar, 
"som sig där utur vilja stjäla". Figrelius skulle landsättas, efter som 
vinden fogade sig, vid Malmö, Falsterbo eller Ystad. 

När och var denna order nådde Sperling är icke känt men visst 
är, att han handlat enligt sin konungs intentioner och att han handlat 
snabbt. 

På morgonen den 8 augusti siktades hans styrka utanför Amager27
, 

samtidigt som den svenska expeditionskåren började debarkera vid 
KorsÖl" Fredrik III hade då hos svenske gesanten i Köpenhamn, 
riksrådet Sten Bielke, förg�ves sökt utröna orsakerna till förekomsten 
av svenska sjöstridskrafter såväl vid Amager som vid Korsör. Av ett 

brev från Bielke till Karl Gustaf under nämnda datum framgår 
nämligen, "att i dagh emellan 7 och 8 kåm H. Peter Retz till 
migh, wthskickat aff Hans Majestet i Danmarck, låtandhes migh 
weta dädh några Skip för Amager sigh hadhe satt, och dädh andra 
sigh hadhe låtit see widh Corsöör, och wthi Belt, frågandhes rnigh 
och derhoos åm iagh intet wiste huadh dädh betydde. Jagh kundhe 
honom intet annat derpå swara, än detta migh aldeles okunnigt 
waar, och dädh iagh sådhant för ett spargament [rykte] hölt. Och 
åm där några Fahrkåster woro, mente iagh dem wahra aff den 
Flåtan som E.K.M. (kanskee) till Preussen och Pommem förskicka 
wille."53 Den 9 vände sig kungen i samma ärende till Karl Gustaf. 
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Ehrensteens dagboksanteckningar upplysa, att Bielkes brev anlände 
nämnda dag samtidigt med de danska gesanterna, riksråden Mogens 
Höög och Kristen Scheel, till Ringsted. 

Den 10 skrev Karl Gustaf till Fredrik III från Ringsted, att han 
i personlig audiens mottagit två utskickade gesanter och av dem så 
väl som Eders Maj :ts medbragte brev förnummit, "huruledes Eders 
M:t är varse bleven så Vår flotta för Köpenhamn som Våt Descente 
på Seeland: Och kan Eders M:t fuller själv utan någon Vår vidlyf
tig deduction orsakerna begripa, helst emedan vi hade så gott som 
ingen säkerhet av Roskildeska pakterna att förvänta ej hellet åt
njuta den tidiga frukt som de oss uti är försäkrat. Vi have derföre 
icke allenast beordrat Våre hos Eders M:t varande Ambassadörer H. 
Sten Bielke, att han det Eders Maij :t skulle behörligen föredraga, 
utan have Oss och däremot ovanbem:te Gesanter nogsamt förklarat 
intet tvivlades att sådant blive av dem troligen refererat varpå 
Vi Oss förlåtandes." 

Det förhållandet att Sperling anlände till Sundet den 8 augusti 
och ej den 10 som uppgivits av Zettersten, Unge1· och Munthe, visar 
att Sperling icke varit vid Korsör den 8. Källan till Zetterstens 
uppgift, att Sperling ankrade på Köpenhamns redd den 10 augusti, 
är kungens order av samma datum till Bielkenstierna att skynda 
med flottan till Sundet, eftersom "Vi förnimma det Sperlingen alla
redan med sina skepp allenast skall vara kommen i Sundet". Denna 
konungens kännedom om läget i Sundet har troligen förmedlats av 
de danska gesanterna, id est Danmarks konung. Ett belägg för 
att Sperling redan den 9 var i full verksamhet utanför Köpenhamn 
utgör en skrivelse till konungen från generalguvernören och fält
marskalken G. 0. Stenbock. 

Från Malmö skrev Stenbock den 11 augusti: "Ers Kongl. M:t kan 
jag i allsom största underdånighet icke förhålla, huruledes en av 
de unga hertigama av Braunschweig-Lilneburg, Herr Johan Fredrik 
vid namn är kommen ifrån Trawemilnde med ett konungens i Dan
mark skepp. [Hon hette Nettelbladt].63 Men efter han i förrgår 
måste gå Majoren Sperling förbi, som låg i vägen, är han efter Eders 
K. M:ts allernådigste ordre att ingen skulle fritt passera, av honom
Majoren anhållen och i dag på hans begäran sänder med en jakt hit
till staden." I ett P.S. tilllägger Stenbock: "Den allerhögste Gud give
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mig snart goda tidender ifrån min allra nådigste konung. Vi ser nu 
en stor brand vid Köpenhamn, kunna alltså lättelig tänka eders 
K. M:t måtte vara i nejden. Gud som makten haver bevare min allra
nådigste konung. "54 

En uppgift hos den danske sjökrigshistoriker�1 H. D. Lind, att 12 
svenska ödogsskepp visade sig vid Dragör den 8 augusti bör tagas 
med en nypa salt.511 Tydligen stöder han sig på den franske gesanten 
Chevalier de Terlons memoarer där det talas om 12 skepp i sam
band med generallöjtnanten av kavalleriet greve Klas Totts åtgärder: 
"Il bloqua ainsi Copenhaguen par terre, tandis que douze Vaisseaux 
de Guerre Suedois qui y arriverent en mesme temps, luy osterent 
toute sorte du communication par mer":'0 Men Tott började blocka
den först den 10. Upplysningen om de tolv skeppen i Terlons n,�
moarer ha ingen täckning i hans depescher till Mazarin. I detta sam
manhang bör man observera följande passus ur en depesch från 
lägret utanför Köpenhamn den � augusti. "Une partie de la flotte 
est a la rade devant Coppenhage et au Zond, Je reste est attendu 
tous les jours".65 Möjligen har invasionsflottan, som från Korsör be
gett sig till Sundet och den 14 verkligen befann sig där, bestått av 
12 örlogsskepp, vilket Johan Ekeblad bedyrat i ett av sina brev. 

En uppgift hos Zettersten att amiral Henrik Gerdtsson Sjöhjelm 
med fyra namngivna göteborgskepp - "de skepp som funnos qvar i 
Göteborg" anlände till Hälsingborg den 14 augusti är gripen ur 
luften (Zettersten a.a. sid. 4l0; jfr Munthes skildring ovan sid. 143). 

Enligt konungens order i Korsöt· den 8 augusti - dagen för själva 
landstigningen - skulle Geretsen med sin flotta genast sätta kurs 
mot Sundet och ankra mellan Ven och Hälsingborg. Han skulle an
hålla alla skepp, utan avseende på nationalitet, som löpte ut eller 
in i Ostersjön, men likväl på det hövligaste bemöta dem och icke 
begå något övervild. Major Speck skulle med sin eskader ("mit 
denen ihm zugeordneten Schiffen") detacheras för att kryssa i Katte
gatt. Om han blev varse en engelsk eller holländsk överlägsen flotta, 
skulle han falla tillbaka på Geretsen. Denne skulle flitigt korrespon
dera med Bielkenstiema, som hade order att lägga sig med sin flotta 
för Köpenhamn. Han skulle väl taga sig till vara, "dass ihn nicht 
unvermiitlich vom Feindt auf den Hals komme". För detta fall, 
ävensom om en flotta komme, som vore honom för stark, skulle han 
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med sin flotta uppsöka Landskrona, där generalguvernören Sten
bock hade order att assistera honom. 

En blick på sjökortet klarlägger, att Geretsen från Korsör måste 
ha lagt kursen norr om Själland till operationsområdet i norra sun
det. Det är inte känt, när han nådde det, men den 14 augusti utgavs 
en order för Geretsen att med sin flotta draga sig till Köpenhamn, 
där danskarna lagt ut sina skepp, och den 16 skrev Geretsen från 
skeppet Draken vid Hälsingborg, att han mottagit konungens be
fallning, "men strömmen går tvert emot och allt fort contraire 
windh". Tidigast den 17 augusti hade han dock effektuerat ordern, 
och några dagar senare anlände även Specks eskader till Köpenhamn. 
Den 26 slutligen ankom Bielkenstierna med en del av huvudflottan 
från Stockholm. 

Därmed var den egentliga operation Själland för flottans del 
genomförd, 

I Holland väckte, såsom väntat, Karl Gustafs angrepp mot Dan
mark både harm och oro. Det stod klart, att angreppet skulle följas 
av ett försök till spänning av Sundet. Östersjöns frihet och Dan
zigs oberoende voro därmed hotade. En kraftmätning mellan värl
dens främsta sjömakt Holland och den unga stot·makten Sverige stod 
för dön-en. Urladdningen kom till stånd genom slaget vid Öresund 
den 29 oktober 1658. 

Till fr/lgan om invasionsflottans sammansättning 

Uppgifterna om invasionsflottans storlek variera betydligt, som 
framgår av följande axplock ur litteraturen:57 

Hollandse Mercurius 
Ebersteins brev 
Manley och Pufendorff 
Ekeblads brev 
Theatrum Europeum 

Orlogsfartyg 
6 

17 
11 
12 
13 

T ransportfartyg 
c:a 100 

55 
60 
40 

Som framgått av det föregående opererade invasionsflottan och 
Sperlings eskader oberoende av varandra i det första skedet av 
operation Själland. Sperlings eskader bör vid avseglingen från Dan
zig ha bestått av följande skepp: Mercurius, Apollo, Svanen, Leopar-
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den, Wismar och Rafael samt gallioten Mjöhunden. Av de ursprung
liga skeppen, som inginge i Sperlings eskader (se sid. 129), har alltså 
Fortu,na ersatts med S,vanen. Troligen har hans eskader före avresan 
till Sundet kompletterats med några avisofartyg. 

Vad beträffar invasionsflottan, så synes dess sammansättning en
ligt Ekeblads brev varit tillräckligt för att på denna korta färdväg 
överföra expeditionskåren av "4 000 man fotfolk och 1 200 ryttare". 
Med någon svårighet kunde infanteriet och det avsuttna kavalleriet 
rymmas på de tolv skeppen, så att transportfartygen kunde reserve
ras för hästarna och deras furage, krut, ammunition och artilleri 
samt "bagage". Man har anledning förmoda, att ett antal små far
koster ingått i invasionsflottan utan att inräknas bland örlogs- eller 
transportfartygen. Riks,imiralens jakt Neptunus nämnes i en 
relation av Erik Dahlbergh och hos Pufendorff i samband med 
erövrandet av danska skeppet Falken utanför Nyborg den 7 augusti 
1658.63 

Med utgångspunkt från riksamiralens flotta (jämför sid. 122), för
tecknad härnedan, och med tillämpande av uteslutningsprincipen 
kommer man fram till de eskorterande örlogsfartygen i invasions
flottan. 
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Ri!es.-imiralens flotta 

Kr o n o s k e p p  

"Dessa skepp ligga vid 
Sönderborg och Middelfart: 

1. Draken
2. Carolus
3, Amarant
4. Månen
5. Västeruik
6. Fenix
7. Hjorten
8. Svanen
9. Delmenhorst

Dessa skepp äro små och 
mest danska priser och 
ligga vid Middelfart och 
Sönderborg: 
10. Danska Svanen

11. Danska Gripen
12. Ulvsundskrejaren
13. Gallioten M al'itt
14. Gallioten Svarta Hunden
15. Riksamiralens jakt Nept1m11s
16. Sperlings jakt Gäddan
Dessa äro med majoren
Sperlingen för Danzig:
17, M ercurius
18. Wismar
19. Apollo

20. Rttfael
21. Leoparden
22. Fortuna
23. Gallioten Mjöhunden



Åt L andskrona: 
1. Morgonstjärnan
2. Samson

Med folk åt Riga:
3. Nordstjärnan
4. Halvm!inen
5. Jonas
6. Ängermanland

Komp a ni s k epp 

7. Hoppet
Ligga ännu för Fr edriksodde: 

8. Södermanland
9. Johannes

10, Stockholms Hoppet
11. F ort1111a
12. S:t Jakob"

Invasionsflottan, som stod under befäl av amiral Henrik Geretsen, 
började sammandragas till Kiel den 7 juli. De däri ingående örlogs
fartygen voro kronoskeppen Draken, Carolus, Amarant, Månen, 
Västervik, Hjorten och Svanen samt kompaniskeppen Nordstjärnan, 
Halvmånen och J anas - således tio större örlogsfartyg. 

Från den 24 juli föreligger en uppgift - den sista före avseg
lingen - på de närvarande örlogsfartygen, som visar att antalet då 
var sju: Hjorten, Svanen och J anas hade nämligen detacherats. Intet 
tyder på ytterligare avgång före avseglingen. Däremot har kompani
skeppet Samson tillkommit omkring den 1 augusti.r.8 

Siffran 8 bör alltså beteckna den nedre gränsen för antalet del
tagande örlogsfartyg. Den övre gränsen erhålles ur ovanstående spe
cifikation, sedan de små kronoskeppen (nr 10-16), vilka i detta 
sammanhang ej böra medräknas, Sperlings eskader (nr 17-23) och 
följande fartygsenheter fråndragits: 

Hjorten (nr 7) hade order av den 18 juli att segla till Wismar. 
Där ombordfördes den 27 juli greve Johan Oxenstiernas lik, som 
av amiralitetskollegiet väntades till Stockholm den 14 augusti. 60 

Svanen (nr 8) avseglade, som tidigare nämnts, den 18 juli med 
order till Sperling att avgå till Kiel. Hon bör ha samseglat med 
Sperlings eskader mot Kiel och även upp i Sundet, där hon befann 
sig i samma sällskap den 14 augusti, 

Kompaniskeppen Morgonstjärnan (nr 1) och Smnson (nr 2) be
ordrades den 13 juni till Landskrona, varifrån de den 23 juni av
seglade med trupper till Pommern. Härifrån torde de ha företagit 
en resa åt Riga, varifrån åtminstone Samson återkommit till Wol
gast, där skeppet den 27 juli fick order att bege sig med fyra skutor 
till Kiel.61 Morgonstjärnan dröjde ännu och efterlystes i en skrivelse 
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från konungen till amiralitetskollegium av den 12 augusti liksom 
Angermanland (nr 6), som således inte heller kan ha ingått i eskorten. 

Jonas (nr 5) anslöt sig till Geretsens eskort först under Lange
land den 7 augusti och beordrades i brev av den 14 att löpa till 
Halmstad för att hämta stycken och mörsare till lägret vid Köpen
hamn. 

Hoppet (nr 7) hade, som tidigare nämnts, i mitten av juni be
ordrats till Riga med en kontingent engelska knektar, varifrån hon 
fortsatte till Stockholm för reparation. 

Som nedan närmare framgår avseglade Geretsen efter landstig
ningen vid Korsör till Sundet. Här omnämnas den 16 augusti Johan
nes (nr 9) och S:t Jacob (nr 12) samt den 17 Fortuna (nr 11) såsom 
tillhörande Geretsens flotta. Dessa tre kompaniskepp torde sålunda 
ha ingått i eskorten. 

Södermanland (nr 6) och Stockholms Hoppet (nr 10) befunne 
sig den 12 augusti också i Sundet och beordrades anlöpa Hälsing
borg för bestyckning.62 De torde i juli ha ställts till generalguver
nören Stenbocks förfogande för trupptransporter från Skåne till 
Riga och råkade just vid tidpunkten för det nya krigsutbrottet vara 
i Sundet. Åtminstone Södermanland fortsatte med denna trafik en 
tid och återkom från en resa till Riga den 9 september. Dessutom 
utesluter deras obestyckning, att de ingått i eskorten. 

Riksamiralen lämnade Fredriksodde i slutet av juli för att sjö
ledes bege sig till Kiel. Han hade order att kvarlämna "några få 
skepp". Tyvärr äro dessa ej kända, men troligen ha de endast 
utgjorts av små örlogsfartyg. De enda här ovan ur specifikationen 
inte redovisade skeppen - Fenix (nr 6) och Delmenhotst (nr 9), 
vilka lågo vid Sönderborg eller Middelfart - befunne sig näm
ligen den 25 resp. 31 augusti i Sundet och ha sålunda sannolikt med· 
tagits av Wrangel till Kiel och sedan ingått i eskorten. 

Kvarstå alltså - ur specifikationen - som övre gräns 7 krono 
skepp och 6 kompaniskepp eller 13 örlogsmän, som här nedan redo
visas: 

Kronoskepp Kompaniskepp 
1. Draken 2. Samson

2. Carolus 3. Nordstjärnan
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3. Amarant
4. Månen
5. Västervik
6. Fenix (?)
9. Delmenhorst (?)

4. Halvmånen
9. S:t Johannes

11. Fortuna
12. S:t Jacob

Enligt den här lämnade redovisningen över de aktuella örlogsfar
tygen bestod alltså eskorten av 11-13 skepp, siffror som väl stämma 
med Manley's, Ekeblads och Theatrum Europaeums uppgifter. Upp· 
giften i Hollandse Mercurius - 6 örlogsfartyg -· kan gissningsvis 
förklaras med, att de sakkunniga holländarna härmed avsett endast 
kronoskepp och den i Ebersteins brev - 17 örlogsfartyg - med 
att häri även de små fartygen inräknats. 

1 M. Phil i p s  o 11, Der grosse Kurfiirst Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 
I. (Berlin 1897), s. 206; W. J. K o  1 k e r t, Nederland en het Zweedsche
lmperialisme, (Deventer 1908), s. 155; N. F. N o o r da m, De Republiek en
de Noordse Oorlog 1655-1660 (Assen 1940), s. 21.

2 Konglå Mai_i:ts Instruction, Hvareffter des Fe!dtMarskalck Gref Gustaf Otto
Stenbock vid sin ankomst till Sverige hafver sig att regulera och rätta. Actum
Thorn d. 22 Junij Anno 1657. (Handlingar rörande Skandinaviens historia.
Andra delen, (Sthlm 1816), s, 120.

3 K.. M:t t. riksdrotsen 22/6 1657, Riksarkivet, Riksregistraturet. (RA, RR)
fol. 1259, - Kungl. brev (instruktion, fullmakt, memorial, order el. dyl.), som
i denna uppsats omnämnes med adressat och datum återfinnas som regel i riks
registraturet (RR), Riksarkivet (RA). Skulle så icke vara fallet och endast 
för detta fall anges källan i en not. 

4 Krigsarkivet (KrA. Amiralitetskollegii registrat\lr (AK reg) 1657, Bielken
stiernas journal 3/9 pag, 869; Bielkenstierna t. riksdrotsen 5/9 1657, AK reg. 
pag. 960.) 

" RA, Hollandica, Appelbom t. K. M:t. Haag � augusti 1657. 
3 

6 RA, Flottans handlingar, Avd. B, vol. 4. 
7 KrA. Nya nummerserien (oordnade handlingar), Bunt nr 12 "Skeppslistor olika 

slag 1600-talet". 
8 Er n s t  B e r  g 111 an, Kompaniskeppen i Göteborg och de11 danska blocka

den 1657. (Unda Mads 1957.) 
0 Bielkenstiernas journal 25/9 och 3/11. (KrA. AK reg. 1657, pag. 865 ff.) 

10 Geretsen t. K. M:t, Göteborg 29/12 1657. RA, Flottans handlingar, Avd. B 
vol. 5. 

11 Clerck t. Bielkenstiermt, odaterad skrivelse, som ankom till Göksholm den 
30 december 1657. KrA, AK ank. skr. 1657, pag. 971. 

12 RA, Skoklostersamlingen ser, II, folio, vol. 55 a, Utnämningen saknas i RR; 
odaterat koncept bland Kungl. koncept för juli 1658.

rn Hertiginnan Anne t. konung Fredrik III, Sönderborg 31/10 1657. (DRA, 
T.K.I.A., B 38, Breve fra hertiger og hertiginder of de sönderborgske Linier.) 
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14 RA. Skoklostersamlingcn, Carl Gustaf \Xlrangds arkiv. Amiralitctshandlinger 
1656-1668. 

15 I sitt arbete Svenska flottans historia 1635-1680, Norrtälje 1903, s. 407 skri
ver Z e t t e r  s t  e 11, att major Speck med skeppen Carolus, Amarant, Västervik, 
Hjorten och Fenix befalldes segla till Sönderborg, då flottan i \'(lismar hem
skickades i början av december. Han låg dels utanför Als och dels i Middel
fartssund till in i januari 1658, "då han till följe av den inbrytande vintern 
miste gå tillbaka till Wismar". 

111 KrA, Nya nummerserien (oordnade handlingar) nr 144.
17 KrA, AK reg. 4/3 1658. 
18 KrA, AK reg. 29/3 1658. 
'"Speck anlände till Haag den 13 februari 1658 och sammanträffade där med 

Appelbom, RA, Hollandica, Appelbom t. K. M:t, Haag � februari 1658. 
15 

Speck t. K. M:t, Amsterdam 26 februari 1658. (RA, Flottans handlingar 
16 

Avd. B, vol. 6.) 
20 H. D. Li n d, Kong Frederik den tredjes Sömagt (Odense 1896, s. 128;

T. A. T o p s  o e - Je n s e  n og E m i l  M a r  q u a r  d, Officerer i den dansk
norske S0etat 1660-1814 og den danske S0etat 1814-1932 (Köpenhamn 1935), 
s. 195.

21 Stenbock t. K. M:t 22 juni 1658, se 11. 31. 
2� Henrik de Letter t. amiralitetskoilegium, Göteborg 30/6 1658 (KrA, AK ank 

skr. 1658), 
2:i "Dispositionen" är införd i Riksregistraturet under den 25 maj, och saknar 

adressat. 
24 KrA, örlogsflottans räkenskaper 1659: 5 pag. 1204 o. 1210. 
25 KrA, AK reg. 1658. passim. 
211 K. M:r, t. Kammar och kommerskollegium 21/6 1658. (RA, RR.)
27 Uppgifterna hos Finn Askgaard att en svensk flottstyrka redan <len 6 augusti

skulle ha uppehållit sig i Sundet äro felaktiga. (Finn Askgaard, Gunnar Olsen, 
En kamp for livet, Kbhvn 1958, s. 71; Et vendepunkt i Köbenhavns historie, 
Kbhvn 1959, s. 1-11). 

28 KrA, AK reg. 7/5 1658. 
2
° KrA, AK reg. 12/5 1658. 

30 R o  e s s e  I, Die Erste Brandenburgische Flotte im Schwedisch-Polnischen Kriege
1658-1660 und ihr Kommandeur Obrist Johann von Hillc (Berlin 1903), !I. 43. 

31 G, 0. Stenbock t. K. M:t Malmö 10/6 1658. (RA. Skr från genguv. över Sldine,
Halland och Blekinge 1658-1659.) 

32 Sperling t. K. M:t, Malmö 20/5 1658. (RA. Flottans handlingar 1658, Avd. B
vol. 6.) 

33 "Effterschrefoe Skiep föhra följande B1l.tzmän och Soldater. Hembl. " (KrA,
Nya nummerserien (oordnade handlingar) nr 144.) 

34 Sperling t. K. M:t 19/6 1658, (RA. Flottans handlingar, Avd. B, vol. 4.) 
35 Kongl. Sekreteraren Edvard Ehrensteens dagboks-anteckningar år 1658. (Hand

lingar rörande Skandinaviens historia, del 39, (Sthlm 1858), s, 355 ff, s. 360.) 
�6 Diarium över Carl X Gustafs och svenskarnas sjöresa från Göteborg till Hol

stein och krigstliget på Seland. RA. Krigshistoriska samlingar, Danska krigen 
1657-1660 XIV 1:q. 

37 Tyghusrlikenskaper 1658. (KrA. Krigskollegium Artilleridepartementet, G. Rä
kenskaper III, Tyghus m. m. Klvsborg 1655-1688.) 

38 RA (Hollandica). Jacob le Maire t. H. H. M, Helsingör 22 juni 1658 (i av-
12 

skrift bilagd Appelbom t. K. M:t.). 
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,m RA, Hollandica. Appelbom t. K. M:t � maj. K. M:t t. Pfo!tzgrcven, Anrn-
rant vid Göteborg 6/6 1658. RA. RR. 13 

40 Geretsen t. riksamiralen, Amarant (vid Sönderborg) 25/6 1658 (RA, Skokloster-
samlingen II, fol., vol. 68. K. G. Wrangels skrivelser med militärer). 

41 K. M:t t. guvernören i Trondheim Klas Stiernsköld 13/6 1658, RA. RR,
42 KrA, Orlogsflottans räkenskaper 1659; 5, pag. 1694.
43 F. F. C a  r 1 s o n, Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset,

första delen, andra upplagan, (Sthlm 1883), s. 506. 
44 F. F. C a  r l s o n  a. a., s. 475-480.
·1� J. C. d e  J o n  ge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zcewczen. I. (Haarlcm

1858), passim.
40 Han s V i 11 i u s, Operation Själland augusti 1658 (Scandia XXII, 1953-54,

s. 22 ff.), s. 40.
·17 KrA, AK, ank. skr. 1658 fol. 264.
48 Hollandse Mercurius 1658, s. 140.
40 RA. Hollandica. Appelbom t, K. M:t 13 

3 
juni. 
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SUMMARY 

In the Scandinavian history the battle in Öresund, in October 1658, betwecn 
the Swedish fleet and a Dutch fleet sent out to assist the Danes, is a turning 
point, The Danish king had been urged by the Dutch to refuse to ratify the 
clause in the Treaty of Roskilde, which called upon him to assist in keeping 
foreign fleets from the Baltic. The proviso in the Treaty was mainly directed 
against the Dutch, and the United Provinces decided therefore to support the 
Danes, when Karl Gustaf considcred that his only coursc· was to renew thc 
fighting. 

The writer of this article has scrutinized all the old documents pertammg 
to the planned naval operations. A list dated 1658, giving the strength of the 
Swedish fleet in that year, is published here for thc first time, The writer 
discusses in detail the distribution of the various squadrons and ships. In his 
exposition of the planning and the preparations made on both sides and through 
his carefu! study of the cvents leading up to the crucial battle, the writer is able 
to correct several mistakes, that have been made by previous students in this field. 
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