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FÖRORD 

Den här framlagda 6. !irgången av Aktuellt och Historiskt inne
håller, liksom de föregående, artiklar frdn flera olika områden, 
som studeras vid Försvarsstabens Krigshistoriska avdelning. 

Uppsatsen "Svenska frivilligförband" redogör för samtliga t. o. m . 
• -mdra världskrigets slut uppsatta enheter av minst kompanis storlek, 
vilka helt eller huvudsakligen varit rekryterade av s-venska frivilliga. 
Artikeln, vilken aktualiserats av de svenska Suezbataljonerna, bygger 
på material som sammanbragts för en bredare studie över detta 
ämne. 

Nästa uppsats "Artilleriregementet inför Karl X Gustavs polska 
krig" - utgör en förstu,die till de bägge här p!igående större ar
betena dels om Karl X G11stav, dels om artilleriregementets historia 
före 1794. 

Uppsatsen "Om det sovjetryska ubåtskriget i Östersjön" är ett led 
i avdelningens bearbetningar av krigshändelserna i v!ir närhet under 
andra världskriget. 

Studien "Suezkriget 1956" ing!ir slutligen i det vid avdelningen 
ständigt pågående arbetet att följa ttpp även de allra senaste militära 
tilldragelserna. 

Synpunkter och omdömen, som framl,'iggas i de olika ttppsatserna, 
äro uttryck för författarnas egna personliga åsikter och få ej anses 
som nJgon Försvamtabens officiella uppfattning. 

Stockholm i febrnari 1959. 
BÖRJE FUR TENBACH 





SVENSKA FRIVILLIGFORBAND 

�BöRJEFURTENBACH 

Den 18 november 1956 flög förtruppen till den första svenska 
FN-bataljonen från Bromma för att börja sin övervakningstjänst 
inom Suezområdet. Den har sedan fått flera efterföljare, och i de 
dagar, då detta skrives, är avlösningen just på gång mellan den 
fjärde och den femte bataljonen. 

Det kan i det sammanhanget vara anledning att se något på 
tidigare svenska frivilligförband. Om man härvid begränsar under
sökningen till att omfatta styrkor av minst kompanis storleksord
ning, där i varje fall huvuddelen av såväl befäl som meniga ut
gjorts av svenskar, stundom uppblandade med andra skandinaver, så 
finner man, att antalet dylika förband sedan tiden för sekelskiftet 
är ej mindre än nio. Dessa äro Skandinaviska kåren i boerkriget 
1899-1902, Svenska brigaden i Finlands frihetskrig 1918, Vilna
detachementet 1919, Saarbataljonen 1934, de Spanienfrivilliga 1936 
-1938, de tre frivilligförbanden i Finland 1939-1940 och 1941-
1944 - dvs. Svenska frivilligkåren, Hangöbataljonen och Svir
kompaniet, samt slutligen I. halvbataljonen I 10 eller den s. k.
Norgebataljonen våren 1945.

Med hänsyn till de svenska statsmakternas inställning till dessa 
förband kunna de indelas i tre grupper med inbördes helt olika 
legalitet. 

Till en första grupp hör sålunda Vilnadetachementet och Saar
bataljonen, vilka uppsattes enligt regeringsbeslut efter framställning 
av Nationernas förbund. 

Nästa grupp utgöres av de svenska frivilligförbanden, som deltog 
i Finlands krig 1939-1944, samt Norgebataljonen. Bakom deras 
uppsättning stod enskilda stödorganisationer, Finlandskommitteerna 
respektive Svensk-norska frivilligförbundet. Förbandens organisation 
och utrustning underlättades dock genom regeringsmedgivanden om 
avsked från eller uppskov med svensk militärtfinst samt genom att 
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svensk materiel i större eller mindre utsträckning ställdes till de mot
tagande staternas förfogande i form av lån eller köp. 

Den tredje gruppen slutligen omfattar Skandinaviska kåren, Sven
ska brigaden och de Spanienfrivilliga, vilka uppsattes utan varje 
form av svensk statlig medverkan, de sistnämnda t. o. m. trots offi
ciellt värvningsförbud. 

Vad som torde vara av mera allmänt intresse rörande de enskilda 
förbanden är bakgrunden till deras uppsättande, deras styrka och 
organisation, vad de uträttade, ävensom vissa för olika förband ty
piska karaktäristika. 

Vilnadetachementet. 

I samband med Polens och Litauens frigörelse från Sovjetunionen 
efter första världskrigets slut uppkom mellan dessa båda återupp
ståndna gamla riken en elakartad tvist om äganderätten till vissa 
gränsområden, främst det s. k. Vilnaområdet. För att lösa frågan på 
fredlig väg föreslog Nationernas förbund en folkomröstning, vilken 
skulle tryggas av en internationell truppstyrka om 1 800 man. I 
slutet av november 1920 mottog svenska regeringen en uppmaning 
från förbundsrådet att med ett kompani om 100 man jämte befäl 
samt vissa kontrollofficerare med ordonnanser deltaga i denna 
styrka. Uppmaningen antogs, och då truppen var avsedd att redan 
under december samlas i Vilna, måste kompaniet skyndsamt bildas. 

Den 30 november utfärdades grundläggande kungligt brev och 
generalorder. Det förstnämnda innehöll i huvudsak följande: Kom
paniet, som benämndes Vilnadetachementet, skulle ställas på krigsfot 
och lyda direkt under Kungl. Maj :t, i förvaltningshänseende dock 
under chefen för IV. armefördelningen. Generalordern innehöll bl. a. 
bestämmelser om kompaniets organisation. Kompani- och pluton
chefer beordrades särskilt.1 Befälet skulle härutöver utgöras av 6 
aktiva underofficerare samt 20 furirer. Dessa skulle liksom de me
niga uttagas efter frivillig anmälan. Beträffande de värnpliktiga 
fastställdes, att dessa skulle tillhöra antingen klass A2 eller också 

1 De voro dåvarande kaptenen vid I 1 H. 0. Skjöldebrand samt löjtnanterna
vid I 1 Bengt G:son Uggla, vid I 5 A. Stenhammar och vid I 15 J. R. Mill
qvist. 

2 Värnpliktiga som tidigare varit stamanställda minst två år. 
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någon av årsklasserna 1914y-1918 och i sistnämnda fall hava 
genomgått fullständig ettårig militär-utbildning. Företräde skulle här
vid lämnas åt dem som utbildats till underbefäl. Endast ordonnanser, 
skrivbiträden, bilförare, sjukvårdsbeställningsmän osv. fick tillhöra 
annat vapenslag än infanteriet. I övrigt innehöll generalordern be
stämmelser om förbandets utrustning och underhåll. 

Redan efter ett par dagar hade så många anmälningar inströmmat, 
att man preliminärt kunde taga ut 153 man, bland vilka den slut
giltiga gallringen kunde verkställas. För att nedbringa organisa
tionstiden tog man i första hand ut stockholmare. Att rekryterings
underlaget var gott framgår av att hälften av de uttagna meniga 
utgjordes av A-klassare och en fjärdedel av värnpliktigt underbefäl. 
Relativt många av A-klassarna innehade civila befattningar som 
poliser, från vilka de lyckats få ledigt för att anmäla sig som fri
villiga. 

Som sammanfattning torde kunna sägas att Vilnadetachementet 
med hänsyn till sin sammansättning var ett elitförband. Dess upp
sättande hade dock i hög grad underlättats av den vid denna tid 
mycket goda tillgången på f. d. underbefäl och långtidsutbildade 
värnpliktiga. Härtill kom att avlöningen var satt relativt hög och 
att viss arbetslöshet rådde i landet. 

Detachementet kom aldrig att lämna Sverige. I december för
klarade nämligen Litauens representant inför förbundsrådet, att Sov
jetunionens regering motsatte sig planen på att sända en internatio
nell truppstyrka till Vilnaområdet. Dessutom rådde oenighet mellan 
polacker och litauer rörande omfånget av det område, inom vilket 
omröstning borde äga rum. Dessa förhållanden ledde till att folk
förbundsrådet i mars 1921 hänsköt tvisten till nya direkta polsk
litauiska förhandlingar. Detta hade i sin tur till följd, att Vilnadeta
chementet upplöstes enligt generalorder den 21 i samma månad. 

Saarbataljonen. 

A ven denna bataljon uppsattes i likhet med Vilnadetachementet 
som följd av en framställning från Nationernas förbund. Förbunds
rådet bestämde, att en internationell truppstyrka skulle organiseras 
för att övervaka och upprätthålla ordningen under den folkomröst-
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(Foto har ställts till förfogande av överste A. G. Nordenswan) 

Kung Gustav åtföljd av prins Gustaf Adolf tar emot 
Saarbataljonen före avresan (kompaniet Linton). 

ning, som enligt fredsbestämmelserna skulle anordnas för att avgöra 
Saarområdets framtida ställning. Truppstyrkan skulle underställas 
regeringskommissionen i Saar, och befälet uppdrogs åt den engelske 
generalmajoren J. E. S. Brind. De länder, som anmodades eller som 
det hette "inbjödos" att deltaga med kontingenter, voro Storbritan
nien, Italien, Holland och Sverige. 

Nationernas förbunds inbjudan antogs av regeringen den 10 de
cember 1934. Denna gång ställde sig uppgiften avsevärt svårare än 
1920, Det gällde nu icke endast att som då organisera ett kompani. 
Nu skulle i stället sättas upp en halvbataljon betstående av en mindre 
stab och två kompanier. Uppgiften försvårades dessutom av, att 
rekryteringsbasen av godtagbart utbildade värnpliktiga hade smal
nat avsevärt. Alltsedan 1925 hade huvudmassan värnpliktiga endast 
erhållit 90 dagars första utbildning, och dessa värnpliktiga kunde 
på intet sätt anses vara tillräckligt utbildade vare sig för den tjänst 
det här var fråga om eller för att uppträda tillsammans med utländsk 
trupp under sådana förhållanden, att jämförelse låg nära till hands. 
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Som vi skola finna av det följande, kunde svårigheterna dock be
mästras även denna gång. 

I ett kungligt brev av den 14 december 1934 meddelades erforder
liga grundläggande bestämmelser. Däri fastställdes, att bataljonen 
skulle stå under befäl av en överstelöjtnant och under tiden intill 
avtransporten vara underställd sekundchefen för Svea livgarde för 
att därefter lyda omedelbart under Konungen. I förvaltningshän
seende skulle bataljonen från samma tidpunkt lyda under armeför
valtningen. Avlöningen för tjänstgöring vid bataljonen var så av
vägd, att den dels väsentligt översteg motsvarande militära freds
löner men även sä, att den var konkurrenskraftig gentemot lönerna 
på den civila arbetsmarknaden. Slutligen bestämdes, att manskap, 
som under tjänstetiden vid bataljonen eventuellt visade mindre gott 
uppförande, skulle kunna hemsändas för att därefter omedelbart 
avskedas. 

Påföljande dag utfärdades en generalorder med närmare stadgan
den om organisationen. Trossen gavs en relativt knapphändig om
fattning, och utrustningen med tunga infanterivapen var svag, vilket 
tydligt angav bataljonens karaktär av polisförband. Den ringa till
gången på motorfordon - av vilka bilarna f. ö. skulle förhyras 
inom det blivande verksamhetsområdet - jämte det förhållandet, 
att gevärsplutonerna ej utrustades med cyklar, medförde att batal
jonens verksamhet huvudsakligen måste bli rent stationär. Slutligen 
fastställdes att bataljonen skulle vara transportfärdig fr. o. m. den 
20 december. 

I en annan generalorder kungjordes sättet och villkoren för man
skapets anställning. Däri fastställdes främst att följande personal, 
som inte fyllt 35 är, kunde ifrågakomma, nämligen dels f. d. fast 
anställt underbefäl vid infanteriet, som innehaft minst tre års fast 
anställning, dels underbefäl i infanteriregementenas reserver, dels 
studenter och likställda som fullgjort all dem i fredstid åliggande 
tjänstgöring som befälselever vid infanteriet.3 

Avgörandet huruvida de enskilda sökandena voro lämpliga elle1· 
ej uppdrogs åt respektive regementschefer, vilka telegrafiskt skulle 
anmäla antalet godtagbara sökande. Härefter skulle varje rege-

3 235 dagars första tjänstgöring samt en rcpetitionsövning om 25 dagar. 
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mentschef få meddelande om det antal, som hans regemente skulle 
lämna, samt det antal reserver, som eventuellt skulle utses, Vid den 
slutliga uttagningen, som skedde regementsvis, skulle företräde ges 
åt f. d. fast anställt manskap tillhörande kategorierna överstatsan
ställda, underbefäl i teserven och underbefäl, som under året avgått 
från aktiv stat. Bland studenterna skulle man lämna företräde åt 
dem, som ägde goda kunskaper i tyska och engelska. Slutligen an
gavs, att man i första hand borde antaga sådana som voro ogifta. 

I en tredje generalorder lämnades besked om befälsplaceringarna. 
Bataljonschef blev dåvarande överstelöjtnanten vid I 9 A. G. Nor
denswan och kompanichef för stabskompaniet kaptenen i I 9 N. 
Falk, tillika förste bataljonsadjutant. Kompanichefer för gevärskom
panierna voro kaptenerna vid I 3 G. J. A. af Sillen och vid I 4 
C. H. A. Linton.

Inryckningen ägde mm vid I 1 den 16 december. Av de 260 man,
som bataljonen skulle omfatta, voro 50 aktiva officerare, under
officerare och underbefäl. Till de återstående 210 platserna hade 
man att välja på 354 man, varav 194 f. d. underbefäl och 160 stu
denter. Personaltillgången var sålunda god. För vissa specialbefatt
ningar fanns dock ej tillräckligt ston antal förhandsanmälda, men 
även detta gick att klara upp. Sålunda erhöll man erforderligt antal 
kommissarier genom att fyra reservofficersaspiranter vid intenden
turkåren ställde sig till förfogande, och den sista vakansen - en 
lämplig motorcykelförare - fylldes genom att man erhöll tillstånd 
att som frivillig antaga en känd tävlingsförare, som tillhörde värn
pliktsgruppen "underbefäl och fackmän". 

Den slutliga uttagningen skedde under avvägning mellan önske
målet att få med så många långtidstjänstgörande före detta under
befäl som möjligt och behovet av att disponera språkkunnigt folk 
inom varje lägre enhet ända ned till grupper och trossdelar. Den 
slutliga fördelningen blev på grund härav 165 fast anställda eller 
f. d. fast anställda (71 0/o) samt 67 studenter (29 0/o).

Organiseringen och utrnstningen av bataljonen gick sedan raskt,
och redan den 19 december kunde avtransporten äga rnm. Efter an
komsten till Saarområdet förlades bataljonens huvuddel i Merzig, 
ett kompani i Beckingen och en pluton i Mettbach. Där ordnades 
nu förbanden, fingo sig sina uppgifter tilldelade och tog kontakt med 
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0oro har ställts till förfogande 
,. överste A. G. Nordenswan) Man kom ·väl sams med ci-vilbefolkningen. 

de lokala myndigheterna och polisen samt även med de andra inter
nationella. förbanden inom angränsande områden. Av dessa förband 
utgjordes den engelska. kontingenten av I. bataljonen av The Essex 
Regiment, vilken under striderna 1915-18 vid Gallipoli, Somme och 
Cambrai trots ytterligt stora förluster givit prov på mycket god 
anda, samt I. bataljonen av The East Lancashire Regiment jämte 
en pansarbilskvadron från 12. lansiärregementet. Den italienska kon
tingenten utgjordes av dels värvad polistrupp, s. k. karabinjärer, dels 
av värnpliktiga med två års tjänstgöringstid tillhörande en elit
bataljon, vid vilken dåvarande italienske kronprinsen hade gjort 
sina militära lärospån, Holländarnas kontingent slutligen var en 
halvbataljon värvat marininfanteri. 

Den 1 januari 1935 mottogs den svenska bataljonen av presiden-
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ten i regeringskommissionen, mr Knox. Den första tiden upptogs i 
övrigt av arbete med att intränga i de speciella och för svensk trupp 
högst ovanliga uppgifterna. Därvid fick man god hjälp av de i detta 
hänseende väl förfarna engelsmännen, och deras föreskrifter "be
träffande trupps användning för upprätthållande av ordning" an
befalldes till efterrättelse "i den mån omständigheterna det tillåta". 
Under denna första tidsperiod inföll även julen, och den firades för
bandsvis så gott sig göra lät. Snart nog var det också tid att för
bereda uppgifterna i samband med folkomröstningen. Bestämmel
serna för denna utfärdades den 8 januari, och då man väntade, att 
vissa element kunde vara sinnade att störa valförrättningen, anbe
falldes en rad säkerhetsåtgärder, exempelvis transport av de fyllda 
valurnorna under väpnad eskort osv. Röstningsdagen den 13 feb
ruari låg man under allmän utryckningsberedskap, men den förflöt 
dock i största lugn och ordning. 

Härmed var bataljonens uppgift löst, och den 15 februari ägde 
avtackning rum i Merzig, varvid generalmajor Brind gav bataljonen 
berömmande vitsord för all god hjälp, som den hade lämnat honom. 
Denna hade, enligt vad han framhöll, först och främst bestått i visad 
god disciplin och gott uppförande men även i beredvillighet att lösa 
ålagda uppgifter samt slutligen i ett dokumenterat mycket gott för
hållande till civilbefolkningen. Hemresan anträddes den 18 februari, 
och den 20 återkom bataljonen till Stockholm föt· att åtskiljas efter 
verkställd avrustning. 

Svenska frivilligleåren. 

Svenska frivilligkårens uppkomst härleder sig från diskussioner om 
frivillighjälp till Finland, vilka hade påbörjats redan under det 
spända läge, som var en följd av Sovjetunionens första framstötar 
mot de baltiska småstaterna hösten 1939. På grund härav hade för
beredelserna hunnit så långt, att man den 30 november 1939 
samma dag som krigsutbrottet ägde rum - kunde öppna en byrå 
i Stockholm, som tog emot anmälningar från dem som önskade gå ut 
som fri villiga. Den absolut övervägande delen av dessa tillhörde 
emellertid i en eller annan form den svenska krigsmakten, och detta 
medförde, att de inte kunde ge sig iväg utan att ha fått myndig-
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heternas tillstånd:1 Den tillståndsbeviljande myndigheten var Kungl. 
Maj:t, som före bifall eller avslag regelmässigt infordrade de mili
tära myndigheternas yttrande. För att kansliet under dessa bråda 
beredskapstider ej skulle bli överlupet av alltför stort antal detalj
ärenden av detta slag - redan den 5 december var antalet anmälda 
frivilliga enbart i Stockholm 1 750 - blev det nödvändigt att ra
tionalisera förfaringssättet. Detta ledde till, att bB begärde bemyn
digande hos Kungl. Maj :t att bifalla hithörande framställningar från 
värnpliktiga samt från stampersonal utom officerare och under
officerare, vilkas ansökningar fortfarande borde avgöras av Kungl. 
Maj:t. 

Samtidigt härmed hade Finlandskommitten, vilken bildades den 
4 december 1939, fastställt organisations- och kostnadsramarna för 
frivilliginsatsen ävensom normerna för ersättning till de frivilliga. 

Den första avtransporten frivilliga ägde rum den 21 december. 
Under den närmaste tiden härefter fram till nyår gick tillström
ningen av frivilliga rätt långsamt. Orsakerna härtill voro av olika 
slag. Den svenska regeringskrisen den 6-13 december fördröjde 
statsmakternas officiella ståndpunktstagande till frivillighjälpen och 
sedan var till en början den påbjudna tystnaden kring frivilligkå
ren så effektiv, att många, som reflekterade på att gå ut, hade svårt 
att få erforderliga upplysningar, och slutligen dröjde det ännu länge, 
innan de tveksamma fingo bearbetas med någon som helst propa
ganda. Sekretessen kring frivilligkåren började dock så småningom 
lätta, i första hand som följd av en energisk framställning från Fin
landskommitten den 18 december till regeringen med anhållan att 
få publicera en rad väsentliga fakta om frivilligkåren i syfte att 
skapa förtroende för dess ledning och meddela de ekonomiska vill
koren och garantierna för deltagarna. Denna framställning bifölls 
den 21 december, och efter det att avtransporterna av de första 

4 De formella villkoren voro följande: 
a) För värnpliktig som ej var inkallad till militärtjänst erfordrades tillstånd

att vistas utom riket samt uppskov med militärtjänst under den tid utlands
vistelsen varade; 

b) för värnpliktig som var inkallad till militärtjänst erfordrades härutöver
hemförlovning från pågående tjänstgöring; 

c) fast anställd personal måste först beviljas avsked och sedan meddelas mot
svarande tillstånd som värnpliktig vilken icke befann sig i tjänstgöring. 
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frivilliga börjat komma igång, blev rent automatiskt publiciteten 
kring frivilligkåren allt större. Sålunda började tidningarna att på 
ledande plats omnämna kårens existens och plädera för livlig an
slutning, dock givetvis under det att de samtidigt underströko, att 
det officiella Sveriges ställning alltfort var och skulle förbli neutral. 
Under tiden närmast efter nyår igångsatte Finlandskommitten och 
en rad lokala kommitteer en med tiden allt livligare upplysnings
verksamhet för att stimulera frivilliganslutningen, Detta ledde till 
en mycket stark anslutning under dagarna närmast efter nyår, och 
hela januari månad uppgick antalet nyanmälda till i regel över 100 
per dag. Härefter sjönk det åter. Hela antalet i frivilligkåren en
rollerade svenskar var 8 260. 5 Av dessa voro 460 yrkesmilitärer för
delade på 122 officerare, 18 underofficerare och 330 underbefäl. 
Härtill kom av militär reservpersonal 65 officerare, 12 underoffice
rare samt 932 förutvarande fast anställt underbefäl. 

Frivilligkårens organisation fastställdes av frivilligkommitten i 
samråd med finska myndigheter. Arbetet härmed leddes av vissa 
högre svenska officerare, som i ett tidigt skede begärt avsked och 
som nu bildade en mindre stabsgrupp. Redan vid planläggningen av 
kårens organisation inriktade man sig på, att den skulle verka i norra 
Finland. Det vidsträckta sannolika operationsområdet nödvändig
gjorde, att man skapade förband, som besutto stor rörlighet i första 
hand genom tilldelning av talrika motorfordon. De måste dock även 
vara så eldkraftiga, att de kunde mäta sig med motståndaren. Den 
från början planerade sammansättningen av kåren var följande: 

Kårstab med kårstabskompani och signalkompani 
tre stridsgrupper vardera bestående av 
stabskompani 
plogpluton 
tre skyttekompanier 
jägarkompani 
tungt kompani 
ett 7 cm kanonbatteri 
tross. 

5 Härutöver ingick i kåren 735 norrmän, 
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Utöver de ovannämnda tre grupperna avsåg man att sätta upp 
följande förband direkt underställda k:irchefen nämligen: 

ett självständigt jägarkompani 
två motoriserade pansarvärnsplutoner 
ingenjörkompani 
ett luftvärnskompani om 6 automatkanontroppar 
ett 7 cm luftvärnsbatteri 
intendenturkompani 
ammunitions- och tygkompani 
vägkompani 
två bilkompanier 
anspannskompani 
bevakningskompani 
två sjukvårdsplutoner 
hästambulans 
verkstadspluton 
etappkommendantur 
depå om erforderligt antal kompanier. 

Härtill kom en flygflottilj, den s. k. 19. flottiljen, med samman
lagt 12 jaktplan och 4 lätta bombplan.6 

Svårigheterna med uppsättningen voro stora. Det gällde ju att 
transportera alla de frivilliga och all materiel till Finland och där 
på främmande jord organisera och sammansvetsa förbanden. För att 
förbereda denna verksamhet sändes en grupp av de först anställda 
officerarna under ledning av överstelöjtnant Dyrssen upp till Torneå. 
Där bildades omedelbart en depå underställd överstelöjtnant Ek
ström, där de frivilliga skulle mottagas och utrustas samt fördelas 
på respektive förband. 

I början av februari voro frivilligkårens första delar färdiga att 
träda i verksamhet. Kårchefen, general Linder, hade tillsammans 
med stabschefen, dåvarande överstelöjtnant Ehrensvärd, haft kontakt 
med finska högkvarteret och fått order att Svenska frivilligkåren 7 

6 En artikel om 19. f!ygf!ottiljen och dess verksamhet återfinnes i Aktuellt 

och Historiskt 1957. 
7 Eller SFK som den förkortat benämnes. 
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Karta över operationsomr/ldet. 

skulle avlösa huvuddelen av de finska förband, sammanlagt omkring 
8 bataljoner, som i trakten väster om Märkäjärvi stodo mot en från 
Salla framryckande rysk anfallskolonn uppskattad till två infanteri
divisioner. I. gruppen av SFK, som till en början stod under överste
löjtnant Dyrssens befäl, började sin förflyttning från Kemi till Rova
niemi den 3 februari. Marschen blev mycket ansträngande, då trup
pen var tämligen otränad och väderleksförhållandena svåra. Fram
förallt inverkade den mycket låga temperaturen och ett antal kyl
skador inträffade, dock inga allvarligare. 

Uppsättningen av den under dåvarande överstelöjtnant Tamms 
befäl stående Il. gruppen gick ej så fort som man till en början hade 
hoppats. Däremot voro kårens specialförband i huvudsak färdiga. 
Vid denna tidpunkt inträffade emellertid en allvarlig händelse i och 
med att ryssarna vid Summa på Karelska näset bröto in i de finska 
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ställningarna. Bristen på reserver gjorde det nödvändigt att skrapa 
hop sådana var de stodo att få, och fem av de finska bataljonerna 
i Salla-riktningen måste så snart som möjligt transporteras till Vi
borg. Om den närmaste tiden berättas i Finlandskommittens redo
görelse följande: 

"Under de närmaste dagarna koncentrerades Frivilligkårens hu
vuddel genom järnvägs- och motortransporter till trakten av Kemi
järvi. Trots fiendens överlägsenhet i luften samlades trupperna utan 
förluster tack vare en kombination av luftvärn, jaktflyg, nattliga 
transporter och - tur. Kårstaben förlades till Rovaniemi med per
sonal framskjuten till Kemijärvi. I gott samförstånd med general
major Wallenius' stab utarbetades en plan för avlösning av de finska 
trupperna. Ursprungligen beräknades två dagar i reserv för att elimi
nera de svårigheter, som kunde väntas uppkomma särskilt på grund 
av snöstorm eller kyla. Emellertid kom order från högkvarteret om 
påskyndad avlösning, nödvändiggjord av läget på Karelska näset. 
Ett förslag från general Linder att få uppskjuta avlösningen och 
först med Frivilligkåren och generalmajor Wallenius' trupper an
falla fienden vid Märkäjärvi och Saija avslogs, då operationen be
dömdes skola taga för lång tid. General Linder skulle redan den 26 
februari övertaga befälet över norra Finland." 

Meningen var att Frivilligkårens huvuddel skulle avlösa de finska 
trupperna väster om Märkäjärvi, medan den i Salla uppsatta 17. 
finska bataljonen skulle kvarstå öster härom tillsammans med de 
övriga båda finska bataljoner, som skulle stanna på denna front. Om
grupperingarna verkställdes nattetid med svenska och finska bil
kompanier under upprepade ryska flyganfall men kunde trots detta 
utföras utan större förluster eller förseningar. Samtidigt förflyttades 
de svenska frivilliga österut. Den 22 februari började I. gruppen sin 
förflyttning från Kemijärvi och följdes ett par dagar senare av II. 
gruppen. Förflyttningen blev mycket svår. Marsch under dager måste 
undvikas på grund av hotet från fiendeflyget, och på nätterna kunde 
temperaturen sjunka avsevärt under minus 40°. 

Avlösningarna av de finska stridskrafterna ägde rum med början 
den 25 februari. Den gruppering, som Frivilligkårens förband härvid 
intog, framgår av vidstående skiss. Som härav synes måste de 
svenska förbanden trots sin relativt svaga styrka grupperas på myc-
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ket stor bredd för att kunna täcka den långa fronten. Avstånden 
till motståndaren växlade men uppgick i höjd med landsvägen till 
mellan 80 och 300 m. I reserv hölls huvuddelen av Il. gruppen norr 
om landsvägen beredd att antingen förlänga I. gruppens norra flygel 
eller att utföra motanfall. 3. kompaniet i Il. gruppen ställdes med 
motsvarande uppgifter bakom I. gruppens högra (södra) flygel. 

Den följande stridsverksamheten fick närmast karaktären av ställ
ningskrig. Då och då utsattes de frivilliga för rysk beskjutning med 
artilleri och granatkastare. Från svensk sida besvarades detta, och 
stundom uppblossade även eld med tunga och lätta infanterivapen. 
Under tiden arbetade man på att förbättra de av finnarna påbörjade 
försvarsställningarna. 

Ömsesidiga spaningsanfall förekommo dock. Den 1-3 mars gjorde 
sålunda jägarkompaniet Graf ström en framgångsrik raid mot de 
bakre ryska förbanden, och den 10 mars utförde ryssarna spanings
anfall med omkring ett kompani mot vänstra flygeln av den sven
ska bevakningslinjen norr om landsvägen. Detta avvisades dock med 
stora förluster för de anfallande. 

Då general Linder svarade för försvaret icke blott i Salla-rikt
ningen utan även mot Petsamo, blev det nödvändigt att ändra befäls
förhållandena, vilket skedde så, att generalen själv med dåvarande 
överstelöjtnant Richard Åkerman som stabschef kvarstannade i Ro
vaniemi. De vid Märkäjärvi stående trupperna sammanfördes i en 
särskild stridsgrupp under befäl av överste Nordenswan med överste
löjtnant Ehrensvärd som stabschef. Befälet över I. gruppen hade, 
efter det att överstelöjtnant Dyrssen stupat den 1 mars, övertagits av 
överstelöjtnant Agell. 

I Torneå och Kemi fortsatte arbetet med uppsättningen av kårens 
återstod. Vad man närmast sökte få färdigt var 16. självständiga 
jägarkompaniet samt grupp III, vilken skulle stå under överstelöjt
nant Ekströms befäl. Den sistnämnda gruppen hann dock ej bliva 
färdigorganiserad före vapenstilleståndet. 16. självständiga jägar
kompaniet (kompani Wetterhall) däremot hann såväl förflyttas fram 
till stridsgruppen SFK som att sättas in för att rensa terrängen fram
för bevakningsstyrkornas södra flygel från ryska patruller m. m. 

Sådant var läget ännu den 13 mars då fred slöts mellan Finland 
och Ryssland. Enligt överenskommelse skulle fientligheterna inställas 
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:ito Kurt Widell) Ovan t. v. Deltagare i minnesg11dstjänsten vid Paikansälkä. 
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T. h. 40 mm Boforskanon.

Ett frivilligkompani i väntan på att bli avtackat 
och hemförlovat av marskalk Mannerheim. 



kl. 11. Denna morgon öppnade ryssarna dock en osedvanligt stark 
artilleri- och granatkastareld mot de svenska ställningarna, så att 
Frivilligkåren fick sina största förluster sista stridsdagen. Dess totala 
förluster uppgick till 33 stupade, ett 50-tal sårade samt över 130 
frostskadade. 

Om Frivilligkårens hemmarsch och avveckling säger den ovan 
citerade redogörelsen följande: 

"Enligt fredsvillkoren skulle de ryska styrkorna gå tillbaka till 
trakten av Salla. Kontrollen härav överlämnades till finska trupper, 
stridsgruppen Roininen vid Saija och 17. bataljonen vid Märkäjärvi. 
Frivilligkåren kvarstannade vid sina ställningar och övades, i av
vaktan på vad som skulle ske. Den 17 mars hölls fältgudstjänst inom 
stridsområdet, vid Paikansälkä, till minne av de stupade. 

Beslut om Svenska frivilligkårens avveckling fattades av fält
marskalk Mannerheim enligt förslag av kårledningen. Några hem
transporter kunde icke omedelbart ske, då de finska järnvägarna 
voro överbelastade med transporter av Karelens befolkning, vilken 
som en man vägrat att kvarstanna under det ryska väldet. Kårens 
båda bilkompanier deltogo i evakueringstransporterna, 1. kompaniet 
inom SFK:s område, 2. i trakten av Nyslott, dit kompaniet gjorde 
en rekordmässigt snabb marsch. 

Den 26 mars avtackade fältmarskalk Mannerheim SFK:s huvud
del vid Paikansälkä och III. gruppen samt depån i Kemi. Följande 
dag bildades av valda ombud för de olika förbanden Kamratför
bundet Svenska frivilligkåren. 

Samma dag började tillbakamarschen och därefter vidtog av
vecklingsarbetet. Avrustningen skedde för huvuddelen av förbanden 
i Kemijärvi och Rovaniemi, varefter de frivilliga fördes med tåg till 
Torneå och vidare till Sverige. Den 31 mars passerade första kon
tingenten riksgränsen på hemväg." 

Vid ett bedömande av SFK:s stridsvärde måste man ihågkomma, 
att truppens militära utbildningsstandard i stort sett var mycket låg. 
Med det rekryteringsunderlag, som fanns här i Sverige på den tiden, 
kunde den dock icke vara annat. Alltsedan 1926 hade endast hälften 
av den värnpliktiga svenska ungdomen utbildats i vapentjänst, och 
även de som genomgått fullständig värnpliktsutbildning hade en 
mycket kort utbildningstid bakom sig. Vad som var särskilt betänk-
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ligt, under de förhållanden som SFK insattes, var att endast ett rela
tivt fåtal av de som i övrigt voro militärutbildade hade erhållit vin
terntbildning. Sammanfattningsvis torde man dock kunna säga, att 
förbanden inom SFK representerade det bästa av vad vi på den 
tiden kunde åstadkomma, och i vissa avseenden, särskilt i fråga om 
tillgång på kvalificerat befäl, voro de bättre försedda än våra egna 
mobiliserade förband. Personalkadern synes kunna karaktäriseras så
lunda: 

a) En kärna av talrikt och kvalitativt gott befäl.
b) Ett ganska stort antal f. d, fast anställda meniga, som hade

godtagbar utbildning och viss vana att leva i fält. 
c) En stor grupp värnpliktiga med normal svensk värnpliktsut

bildning, vilka efter viss kompletterande utbildning särskilt med hän
syn till vintertjänstens fordringar nöjaktigt kunde fylla sina platser. 

d) En andra omgång meniga bestående av militärt outbildade ci
vila yrkesmän, vilka dock på grund av sina civila kvalifikationer, 
exempelvis som chaufförer, sjukvårdare m. m., kunde lösa en rad 
specialuppgifter närmast inom underhållstjänstens ram. 

e) En sista men alltför stor omgång helt outbildade, hos vilka
ungdomlig entusiasm och ideellt patos fick ersätta vad som brast 
i fråga om utbildning. 

Hade kåren kommit i allvarliga strider, är det i hög grad sanno
likt, att dess förluster blivit mycket stora på grund av de menigas 
genomsnittligt sett låga utbildningsstandard. 

Redan tidigt var tillströmningen av frivilliga tillhörande artilleriet 
eller marinen större än att de kunde utnyttjas inom SFK:s ram. Detta 
ledde till uppsättande av en del fristående förband, som uppträdde 
på andra platser. 

Det största av dessa var artilleriförbandet i Vasa, vilket under led
ning av major Bengt Bengtsson fungerade som utbildningscentral och 
depå för uppsättning av fältbatterier, samtidigt som det i viss ut
sträckning deltog i stadens luftvärn. Sammanlagda antalet här tjänst
görande frivilliga svenskar var 30 officerare och 200 underoffice
rare och manskap, huvudsakligen förutvarande underbefäl. Huvud
parten av de meniga utgjordes däremot av värnpliktiga finnar. Sam-
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manlagt uppsattes här under krigets lopp sju battei-ier, av vilka tre 
haubitsbatterier hunno insättas vid Summa, varjämte ett kanonbat
teri deltog på annat ställe på den karelska fronten. 

Nästa förband var luftvärnsdivisionen i Åbo under befäl av major 
C. E. Leven. Divisionen bestod av 3 luftvärnsbatterier, som Åbo
stad inköpt i Sverige. Det första av dessa var organiserat och eld
berett, när Åbo den 3 mars utsattes för ett fientligt luftanfall. Av
de härvid nedskjutna 12 ryska planen torde 6 få skrivas på batteriets
konto. Den 6 mars var ytterligare ett batteri färdigt, medan det
tredje ej hann uppsättas före fredsslutet. De i divisionen tjänstgöran
de 80 svenska frivilliga voro i viss utsträckning kompletterade med
finsk personal.

Med frivillig svensk marinpersonal uppsattes två förband, dels 
det s. k. marincfetachementet i Åbo, dels Pellingegruppen. Det först
nämnda detachementet, som stod under befäl av kapten E. 0. Tern
berg, bestod av 2 officerare samt 35 underbefäl och manskap ur 
flottan. Detachementet bemannade ett finskt luftvärnsbatteri upp
ställt på en ö utanför staden. Under tiden 15 januari-13 mars deltog 
det i avvärjandet av sammanlagt 19 flyganfall. 

Pellingegruppen slutligen bestod av kustartillerister under befäl 
av löjtnant S. A. B. Fredell, vilka bemannade vissa sjöfrontsbatterier 
i Pellingedistriktet. Styrkan var avsedd att uppgå till 175 man, men 
detta antal hade man icke uppnått före fredsslutet. 

H angöbatal jonen. 

I samband med det tysk-tyska krigets utbrott midsommaren 1941 
råkade Finland åter i krig med Sovjetunionen. På grund av Finlands 
samgående mecf Tyskland var svenska folkets allmänna inställning 
till frivillighjälp i detta nya läge långt mer resuiktiv än under vin
terkriget. Trots detta anmälde sig dock till en början rätt många fri
villiga på finska beskickningen i Stockholm. När OB orienterades 
härom och då han ansåg, att det skulle vara av stort värde ju fler 
svenska krigsmän, som kunde erhålla personlig kdgserfarenhet, in
gick han till Kungl. Maj :t med framställning om bemyndigande att 
i likhet med vad som skett under vinterkriget medge de frivilliga 
erforderliga avsked och tillstånd. Regeringen biföll denna framställ-
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ning den 4 juli och maximerade därvid det antal avsked och upp
skov m. m., som fick bifallas, till 5.200. 

För att underlätta arbetet med de frivilligas inregistrering m. m. 
bildades en särskild organisation, Finlandskommitten av år 1941, 
delvis bestående av personer, som ingått redan i 1939 års Finlands
kommitte. Kostnaderna för administration m. m. bestredos helt med 
för ändamålet insamlade medel. 

När denna nya Finlandskommitte skulle lägga upp sin verksam
het, var det många svåra frågor, som den tidigt kom att få brottas 
med. Den främsta sammanhängde med svenska folkets ändrade in
ställning till frivillighjälpen. Då det ju var att förutse, att största 
intresset för Finlands sak sannolikt var att finna hos dem som varit 
ute som frivilliga under vinterkriget, sökte man kontakt med led
ningen för Förbundet Svenska frivilligkåren. Dess verkställande ut
skott lät också i början av juli publicera följande meddelande: 

"Trots de i jämförelse med 1939/40 ändrade förhållandena och 
fastän omständigheterna omöjliggjort ett återuppsättande av Svenska 
frivilligkåren ha dock många forna ·medlemmar av kåren - offi
cerare, underofficerare och manskap - ånyo anmält sig villiga att 
träda i finsk krigstjänst. Vi hoppas att allt flera skola följa deras 
exempel till båtnad för sambandet mellan Sverige och Finland och 
i trohet mot den sekelgamla förpliktelsen att trygga Nordens östra 
gräns. I nuvarande läge skönjes icke någon annan väg, på vilken 
svenska män bättre kunna främja Finlands sak och försvaret av 
Nordens frihet," 

Skaran frivilliga växte rätt fort. Som man hade väntat sig, kom 
redan från början många som tillhört SFK och som tyckte att de 
den gången hade fått skiljas från "halvgjort arbete". Redan den 
4 juli hade sålunda 1 600 man anmält sig vid frivilligbyrån. Från 
finskt håll sattes emellertid denna gång strängare kvalitetskrav på 
deltagarna. För antagning fordrades sålunda: 

a) Genomgången fullständig militärntbildning,
b) uttrycklig anmälan till fronttjänst,
c) för fronttjänst bevisligen lämpad fysisk kondition och
d) politisk tillförlitlighet.
Dessa i och för sig mycket välmotiverade, men med hänsyn till sin

verkan rekryteringshämmande krav tyder på, att man inom det 
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finska högkvarteret önskade kunna disponera ett svenskt förband för 
direkt fronttjänst så snart som möjligt. 

Med anledning härav sattes som förstahandsmål att organisera en 
infanteribataljon med i huvudsak svensk sammansättning, dock för
stärkt med vissa smärre specialförband. Denna plan kunde också 
i allt väsentligt fullföljas. De frivilliga avreste efterhand civilklädda 
i små grupper till Åbo, där en särskild depå för bataljonen upprät
tats i Klassiska Lyceet. Efter slutlig antagning och utrustning sändes 
grupper m. m. eftel'hand till Hangöfronten, där fortsatt organisering 
skedde. Redan omkring den 9 augusti började man så småningom 
avlösa finska förband. I mitten av månaden hade den organiserade 
styrkan vuxit ut till tre kompanier, vilka då sammanfördes i batal
jonsförband. Ett 4. kompani tillkom senare. Bataljonschef var 
överstelöjtnant Hans Berggren och kompanichefer kaptenerna Jon 
Liljedahl, Malcolm Murray, Anders Grafströrn och Harald Bråken
hielm. Bataljonens officiella benämning blev Svenska frivilligbataljo
nen, förkortat SFB. Det sammanlagda antalet frivilliga, som kom 
att passera genom bataljonens rullor, var 815 man. På grund av de 
skärpta kvalitetskraven var utbildningsnivån vid Hangöbataljonen 
avsevärt bättre än vid SFK. Trots detta tog det dock sin tid, innan 
förbanden voro sammantrimmade för sina uppgifter. En starkt bi
trädande orsak härtill var den minst sagt blandade vapenutmstning
en, som huvudsakligen bestod av krigsbytesvapen med starka inslag 
av finsk, svensk och fransk materiel. Bataljonen fyllde dock snart 
de förväntningar, som ställts på den. 

På grund av att den insattes på Hangöfronten, kom den emellertid 
ej att deltaga i mera händelserika strider. Från slutet av juli och 
fram till mitten av september bestod verksamheten i första hand av 
befästningsarbeten och patrullföretag. Därefter drogs bataljonen för 
en tid tillbaka som reserv, och intensiva övningar igångsattes i av
sikt att få bort "ställningskrigsmentaliteten" och göra förbanden 
mäktiga att, om så p!lfordrades, även genomföra anfallsstrid. 

De första dagarna i oktober insattes bataljonen åter i frontlinjen. 
I mitten av månaden var stämningen inte den bästa, Den långa 
overksamheten i förening med ovisshet om målsättningen verkade 
tillsammans med det begynnande höstrusket och kylan deprimerande. 
Några frivilliga demonstrerade genom att begära avsked av poli-
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Foto ur bataljonens album i KrA) 
Ni marsch mot fronten. 

Nedan t. h. Frivilliga Hangöbataljonen med den finska lejonflaggan. 
T. v. Fri·villiga i Hangöbataljonen dekoreras.

Foto ur bataljonens album i KrA) 



tiska skäl. Andra åter - sannolikt med diametralt motsatt åskåd
ning - rymde till Waffen SS. Sedan vissa motåtgärder vidtagits 
inom bataljonen och efter det att fältmarskalk Mannerheim den 6 
november låtit förklara, att han ansåg bataljonens uppgift slutförd 
så snart Hangömottin likviderats, förbättrades stämningen åter. 

I början av november kunde man också iaktta tecken, som tydde 
på rysk evakuering av Hangöområdet. Det mest framträdande och 
tillika obehagligaste var, att det ryska artilleriets livaktighet ökade 
i hög grad. Tydligen sköt detta nu slut på sina ammunitionsförråd, 
så att dessa ej skulle falla i finnarnas händer. Hela tiden 9-23 
november fortgick eldgivningen. Vissa dagar t. ex. den 15 och 19 
i form av trumeld. Bataljonen led en del förluster8 och avlöstes där
för åter den 17 november för reorganisering och vila. Kort därpå 
utrymde ryssarna Hangö och den 4 december fick bataljonens för
stärkta 3. kompani tillfälle att som första förband beträda det åter
erövrade området och hissa finska krigsflaggan på "1. maj-torget". 

De sammanlagda förlusterna i stupade voro 31 man, alltså när
mare 4 °/o av totalstyrkan. Efter Hangös befrielse utfärdades den 
12 december order för hemresan. Den 15 avtackades bataljonen av 
fältmarskalk Mannerheim, som härvid uttalade sig mycket erkänn
samt om dess insats. Härefter verkställdes förbimarsch. Några dagar 
senare återvände bataljonen till Sve1·ige med ankomst till Stockholm 
den 20 december. 

Svirkompaniet. 

Sedan Hangöbataljonen upplösts efter återkomsten till Sverige, 
anmälde sig flera av dess medlemmar åter till fortsatt krigstjänst i 
Finland. Samtidigt inkomma frivilliganmälningar även från sådana, 
som icke tidigare varit ute. De flesta av dessa fingo efter nyår resa 
över till Finland, där de under januari--februari 1942 organiserades 
som ett eget kompani i det svensktalande finländska regementet 
IR 13. Den 2 februari 1942 anlände detta kompani till den s. k. 
Jandeba-fronten vid Svir, där det snart fick ett eget avsnitt.9 

8 IR 13 :s förluster under Hangökriget uppgick sammanlagt till 300 man och 
av dessa kom enligt Gallen "en tredjedel på den Svenska frivilligbataljonen, :mm 
pll landfronten sålunda bar belägringens tyngsta börda". 

0 Jandeba är en å som flyter in i Svir på Aunusnäset. 
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Kompaniets styrka växlade under årens lopp. Nya frivilliga ström
made till ganska rikligt under 1942, senare alltmer sparsamt. Av
gångarna visade motsatt utveckling. Redan 1942 lämnade 12 man 
kompaniet för tjänstgöring inom andra delar av Finlands krigsmakt. 
Antalet stupade detta år var 21. 15 man återvände ej efter tillända
lupen permission i Sverige. År 1943 var antalet stupade 3 och ej 
återvändande 25. Härtill kom några som begärde och erhöllo avsked, 
i vissa fall på grund av invaliditet. 

Sammanlagda antalet svenskar, som fr. o. m. 1942 t. o. m. freds
slutet 1944 kämpade i Finlands krigsmakt, uppgick till 530. Huru 
många av dessa som för längre eller kortare tider voro anslutna till 
Svirkompaniet går ej att fastställa på grund av ofullständiga rullor 
och kortregister. I februari 1942 bestod kompaniet av sammanlagt 
125 man och i maj samma år var antalet 160 - den största numerär 
det någonsin uppnådde. 

Ur de svenska myndigheternas synpunkt betraktades Svirkompa
niet som en fortsättning av Hangöbataljonen. Ramen för medgivan
den av avsked m. m., som lämnats i samband med att denna upp
sattes, räckte till även för Svirkompaniet. Värvning, administration, 
transporter, korrespondens och ekonomi sköttes liksom tidigare av 
Finlandskommittens frivilligbyrå. Svirkompaniets personella sam
mansättning var av i stort sett samma typ som Hangöbataljonens. 
Relativt talrikt företrätt var sålunda befäl av alla grader. Kompa
niet hade i huvudsak svensk organisation. Till en början var det 
organiserat på två gevärsplutoner och en tung pluton, vilken senare 
likväl var betydligt starkare än motsvarande svenska pluton vid 
denna tid. Efterhand som kompaniets styrka avtog, ändrades orga
nisationen. Vid midsommartiden 1944 bestod det, förutom stab och 
tross, av en jägarpluton och en gevärspluton båda starkt reducerade. 

Om kompaniets fortsatta öden må följande anföras. Under 1942 
utfördes en rad patrullföretag, frontframflyttningar och motanfall, 
varvid kompaniet städse visade god stridsduglighet. Året 1943 och 
våren 1944 voro mera lugna. Sommaren 1944, då man väntade sig 
större ryska anfall på Karelska näset, omflyttades IR 13 till detta 
frontavsnitt, Där utkämpade regementet en rad mycket hårda stri
der, varunder det svenska frivilligkompaniet upprepade gånger fick 
goda vitsord för visad tapperhet och mod. Förlusterna blevo stora. 

27 



(Foto. C. 0. Nilsson) 
Be·väpningen 'Var brokig. 

(Foto C. 0. Nilsson) Ka·velbro hygges bakom fronte, 



i 
-

,' 
- . 

' 
• 

(Foto C. 0. Nilsson) 
Eldberedda i gryningen. 

11 man stupade, 27 sårades och 2 rapporterades som försvunna. En 
och annan frivillig anlände fortfarande som förstärkning, men till
flödet var ingalunda av sådan omfattning, att förlusterna på något 
sätt täcktes. Sin sista strid genomkämpade det starkt reducerade 
kompaniet den 1 augusti 1944, då det insattes till artilleriunderstödd 
spaning för att återknyta den under svår reträtt förlorade känningen 
med de anfallande ryssarna. När kompaniet upplöstes i Åbo den 16 
september 1944, efter det att vapenstilleståndet mellan Ryssland och 
Finland hade ingåtts, utgjordes hela den stridsdugliga styrkan av 
endast 2 officerare och 14 man. Av dessa voro blott 5 osårade. Ett 
klarare och mer hedrande bevis på de frivilligas förmåga att härda 
ut till det bittra slutet finns knappast. Som kompanichefer tjänst
gjorde efter varandra dåvarande kaptenen Richard Nilsson, rytt
mästare Stig Möllersvärd och löjtnant Axel Hård af Segerstad. 

"Norgebataljonen" - I. halvbataljonen I 10. 

Efter tyskarnas förkrossande nederlag i Ryssland vintern 1942-. 
1943 och samtidiga motgångar i Nordafrika började de allierades 
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slutseger efterhand framstå som alltmer säker. I takt därmed ökades 
i de härtagna nordiska staterna hoppet om befrielse från den tyska 
ockupationen. Vägen dit syntes visserligen alltfort lång och svår, 
men på skilda sätt började man alltmer aktivt och intensivt arbeta 
på att förbereda den annalkande frigörelsen. I Norge ökades arbetet 
inom "hjemmefronten", och allt fler vapenföra män togo sig ut ur 
landet och anslöto sig antingen till de militära utbildningslägren i 
England och Canada eller till den "polisutbildning", som med sven
ska statsmakternas medgivande pågick i Sverige. Snart nog uppstod 
också en tanke på aktiv svensk frivilligmedverkan i den väntade 
befrielsekampen. I slutet av år 1944 organiserades det s. k. Svensk
norska frivilligförbundet. Dess mål blev att sätta upp svenska frivil
ligförband, vilka skulle insättas i anslutning till de i Sverige utbil
dade norska polistrupperna. 

Under februari 1945 startade förbundet inskrivning och viss förut
bildning av medlemmar, vilka förbundo sig till krigstjänst i Norge. 
Förbundet tog också kontakt med de svenska militära myndigheterna 
och försäkrade sig om deras medverkan. Efterhand steg antalet an
mälda frivilliga, och den 15 mars 1945 ingick man till OB med 
framställning om att en del av de frivilliga måtte inkallas till extra 
utbildning avsedd att förbereda deras fortsatta verksamhet. t:JB 
vidarebefordrade framställningen till Kungl. Maj:t med påskriften 
"ur militär synpunkt intet att erinra". Denna till synes kallsinniga 
inställning måste ses mot bakgrunden av att man inom den svenska 
militära ledningen vid denna tidpunkt var fullt upptagen av för
arbeten för att om så erfordrades kunna insätta krigsorganiserade 
svenska förband för Norges och Danmarks frigörelse.10 Åt dessa 
planer kunde man emellertid vid tiden för Svensk-norska frivillig
förbundets ovannämnda framställning inte ge någon som helst of
fentlighet. Ett bifall till frivilligförbundets framställning var emel
lertid önskvärt närmast som en säkerhetsventil, vilken medgav ut
lopp för en hos många svenskar länge ackumulerad vilja att hjälpa 
norrmännen. Framställningen bifölls av regeringen den 6 april. 

Organiserandet av frivilligförbanden framkallade denna gång en 

10 En redogörelse härför - "Planläggningen RN-RD"
Aktuellt och Historiskt 1956. 
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rad delikata spörsmål. Tyskland var ju allt fortfarande en krig
förande stat, och enligt Haag-konventionen av år 1907, som Sverige 
biträtt, ägde neutral stat inte rätt medge, att stridande styrkor vilka 
voro avsedda för endera av de krigförande, uppsattes inom dess om
råde. De frivilligförband, som nu skulle organiseras, måste emel
lertid sättas upp i Sverige, då ju Norge inte kunde ta emot de fri
villiga inom eget territorium på samma sätt som Finland gjort 1940 
och 1941-1944 för att sedan självt ombesörja deras utrustning och 
organisation, Man tillgrep då utvägen att av de frivilliga uppsätta ett 
allt igenom svenskt förband, som sammandrogs till "särskild utbild
ning" på Trossnäs fält, Värmlands regementes gamla övningsplats 
strax väster om Karlstad. Hur man sedan tänkt sig bataljonens rätts
liga ställning, framgår inte av tillgängliga handlingar. Sannolikt räk
nade man väl dock med, att förhållandena, när bataljonen en gång 
kunde komma att tillsammans med de norska polistrupperna gå över 
gränsen, skulle vara sådana, att Haag-konventionen då ej längre 
gällde. 

Vad de ekonomiska villkoren beträffar, voro de frivilliga på 
grund av den valda organisationsformen helt jämställda med inkal
lade svenska beredskapsmän, så länge de befunna sig på svensk bot
ten. Efter insättandet i Norge skulle norska staten helt övertaga 
omsorgen om bataljonen och dess personal. 

Sättet för anmälan blev också särpräglat denna gång. I korthet 
gick anställningen till så, att frivilligförbundet genom lokala kom
mitteer eller kontaktmän mottogo anmälan från de frivilliga. Där
efter inlämnades namnuppgifterna till centrala värnpliktsbyrån, vil
ken i sin tur gav de lokala militära registreringsmyndigheterna order 
att inkalla de frivilliga till I. bataljonen I 10. Antalet inskrivna var 
mångfaldigt större än antalet inkallade. Detta berodde på flera 
orsaker. Den främsta var, att tiden från frivilligrörelsens start intill 
dess att tyskarnas kapitulation gjorde ett insättande överflödigt var 
så kort, att endast en mindre del av ansökningarna hunno behandlas. 
Sammanlagda antalet till förbundet inkomna frivilligansökningar lär 
enligt tyvärr okontrollerbara underhandsuppgif ter ha uppgått till 
omkring 5.000. Antalet som hann inställa sig i tjänst var i det allra 
närmaste 700 man. 

Inryckning skedde efter hand till Södermanlands pansarregemente, 
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(Foto Text & Bilder) 

Förutbildning 
i civil regi. 

där befälet inträffade den 23 april och första omgången av de me
niga tre dagar senare, varefter organisering ägde rum. Materielen 
var helt igenom svensk och utgjordes av utrustningen för den ba
taljon, vars namn förbandet samtidigt övertog. 'A ven kronans hästar 
och motorfordon fingo disponeras. Efter genomförd organisering 
transporterades förbandet till Trossnäs fält, där övningar påbörja
des i syfte att ge bataljonens olikartade element enhetlig infanteri
utbildning.11 Därjämte ägnades viss tid åt kompletterande teknisk 
utbildning, främst röjning av tysk minmateriel. 

Sammanfattningsvis torde kunna sägas, att Norgebataljonen på 
grund av att den var sammansatt av så många i utbildningshänseende 
olikartade element ej kom upp till samma standard som övriga sven
ska infanteriförband hade vid krigsslutet. En del av truppen hade 
tidigare tillhört andra frivilligförband. Sålunda hade 52 ingått i 

11 Endast något mer än 50 0/o av de frivilliga hade tidigare tillhört infanteriet. 
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SFK, 13 i Hangöbataljonen och 16 tillhört Svirkompaniet, Omkring 
15 man hade tidigare varit s. k. Spanienfrivilliga. 

Bataljonen behövde aldrig sättas in, Den 7 maj kapitulerade tys
karna i Norge, den 10 gingo de norska polistrupperna över gränsen, 
och redan den 12 hade förhållandet utvecklats så gynnsamt, att che
fen för armen fick i uppdrag att till bataljonen vidarebefordra föl
jande meddelande: 

"Norska regeringen hyser den varmaste tacksamhet mot dessa 
svenskar, för att de varit beredda att riskera sina liv, då man vän
tade krigshandlingar i Norge, men som förhållandena nu utvecklat 
sig, finner norska regeringen det icke nödvändigt att få bistånd av 
dessa frivilliga till polistjänst." 

I samband därmed delgavs bataljonen befallning att snarast återgå 
i fältdepå och därefter verkställa hempermittering av personalen. 

Skandinaviska kdren. 

Kort före utbrottet av kriget mellan England och Boenepublikerna 
år 1899 beslöt en skara skandinaver vid ett möte i Pretoria att bilda 
en skandinavisk frikår, som skulle kämpa på boernas sida mot eng
elsmännen. Initiativtagare va1· ingenjör Christer Uggla, och under 
hans ledning satte man i gång med organisering av de frivilliga. 
Snart nog hade ett 90-tal man anmält sig, och som chef utsågs en 
veldkomett Flygare och till hans närmaste man Erik Ståhlberg, 
bägge svenskar. Kåren utrustades liksom övriga boenrnpper som 
beridet infanteri, och regeringen lämnade vagnar med dragoxar till 
trossen

) 
proviant, beväpning och ammunition. Varje deltagare till

försäkrades medborgarrätt och belöning ställdes i utsikt, när kriget 
lyckligen avslutats. I övrigt utgick ingen som helst lön. Bland de 
frivilliga ingick svenskar, finnar, danskar och norrmän (nämnda i 
ordning efter antal). De flesta av dem hade i en eller annan befatt
ning arbetat vid gruvorna i Johannesburg, och många voro f. d. 
sjömän. Sammantrimningen till ett beridet infanteriförband var där
för inte så lätt, men med god vilja och raskt humör grep man sig 
verket an, och den 16 oktober kunde kåren, som då räknade 50 man, 
lämna Pretoria efter att först ha paraderat för president Krilger, 

I slutet av november anslöt sig kåren till de boertrnpper, som höllo 



(Foto har ställts till förfogande av Hj. Uggla) 
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Skandinaviska kårens första kontingent 

1"\tl onument över 
skandinaverna, 
som stupade vid 
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En avdelning av Skandinaviska kåren till hiis. 



staden Mafeking innesluten. Här kvarblev den under tre veckor och 
gjorde sig under tiden känd för sitt raska uppträdande. När det 
var fråga om något särskilt farligt företag, vartill �an behövde 
frivilliga, såsom exempelvis för att lokalisera engelska minor, snappa 
bort hästar från engelska kavalleriförband eller att spränga. järn
vägslinjer, anmälde sig alltid mer än tillräckligt antal skandinaver. 
Tiden användes också för att förbättra den enskilda skjututbild
ningen och förbandets stridsutbildning. 

I slutet av november sändes kåren söderut tillsammans med de 
boertrupper, som i trakten av Magersfontein skulle avvisa en engelsk 
undsättningskolonn på väg mot Mafeking. På eftermiddagen den 
9 december grupperades boernas huvudstyrka, omkring 1 500 man, 
längs en långsträckt ås, som spärrade engelsmännens framrycknings
väg. 

Den 10 december framsköts "tre kommandon" som förposter fram

för åsen för att under natten säkra mot engelsk överrumpling. Det 
mellersta av dessa var uttaget ur skandinaviska kåren och omfattade 
3 officerare och 49 man. Chef var den redan omnämnde Ståhlberg. 
Sidokommandona tillhörde andra boertrupper. 

Om vad som närmast hände berättar kapten J. Allum följande: 

"Det var en regnig, mörk natt; manskapet led svårt af kölden, som 
vid denna årstid kan vara ganska stark. Allt var lugnt tills vid 
half 4-tiden på morgonen; då hördes några skott långt till höger, 
så var det åter tyst några sekunder, kanske en minut, hvilken för 
dem, som i den yttersta spänning lågo och väntade, föreföll som en 
hel evighet - det var så tyst, att de kunde höra hjärtat klappa i 
bröstet. Då var det plötsligt som ett eldhaf slagit ut från foten af 
bergskammen på boernas högra flygel, och i nästa ögonblick gen
ljöd luften av mausergevärens smattrande, de sårades skrik och 
hurrarop och kommandorop från de framstormande engelsmännen. 
Detta varade ungefär en kvart; så blef allt tyst igen; engelsmännens 
första stormning hade tillbakaslagits med stora förluster. Boerna 
hade låtit engelsmännen, som i mörkret marscherade i slutna kolon
ner, komma helt nära, innan de öppnade en ödeläggande eld." 

Strax före klockan fyra på morgonen, i själva daggryningen, sågo 
skandinaverna, vilka voro grupperade i en lång gles skyttelinje, eng
elsmännen nalkas i täta kolonner på knappa 100 m avstånd. Skan
dinaverna öppnade nu en rasande snabbeld. Enligt en uppgift av 
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deras chef, Ståhlberg, sköt varje man till att börja med en 18 a 20 
skott i minuten. Engelsmännens förluster blevo fruktansvärda. Deras 
chef, general Wanchope, stupade med detsamma och hans närmaste 
man, överste Donovan, likaledes. De engelska trupperna voro dock 
elitförband, regementen ur den högländska brigaden, och trots sina 
förluster veko de ej. I halvskymningen kunde de dock inte se mycket 
av de väl gömda skandinaverna, och deras eld blev därför ej av 
större verkan. Efter omkring en halv timmes strid lyckades emeller
tid en styrka på omkring 200 man ur Seafort5 regemente kringgå 
skandinavernas högra flygel, och därefter blev det stor manspillan 
även hos dem. Trots detta höllo de ut i det längsta, Ej en enda man 
försökte fly, utan alla kämpade vidare. Framemot sextiden på mor
gonen insåg man emellertid, att ställningen var ohållbar. Närmare 
hälften av den lilla styrkan hade stupat, och de flesta andra voro 
sårade. Ståhlberg själv hade träffats av ett skott i bröstet och ett i 
höften och var urståndsatt att längre leda de sina. På initiativ av 
en käck norrman, Einar Olsen från Mandal, igångsatte nu de som 
ännu kunde röra sig - inalles 17 man - ett anfall mot de engels
män som tagit dem i ryggen. Trots den stam övermakten slog sig 
8 man igenom och uppnådde boernas huvudställning medförande 5 
fångar, som de tagit på vägen. 22 man hade stupat och 22 samt-
liga sårade blevo engelsmännens fångar. 

Genom denna skandinavernas uppoffrande strid skapades förut
sättning för boernas seger över engelsmännen denna dag. 

Efter striden vid Magersfontein sändes kåt·ens återstod till Bloem
fontein, där den reorganiserades, sedan 80 nya frivilliga tillstött. 
Deras fortsatta verksamhet skulle dock ej komma att räcka länge. 
De ingingo nämligen i de boertrupper under general Cronje, som den 
27 februari år 1900 tvangs kapitulera inför genel'al French vid Paar
deberg. 

Trots detta är det ej för mycket sagt att Skandinaviska kåren 
väl hävdat sitt och sina landsmäns anseende både bland vänner och 
fiender. 

Svenska brigaden. 

Ar 1917 hade i Finland den ryska marsrevolutionen kommit hop
pet om frihet och självständighet att växa sig allt starkare. Tidigt 
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under året genomfördes en rad åtgärder avsedda att förbereda en 
definitiv frigörelse från Ryssland. Bland dessa ingingo främst all
männa val, vilka resulterade i bildandet av en på svag borgerlig 
majoritet stödd regering. Samtidigt började man också i hemlighet 
organisera s. k. skyddskårer, vilka skulle ge erforderlig kraft åt fri
hetssträvandena och medverka till ordningens upprätthållande. 
De inre politiska motsatsförhållandena voro dock mycket stora. Mot 
regeringen stod en stark minoritet, vars handlande i stor utsträck
ning påverkades av händelseutvecklingen i Ryssland. Främst ledde 
detta till att oppositionen som motvikt mot de ovannämnda skydds
kårerna började organisera "röda garden" avsedda att bli storm
trupper i en kommande revolution. Dessa beväpnades efterhand med 
vapen som erhölls från de inemot 80.000 man starka ryska trupper 
vilka alltjämt stodo kvar i Finland. När man slutligen den 6 de
cember hade hunnit så långt, att Finlands självständighet proklame
rades, hade den intikespolitiska situationen nått bristningsgränsen. 
Vissa sammanstötningar mellan skyddskårer och röda garden hade 
ägt rum redan tidigare, men den 28 januari gjorde sig de röda genom 
öppen revolt till herrar i Helsingfors. Samtidigt hade i norr en vit 
arme börjat organiseras under Mannerheims ledning, och samma dag 
som de röda gjorde sin kupp i Helsingfors, avväpnade skyddskårerna 
samtliga ryska garnisoner i Sydösterbotten. 

Den sittande svenska ministären Eden önskade i princip ett fritt 
Finland - Sverige var den stat som först av alla erkände Finlands 
självständighet - men ville inte ingripa i inbördeskriget. Detta 
berodde främst på den här i landet på många håll rådande åsikten, 
att striderna i Finland närmast gällde sociala frågor och inre refor
mer. De svenska socialdemokrater, som tillsammans med liberalerna 
sutto i ministären Eden, ansågo sig varken böra eller kunna ta 
ställning mot sina finska partivänner. 

I Finland kom emellertid de inrikespolitiska stridsfrågorna rätt 
snart att stå tillbaka för frågan om Finlands frigörelse och om den 
gamla från svensktiden ärvda rättsordningens bibehållande. 

I vidsträckta kretsar av det svenska samhället delade man inte 
regeringens uppfattning utan önskade på allt sätt stöda den finska 
frihetskampen. Vädjanden från flera olika grupper och deputa
tioner åstadkomma dock ingen ändring i regeringens hållning. När 
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Löjtnant Runeberg 
(t. ·v.) och hans kom
panistab i Usikyllä. 

dess ställningstagande blev fullt klart, sökte man i stället organisera 
frivillighjälp. Bl. a. öppnades i Stockholm en anmälningsbyrå för 
frivilliga. Från finskt officiellt håll framställdes önskemål om mili
tärt utbildat folk - 25 officerare och 200 underofficerare samt 50 
artillerister och 50 kulsprutemanskap - jämte vapen. Denna vädjan 
väckte i Sverige stark genklang särskilt bland den fast anställda 
personalen, som anmälde sig i hundratal. Regeringen, som inte ansåg 
sig kunna bifalla framställningen om vapenhjälp, ville dock inte 
hindra enskilda svenskar att gå ut som frivilliga och utfäste sig 
därför att välvilligt behandla inkomna framställningar om avsked. 
Samtidigt försvårades dock den enskildes ståndpunktstagande i detta 
hänseende genom att garanti ej lämnades för vederbörandes återin
träde i svenska armen efter krigets slut. 

Den 2 februari konstituerade sig föreningen "Finlands Vänner", 
som härefter ledde frivilligarbetet. Den 10 februari beslöt denna för
enmg att söka organisera ett av militärutbildade rikssvenskar be-
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stående förband. Med hänsyn till det intresse, som först mötte före
taget, ansåg man sig kunna sätta upp en brigad om tre bataljoner. 

Värvningspropagandan mötte dock redan från början stora svå-
righeter. Den socialdemokratiska pressen tog genomgående starkt av
stånd från frivilligrörelsen, och regeringen erinrade om den svenska 
lagens förbud mot värvning till främmande krigstjänst. Slutet blev 
att all värvning och organisation måste förläggas helt utanför lan
dets gränser. Det sammanlagda antalet i Svenska brigaden inskrivna 
kom därför ej att överstiga 803 man. 

De första frivilliga anlände den 2 mars till Torneå, varifrån de 
fortsatte till Uleåborg, som utvalts till organisationsort. Det relativt 
ringa antal frivilliga, som vid denna tid hunnit över till Finland, 
gjorde att brigaden, när den lämnade Uleåborg, blott bestod av en 
svag bataljon om 340 man. Denna var organiserad på 2 gevärskom
panier, 1 kulsprutekompani, 1 pionjäravdelning, 1 skidlöparedetache
ment och en sjukvårdsgrupp m. 111. Chef för brigaden var kapten 
Hj. Frisell, bataljonschef löjtnant F. Bennich-Björkman, kompani
chefer löjtnanterna N. Wickström och L. Runeberg, varjämte löjt
nant E. Reichenberg var chef för kulspruteplutonen. Gevärskompa
nierna vorn avsevärt reducerade och omfattade vardera endast om
kring 100 man. Till sv1lrigheterna i samband med uppsättandet bi
drog svenskt förbud mot vapenexport samt att avsked för fast an
ställd militär personal bifölls endast i snävt begränsad omfattning. 

Den 26 mars erhöll bataljonen order att bryta upp från Uleåborg 
för att sluta sig till de finska midskrafter, som belägrade Tammer
fors. Redan den 28 på morgonen insattes bataljonen för att utfylla en 
lucka mellan ett par anfallande stridsgrupper. Under framryckningen 
i en dal mellan tvenne höjder utsattes svenskama för en mördande 
eld och ledo svåra förluster - 14 stupade och 24 sårade av vilka 4 
sedan dogo - men kunde dock taga sitt anfallsmål. Vid den slut
liga stormningen av Tammerfors den 3 april ingick Svenska briga
den i den mellersta av tre anfallsgrupper. Även under de här ut
kämpade striderna voro förlusterna stora, 12 stupade och 31 sårade, 
men brigaden löste väl sina tilldelade uppgifter och gjorde sig känd 
som en effektiv stöttrupp. Kännedomen om vad den här utfört spred 
sig även till Sverige och medförde att en ny våg frivilliga reste ut. 
Under en viloperiod i Lempäälä rekonstruerades brigaden och ut-
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ökades tack vare de nyanlända, så att den den 20 april omfattade 
480 man. Under senare delen av april deltog brigaden i förföljnings
och inringningsoperationerna söder om Tammerfors, närmast i offen
siven mot Valkeakoski, där den användes som lättrörlig förtrupp 
med stor marschförmåga. Bland de sista företag den var med om var 
en kringgångsoperation natten till den 29 april för att avskära för
bindelserna för de mot Lahtis retirerande röda trupperna. K ven undet· 
denna tid tillströmmade nya frivilliga så att brigaden vid intåget i 
Helsingfors uppgick till över 500 man. 

Under alla dessa operationer framstod brigaden som ett elitför
band. Vid bedömandet av dess insats måste man emellertid betänka, 
att den trots allt hade en relativt god tillgång på aktivt långtidsut
bildat svenskt militärt befäl och att huvuddelen av truppen genom
gått svensk militärutbildning. De finska förband, som den jämfördes 
med, voro genomgående helt nyuppsatta och med undantag av de 
finska jägare, som genomgått tysk militärutbildning och som nu an
vändes som befäl vid nyuppsättningar av finska förband, hade de 
finska trupperna praktiskt taget ingen militärutbildning att falla 
tillbaka på. 

De S panienfrivilliga. 

Det var den 18 juli 1936 som de spanska generalerna under led
ning av Franco inledde upproret mot den då sittande folkfrontsrege
ringen. Franco erhöll från början hjälp av det fascistiska Italien 
och senare även av Hitler. Den hetsiga ideologiska kamp, som under 
flera år hade förts mellan å ena sidan fascister och nazister och å 
andra sidan demokrater och kommunister, kom på Spaniens jord att 
övergå till en blodig strid. 

Revolten utlöste motåtgärder från fascismens fiender även utanför 
Spaniens gränser. Redan i ett mycket tidigt skede började en stark 
tillströmning av utländska frivilliga, vilka önskade ställa sina tjäns
ter och liv till den spanska regeringens förfogande. Bland de först 
anlända utgjordes det stora flertalet av landsflyktiga antifascister 
från länder, där nazism eller fascism segrat, Bland dessa människor 
var inslaget av kommunister mycket stort, och detta medförde 61. a., 
att de första frivilligförbanden på revolutionärt kommunistiskt 
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maner organiserades som 100-mannagrupper, kallade centurior. Sina 
namn erhöllo dessa efter namnkunniga antifascister, och sålunda kom 
det sig att bland de första internationella förbanden även fanns en 
centuria "Thälmann". I detta förband, som för första gången var 
i strid den 30 augusti 1936, insattes de fåtaliga svenskar och övriga 
skandinaver, som vid denna tid funnit sin väg dit. Förbandets abso
luta huvuddel utgjordes dock av tyskar. 

Efterhand strömmade allt flera frivilliga till. Liksom kommunis
terna ännu dominerade frivilligförbandet, tog de sig an rekt-yteringen 
av frivilliga i respektive hemland. I början av november svällde 
centuria Thälmann ut till en bataljon om fyra gevärs- och ett kul
sprutekompani och sattes samtidigt in till försvar på Madridfronten. 
Annu så länge voro dock svenskarna där rätt fåtaliga, Den första 
större gruppen svenskar och andra skandinaver anlände i januari 
1937, och under en reorganiseringsperiod, då bataljonen dragits ur 
fronten för att vila och få sina kadrar fyllda, sammanfördes huvud
delen av skandinaverna till 3. kompaniet, där de flesta svenskarna 
samlades på en sektion motsvarande svensk pluton - med Sixten 
Olsson - en f. d, fast anställd furir på I 10 som sektionschef. 
Vissa svenskar tjänstgjorde även på andra håll, bl. a. vid bataljonen 
"Edgar Andres" kulsprutekompani samt vid batterierna "Thälmann" 
och "Argument Dimitrov". I början av mars 1937 uppgick det sam
manlagda antalet svenskar i spansk krigstjänst till omkring 50. 

Snart nog kom tillströmningen av frivilliga att för en tid dämpas 
genom en rad åtgärder från olika regeringars sida. I känslan av att 
bl. a. en allt för våldsam tillströmning av frivilliga och mer eller 
mind1·e maskerade "frivilligförband" kunde komma att medföra fara 
för en utveckling av det spanska inbördeskriget till allmänt krig, 
hade den franska regeringen redan den 1 augusti 1936 tagit initiativ 
till en överenskommelse om nonintervention i det spanska inbördes
kriget, I slutet av augusti hade alla de viktigaste europeiska makter
na, däribland England, Tyskland, Italien och Sovjetunionen anslu
tit sig till det franska förslaget. Detta hindrade dock inte Rom och 
Berlin från att lämna Franco fortsatt hjälp liksom inte heller ryssarna 
från att understödja regeringen. England följde däremot strikt över
enskommelsen, och den 9 januari 1937 meddelade den engelska re-
geringen, att den på spanska inbördeskriget skulle tillämpa 1870 
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års "Foreign Enlistment Act", vilken förbjöd engelska undet·
såtar att taga värvning på någondera sidan. Sverige följde den av 
England inslagna vägen, och den 5 mat·s samma år utfärdades en 
lag, som stadgade fängelsestraff under högst 6 månader eller dags
bötet för svensk medborgare, som tog värvning till krigstjänst i 
Spanien. Då det redan tidigare hade visat sig, att många frivilliga 
för att underlätta sin utfärd mönstrat på någon båt, som var på väg 
till spansk hamn, och sedan helt enkelt hade rymt där, stadgade lagen 
också skyldighet för befälhavare på svenskt fartyg, som anlöpte 
Spanien, att icke medtaga passagerare, som ej hade särskilt utrese
tillstånd, samt att förbjuda besättningen att landstiga i Spanien, 
därest tjänsten ej så krävde. Samtidigt utfärdades föreskrifter om 
skärpning av utresekontrollen i vad avsåg Spanien. Dessa bestämmel
set försvårade tillströmningen av frivilliga men kunde inte förhindra 
den. Det närmaste resultatet blev, att värvningen fortsatte "under 
jorden" och att den organisation, som skötte om de frivilligas vi
darebefordran, lade upp reserouter, vilka ej nämnvärt stördes av de 
utfärdade förbuden. För svenskarnas del organiserades det hela i 
regel så, att de frivilliga av viss täckorganisation försågs med pass 
till Frankrike och med biljett för resa genom Tyskland till Paris. 
Där togos de sedan om hand av en annan organisation, som utläm
nade nya pass och nya biljetter, så att målet för färden nåddes. 

Tillströmningen av frivilliga var våren 1937 alltjämt så stor, att 
inte blott lidna förluster täcktes - avgångarna i stupade, sårade och 
sjuka voro redan tidigt rätt stora12 

- utan även att en utvidgning 
av förbanden kunde äga rum. De frivilliga utgjordes emellertid i 
mycket hög grad av militärt outbildade, vilket nödvändiggjorde viss 
utbildningsverksamhet. Visserligen disponerade francosidan ännu så 
länge endast över milisförband, som voro lika lösligt organiserade 
som regeringssidans, vartill kom förband av morer, vilka senare 
dock uppvisade betänkliga svagheter, när de råkade ut för mot
gångar. Men trots detta ansåg sig regeringssidans militära myndig
heter nödsakade att genomföra en allmän uppryckning på utbild
ningsområdet. Efter de mycket blodiga striderna vid Jarama samt 

12 Under striderna om Madrid i februari och mars 1937 förlorade skandina
verna 40 man av 75. 
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den segerrika men samtidigt förlustbringande kampen mot italienarna 
vid Guadalajara i mars 1937 drogs bataljonen Thälmann åter ur 
fronten för genomgripande omorganisation och utbildning under 
tre månader. Denna stördes dock i hög grad av brist på trupp vid 
fronten, vilken medförde, att utbildningsförbanden ofta samtidigt 
måste utnyttjas som strategiska reserver och sålunda sättas in i strid 
då och då även under sin utbildningsperiod. 

Den nu följande utbildningstiden synes ha varit en relativt besk 
medicin att svälja för de frivilliga. Härtill kom att en rad mer eller 
mindre motbjudande attribut till militärtjänsten samtidigt infördes, 
vilka under den första rent revolutionära tiden lyst med sin från
varo. Undel' maj ägde sålunda allmän uniformering rum och unifor
merna försågos även med gradbeteckningar. Man måste "plutselig 
optre militrert, gj0re honn0r og stå i givakt foran foresatte, som 110 
hade fått sydd gyllne striper på uniformen" säger en dansk deltagare. 
Det höll också på att komma till en kris och kommissariema fick 
en bråd och het tid med att förklara förändringens behövlighet. Som 
ett starkt biträdande skäl till förändringen framhölls, att de ut
skrivna vämpliktiga spanjorerna, som vid denna tid stuckos in i 
förbanden, ej hade samma starka klassmedvetna kampglöd som de 
frivilliga och att det därför var nödvändigt att ge befälet ökad 
auktoritet. De skandinaviska frivilliga insåg snart nödvändigheten av 
det skedda, särskilt s0111 de själva tidigt kunnat konstatera sorgliga 
och ofta oreparabla följder av spanjorernas brist på självdisciplin. 

Under den här skildrade utbildningstiden fortsatte tillströmningen 
av svenskar och andra skandinaver, och det skandinaviska kompa
niet kunde åter reorganiseras. Hösten 1937 överflyttades kompaniet 
till en i övrigt av österrikare organiserad bataljon "Den 12 feb
ruari".13 Denna bataljon ingick liksom bataljonen Thälmann i XL 
brigaden. Orsaken till överflyttningen synes ha bottnat i vissa miss
hälligheter mellan bataljon Thälmanns tyska ledning och skandina
verna. 

Redan på våren 19 3 7 hade den tidigare väckta men då fallna frå
gan om internationell överenskommelse i syfte att återkalla alla fri-

t,i Sil benämnd efter dagen för Dollfuss' blodiga nedkämpande av austromarxis
tcrna i \'fien t 934. 
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villiga ånyo tagits upp inom den av de intresserade makterna bil
dade noninterventionskommitten. Frågan föll dock även denna gång 
µå grund av allmän oenighet. Under tiden gick striderna vidare. 
Detta år började Franco småningom få ett alltmera bestämt övertag. 
För regeringssidan blev det därför nödvändigt att genomföra en om
fattande reorganisation. Vid de som elitförband ansedda internatio
nella brigaderna uttunnades den ursprungliga kadern genom nybild
ningar av lägre förband, i vilka ett allt större antal spanska rekryter 
insattes. I samband härmed fick skandinaverna bilda en egen batal
jon "Hans Beimler", där svenskarna tillsammans med norrmännen 
samnunfördes på ett eget kompani kallat "Georg Branting-kompa
niet". Av bataljonens övriga kompanier var ett danskt-finskt-est
niskt kallat "Martin Andersen Nexö-kompaniet" och ett katalanskt. 
Kompanierna var liksom alla andra spanska kompanier vid denna 
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tid indelade i en liten stabsgrupp om 5 m8,n, varibland en kompani
kommissarie, och 3 sektioner, vardera bestående av 2 plutoner om 
3 grupper. Grupperna voro mycket små och räknade endast en 
gruppchef och 4 man. Plutonens sammanlagda styrka var plutonchef 
och 15 man, medan sektionen utgjordes av sektionschef och 32 man. 
Understundom kunde kompaniet förstärkas med extra underhålls
förband. I det svenska kompaniet ingick sålunda en sjukvårdssektion 
på ett 30-tal man. 

Sedan regeringen Caballeros trätt tillbaka i maj 19 3 7 och efter
följts av regeringen Negrin återupptogs strävandena atttillbakadraga 
de internationella frivilliga. Och den 21 september 1938 framlade 
konseljpresidenten ett regeringsbeslut "att omedelbart och fullständigt 
draga tillbaka alla icke-spanska deltagare i kriget som enrollerats i 
regeringssidans krigsmakt efter den 16 juli 1936". Beslutet hade när
mast till följd, att en internationell militärkommission organiserades 
med uppgift att kontrollera tillbakadragandet av de icke-spanska 
stridande på regeringssidan. Den 16 oktober ankom kommissionen 
till Barcelona och började genast sina förberedelser för att biträda 
vid och kontrollera de frivilligas hemsändande. Detta kom dock att 
gå rätt långsamt, närmast på grund av de franska myndigheternas 
rigorösa kontroll samt vägran att motta andra än dem som omgående 
kunde återsändas till annat land. Vidare tog den noggranna bok
föring, som påtvingades militärkommissionen, och svårigheten att 
genomföra kontrollåtgärderna i de spridda lägren, rätt lång tid, vilket 
allt medförde, att inte ens frivilliga från sådana länder, som utan 
vidare återtogo egna medborgare, kommo att avtransporteras från 
Spanien förrän i slutet av 1938. Huvudgruppen av svenskarna, som 
tillbragt väntetiden i ett hopsamlingsläger i S:t Quirze de Besaura, 
avreste den 5 december, och ett par dagar senare anlände de "hem 
till gamla Sverige och lutfisken, äran och arbetslösheten", som en 
av deltagarna uttryckte saken för intervjuande journalister. 

De frivilligas återinfogande i det svenska samhället gick i stort sett 
relativt lätt. Inga förföljelser mötte dem på arbetsplatserna, och de 
kommunistiska försöken att propagandistiskt utnyttja Spanienkäm
parna för politiska syften ebbade snart ut. De flesta frivilliga syntes 
vid denna tid vara mest angelägna att framhålla, att världsdemokra
tin var det mål de slagits för och icke världskommunismen. 
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Det kan till slut vara av intresse att söka besvara frågorna varför 
de enskilda frivilliga i alla de ovannämnda förbanden gått ut, vilka 
förutsättningar de haft att lösa sina uppgifter samt slutligen huru 
de uppträtt. 

När det gäller att söka klarlägga motiven för frivilliganmälan bör 
först som sist framhållas, att det oftast inte legat blott ett motiv 
bakom den enskildes ställningstagande utan att detta i regel har 
bottnat i ett flertal faktorer. Ett fullständigt klarläggande av fråge
komplexet skulle nödvändiggöra en vittomfattande undersökning 
med intervjuer m. m. Även i avsaknad av en dylik kan man dock 
konstatera vissa bestämda motiv, som refereras i litteraturen kring 
de frivilliga och som uppgivits i frivilliganmälningar m. m. 

När det gäller de statliga frivilligförbanden synes skälen närmast 
ha varit, att man där erbjöds en väl avlönad tjänstgöring, som sam
tidigt lovade att skänka intressanta upplevelser i främmande miljö. 
Vid de övriga förbanden har motiven givetvis varit av annan karak� 
tär med mer ideell bakgrund. Huvudmotivet kan här sägas ha varit, 
att den frivillige velat gå till kamp för ideer, som han hållit högt. 
Ofta har han varit påverkad av en korstågsstämning riktad mot våld 
och förtryck överhuvudtaget och av en önskan att personligen vilja 
hjälpa den angripne, med vilken han känt solidaritet och samhörig
het. Flera andra motiv finnas dock. Ett kan i korthet benämnas 
"tryck av tradition och omgivning". Detta kan antingen härledas ur 
släktskapsförhållanden; den frivilliges fäderne- eller mödernesläkt 
har härstammat från det angripna landet eller också hat någon av 
hans förfäder ägnat detta sin livsgärning. I ett flertal fall kan man 
också konstatera påverkan från en kamratkrets, där några redan 
anmält sig som frivilliga, vilket lett till att de övriga ej velat "svika 
laget". Detta motiv växer i styrka ju större omfattning frivillig
rörelsen har, och inom SFK angavs det i flera fall vara det domine
rande motivet för dem som i övrigt voro ljumma. En likartad be
vekelsegrund är den, som förmått representativa ledare och före
gångsmän inom exempelvis idrottsföreningar att anmäla sig själva 
som frivilliga för att genom eget exempel ge frivilligrörelsen större 
bredd. Ett annat motiv som inte heller får förbises �11' äventyrslyst
naden. Som självständigt motiv synes denna visserligen inte ha spelat 
någon kvantitativt sett större roll, men i kombination med övriga 
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Diagram utvisande P.ersonalens utbildnings
standard vid vissa frivilligförband. 

VBefäl Befälsöverskott Utbildade v pl 
• Outbildade 

Svenska Frivilligkåren 

Norgebataljonen 

1 ) Härav par tiellt utbildade 23 0/o 
2) ---- 111---- 32°/o 

Hangöbataljonen Svirkompaniet 

Svenska Brigaden Spanienfrivilliga 

bevekelsegrunder bör den inte undervärderas. En liten men särpräg
lad grupp, som man finner bland de äventyrslystna, är de vilka man 
skulle kunna kalla "legoknektarna", och de representeras här av fri
villiga, som tjänstgjort i tre eller t. o, m. flera frivilligförband av 
varierande karaktär. Exempel finnas sålunda på frivilliga, som till
hört såväl Svenska brigaden och de Spanienfrivilliga som SFK, SFB, 
Svirkompaniet och slutligen Norgebataljonen. 
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I samband med resonemanget om motiven för frivilliganmälan må 
avslutningsvis framhållas, att man vid närmare undersökning av mo
tiven i flera fall kan spåra en viss "partiell krigsfrivillighet". Denna 
yttrar sig i villighet till krigsdeltagande bakom fronten. Samtidigt 
vill vederbörande dock inte g:irna tillstå denna sin inställning ens 
för sig själv utan döljer den oftast bakom dokumentering av sin 
egen lämplighet för varje annan tjänst än fronttjänst. Det är inte 
alla frivilliga, som anser sig vara "rätt man på rätt plats", när de 
inplaceras som gevärs- och kulspruteskyttar vid infanteriförband. 
För yrkesmilitären tillkommer slutligen ytterligare ett motiv för fri
villig krigstjänstgöring, och det är att få möjlighet :m studera det 
valda yrkets praktiska sidor. 

Den viktigaste av de faktorer, som sammanhänger med de frivil
ligas förmåga att lösa sina uppgifter, torde vara deras förutvarande 
militära utbildningsstandard. Ett försök att klarlägga denna vid de 
här skildrade förbanden återfinnes i nedanstående tablå. 14 Att märka 
är, att i denna såsom godtagbart utbildade medtagits alla vilka 
genomgått normal svensk värnpliktsutbildning. Beaktas bör sålunda 
att såväl de Spanienfrivilliga som de, vilka tillhörde SFK, bakom 
sig endast hade en i och för sig otillräcklig rekrytutbildning, ofta 
fullgjord vid flottan eller flygvapnet, där utbildningen endast i ringa 
utsträckning berört alla de färdigheter, som erfordrades för att 
fylla en plats som stridande soldat i de i regel starkt infanteribeto
nade frivilligförbanden. 

I Godtagbart I Ombildade och partiellt utbildade, '/o 
Förband utbildade, 

Unded.riga I Frikallade I Övriga Summa 0/o 

Svenska brigaden 75 16 2 7 25 

Vilnakompaniet 91 3 3 3 9 

Saarbataljonen 100 -
- - -

Spanienfrivilliga 38 7 l 54 62 

SFK 51 8 5 36 49 

Hangöbatal jonen 96 l 3 - 4 

Svirkompaniet 89 2 4 5 11 

Norgebataljonen 90 2 - 8 10 

14 D& personalförteckningar saknas för Skandinaviska k&ren har motsvarande 
uppgifter ej kunnat \.1tarbetas för denna. 
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Vid granskning av tabellen finner man, att antalet ej godtagbart 
utbildade var mycliet stort vid Svenska brigaden, de Spanienfrivil
liga och SFK. Inom det förstnämnda förbandet berodde detta när
mast på den relativt stora tillslutningen av underårig skolungdom. 
Vid de Spanienfrivilliga och SFK var orsaken åter, att hälften av 
vår vapenföra manliga ungdom inte erhöll militärutbildning under 
den tid 1925 års härordning gällde, Ett förhållande, som dock i viss 
utsträckning förbättrade det allmänna läget i utbildningshänseende 
vid förbanden, var det relativt stora antalet anslutna aktivt och 
f. d. aktivt underbefäl. Procenttalet av deltagare ur dessa bägge
kategorier var vid de olika förbanden följande: Hangöbataljonen
23,5 0/o, Svenska brigaden 23 0/o, Svirkompaniet 22,6 0/o, SFK
17,2 0/o, Norgebataljonen 11 0/o, Spanienfrivilliga 5 0/o. Som jäm
förelse kan nämnas att dessa bägge grupper vid svenska krigsför
band tillhörande infanteriet och uppsatta enligt 1925 års härordning
uppgick till omkring 5 0/o.

En annan förutsättning för att de frivilliga skulle kunna lösa sina 
uppgifter var att de ägde kampvilja och stridsmoral. I detta hän
seende synes de alla väl ha hållit måttet. Klarast framträder detta 
vid de förband, som gjort de största stridsinsatserna. En sak kan 
fastslås, och det är att de frivilliga svenskarna väl kunnat uthärda 
jämförelse med såväl stridskamrater av andra nationer som med sina 
motståndare. 

En intressant iakttagelse i detta sammanhang är, att svenskens 
mod i rätt stor utsträckning visat sig bottna i en önskan att visa 
sig orädd inför andra. Han känner mer rädsla för kamraternas om
döme än för fiendens vapen, och detta har i många fall lett till en 
viss dumdristighet, som yttrat sig i bristande lust att ta erforderligt 
skydd. Samtidigt har i många fall omvittnats, att de frivilliga bibe
hållit kallblodighet i utsatta lägen och att de visat god förmåga att 
snabbt lära sig tekniskt utnyttja förut helt okända vapen och dylikt. 

Sammanfattningsvis synes det vara berättigat att konstatera, att 
de svenska frivilliga visat sig tåla krigets påfrestningar både som 
enskilda och som trnpp, Det har också visat sig, att frivilligförban
dens befäl av alla grader fyllt måttet. Denna senare iakttagelse har 
bestyrkt, att vårt befäl fostrats och utbildats efter riktiga och verk
lighetsbetonade linjer. 
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De vid frivilligförbanden gjorda erfarenheterna inge därför för
tröstan och förtroende inför ett läge, då det kan komma att gälla 
försvar av det egna landet, 

(Foto C. 0. Nilsson) 

Svensk frivillig soldat. 

KALLOR: 

Namnrulla och ekonomisk PM för Vilnadetachementet. Svea Livgardes arkiv. 
Saarbataljonens handlingar. Svea Livgardes arkiv. 
Kortsystem över ansökningar om avsked, hemförlovning och uppskov och 

tillstånd att vistas utom riket från fast anställda och värnpliktiga vilka anmält 
sig önska inträda som frivilliga i Finlands krigsmakt i samband med vinterkriget 
1939-1940, Fst/Kr. 

Kortsystem enligt ovan för tiden juli-december 1941. Fst/K.r. 
Kortsystem enligt ovan för tiden januari 1942-september 1944, Fst/Kr. 
Krigsdagböcker för SFB kompanier. KrA. 
Finlandskommittens redogörelse över verksamheten för SFB och Svirkompaniet. 

KrA. 
Värnpliktshandlingar för I. halvbataljonen I 10. 
Rullor och kortregister över Svenska brigadens personal. KrA. 
Olof Ribbing: Underdånig rapport rörande tjänstgöring vid internationella 

militärkommissionen för konstaterande av tillbakadragandet av de icke-spanska 
stridande i regerings-Spanien, Stockholm 1939. 

Kungliga brev och generalorder. 

LITTERATUR: 

Gwtaf Fredrik von Rosen: Saarbataljonen. NMT 1935, 
Finlandskommittens verksamhet och de frivilliga svenska förbanden Finland 
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1939-1940. Redogörelse utgiven av styrelsen för föreningen Finlandskommitten. 
Stockholm 1941. 

Ernst Linder: Kring Finlands andra frihetskrig. Stockholm 1942. 
M. Silfverstolpe: Svenska frivilligkåren - en återblick. Svensk Tidskrift 1950.
Ömulf Tigerstedt: 1 österled. En bokfilm om den svenska frivilligkåren. Stock-

holm 1940. 
Richard Akerman: Den svenska hjälpen 1939-1940. Nordens väktare. Helsing-

fors 1941. 
G. Mannerheim: Minnen, del II 1931-1946. Stockholm 1952.
Ragnar Naess: Marschen till Märkäjärvi. Stockholm 1940.
Svenska Dagbladets årsbok. Stockholm 1941. (SFB)
Äke Kretz: Frontvardag. Göteborg 1943.
Rickard Nilsson: Med svenskar i fält. Stockholm 1945.
Rickard Nilsson: Iakttagelser av svensk trupp i strid och några psykologiska

reflektioner i samband därmed. KrVA handlingar år 1942. 
},trl Gallen: Tre bataljoner. Stockholm 1950. 
Georg Smidt ]. Allum: Boerna. Uppsala 1902. 
Hj. P:son Janek: Bland boer och britter. Hälsingborg 1901. 
E. Ståhlberg: Skandinaviska Hren. Vårt försvar 1904.
H. E. Uddgren: Hjältarna vid Magersfontein. Minnesskrift. Uddevalla 1924.
Axel Boethim: Svenska brigaden, en skildring från Finlands frihetsstrid. Stock-

holm 1920. 
G. M, Wadner m. fl.: Den svenska insatse11 i Finlands frihetskrig 1918. Stock-

holm 1928. 
Olof Ribbing: De internationella i Spanienkriget. Svensk Tidskrift 1939. 
Lise Lindh.ek: Bataljon Thälrnann. Oslo 1938. 
Svenska frontkämpar i Spanien. Arbetarkulturs förlag. Stockholm 1937. 
Sixten Olsson: Spanska frontminnen. Stockholm 1938. 
Försvarsstabens Krigshistoriska avdelning: Det spanska inbördeskriget. Del I 

och IL Stockholm 1938 och 1942. 
Leo Kari: De danske Spaniensfrivillige. Köpenhamn 1952. 
Ledare, korrespondentartiklar och andra referat ur dagspressen. Fst/Kr klipp

:irkiv. 

SUMMARY 
Swedish volunteers have formed no less than nine temporary Swedish volunteer 

corps in the period covering the Boer \Var up to 1945. Two of them, the Vilna 
Detachment of 1919, and the Saar Battalion of 1934, werc completely official 
,tnd were organized at the request of the League of Nations. The Swedish Vo
ltmteer Corps, the Hangö Battalion and the Svir Company collaborated with the 
Finns in \'vorld \'var II, and the Norwegian Battalion was formed in 1945 in case 
the circumstances of the time necessitated Swedish intervention in Norway 
to assist the special Norwegian police forces consisting of Norwegians then being 
trained in Sweden to take over the civil administration of Norway when the Nazi 
occupying forces collapsed. Support in these cases came from various interested 
private organizations and equipment came from certain government grants. The 
Scandinavian Corps in the Boer \Var of 1899-1902, the Swedish Brigade which 
participated in the Finnish revolt of 1917 and the Volunteers for Spain of 1936-
1938 were formed without any assistance from the Swedish State, and the latter 
in spite of an official ban on recruiting for it. 

The largest of these corps was the Swedish Volunteer Corps, comprising 8 260 
Swedes and 735 Norwegians, which relieved Finnish troops to the west of 
Märkäjärvi on 25 February 1940. From then until the armistice on 13 March it 
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took part in position warfare and !ost 33 men. The Hangö Battalio11 comprised 
altogether 815 men, of whom 31 became casualties. When Hangö was relieved 
the battalion was disbanded. Of the 530 Swedes who collaborated with the Finns 
<luring 1942-1944 (a period in which Finland was the ally of Nazi Germany), 
the majority belonged to the Svir Company, which formed part of the Swedish
speaking Finnish regiment IR 13, and for a time had their ovrn sector on the 
River Svir on the Jandeba front. Only two officers and fourteen men, of whom 
only five were not wounded, lived to see the armistice. 

The Scandinavian Corps in the Boer \Var consisted at first of some 50 men, 
mostly Swedes, but its numbers increased later. It fought honourably at the bloody 
Battle of Magersfontein, where 22 volunteers found their last resting place. It 
was reorganized and formed part of the Boer forces under General Cronje which 
capitulated on 27 February 1900. 

The Swedish Brigade in Finland in 1917 comprised 803 men. It took part in 
the storming of Tammerfors and in the offensive against Valkeakoski. The corps 
was commanded by we!l-trained Swedish military personnel and in the main 
was considered an elite corps. 

By March 1937 some 50 Swedes had volunteered to fight for Spain. Despite 
a ban Swedish citizens continued to go to Spain to fight for the anti-Fascist cause. 
In Spain the Swedish and Norwegian volunteers formed their own company 
known as the Georg Branting Company. The Swedi9h volunteers returned to 
Sweden at the end of 1938, after it had been decided that the non-Spanish 
participants on the anti-Fascist side should be repatriated. 

In the cases of the officially organized volunteer corps the participants had 
the opportunity to continue their military service with pay abroad and in 
interesting situations. In the other cases the volunteers had mainly idealistic 
reasons. Family relations and traditions of service also played a part as well as 
love of adventure. Especially hrge were the numbers of irregularly trained 
volunteers in the Swedish Brigade, the Volunteers for Spain and the Swedish 
Volunteer Corps. In fighting moral the Swedish volunteers satisfactorily measured 
up to their adversaries. 
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AR TILLERIR.EGEMENTET INFOR 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 

Av JONAS HEDBERG 

De flesta av viira gamla armeförband har fått sina öden skildrade 
i oftast omfattande och djupgående arbeten. Med beklagande måste 
man emellertid konstatera, att artilleriregementets historia ännu är 
oskriven och därigenom även ganska okänd. Mer allmänt kända 
torde endast de tre epoker vara, då det svenska artilleriet fördes till 
världsberömmelse - genom Gustav II Adolf vid stormaktstidens 
början, genom Carl Cronstedt vid dess slut samt genom Carl Helvig 
och Carl von Cardell i förra seklets begynnelse. 

I samband med en bearbetning inom Försvarsstabens Krigshisto
riska avdelning av Karl X Gustavsskedet är Kungl. artilleriregemen
tet föremål för ett särskilt studium. Efterföljande skildring avser, 
att - med någon återblick - i sammandrag ge en bild av regementet 
och dess mobilisering inför polska kriget. 

Svenska armen. 

Den armeorganisation som förefanns, då Karl X Gustav år 1654 
övertog riksstyret, omfattade dels värvade förband av yrkessoldater, 
dels utskrivna regementen av ryttare, dragoner och knektar, vilka 
saknade mer omfattande utbildning i fredstid. 

Värvade var gardet samt de två "scientifica" truppslagen artille
riet och fortifikationen, alla med tjänstgöringsskyldighet året om. 
Det förstnämnda bestod av både ryttar- och fotfolkskompanier för
lagda i Riga och Stockholm. Fortifikationsstaten, som tidigare in
gått i artilleriet, hade ilr 1641 upptagits i riksstaten som fristående 
enhet under generalkvartermästaren men stod fortfarande och fram 
till 1645 under generalens av artilleriet kommando. På artilleriets 
stat kvarstod emellertid även sedermera en stor del fortifikations
befäl ofta i kombinerade befattningar. Ännu 1654 räknade därför 
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fortifikationsstaten1 endast ett fåtal ingenjörer, konduktörer2 m. fl. 
Den svenska armen avvek i kvalitet ej särskilt från andra samtida 

armcer. I tre avseenden var den dock bättre. Den disponerade då
tidens bästa generaler, ett talrikt och krigsvant befäl samt därtill 
ett högtstående "formidabelt artilleri", "hvori for en stor Del den 
svenske Hxrs Overlegenhed over de samtidige Hxre laa".3 De sven
ska soldaterna ansågs vara väl disciplinerade och icke några "tygel
lösa banditer". 

Artilleriregementet i garnison. 

Organisation. 

Vid 1500-talets ingång började man överallt ute i Europa inrätta 
det tidigare skråmässigt organiserade artilleriet efter modernare prin
cipei-. Gustav Vasa, som insåg vapnets värde, uppbyggde snart av 
"Kungl. Gårdens bysseskyttare" en för sin tid mycket ändamålsenlig 
organisation efter tyskt mönster. År 1560, i samband med att Erik 
XIV återupplivade de medeltida, höga riksämbetsmannabefattning
arna, fick artilleriet en än fastare organisation, varvid Lars Pedersson 
Hård af Segerstad utnämndes till befallningsman över allt rikets arkli 
och all artilleripersonal såväl vid armen som flottan. Han efter
följdes sedermera av en lång rad höga artillerichefer, 

Då Gustav Il Adolf under åren 1621-24 genomförde den mo
derna kompaniindelningen vid de ridande förbanden och fotfolket, 
samlade han genom kbr den 17 september 1623 även rikets artilleri 
i ett kompani under David Fredrik von Siegroths befäl. Detta kom
pani, som räknade över 300 man, får väl närmast betraktas som 
stommen till ett mindre artilleriregemente. Det utökades också 1629 
till tre kompanier och lämnade nästa år personal bl. a. till artilleri
överste Lennart Torstenssons fältartilleriregemente om stab och fyra 
kompanier (600 man). 

År 1634 ägde, i samband med fastställandet av den nya regerings
formen, stora förändringar rum inom försvaret. Sålunda tillkom 
krigskollegium, och Torstensson blev den förste i en följd av riks-

1 RA. Statskontorets arkiv. Personalstater. 
2 Dåtida titel för fortifikationsofficer med fänriks lön (bil. 3). 
3 K. C. Rockstroh: Udviklingen af den nationale Hrer i Danmark (Köpenhamn

1909), pag. 284 och 347. 
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tillerifolk och persedlar". Han torde ha varit tillbaka i Stockholm i 
senare delen av september och då ha avgivit rapport om möjligheter
na till reducering av personalen. Motsvarande mönstringar företogs 
samtidigt av generalguvernörerna i Finland och Östersjöprovinserna 
samt av artilleriets chefer i besittningarna. Resultatet framgår av 
en skrivelse från krigskollegium, vari ämbetet den 9 oktober under
rättar alla landshövdingar om Kungl. Maj :ts beslut om reduceringar. 
Skrivelsens början har följande lydelse: "Såsom H M vår nådigste 
konungs befallning, vi hava varit uti värket med att överse staten 
på alla betjänte vid slott och befästningar samt under artilleriet på 
en och annan ort här i riket och vid dess förehavande funnit nödigt 
bemälte stat för instundande år 1655, med uteslutande av några 
sådana f. d. uppförda och beståndna personer och betjänte, något 
att indraga, därmed att endels underlätta den last, som kronan vid 
dess medels svaghet därpå haver uppå legat och hon i längden icke 
haver synts att kunna draga - - -" Skrivelsen åtföljdes av en 
specifikation på dem, som skulle behållas i tjänsten. Övriga skulle 
sägas upp, så att de i tid kunde söka andra tjänster. 

Utvecklingen gick emellertid allt tydligare mot krig, och i krigstid 
var, som ovan antytts, artillerister en svåranskaffad och i hög grad 
önskvärd personalkategori. Redan en och en halv månad senare er
höll alltså riksrådet, riksmarsken och landshövdingarna nya direktiv. 
I dessa meddelades, att vad gällde den anbefallda reduceringen av 
bl. a. konstaplar, konstaplar i läran och hantlangare "är någon för
ändring skedd", varför enligt konungens nya beslut någon avdank
ning9 av dessa kategorier ej skulle äga rum. Vid riksrådets över
läggningar i början av december framhöll även riksdrotsen, att av 
utrikespolitiska skäl borde avdankningar vid armen inte förekomma. 
Flera av riksråden rådde rentav till "en fullkomlig armatur".10 

Den 11 januari 1655 utgick så Kungl. Maj:ts order om artilleriets 
organisation enligt det nya årets riksstat (bil. 2). Ordern anger, att 
artilleriet "för att Kronans stat därigenom till någon del måtte bliva 
sublimerad och lättad" skulle reduceras både in- och utrikes speciellt 
vad gäller officerare och så "formeras till ett regemente eller 8 kom
panier". De nya kompanicheferna erhöll samtidigt fullständiga rullor 

9 Avskedande. 
10 Helt genomförd mobilisering.
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över sina förband, men för kompanierna i Bremen och Pommern var 
officersgraden ej specificerad utan uppgift infordrades härom. Alla 
kompanichefer förständigades dessutom att nu noga besiktiga sitt 
folk, behålla det bästa av "gemenskapen"11 och avskeda övriga. Upp
stod därvid brist på konstaplar, skulle befordran äga rum och luckor
na fyllas genom rekrytering av hantlangare. 

Regementet, vilket liksom tidigare stod under överste Helmfelts 
befäl, fördelades nu på stab och åtta kompanier m. m. och räknade 
918 man varav 500 i Sverige. Några egentliga indragningar skedde 
icke utan petsonalstyrkan var i stort sett densamma som 1654. Inom 
de olika personalkategorierna ägde dock en omgruppering rum, var
vid 15 över-, 6 undernfficerare och 20 beställningspersoner avske
dades, medan manskapet ökades med 3 och stabsfolket med 19 man. 
Någon större besparing synes åtgärden ej heller ha inneburit. Ser man 
till förbandens grnppering i stort, så hade en styrka av ungefär ett 
kompanis storlek tillförts Stockholm (kapten Wåghals) medan mot
svarande minskning ägt rum i Östersjöprnvinserna. Omflyttningar 
mellan skilda platser inom de olika landsdelarna var däremot obetyd
liga. 

Genom indelningen i kompanier under enhetligt befäl hade orga
nisationen givits en väsentligt ökad stadga. Avdankningen av äldre 
befälspersonal medförde även en föryngring som var nödvändig, då 
många ej helt fältdugliga gick kvar och upptog plats i staten. Avsik
ten med tyngdpunktsförskjutningen till Stockholm var, att man där 
önskade skapa en tillräcklig, nationell depåorganisation för huvud
armens fältartilleri, medan Jönköpings fältstat avsågs för Götaland 
och de utrikes kompanierna i första hand för respektive provinser. 

När artilleriet våren 1655 åter kom att sättas på fältfot och större 
delen av regementets personal ble_v "utförordnad", gav konungen den 
24 maj order, "att alla vid sista artilleristatens reduktion uteslutna 
atilleribetjente måge igen uppföras och däruppå bestås". De äldre 
, Jd1 mindre fältdugliga kunde alltid användas i fästningar och tyghus 
ni. m. Vid gränsfästningarna fick man rentav överskrida årsstaten. 
S:1,ntidigt beslöt konungen, att artilleriet i Jönköping av säkerhets
skäl �!�Lille förflyttas till Vadstena, där det tidigare legat. 

11 Kollektivt begrepp för de menige eller gemene.
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Foto Svenska porträttarkivet) 

T. v. Gustaf Otto Stenbock, 1614-85, greve, riksrJd,
rikstygmästare. Ehrenstrahls atelje, Skokloster.

T. h. Simon Helmfelt, 1617-77, riksr&d, chef för
Kungl. artilleriregementet. Ehrenstrahl, Karlbergs slott, 

Personal. 

Det ursprungligen från Tyskland värvade artillerifolket i Sverige 
ersattes under yngre vasatiden efterhand med svensk personal. Är 
1655 kan man säga, att personalen i Sverige med Finland var in
hemskt rekryterad, i Östersjöprovinserna var det svenskt befäl med 
baltiskt inslag och i stor utsträckning baltiskt manskap och i be
sittningarna tyskt befäl och manskap med svenskt inslag. 

Befälet rekryterades huvudsakligen från medelklass och lågadel, 
och de intellektuella fordringarna sattes högt. Bundenheten vid vap
net var påtaglig, och i de olika befälskategorierna återfinner man 
ofta generation efter generation, ja  ofta hela familjer representerade. 
Härjämte förekom talrika giften mellan de olika släkterna. Trots att 
artilleriet av gammal, internationell hävd var det till rangen främsta 
av armens vapenslag och det enda som hade en av riksämbetsmännen 
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som chef, var dess sociala anseende ändå inte så högt som rytteriets, 
men väl dess vetenskapliga. 

Personalen indelades i fred i kategorierna över- och underoffice
rare, gemene samt beställnings- eller ämbetspersoner (bil. 3). Inom 
officerskåren, som i stort sett omfattade samma grader som idag, var 
rikstygmästaren eller "generalen de Artolleria" den främste. Av 
riksråden tjänstgjorde ett visst antal som bisittare eller assessorer i 
de år 1634 bildade kollegierna. De som tjänstgjorde i riksmarskens 
krigskollegium kallades i denna egenskap krigsråd. I marskens från
varo presiderade i första hand fältmarskalken och i andra hand riks
tygmästaren. Den senare intog inom kollegiet en särställning i för
hållande till öniga krigsråd, då han sedan gammalt mycket själv
ständigt handlade alla frågor, som gällde "riksens artilleri på fäst
ningar, i fält och på flottan" samt dithörande fabriker och inrätt
ningar jämte all artilleripersonal. Rikstygmästaren stod i graden 
mellan general och fältmarskalk och hans ämbete utgjorde i regel 
trappsteget till den senare beställningen. Sedan 1646 var Arvid 
\Vittenberg "riks- och generalfälttygmästare", men han efterträddes 
av Gustaf Otto Stenbock den 14 april 1655 i samband med sin ut
nämning till fältmarskalk. Från 1650 sorterade under rikstygmästa
ren en särskild amiralitetstygmästare och ett antal denne underställda 
artilleriofficerare. 

Som artilleriöverste i Sverige tjänstgjorde som ovan nämnts Simon 
Helmfelt sedan 1649. Han hade den 17 februari 1653 utnämnts till 
krigsråd. "Aldenstund Wi av visse och skälige orsaker och särdeles 
efter översten av artilleriet alltid måste här vara tillstädes och både 
hava och taga, såväl som giva all god information och underrättelse 
över artillerisakerna i och utue vårt krigskollegio, haver för gott be
funnit, att den som samma ämbete bekläder, härefter skall bliva 
krigsråd och såsom andre av krigsråd medlet (plenum) bevista och 
förrätta de saker, som i krigskollegio passera - - -" heter det i 
ämbetets brevbok. 

Chef för artilleriet i tlstersjöprovinserna var en särskild överste 
- hans namn var Rembert von Funcken - men befattningen
indrogs (bil. 1-2) i samband med 1655 års omorganisation. Redan
den 16 juni samma år var emellertid översten återinsatt i tjänsten.
Även majoren över det pommerska artilleriet Olov 11örser fick åter-
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gå. Regementskvartermästaren Samuel Orn tilldelades den 3 januari 
1655 den nyimättade tygmästarbefattningen vid den svenska ar
tilleristaten. Han "hade i överstens frånvaro lika makt och kom
mando så över artillerifolket som dispositionen av magasinerna". I 
övrigt skulle han handha redovisningen för samt vården och anskaff
ningen av all tygmateriel inom riket. 

Underofficers- och manskapsgraderna var praktiskt taget desamma 
som i vår tid, men i besittningarna fanns en grad "gode konstaplar" 
mellan konstapel och lärkonstapel. Beställnings- eller ämbetsperso
nerna utgjorde en brokig samling skråfolk. Här återfinnes tygmästare 
samt fortifikations-, minör-, fyrverkare- och petardörofficerare med 
gesäller m. m., arkli- och rustkammarfolk, alla hantverkaryrkenas 
representanter, präster, barberare, gevaldiger och profosser, kamre
rare och bokMllare. 

I fältorganisationen förekom ännu en kategori - stabspersoner -
sammansatt av personal ur de ovan nämnda kategorierna. 

Utbildning. 

Artilleriet var av gammalt vetenskapens hemvist och de fordringar, 
som ställdes på artillerifolket, var mycket stora. För att nå befordran 
fick man hos någon officer genomgå viss utbildning, som avslutades 
med examinering och utfärdande av lärobrev. Det typiska skråför
hållandet mästare-lärling återfinner vi alltså här. De olika studie
grenarna var: byssemästeri, ernst- och lustfyrverkeri, minörkonst 
och petardörkonst. Den första grenen rörde alltså styckena (flack
banepjäserna), den andra mörsartjänsten och fyrverkarkonsten i sam
band med i regel kungliga festligheter, den tredje kunskaper om olika 
slag av minor och den fjärde iordningställandet och användandet av 
petarder (se nedan). 

Skarpskjutningar ägde rnm fortlöpande och under Karl X Gustavs 
tid disponerades i regel 30 trepundiga skott per konstapel och ut
bildningstillfälle, "dock att därav ibland allmogen intet larm eller 
missförstånd må yppas". Bönder och borgare vid garnisonerna, där 
skjutning ägde rum, hade då som nu sina egna synpunkter på mark
skada och annat obehag. Ibland måste man därför vänta till vintern 
för att använda isarna som skjutfält. 
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Den som föi-e anställning vid artilleriet erhållit högre civilutbild
ning, t. ex. vid någon akademi, passerade i regel graderna till styck
junkare på kort tid. Efter utbildningen vid artilleriet var det inte 
ovanligt med övertransport till högre tjänst vid de utskrivna för
banden, varefter man antingen blev kvar där eller efte1· några år 
återkom till artilleriet med högre grad. Detta förfarande, att använda 
sig av utbildningen vid artilleriet som ett slags allmän, militär hög
skola, kom med tiden att allt starkare accentueras. 

Ekonomiska förh!Ulanden. 

För artilleriet, som var värvat, fordrades kontanter till solden, 
och dessa uttogs i tegel länsvis för där förlagd del av regementet. 
De skattekällor, som utnyttjades, var många och skiftande. Artilleri
folket i Göteborg exempelvis avlönades med boskaps- och mantals
pengar från Klvsborgs län samt med del av stadens accis och ränteri 
jämte en stor post råg. I Jönköpings län fick artilleristaten likaså 
anslag från boskaps- och mantalspengarna men därtill också av upp
burna skjutsfärdspengar. För faktoriet och salpetersjuderiet i länet 
togs medel från adelskontributionen, medan faktoriet i Närke njöt 
½ mantal och fyradalerskontribution för smederna i Örebro. Till 
underhållet av artilleri, arkli och rustkammare i Stockholm lämna
des mantals- och boskapspengar från flera län, varjämte arkliet även 
erhöll silver från Piteå silverbruk (Nasafjäll). Andra skattekällor som 
nämnes är kopparräntan, stora sjötullen, e. o. restantier, innehållna 
löner, råghjälp, godsränta etc. 

Solden utgick till överofficerare i kontanter och till underofficerare 
och manskap 111. fl. i kontanter och årskläde (bil. 3). För de få 
tjänstehästarna lämnades foderkorn (2 kannor havre och 1/12 lass 
hö per dag). Enligt ·1649 års inkvarteringsordning för artilleriet 
disponerades på orter, där kronan ej hade förläggningsutrymmen, 
även vissa förläggningsförmåner, vilka dock var sämre än gardets. 
Ibland hade personalen egna gårdar (33 i Halmstad år 1655) och 
levde som vanliga borgare, men all artilleripersonal var befriad 
från borgerlig tunga. I samband med resor och flyttningar utgick 
rese- och täl'epengar. För de högsta befattningshavarna tillkom dess
utom icke sällan födäningat-, vilka ibland brukade övergå till efter-

64 



trädaren, samt även disponerande av lediga löner. Ankor åtnjöt, i 
regel efter ansökan, en månads lön som begravningshjälp men ibland 
helt nådår. 

Soldens storlek var även ganska stabil och allt hade sålunda varit 
bra i detta avseende om blott lönerna hade utbetalats, men så var 
tyvärr ofta icke fallet. Rikets finanser befann sig, som redan fram
hållits, i ett uselt skick och statsskulden, som den 1 januari 1654 
var 3.654.575 riksdaler, steg oavbrutet. Det blev därför allt oftare 
så, att lönerna uteblev under långa perioder med resultat, att per
sonalen och dess familjer fick lida nöd, Från år 1658 avkortades alla 
löner med 30-50 0/o, som innehölls av krigskollegium. Artillerifolket 
var genom sin avlöningsform i en avgjort svårare ekonomisk situation 
än personalen vid landsregementena, som disponerade hemmansräntor 
och spannmålsunderhåll. I regel inflöt dessa medel även när kon
tanterna tröt. 

När artilleriet försattes på krigsfot organiserades särskilda fältför
band. Dessa sammansattes av personal som utplockats från de olika 
fredskompanierna. Därmed överfördes personalen på fältstat, och 
hade "sfrt underhåll där ute att förvänta", och fick alltså sin sold 
av fältkassemedel. De uppkomna vakanserna inom fredsorganisatio
nen fylldes genom befordran och nyvärvning. Förutom solden, som 
var lika stor som i fred, utgick två eller tre gånger per månad även 
läning, ett slags fälttraktamente till storlek motsvarande ungefär 
halva solden och av�ett för det dagliga behovet. Läningen kunde utgå 
i kontanter eller i p�·oviant till motsvarande värde, För de få egna 
hästarna utgick i fält sold och läning enligt motsvarande grunder. 
Då mobiliseringen 1655 ägde rum fick samtliga landshövdingar order, 
att vid det för fältbruk avsedda artillerifolkets avresa "förnöja 5 
månaders gagie på innevarande året från siste januari till nästkom
mande siste maj". 

Faktorierna, salpetersjuderiverket och krutbruket fick, som ovan 
sagts, sina medel i stort sett från motsvarande skattekällor som per
sonalen och i regel även uttagna länsvis. 
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Krigsindustri. 

Gustav II Adolf hade år 1620 grundat en modern svensk krigs
industri genom faktoriorganisationen. När rikstygmästarämbetet i 
krigskollegium tillkom 1634, fick faktorierna en särskild överstyrelse, 
varigenom driften rationaliserades. Nästa steg i utvecklingen togs år 
1653, då industrien kraftigt utbyggdes och många nya bruk anlades. 
I samband med att artilleriöversten i februari gjorts till krigsråd, be
slöt krigskollegium, att faktorierna skulle vara direkt underställda 
kollegium "och ammunitionen och geväret efter dess disposition på 
var ort beställas, förackorderas och betalas". För att modernisera 
materielen tillkom nu ett flertal nya modeller av vapen, fordon 
osv., varjämte tillverkningen standardiserades genom utsändande av 
modellritningar och mallar. 

Krigskommissarien Simon Simonsson Snare Rosenberg och faktori
inspektoren Melker Graff beordrades att i samband med omorga
nisationen företa en inspektionsresa och därvid inordna faktorierna 
under krigskollegie direktion och "sedan ackordera med ämbetsfolket 
om ammunitions- och gevärssorters förfärdigande vid varje faktori 
för innevarande år och till lägsta pris". Ackorderingen med ålder
männen sköttes av Graff, men överenskommelse om pris avslutades 
av Rosenberg. 

Från resan skriver Rosenberg en rapport, av vilken framgår, att 
man ute vid bruken12 ej alls varit positivt inställd till förändringen. 
Landshövdingarna var negativa och hantverkarna uppstudsiga. Som 
vanligt saknades likvida medel, varför inget arbete utlovades fönän 
sådana erhållits. Örebro faktori angavs göra "de bästa musköterna, 
nätta och gode". Om Jönköpings faktori säges, att därest det "blir i 
akt taget, så är det det bästa i hela riket". Allt järn, som förut an
vänts vid detta faktori, hade förts 20 mil från Linde och Nora 
bergslag. Nu togs det i stället från Taberg, vars järn förut hade an
setts "blött och grovt", men till harnesk och pipplåtar fanns ej 
bättre, ansåg nu de inspekterande. Det försök som gjordes att av
koppla faktorerna kom emellertid att misslyckas, emedan ålder
männen i regel ej var skrivkunniga och därför ej kunde klara riiken
skaperna. 

12 KrA. Krigskoll. breybok 20/3 1653.
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År 1655 utfördes kronoarbeten vid följande faktorier: 

Örebro faktor Samuel Orn (tygmästaren) 
Söderhamn ,, Johan Eskilsson 
Jönköping ,, Hans Bursie 
Norrköping ,, Adriaen Trip 
Norrtelje ,, Henrik Lemmens 
A1·boga ,, Peter Schaeij 
Jäder ,, Hans Krubbart 
Wira 
Stralsund 
\\'lismar 

,, 

)) 

)) 

Hans Danckwardt 
L. von Wolff radt 
Henrik von Deilen. 

Rörande faktoriernas tillverkning, årskapacitet och prissättning 
hänvisas till bil. 4. 

I Stockholm hade under de för hela artilleriväsendet så skickelse
digra åren i början av 1620-talet anlagts en "bysse- och styckegjutar
gård" på en kronotomt vid malmskillnaden söder om Rännarbanan 
i hörnet av nuvarande Klarabergsgatan och Beridarebansgatan. Den 
drevs först av styckegjutaren Metardes Gessus, vilken tillhörde ar
tillerikompaniets beställningspersoner. Hans mästersven där Gerdt 
Meijer övertog 1640 rörelsen och byggde år 1654 en borrkvarn, var
efter han påföljande år fick förnyade privilegier. Produktionen skulle 
alltså omfatta gjutning och borrning av metallstycken åt kronan, 
men Meijer fick även, då så var möjligt, utföra beställningar till 
ståndspersoner. Malmklockor m. 111. samt kopparstampar till krut
bruken ingick också i tillverkningen.13 Meijer åtnjöt i lön 700 daler 
oberoende av arbetsinsatser samt frihet från borgerlig tunga och 
stadsskatt. Handräckning ägde han rekvirera från staden och krigs
makten. I Stettin arbetade styckegjutaren L. Kökeritz och i Riga var 
en bror till Gerdt Meijer sysselsatt med metallstycketillverkning. Im-

1:1 Gymnastiska Centralinstitutet fick, sedan gjuteriet 1799 nedlagts, här sin 
första lokal itren 1813-1944, varvid det gamla gjuterihuset inne på gården använ
des som gymnastiksal. 

Här göts ej endast malmstycken och kyrkklockor utan även många av de 
statyer, som nu pryder huvudstaden och av vilka Kopparmatte (1648) var den 
första. 

Gjuteriets tak hölls uppe av en massa hindersamma pelare. Att gymnastik
salsarkitekter ända in i vår tid bedömde dessa nödvändiga för ett rätt utövande 
av Lings gymnastik, vet envar. 
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port av sådana pjäser ägde dessutom rum bl. a. från Holland och 
England. 

Stycken göts i övrigt vid många bruk i Södermanland, Östergöt
land, Västmanland, Närke, Värmland, Dalarna och Småland. Lod 
tillverkades vid snart sagt varje bruk och karduspapper i Norr
köping och Tyresö. Järnstyckegjutning för kronans räkning var 1655 
privilegierat Fada, Nävekvarn och Bränn-Ekeby tillhörande Louis 
De Geers arvingar, Johan Dittmars Julita bruk och Arnold De Rees 
frälsebruk Huseby i Småland "förutan vad av styckegjutning är på 
bekvämligare orter inrättat". Bland de sistnämnda bruken märkes 
Finspång, Nyköping, Stavsjö, Svärta, Åker och senare även Hälle
fors samt Henrik de Trys Gusum och Hubert och Abraham de 
Besches bruk Överrum och Ankarsrum. Före leverans kontrollerades 
och provsköts alla stycken med halv och hel laddning. 

För att stärka industrien i provinserna erhöll Reinhold Rademacher 
i Riga år 1654 privilegium på en finsmidesmanufaktur i Kirkholms 
skans. Inför ryska hotet 1656 överflyttades dock faktoriet till Eskils
tuna och blev grunden för denna stads berömda industri. 

År 1638 hade beslut fattats om byggandet av en tyggård på 
Ladugårdslandet i Stockholm. Fem år senare var den färdig med 
tyghus och verkstäder, och dit hade då överförts en stor del av den 
på slottet tidigare förvarade materielen. På Karl X Gustavs tid fanns 
dessutom tyghus (tyggårdar, arsenaler) i Jönköping, Halmstad, Gö
teborg (Alvsborgs slott), Visby, Viborg, Riga, Stralsund och Stade. 
Vid dessa ägde förutom reparationer nytillverkning av fordon rum. 

Under artilleriregementschefen sorterade även arkliet och rust
kammaren i Stockholm. Arkliet förestods av arklimästaren, f. d. 
artillerikaptenen \'o/ellam Ogilwie. Det innehöll förråd av artilleri
materiel och synes fortfarande ha varit förlagt till slottet. Rustkam
maren under rustmästare Hans Danielsson Malsdorff(er) var en vik
tig institution och här tjänstgjorde dels inspektoren över faktorierna 
Melker Graff, dels ett antal hantverkare och rustdrängar. På Graff 
vilade en tung börda. Han skulle med av krigsrådet godkända rit
ningar och modeller resa runt till faktorierna och tillse, att all be
ställd tillverkning utfördes i enlighet med föreskrifterna. Detta var 
inte lätt, enär i samband med omställningen av industrien år 1653 
nya modeller fastställts för en stor del av materielen (soldatvärja 
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m/53, rustvagn m/53 osv.). Hantvedrnrna, som länge arbetat efter 
andra modeller, vrenskades. De nya muskötpiporna, som skulle till
verkas av osmundjärn, måste därför noga besiktigas av Graff i när
varo av den mästare, som gjort dem, varefter de som godkändes 
approberades och stämplades av inspektoren. Han skulle däi·efter 
provskjuta vapnet. Rörande rustvagnarna skulle Graff särskilt kon
trollera, att till dessa använts torrt och prima virke och att de ut
förts efter sista modellen. Han skulle även tillse, att mästarna enligt 
Kungl. Maj:ts order lämnade sina hemman mot frihet för utskriv
ning, inflyttade till städerna och alltså inte "försinkade sin tid med 
bondenäring" - endast "de släte och gamle" fick bo kvar. Fakto
rerna skulle också kontrolleras, då de ofta synes ha tvingat mästarna 
att köpa dåligt material till för högt pris. Rustmästaren. tog i rust
kammarförrådet emot "allt nytt gevär, harnesk och vapen från alla 
orter", ävensom all gammal materiel. Den senare sovrade han och 
lämnade reparabla saker till Graff för iordningställande och besikt
ning, va ref ter materielen åter intogs i förrådet. 

På grund av den starkt stegrade verksamheten inom krigsin
dustrien fick tygmästaren Samuel Örn den 27 april 1655 uppdraget 
att även ha högsta inspektionen över faktorierna i riket och över 
kronans arbeten i dessa. Hans instruktion överensstämmer med Graff s 
men med tillägg, att besöken vid faktorierna skulle äga rum 1-2 
gånger årligen. 

Salpeter utvanns huvudsakligen ur den s, k, salpeterjorden vilken 
alltsedan Gustav Vasas tid ansågs som kronoregale14

• Från 1612 
ställdes sjudningen fastare under kronans kontroll. Sjudarna åkte 
omkring i länen och utförde arbetet på platsen, varvid bönderna 
skulle leverera råvaror, utföra körslor, lämna handräckning samt 
hålla mat och logi. I samband med regeringsformen 1634 utbytte 
bönderna de senare skyldigheterna mot en särskild avgift - salpeter
hjälpen. I 1653 års reformer inbegreps även salpetersjuderiet, varvid 
salpeterhjälpen blev en fast skattetitel under mantalsräntan. 

Den nya salpetersjuderistaten organiserades den 27 februari 1653 
i sjn mellansvenska län, och krigskommissarien Simon Rosenberg ut-

14 En inkomst- och vinstgivande r:ittighet, som kronan tillerkänt sig med
avseende på viss ,privat verksamhet, 
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nämndes till dess överinspektör. Han avlöstes redan den 12 augusti 
av Peter Gahm som fick titeln generalinspektor. Sjudarna, i regel 
24 per län, var undantagna utskrivningen. De började sitt arbete 
årligen den 14 ap1·il och höll på intill höstfrosten. Var och en av dem 
skulle sjuda en viss mängd salpeter, annars vankades böter och be
handling av den i varje län särskilt anställda salpetersjuderiprofossen. 
Genom att landshövdingar och bönder var emot 1653 års för kronan 
förmånliga reform, underlät man ofta att anmäla förekomst av sal
peterjord och påstod dessutom, att den efter urlakningen tillbaka
lagda jorden hade förgiftats, varigenom kreaturen dött. 

Salpetern, som på höstarna levererades till landshövdingarna, för
des för slutbehandling till Enköpings salpeterbruk, där Carl Becker
felt var inspektor. Därifrån gick den färdiga produkten till Åkers 
krutbruk, som förestods av inspektor Henrik Leskhorn. Vid Åker 
tillverkades sedan krutet av salpeter, kol och svavel och lagrades i 
Gripsholms krutkällare. Inför kriget anbefalldes, att man i Göteborg, 
Kalmar och Jönköping skulle ordna egna handkrutkvarnar. 

Svavel för kruttillverlrningen erhölls från svavelbruket i Närke, 
som drevs av borgmästaren Henrik Petersson Barckhusen i Arboga. 
Luntbanan i Riga under kvartermästaren Johan Eriksson Storm
höfvel (med 30 man) vat· huvudleverantör av lunta, särskilt till liv
ländska armen, men import av denna artikel vat ändå nödvändig. 

Behovet av krut, lunta, svavel och bly enligt 1644 års ännu gäl
lande plan var fastställt till nedanstående mängder, varvid amirali
tetets behov ej inräknats: 

Till fästningarna och 

Till armJn i Till fästningarna 
arm�n i 

Sort Preussen och i Sverige och S:a 
Sverige Halland Finland och 

Livland Ingerman� 
land 

Krut, ccntner 3900 2 690 3 000 1 000 10 590 

Lunta, skeppund 1 188 560 100 1 848 

Svavel, " 
150 12 12 6 180 

Bly, )) 
500 110 300 100 1 010 

Krut beräknades härvid till 8 skott per dag för musköten och 
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lunta, för dem som använde sådan, till 2 famnar per dag. För tunga 
kartover (kanoner) beräknades 4, för lätta d:o 6 och för mindre 
kalibrar 10 skott per dag. 

1654 års beställningar av krigsmateriel enligt riksstaten framgår 
av bil. 5. Läget i vad gäller utrustning för rytteri, dragoner och fot
folk var inför krigsutbrottet gott (bil. 6) och samma var förhållan
det med artilleripjäser och ammunition (bil. 7). 

Krigsindustriens kapacitet och de olika brukens produktion har 
ovan berörts. En stor exportartikel från bruken utgjorde järnstycke
na, som såldes över hela Europa och ansågs vara samtidens bästa. 
A ven andra produkter var eftersökta. Sålunda bad tsaren den 20 
februari 1654 att få köpa 20.000 goda musköter m. m. Kungl. Maj:t 
beklagade, att så stor leverans ej omgående kunde äga rum (1654 års 
produktion var 11.000), men 4.000 levererades ändå 12 dagar senare 
och den 7 juli erbjöds Ryssland ytterligare 8.000 förutom 4.000 ryt
tarvapen med kasketter och 6.000 soldatharnesk med hattar. 

Efterhand som horisonten mulnade, inskränktes exporten. För att 
säkra flottans behov av järnstycken infördes den 17 februari 1654 
temporärt exportförbud och 21 maj 1655 stoppades all utskeppning 
tills vidare. Senare gjorde kungen styckehandeln till kungligt regale. 

Artilleriets materiel. 

Fältstyckenas kalibrar var, sedan drottning Kristina avskaffat 48-
pundingarna (hela kartoven) och en del små stycken (porthundar 
m. fl.), preciserade till 24, 12, 6 och 3 pund, medan mörsarna, huvud
sakligen av ny modell, fanns i ett tiotal kalibrar från 300 till 8
pund. Dessutom förekom i fästningarna en rik flora av både moderna
och äldre stycken, av metall och järn (bil. 7). Många av dessa pjäser
låg i skeppslådor eller saknade lavettage. Styckena indelades i lätta
(försvagade) för fältbruk och svåra (förstärkta) för belägringsända
mål m. m. 24-pundingen kallades halv kartov (kanon) och 12-
pundingen ibland fjärdedels kartov. De svåra 6- och 3-pundiga
styckena, som hade en längd av upp till 30 kaliber "för att göra
säkrare skott", var nykonstruerade och kallades slangor, medan den
försvagade trepundingen benämndes regementsstycke. Kalibrar
fr. o. m. sexpundingen och uppåt brukar kallas "grova". Metall-
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Svenskt 24-p,mdigt stycke, 1633. Zilrich Landesmuseum. 

Mörsare i stol. 
Mitten av 1600-talet. 
(Efter Siemienowicz) 

(Efter J akobsso 

styckenas vikter var för de grövre kalibrarna så höga, att de menligt 
inverkade på framkomligheten. Enbart eldrören vägde sålunda vid 
24-pundingen 1 500-3 800 kg, 12-pundingen 500-2 100 kg, 6-pun
dingen upp till 1 200 kg och vid 3-pundingen 325-770 kg. Lådan
(lavetten) av ek hade väldiga järnbeslag, vilka t. ex. vid en 24-pundig
lavett vägde över 750 och vid en trepundig 160 kg. Mörsarna vägde
allt efter kaliber 300-5 300 kg och låg i stolar i stället för i lavetter.

Man sköt i regel kärnskott avgivna med horisontalt eldrör men 
någon gång även visirskott, då inriktning skedde över kammarens 
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f ter Pufendorf) 
S·venskt batteri vid Sandomir 1656. 

respektive mynningsplanets högsta del. Mera sällan kom högre eleva
tion till bruk utom vid mörsarna, där övergradsbanan var den nor
mala. Skottvidder och eldhastigheter under 1600-talet är mycket litet 
kända, men man torde kunna förutsätta, att de verksamma kärn
skottvidderna var15 vid 24-pundiga stycken omkring 750 m, 12-
pundiga 500 m, 6-pundiga 375 m och vid 3-pundiga 200 m. 

Visirskottvidden var i stort sett mer än den dubbla och maximi

slrnttvidden mer än den fyrdubbla, Mörsarna sköt högst 650 meter. 
Eldhastigheten varierade mellan ett skott på 7-8 minuter vid 24-

1• Enligt av artikelförfotraren gjord, ännu ej publicerad utredning.
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pundingen och ett skott på mindre än halva denna tid vid 3-pun
dingen. 

Regementsstycken ingick alltid organisatoriskt i artilleriregementet 
och avdelades inför strid som unde1·stödsartilleri med i regel två, 
stundom tre pjäser till varje infanteriskvadron ( 4 kompanier). Då 
artilleriets eldkraft sällan få1· den rätta värderingen vid bedömande 
av ett fältslag, kan det vara av intresse att med några ord klargöra 
dessa de svagaste artilleripjäsernas stridsvärde. Förre styresmannen 
för Armtmuseum, överste Theodor Jakobsson, har sålunda beräknat 
att en salva från tre regementsstycken i eldverkan svarade mot två 
musketerardivisionssalvor (omkr. 200 skott). Ett kanonskott svarade 
alltså mot 66 muskötskott. Då regementsstycken hade 50 0/o högre 
eldhastighet än musköten, motsvarade därför vid ihållande eldgiv
ning styckets eld 100 musketerares. De till infanteriregementet av
delade 4 (6) regementsstyckena hade följaktligen samma eldkraft som 
400 (600) musketörares dvs. motsvarande 70 00) 0/o av ett in
fanteriregementes samlade musköteldkraft. 

Som ammunition vid styckena användes dels massiva lod (full
kulor), dels hållod (granater). De senare innehöll krutladdning eller 
brandsats och brukades för spräng- och eldverkan mot döda mål 
eller mot beridna förband (för att få hästarna skadade eller i sken). 
Glödgade fullkulor utnyttjades även för brandverkan, medan spe
cialloden (kedje-, pik-, stång- och saxlod) vid denna tid visserligen 
fanns vid artilleriet men dock huvudsakligen kom till användning 
vid flottan. Vid fyrmörsarna var granater, stenar, fyrbollar och 
lichtkulor vanligast förekommande. De senare motsvarade nutidens 
lysprojektiler. Fyrbollarna, som avsågs för brnndverkan, var ofta 
försedda med mordslag små eldrör, som satt i godset och då bol
len nått mark, avgav eld, för att förhindra fienden att släcka den
samma. Slutligen kan nämnas karteschen eller skråkappan, en stycke
patron fylld med druvhagel och (eller) skt-å. Till 1·egemen tsstycken 
användes fältpatron med lod, kartesch eller druvhagel (skråsäck). 
Den sistnämnda var den vanligast förekommande. Brandröret, som 
var fyllt med krut, infördes så långt som möjligt i hållodet och av
skars "ett visst tempo" för att få krevaden vid avsedd tidpunkt. 

Drivladdningarna infördes i pjäsens krntkammare med måttin
delad laddskyffel eller också nyttjade man, särskilt vid små kalib-

74 



(Efter Sicmicnowicz) Pew·d. jvfitten av 1600-talet. 

·ter Uffano, Archclcy)
Anspann för en lätt ½-kartov, 1620-talet. 



rar, i förväg paketerat krut - karduser. S0111 förladdning mellan 
krutet och kulan användes oftast halm. 

En speciell spränganordning va1· petarden, som utgjordes av en 
kopparcylinder i regel fylld med ungefär 25 kg krut och som hängdes 
på eller lutades mot fästningsportar eller palissader för att slå hål. 
Dess verkan motsvarade 24-pundingens skott men blev genom den 
större precisionen billigare i bruk. Petarden kom till användning 
vid anfall utan föregående belägring ("par force"), medan kartoven 
utnyttjades vid regelrätt belägring ("med ceremonier"). Som hand
granater användes vanliga 3- och 6-pundiga hållod med brandrör 
men även lichtkulo1·. 

Artilleriets fältfordon omfattade förutom pjäsfordonen block-, 
rust- och kulvagnar samt karduskärror. Block.vagnarna användes för 
transport av dels 24-pundiga eldrör, dels mörsare och före eldgiv
ning lyftes de tunga eldrören i lavetter respektive stolar med kranar. 
På nistvagnarna, som hade tak av blått kläde eller buldan, fanns 
petardör- och minör-materiel, kulor och krut samt hantverkarnas 
utrustning. Kulvagnarna förde lod och granater samt handgranater, 
kranar och viss tygmateriel, medan karduserna fördes på karduskär
ror. Vintertid användes slädar täckta med oxhudar. 

Av hästutredningsmateriel (hästtyget) märkes hin ter-, sträng- och 
tampselar, herresadlar och för kuskar ridkissen (riddyna), stig- och 
skenebyglar samt huvudställ med betsel och tyglar (tömmar). Vid 
fältartilleriet medfördes även skanstyget, dvs. alla verktyg för be
fästningsarbeten samt all ammunition, alla reservvapen och erfor
derlig tygutrustning åt den samverkande styrka, för vilken fältar
tilleriförbanden var dimensionerade. 

Personlig beklädnad och beväpning. 

Någon uniform fanns inte 1655 utan artilleristen uppträdde i den 
dåtida långa grå vadmalsrocken, knäkorta byxor samt strumpor och 
skor. Vintertid begagnades fårskinnspälsar. Huvudbonaden var i all
mänhet av den gängse holländska typen - en bredbrättad, toppig, 
upptill avplanad filthatt. 

Av bataljbilder från denna tid framgår att i utrustningen ingick 
värja, som fördes i bandolär, samt sannolikt även luntmusköt av 
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1630-talets då ännu gällande modell (kaliber 20 mm). Befälet i bat
terierna ser man alltid utrustat med bardisan med kvast av svart 
silke. Det befäl, som va1· beridet, använde samma utrustning och be
väpning som vid rytteriet. 

Artilleriregementet i fiilt. 

Organisation. 

1 februari 1655 började man inkalla visst befäl i tj:inst och den 8 
mars erhöll alla överstar vid landsregementena i Sverige och Finland 
befallning, att "hålla sig alerte" och fr. o. m. den J maj "parate 
till marsch". Någon motsvarande order utgick ej till artilleriregemen
tet, då ju både rikstygmästaren och regementschefen i egenskap av 
krigsråd deltagit i skrivelsens utarbetande. Däremot hade redan i 
februari order av motsvarande innehåll delgivits regementets kom
panichefer. 

Som tidigare antytts, bestod fältartilleriet i den nationalarme, med 
vilken Gustav II Adolf gick ut i 30-åriga kriget, av ett regemente om 
stab och 4 kompanier. Inför det nu förestående polska kriget var be
tingelser och målsättning rörande organisationen analoga. I freds
staten (bil. 2) fanns i Stockholm stomme för regementsstab och två 
kompanier (livkompaniet och Wåghals') för bruk utomlands, samt 
i Jönköping för ännu ett kompani avsett att brukas i hemlandet. 
Då ett av stockholmskompanierna ännu endast existerade på pap
peret, utfärdades mobiliseringsorder för ytterligare två fältkompa
nier. Till chefer för dessa utsågs kaptenerna Anders \�Tåghals (Stock
holm) och Sven Kafle (Jönköping) samt major Carl Siöblad (Halm
stad). Det fjärde kompaniet skulle organiseras i Pommern av major 
Olov Mörser, men denne begärde "seinen Leibes indisposition halber" 
att få slippa, varför i stället kapten Christer Mört i ett tidigt skede 
insattes i hans ställe. 

Transporten till Stockholm från rikets alla hörn gick ej utan 
gnissel. Kompanicheferna anhöll om pengar till transportkostnader
na, men fick i regel själva stå för utgifterna. I små hopar begav sig 
så artillerifolket åstad och inträffade omkring den 1 maj i Stock
holm, där de utsocknes förlades på Gärdet. 

Redan då insåg man, att numerären ej var tillräcklig för tre kom-
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panier, ty vid mönstring den 16 maj omfattade kompanierna in
klusive stabens beställningsmän och rustkammarfolk endast 204 man. 
Då Siöblad ändå skulle avgå till Livland för att avlösa överstelöjt
nant Richter, · som avlidit, uppdelades nu hans kompani på de två 
andra. 

Ungefär samtidigt avgick brev till rikstygmästaren, som var i 
Pommern, att han av artillerifolket där och i Brcmen-Verden om
gående skulle uppsätta två fullständiga fältkompanier. "Mig synes 
bäst att vara, att Stenbocken bliver kvar i Pommern och tager opp
sikt på Artollerij Beställningen desto bättre", skriver konungen. Ma
jor Ashton meddelades nu också, att han skulle föra det bremiska 
kompaniet. Det blev en bråd tid för rikstygmästaren, som helt måste 
avsäga sig andra uppdrag för att från Stettin leda det anförtrodda 
arbetet. 

För Magnus Gabriel De la Gardies livländska arme togs ståthålla
ren på Riga slott, Rembert von Funcken, åter i tjänst såsom 
"överste för artilleristaten i fästningarna i Livland, Jngermanland, 
Estland och Osel, men enkannerligen i fält". Sedan major Siöblad 
kommit över, skulle enligt order från Stockholm ett fältartilleriför
band om stab och två kompanier organiseras i Riga. Detta erhöll 
efterhand viss förstärkning, men bristerna av olika slag var ändå så 
stora, att von Funcken i slutet av maj reste över till Stockholm för att 
söka komplettera materielen. Det livländska artilleriet redovisar år 
1656 10 överofficerare samt 250 underofficerare och gemene. För 
den finsk-ingermanländska armen organiserades ett fältförband av 
kapten Nils Loberg, men om dess organisation är endast iitet känt. 
Två från Stockholm översända 1h kartover, mörsare samt en mängd 
ammunition av 3- och 6-pundig kaliber tyder dock på ett ordinärt 
fältkompani. 

Medan landsregementena uppträdde som samlade enheter, var fält
artilleriregementets kompanier närmast att betrakta som ett slags 
depåer, ur vilka man uttog fält- och belägringsartilleristater samt 
befästa orters garnisonsartilleri, efter det aktuella behovet. Då det 
gäller stater för fältarmen talas under hela 1600-talet och ännu under 
Karl XII :s tid om "medelstor" och "liten" fältstat, vilkas samman
sättning avpassats efter viss normerad styrka fotfolk ( en medelstor 
stat per 10 infanteriskvadroner). 
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Genom den otroliga splittringen i fält är artilleriregementet mycket 
svårt att följa under kriget utomlands. Härtill bidrar även det för
hållandet, att fältartilleriets personal till skillnad från landsrege
mentenas helt hade lösgjorts från fredsorganisationen, varför inga 
redovisningshandlingar, rullor och dylikt hemsändes till fredsrege
mentet och därigenom bevarades för framtiden. Det blir därför 
huvudsakligen strödda rullor och fältredovisningar, som ger en viss 
om ock svag inblick i fältregementets öden. I fältarmen redovisas 
artilleriet liksom fortifikationen i generalstaben. Man ser detta främst 
av stabens kvarterlistor och tågordningar liksom av samtida stick. 
Efter hovstater m. m. upptages i dessa listor artilleriöversten och 
majoren, så följer ett halvt kompani artilleri sannolikt liksom på 
Gustav II Adolfs tid omfattande petarderare, fyrverkare, minörer 
m. fl. och deras hantlangare (jfr nedan) och slutligen artillerirege
mentets fyra kompanier. Generalstaben för livländska armen upp
tar i ett förslag (juli 1655) bl. a. "överste av artilleriet. Dess major.
Ingenjörer och konduktörer så många som behövas, Item petarderare,
fyrverkare, minörer, konstaplar, hantlangare, beställningspersoner
och två kompanier - - -".

Personal. 

När ordern om mobilisering nådde de olika artillerigarnisonerna, 
började en febril verksamhet för att söka få förbanden kompletta. 
Man tog i första hand ut de yngsta och bästa karlarna - helst ogifta. 
Från alla håll klagas över den hårda åderlåtningen _av både gemene 
och hantverkare. Vid Kafles kompani var det särskilt svårt att fylla 
behovet, varför utjämningsfolk redan i början av mars beordrades 
dit från Siöblads kompani. Bristen på specialister sökte man reducera 
genom snabbutbildning. Att få fram erforderligt antal minörer gick 
emellertid inte, varför utbud gavs till "Salaberget" att till Stockholm 
sända alla disponibla minörer av bergsfolket. De bästa lovades löjt
nants lön, 

Värvningen började genast, men här var konkurrensen svår. Alla 
ville bli ryttare eller möjligen dragoner för att vara väl framme, då 
det gällde att "fylla sin tornister". Till fotfolket och till det tunga 
arbetet vid artilleriet trängtade ingen. Värvningspenningen var vid 
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fotfolket 3 daler "över huvudet", men vid artilleriet, där arbetet var 
hårdare, måste siffran höjas väsentligt. I maj hade i Stockholm 32 
man nyvärvats, och i besittningarna drevs rekrytel'ingen hårt ej minst 
av major Ashton och överstelöjtnant Arendt Walter Bahu, vilka båda 
fått värvningspatent för artilleriet. I provinserna sökte man i första 
hand återsamla det enligt :hets fredsstat skingrade folket men vär
vade även nytt. Kndå räckte det ej till utan tillskott av folk och 
ammunition erhölls i mitten av maj från Ingermanland och Sverige. 
I besittningarna fick det bremisk� kompaniet viss förstädrning f dl.n 
det pommerska. 

Där vakanserna trots värvning inte gick att fylla, insattes både 
vid fältförbanden och i de på manskap hårt skattade garnisonerna 
med konungens tillstå1)d "begriplige och till den högre tjänsten be
kväme"16 knektar ur landsregementena för utbildning till hantlanga
re. Denna personal kvarstod hela kriget i det egna regementets rullor. 

Utrustning. 

Till tyggårdarna utgick den 10 januari 1655 order, att arbetet med 
artillerimaterielen skulle drivas hårt, så att ett stort förråd av bl. a. 
rust- och kulvagnar kunde vara klart före våren. I mitten av mars 
fick major Mörser i Stettin en motsvarande påstötning att skaffa 
fram 50 kulvagnar m. m. och senare även regementschefen, som bl. a. 
uppmanades låta hämta 6 blockvagnar från Stade. Vagnbeställningar 
figurerar också i Riga under vårvintern. I april sändes så från Kal
mar och Halmstad all materiel, som Kafle (Jönköping) och Siöblad 
tillverkat, sjöledes till Stockholm. 

Vid styckegjutargården göt man nya, halva kartover för fält
staten, och när malmen tröt, gav konungen efter mycken tvekan till
stånd, att man fick smälta ner trofeer av mindre än två punds 
kaliber. 

Från mitten av maj och fram till början av juni inbeordrades till 
Stockholm från Wii-a "alla färdiga ryttar- och soldatvärjor av 1654 
och 1655 års leverans". Söderhamns faktori sände 5 400 luntmusköter 
(varav en del uppstockade) och 2 750 pikar, Örebro faktori 3 000 

10 Krigskoll. rcg 1656 8/11. 
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pikar, musköter och rustvagnar samt Johannisborgs arkli alla där 
förvarade stormhattar och soldatsvärd. I Stralsund och Greifswald 
ny beställdes och reparerades 1 200 harnesk och 400 kask etter. Även 
från den inföL· kriget forcernde krigsindustrien i övrigt samlades ny 
och reparerad materiel till Stockholm, Viborg, Riga, Stettin och 
Stade. 

Från början av maj ökar krutleveransema från Åker till Stock
holm, och från Stralsund, Greifswald och \Vismar går transporter av 
krut och ammunition till Stettin för fältstatens utrustning, En stor 
sändning ammunition och övrig tygmateriel avgår även sista dagarna 
i maj från Stockholm till Stettin (bil. 8). 

Sedan organisationen av fältregementet blivit klar uttogs så i 
Stockholm utredning "för den polniske fältstaten" (bil. 8). Pjäsbe
ståndet utgjordes av 12 st halva kartove1·, 8 st 12-pundiga, 8 st 6-
pundiga och 30 st 3-pundiga stycken, vilket synes svara mot behovet 
för två kompanier dock med överskott av halva kartover och under
skott av trepundingar. Enligt annan källa17 skulle även fyra mörsare 
ha medförts (en 300-, en 200- och två 60-pundiga), Samtidigt över
sändes till Viborg 2 st halva kartover m .. m. och till Riga 6 st 6-
pundiga stycken.18 I Stockholm fanns sedan, om man bortser från 
de omkring 180 trofeerna av kaliber mellan 96 och ½ pund, inte 
många fältpjäsee kvar. 

För "den nya av överste Funcke (von Funcken) formerade artilleri
staten i Riga"19 fanns följande materiel: 6 st 24-pundiga svåra och 
2 st d:o lätta halva kartover, 12 st 12-pundiga och 2 st (senare 8) 
6-pundiga metallstycken, 22 regementsstycken, 2 st 100-pundiga, 1
st 17-pundig och 2 st 10-pundiga metallfyrmörsare, vartill kom 4
block-, 4 kul- och 42 rustvagnar, mycken annan materiel och 550
hästar. Denna utrnstning svarar mot behovet för två kompanier dock
med underskott på 3-pundiga stycken.

Det bremiska kompaniet medförde 2 st halva kartover samt 4 st 
12-pundiga stycken, 6 st (6-pundiga?) slangar och 60 st 3-pundiga
metallstycken, samt ett antal mörsare.20 Normal utrustning föt· ett

11 En av L. Carlbom i Karl X Gustavs polska krig 1655-57 pag. 100 om-
nämnd "lista i Skoklostersamlingen". 

18 Carlbom pag. 103.
10 KrA. Krigskoll. Artdep. G. Räkenskaper III b, Riga.
20 RA. Krigshist. hand!. XI :3.
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kompani, men med överskott av 3-pundiga pJaser. Om det pom
merska och det finska kompaniets materiel saknas uppgifter. 

Stallstat. 

I fred var endast ett mindre antal hästar och kuskar upptagna 
på artilleriets stat. Omedelbart före kriget fanns sålunda i Stockholm 
12, i Riga 28 och i Narva 10, vartill kom befälets egna ridhästar. 
För de dagliga körslorna använde man sig av tillfälligt rekvirerade 
åkar- och bryggarhästa1·. Då det gällde att förflytta artilleriförband 
i fred men även i krig, utnyttjades bönder med hästar och ofta även 
fordon, som landshövdingarna på rekvisition utbeordrade inom res
pektive län. Systemet med artillerister som kuskar tillkom först 1807. 

I krig uppsattes för det mobiliserade fältartilleriregementet en 
sä1·skild stallstat, Som chef för denna fungerade en överstallmästare 
biträdd av över- och undervagnmästare, en stallskrivare och i regel 
två understallmästare, vilka senare svarade för var sin del av stall
staten stallmästarskapen, Stallmästarna hade under sitt befäl ett 
antal - i regel sex - forherrar, vilka förestod var sitt forherrskap, 
omfattande vanligen 25 kuskar (formän, kärare, forknektar) med 
vardera 2-4 hästar och reservhästar samt skaffare och hovsmed. All 
personal var besoldad, och stall- och vagnmästare hade officers grad. 

Under marsch följde den ene understallmästaren överstallmästa
ren och den andre regementskvartermästaren som biträde vid för
läggningsrekognoscering. Stallskrivaren förde bl.a. rullor, medan for
herrarna i tur och ordning även förrättade adjutants tjänst. Över
vagnmästaren utövade högsta kontrollen över hästtyg och fordon, 
och undervagnmästaren handhade kontrollen av stallmästarskapets 
anspänning. De beordrade vid behov reparationer. Forherrama an
ställde oftast själva sina formän och inköpte eller anskaffade for
herrskapets hästar. Formännen, som var befriade från inkvartering 
i sina hem, om de ej bedrev egen rörelse, var svåra att värva, varför 
kvaliteten ofta var låg. I nödfall fick man därför även här som kus
kar ta knektar från landsregementena, något som konungen dock litet 
gillade. 

Artillerihästarna, som också var svåra att anskaffa, uttogs enligt 
internationell sed och hos oss enligt praxis från 1643 av städer och 
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samhällen eller köptes (20 daler per styck) för medel, som av dessa 
ställdes till disposition. (I Sverige lämnades åren 1656-57 dessutom 
styckehästar av prästerskapet i flera landskap, men då mot upp
hät·ande av vissa andra åtagna rustningar.) Styckehästarna utgjordes 
av s. k. klippare - små, raska men oädla dragare. Befälet däremot 
red den från samtida bataljbilder kända, ädla hästen med det lilla 
huvudet, de smala benen och den mäktiga bålen. 

Anspannen hade följande sammansättning: 
24-pundig svår, halv kartov 24 hästar 
24- " lätt, 

,, " 
16 ,, 

12- " svårt stycke 16 " 

12-
" lätt stycke 8

,, 

6-
" svårt 

,, 
(slanga) 12 

,, 

6- ,, lätt " 
6

,, 

3-
0 

(slanga) 6,, svart " ,, 

3- " 
lätt ,, (regementsstycke) 2-3

,, 

300-
,, 

fyrmörsare 20 
)) 

150- " " 
16 

,, 

120- ,, n 12 " 

60- ,, " 
4

" 

rustvagnar 6, 4 eller 2 
,, 

kul vagnar 4 eller 6 ,, 

karduskärra 2 eller 3 ,, 

24-pundig låda med föreställare 8
,, 

12- ,, " ,, ,, 6
" 

6-
" " ,, " 4

,, 

Formännen var vid denna tid i ganska stor utsträckning beridna, 
dock aldrig vid bakersta paret närmast fordonet. 

Till trossen, som också endast organiserades i krig, hörde befälets 
drängar med deras vagnar och reservhästar, vidare det stora antal 
hustrur och barn, som åtföljde förbandet, marketenterifolk och lösa 
kvinnor, de senare under uppsikt av horväbeln. Då trossförbanden 
inte redovisas, är det mycket svårt att bedöma deras omfattning. 
30-40 0/o av anilleriförbandets personalstyrka kan törhända anses
normal. Med hästar och vagnar blev det en betydande kolonn.
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Inför kriget gavs den första ordern om stallstat den 10 mars, då 
major Mörser i Stettin fick besked, att han "med all flit skulle värva 
och uppbringa" förmän för Kungl. artilleriet "så många det står 
till att bekomma". Den 20 april erhöll den nyutnämnde fältmarskal
ken Arvid \Vittenberg, som omkring en vecka tidigare anlänt från 
Sverige till Stettin som ståthållare i Pommern, instruktion att an
skaffa 1 580 hästar jämte erforderliga formän "för artilleriets inrät
tande".21 Den likåledes nyutnämnde rikstygmästaren Gustav Otto 
Stenbock ställdes till disposition och Mörser fortsatte sitt föregående 
arbete med anskaffning av formän. Kven kammarpresidenten Gerdt 
Rehnskiöld fick den 12 maj order att hjälpa till. 

Den 26 maj skriver så konungen till Wittenberg i Pommern, att 
städer, fogdar och "Schiiltzer" skall förmås leverera hästar och om 
sådana ej kan erhållas i tillräckligt antal, måste man köpa eller söka 
få dem från kvarteren i Polen. Helst borde dock formännen själva 
inköpa och skaffa hästar. Då brevet kom fram, hade emellertid 
lantständerna i Pommern redan beviljat pengar till artillerihästar. 
Genom att Stettins stad samtidigt erlade 15 000 daler, fick även for
männen sold, så att de nu kunde börja anställa forknektar. 

I Bremen-Verden fick generalguvernören, fältmarskalk: H. C. Kö
nigsmarck, den 26 maj order22 att anskaffa 500-600 hästar att sän
das till Pommern för att där fördelas på formännen. En månad se
nare vat· dessa hästar klara "500 för a1·tilleriet och 100 för Kungl. 
Maj:t". Den 1 juni fick Wittenberg åter orde1·23 att skaffa l 400 ar
tillerihästar från hertigdömet Bremen, 125 från "die 1tmpter" (fögde
rierna), 525 från adeln och 750 från städerna. Att där sedan få 
fram mer hästar eller forfolk ansåg Königsma1·ck omöjligt. 

Stenbock hade den 9 juni skaffat formän till 250 spann och ut
talade samtidigt förhoppningen, att \Vittenberg skaffat hästar. För
utom från städer och orter levererades 525 från pomrnerska adeln, 
130 jämte 60 man kom med löjtnant Hans Ernst Vogle1· från Got
land och sedermera omkring 100 med Kungl. armen. Den 12 juni 
meddelar slutligen Stenbock, att de begärda l 600 artillerihästarna 
från besittningarna visserligen är anskaffade, men att forfolket 

21 RA. Rikmg 1655 pag. 645.
22 KrA. Krigskoll.reg.
23 RA. Krigshist. handl. XI :6. 
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ännu ej är komplett, vartill krigskollegium svarar,24 att allt bör göras 
för att få fram forfolk, "då vi ej kan undvara svenska knektar från 
regementena". Utöver det unga, tyska nyvärvade forfolket fick man 
slutligen ändå tillgripa ett mindre antal knektar som kuskar. Inför 
avmarschen till kriget skall artilleristallstaten vid armen ha omfat
tat 500 spann med lika många kuskar, 2 000 hästar samt bl. a. 116 
rust- och 112 kulvagnar.25 Därmed var alltså stallstaten klar, och 
som överstallmästare tjänstgjorde en officer från Stettin, Erdtman 
Lindeman, vilken kvarstod hela kriget i denna befattning. 

Samling och avmarsch. 

Samtidigt med att artilleriet mönstrades i Stockholm i mitten av 
maj, anställde kronan ett antal skeppare, som bl. a. skulle frakta 
hästar och artillerimateriel till Stettin. Det är påtagligt, att såväl 
hästar som annan tyngre materiel måste transporteras på kofferdi
fartyg, enär så tunga laster svårt skulle ha nedsatt stridsvärdet för 
flottans skepp. Hästar fick för övrigt ej föras ombord på dessa. Last
ningen av materielen ägde säkerligen rum vid styckekra1;ien utanför 
slottet, omedelbart norr om den plats, där Gustav III:s staty nu sdh. 
Vid månadsskiftet avgick den förut omnämnda transporten (bil. 8), 
"Gud give man gott Väder och Vind", skrev därvid konungen den 2 
juni till kammarpresidenten Rehnskiöld och tillade, att överste Helm
felt "följer med resten av artillerifolket". Avfärden ägde rum till
sammans med Kungl. armen i övrigt från Dalarö den 9 juli.26 

I Pommern hade arbetet med artilleriets färdigställande drivits 
vidare, varvid personal, materiel och hästar enligt order efterhand 
hade samlats vid Stettin. Av stampersonalen vid fredskompanierna 
hade för de bremiska och pommerska fältkompanierna uttagits åt
skilligt över 100 man (bl. a. 40-50 från stiftet Bremen, 23 från Wis
mar, 20 från Greifswald och 26 från Hinterpommern) medan resten 
nyvärvats. I \'Vittenbergs arme om 17 000 man, som först samlades, 
ingick det bremiska artillerikompaniet, vilket anlände till Stettin 

24 RA. Riksreg 30/6 1655 (K Majt t. G, 0. Stenbock).
26 Carlbom (citerar Skoklostersaml.). 
26 RA. Krigshist. handl. XI:3, Wittenbergs relation, 
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i början av juli. Det omfattade då omkring 200 man och 250 hästar 
men kompletterades sedermera. Den 3 juli skriver rikstygmästaren 
till Kungl. Maj:t från Stettin: "Både trupper från Bremen och de 
\Vittenberg medför härifrån dtar i dag härigenom och till Damm med 
tillförordnat artilleri. Vad övrigt artilleri beträffar, skall jag söka 
göra allt för att få det i god ordning". Dagen efter ankom \Vitten
berg personligen till Damm, och bittida nästa morgon "brach derselbe 
mitt dieser schönen Arme auf". 

Den 15 juli anlände flottan med Kungl. armen till Pommern, där 
sedan urlastning ägde rum. Redan den 17 juli mönstrar Helmfelt 
i Stettin delar av staben samt \Våghals', Kafles och Mörts kompanier. 
Något senare anmäldes, att "artillerifolket, som står färdigt för fält
tåg, behöver bröd och bier för 340 man". 

Stenbocks marschgrupp med bl. <i, det ovan nämnda artillel'iet 
avgick på grund av den lägre marschhastigheten före Kungl. armen 
i övrigt den 27 juli från Damm. Tre dagar senare gick Kungl. armens 
huvuddel. I Brandenburg upphanns artillerikolonnen, varvid två 
marschgrupper bildades. De tre grupperna, som i stort sett följde 
olika vägar, sammanträffade senare i Polen och avgick den 20 
augusti från Kolo tillsammans österut. 

Hela armen räknade då 45 skvadroner till häst och 30 till fots 
förutom artilleriregementet. Sedan detta kompletterats i Stettin, skall 
det ha medfört 60 grnva och 118 trepundiga stycken förutom det 
bremiska kompaniets 12 grova och 60 trepundiga. Tillhopa bör rege
mentet alltså ha disponerat 72 grova och 178 trepundiga pjäser. Om 
2-3 regementsstycken avräknas per infanteriskvadron, återstår ändå
72 grova och omkring 90 trepundiga pjäser vid artillerikompanierna,
vilket utgör ett mycket stort antal, något som ju även vitsordas av
samtida iakttagare.

Den polska armen var i stort sett en ryttararme med ett svagt ut
vecklat artilleri. A ven inom svenska armen dominerade ryttarför
banden. Härigenom blev kriget mycket rörligt, vilket i sin tur inne
bar, att det grova svenska artilleriet ej kunde medföras vid de snab
baste operationerna. Där flodsystem medgav förflyttningar bådedes, 
ökades dock rörligheten väsentligt, varför artilleriet ändå kom att 
spela en stor och ibland avgörande roll i många av fältslagen. 
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KALLOR: 
Då en utförlig källredovisning kommer att införas i det planerade större arbete, 

till vilket ovanstående är en förstudie, har en sådan här utelämnats. 

ARTILLERIETS ORGANISATION 1654 
Sverige. 

Bilaga 1. 

Överste Simon Helmfe!t med 80 man och 64 beställningspersoner inklusive 
arkliets och rustkammarens personal i Stockholm med Vaxholm och Johannisborg. 

Överstelöjtnant Måns Ulfsparre med 57 man och 11 hantverkare i Jönköping 
med Kalmar. 

Major Nils Påfvenfelt med 67 man och 9 best,illningsmiin i Göteborg med 
Alvsborg, Ryssås, Gullberg, Billingen och Vänersborg. 

Major Carl Siöblad med 67 man och 9 beställningsmän i Halmstad med 
Laholm, Varberg och Jämtland. 

Summa i Sverige: 368 man. 
Finland. 

Kapten Nils Pedersson Planring Loberg med 23 man och en hantverkare i 
Viborg med Åbo och Nyslott. 

Tygmästaren och ingenjören Henrik Muhlman von Seulenberg d. ä. med 80 
man och B beställningsmän i Narva med Ivangorod, Jamo, Nöteborg och 
Kexholm. 
Livland och Estland. 

Överste Rembert von Funcken med 197 man och 28 beställningsmän i Riga 
med Kobron, Neumiinde, Kirkholm, Kokenhusen, Ewst, Dorpat, Pernau och 
Reva!. 
Pommcm. 

Major Olof Persson Mörser. 
Hinterpommern. 
Kapten Henrik Andersson Rithfelt med 69 man och 17 best:illningsmän i 

Stettin med Tullskansen, Damm, Greifenhagen och Wollin. 
Vorpommern. 
Kapten Christer Carlsson Mört med 62 man och 11 beställningsmän i Greif s

wald med \Vieck, Demmin, \Volgast, Peenemi.inde, Neuc Fähr, Anklam, Dcker
miinde, Löitz, Tribsees och Damgarten. 

Summa i Pommern 156 man. 
lvf eckle11b11rg. 

Kapten Georg Nachtigall med 20 man och 4 beställningsm:in i 1\1/ismar med 
Valfisken, huset Pöhl och W arnemiinde. 
Bremen och Verden. 

Kapten George Ashton med 47 man och 13 beställningsmän i Stade med 
Buxtehude, Bremervörde, Rothenburg, Ottersberg, Langwedel, Verden, Lehe, Burg 
och Tedinghausen, 

Sumlna i Mecklenburg och Bremen-Verden 86 man, 
Summa för hela svenska väldet 937 man.* 
Från en äldre, under avveckling varande organisation fanns dessutom ännu 

kvar en det arklimästare och bysscskyttare, som redovisades på slottsstaterna vid 
Vaxholm, Kalmar och Alvsborg, tillhopa 7 man. För faktorier och verkstäder 
redogöres i ett senare sammanhang. 

* Siffrorna är tagna ur 1654 års stat utom för Pommcrn, :Mecklenburg samt
Bremen-Verdcn, där rullornas uppgifter använts, enär riksstatssiffror saknas. 
Rullornas värden synes dock efter jämförelse fullt tillförlitliga. 
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Bilaga 2. 

KUNGL. ARTILLERIREGEMENTET 1655 
(RA. Statskontorets arkiv. Personalstater.) 

Staben: översten, 1 överstelöjtnant, 1 major, 1 kvartermästarc, 1 fyrverkar
och 1 minörkapten, 1 fyrverkar- och 2 minörlöjtnanter, 1 petardör, 4 ringare 
petardörer, 1 tygvaktare, 1 auditör, 2 präster, 1 barberare, 4 barberargesäller, 
1 gevaldiger, 16 gesäller, 1 regementsskrivare och 4 stockknektar (45 man). 

Varje kompani: 1 kapten, 1 löjtnant, 1 fänrik, 4 styckjunkare, 2 sergeanter, 
1 furir, 1 mönsterskrivare, 1 rustmästare, 1 underfyrverkare, 1 minörgesäll, 1 
ställnings- och hjulmakare, 1 d:o gesäll, 1 lådmakare, 1 d:o gesäll, 1 timmerman, 
30 konstaplar, 20 d:o i läran och 30 hantlangare (101 man). 

Beställningspersonerna "som ähre uthom Regemente": 1 tygmästare i Narva, 
1 tygmästare vid faktorierna, 2 arklimästare (varav en i Halmstad), 1 rustmäs
tare, 1 inspektor, 1 rust- och 1 arkliskrivare, 3 stockmakare, 1 plåtslagargesäll, 
1 tunnbindare, 1 rustsmed, 1 d :o gesäll, 8 arklihantlangare, 8 rustlrnektar, 1 
mästergrovsmed, 1 d:o gesäll, 1 klensmed, 1 d:o gesäll, 1 mästertimmerman, 4 d:o 
gesäller, 1 remsnidare, 1 d :o gesäll, 1 hampspinnnre, 1 d :o dräng, 2 sågare, 1 
svarvare, 1 d:o dräng, 4 kuskar (52 man). 

Regementet var "fördelt i provincierne" sålunda: 
Stockholm 

staben enligt ovan (mtd undantag av överstelöjtnanten och majoren); 
överstens (Simon Helmfelt) livkompani och kapten Anders Sigfridsson Wåg

hals' kompani samt beställningsmannastaten enligt ovan. 
Livland och Estland 

överstelöjtnantens (Mattias Richter) kompani fördelat på Riga, Neumtindc, 
Kirkholm, Ewst skans, Dorpat, Pcrnau, Kobron skans och Reva!. 
Vii.<tergötland och Dal 

majorens (Carl Siöblad) kompani fördelat på Göteborg, Ryssås, Gullberg, 
Billingen eller Kyrkogårdsholmen, Xlvsborg, Vänersborg (skans) med Ronumabro 
skans, Halmstad, Laholm och Varberg. 
Småland, Gotland och Jämtland 

kapten Sven Bengtsson Kafles kompani fördelat på Kalmar, Jönköpings fält
stat, Visby, Johannisborg och Frösön. 
Ingermanland och Finland 

kapten Nils Lobergs kompani fördelat på Narva, Ivangorod, Jamo, Nöteborg, 
Kexholm, Viborg, Nyslott och Åbo slott, 
Pommern 

kapten Christer Mörts kompani fördelat på Stetti11 med Tullskansen, Damm, 
Greifenhagen, \'i/ollin, Greifswald och \'i/ieck skans, Demmin, \Yolgast och Peene
mtinde, Neue Fähr skans, Anklam och Dckermtinde, Loitz, Tribsees, Damgarten 
och Stralsund. 
Mecklenb11rg och stiftet Bremen 

kapten George Ashtons kompani fördelat på \\'1ismar, \\'1arnemiinde, Valfisken, 
Stade, Buxtehude, Bremervörde, Rothenburg, Ottersbcrg, Langwedel, Verder skans, 
Burg, Lehc skans och Tedinghausen. 
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ÅRSLÖNER ENLIGT 1655 ARS STAT 
(RA. Statskontorets arkiv. Personalstater.) 

Befattning 

Överofficerare 
Rikstygmästare 1 

Övcrste2 

tlverstelö jtnar,t 
Major 
Kapten 
K vartermästarc 
Löjtnant 
Fänrik 

Underofficcrare 
Styckjunkare 
Sergeant 
Furir 

Gemene 
Konstapel 
Konstapel i läran 
Hantlangare 

Beställnings- eller ämbetspersoner 
Tygmästare i Narva3 

Tygmästare vid faktorierna4 

Arklimästare4 

Rustm1istare4 

Inspektor4 

Tygvaktare4 

Rustskrivare 
Arkliskrivare 
Tygtjänare 
Hantverksmästare 
Hantverksgesäll 
Hantverkshantlangare 

Fyrverkarkapten 
Fyrverkarlöjmant 
Minörkapten 
Minörlöjtnant 
Petardör 
Ingenjör 
Konduktör 

Auditör 
Regementsskrivarc4 

Präst 
Barberare 
Gevaldiger 
Stockknekt (profoss) 

I Daler Sm 

4 000 
1 500 
1 000 

500 
594 
500 
360 
288 

192 
150 
150 

120 
90 
72 

900 
600 

270-432
432
432
360
180
216
120

180-288
90-150

72

486
300
486
300
400
500
288

360
360
300
300
250
72

Bilaga 3. 

Antcckning:u· 

I. Disponerade t. o. m. 1651 ,i ven 
överstelön vid regementet. Från
1652 lön endast bland riks
råden.

2. För regementsofficerare tillkom
kaptensgagien som kompani
chef.

3. Dessutom som ingcnJor över
ingermanländska fortifikatio
nen med konduktörerna 1 176.

4. Del av denna lön innehålls re
dan 1655 av krigskoll.

Artillerikamrer med kaptens
och artilleribokhållare med
löjtnants lön upptas från 1630-
talet i riksstaten. Sådana före
kom 1655 både i Stockholm,
provinserna och besittningarna.
De förvaltade ammunitionen
och provianten inom en lands
dels befästningar samt var re
dogörare för artillerimedlen.

Anm.: Arsklädct bestod av 6 alnar 
tyg, 4 till långrock och 2 till 
byxor. 
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Bilaga 4. 
Specifikation på det Gevär, som 1656 är beställt, förfärdigat, utlevererat, behållit, 
huru mycket i år kan tillverkas och vad medel därtill rekvireras. 

(RA. Skoklostersaml. brev vol. 32, 29/4 1657.) 

I
1656 

Faktori är 
best. 

Vid Norrköpings faktori 
Pistoler 600 
Hölster 600 
Ryttarharnesk 200 
Musköter 500 
Taskor 

Vid ]önköpi11gs faktori 
Pistoler 300 
Hölster 300 
Ryttarharnesk 300 
Musköter 2 000 
Taskor 
Pikar 2 000 
Stormhattar 

Vid Örebro faktori 
Pistoler 200 
Hölster 50 
Musköter 8 000 
Taskor 
Pikar 3 000 
Trummor 200 
Rustvagnar 30 

Vid Jäders faktori 
Skyfflar 4 000 
Spadar 2 000 
Hackor 600 
Pickor 1 500 
Huggyxor 1 000 
Täljyxor 50 
Järnstörar 140 
Kofötter 60 
Knöster 40 
Järnviggar 40 
Hästskor 2 000 
Söm 4 000 
Broddar 150 
24-pundiga bröstked jor 12 
12- ,, " 24 

6- ,, ,, 24 
3- ,, ,, 30 

Stormkedjor /t 30 famnar 20 

90 

I A I I 
!Kan på 

f" { Utleve- Behöllit ett år 
O! ar- rcrat till dato till-
digat vcrkas 

300 37 363 600 
700 

180 34 146 400 
100 100 1 400 

1 400 

50 50 500 
50 50 500 

250 50 200 300 
1150 3 000 

2 000 
2 000 2 000 

2 000 

50 50 300 
so 50 300 

5 000 4 000 1 000 6 000 
6 000 

2 000 1 000 1 000 4 000 
200 50 150 300 
30 30 30 

4 000 2 500 l 500 
2 000 500 1 500

500 150 350 
1 500 700 800 

700 300 400 
50 so 

100 30 70 
50 10 40 
40 10 30 
40 40 

1 500 1 500 
2 000 2 000 

150 150 
12 12 
24 24 
24 24 
30 30 

10 10 

Kostar 

Sm.t I Öre 

3 600 
1 400 
1 800 
3 500 

700 

3 000 
1 000 
1 350 
4 000 

1 000 
400 

1 500 

1 800 
600 

13 125 
3 000 

800 
600 
960 



I 
1656 

I 

Ar Kant 
I 

Kostar Utlcvc-

I 

BcM!lit ett• r 
Faktori är förfiir• rerat till dato till-

Ibest, digat verkas Smr Öre 

24-pundig hjulspik 4 000 4 000 4 000 
12- " " 6 000 6 000 6 000 

6- " " 8 000 8 000 8 000 
3- " ,, 

10 000 8 000 8 000 
12 tums spik 8 000 4 000 2 000 2 000 
10 " " 16 000 8 000 3 000 5 000 

8 
" " 20 000 20 000 

6 " " 
30 000 20 000 

5 ,, " 35 000 20 000 
4 " " 35 000 20 000 
3 

,, " 30 000 20 000 
2 

H " 
20 000 10 000 

Läktspik 10 000 20 000 
Tvebredd 10 000 102000 
Enbredd 20 000 450000 

Vid Arboga faktori 
Ryttarharnesk 200 180 180 500 2 250 
Stormhattar 1 000 800 800 3 000 2 250 
Svinsfjädrar 2 000 2 000 2 000 4 000 1 000 
Fotanglar 32 000 20 000 20 000 32 000 1 000 
Art-vindarc 8 8 8 10 160 
Mordslag 4 000 4 000 4 000 5 000 1 250 
Stigbyglar 150 150 150 200 100 
Munstycke 800 800 800 1 000 250 
Vagnvindarc 10 10 10 10 200 

Vid Virtt faktori 
Ryttarvärjor 3 000 6 750 
Soldacvärjor 2 500 2 000 2 000 5 000 9 375 

Vid Norrtelje faktori 
Pistoler 600 150 60 90 600 3 600 
Hölster 600 600 1 200 

Vid Söderb,mms faktori 
Musköter 6 000 4 500 2 500 2 000 7 500 18 750 
Bandolärer 8 000 2 000 1 000 l 000 7 500 3 750 
Pikar 2 000 1 400 800 600 2 000 563 4 

Skrot, lod, granater 
och stångjäm 
Allehanda runda lod 425 500 3 000 18 000 
Allehanda granater 200 400 1 000 12 000 

50 50 100 900 
Skrot Sdlnge o. skampluner 200 300 300 3 000 
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1654 ARS LEVERANSER FRAN FAKTORIERNA 

(RA. Statskontorets arkiv. Personalstater.) 

Bilaga 5. 

8 000 I.. 12000m\1s rnter 
16000 

a 1 d, 244/r, öre . . . . . . 3 550:
a 2 d, 5J/r, öre . . . . . . 13 050: 

4 000 gamla dito att reparera . . . . . . . . . . a 191/r, öre ........... . 

12 000 bandolärer 

6 000 pikar 

a 16 öre . ............ . 

a 62/; öre 

3 000 stormhattar .................. , . . . a 3 mark ........... . 

4 000 svinsfjädrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 8 öre ............. . 

600 par pistoler . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 6 d 

600 par hölster till dito . . . . . . . . . . . . . . a 1 d, 191/r, öre . , .... 

200 bardisaner a 27½ öre 

250 skeppund jäm av alla sorter ...... a 10 d ............. . 

10 000 skoYlar och spadar . . . . . . . . . . . . . . a 8 öre ............. . 

2 400; 

6 000: -

1 200: -

2 250: 

1 000: 

3 600; 

960:-

171: 28 

2 500: -

2 500: 

2 000 hackor och pickor ........... , . . . . a 8 öre . . . . . . . . . . . . . . 500; 

1 000 huggyxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 8 öre ............. . 

100 12-pundiga stormkcdjor . . . . . . . . . . a 2 d, 121/r. öre ..... . 

20 ooo palifat spik a 384 per �kcppund gör 
92 skeppund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 16 d ............. . 

5 000 14-tums spik a 260 per skcppund gör 
19¼ skeppund . , ......•......... a 16 d ............. . 

3 072 12-tums spik it 384 per skeppuud gör 
8 skeppund .. , , ................. . 

m. m.

3 000 24-pundiga funda lod, väger 187½ 

2 000 18-pundiga runda lod, väger 100 

8 000 12-pundiga runda lod, väger 286 

2 000 6-pundiga runda lod, väger 33 

4 000 3-pundiga runda lod, väger 30 

24 d 

Summa 636½ skeppund it 6d 3819:-

250: 

240:-

832:-

308; 

192: 

2:1:¼ pundiga skrå, väger 50 skeppund a 10 d 500: - 46 594: 28 

Behöves efter Specialen för: 

Åkers krutbruk .......................................... , . . . . . 3 765: 

Enköpings salpeterbruk 
• • • • • • • • • • • • • •  � • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • ♦ 600: 
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'° 
V, 

Bilaga 6. 

FORSLAG PÄ GEVAR I SVERIGE, FINLAND, LIVLAND, INGERMANLAND OCH TYSKLAND 
med det, som levereras Anno 1654. 

(Krigskollegie arkiv. Artilleridepartementet. G. Räkenskaper. Förslag m. m. 1630-1699. KrA.) 

I Lunt- I I Harnesk I Storm- I Under- I B�rdisaner I Trummor I Ryttar-
musköt.:r B::mdolärcr h1ttar gevär harnesk 

Sverige, med 11 000 muskö-
ter som tillverkas 1654 23 820 19 173 6 424 18 259 13 482 275 239 2 580 

Finland 2 090 1 292 1 238 817 1 468 78 50 1 203 

Estland 30 90 200 328 23 50 2 -

[ngermanland 2 544 2 590 1 864 2 885 2 315 273 35 234 

Livland 4 435 4 435 2 423 5 413 1 920 94 9 717 

Vorpommem 1 541 1 985 197 405 187 45 55 535 

Hinterpommern 1 000 729 - 300 - - - 119 

Mecklcnburg 288 612 179 1 336 - 30 30 119 

Summa 35 748 30 906 12 525 29 743 19 395 845 420 5 507 

Garnisonerna i Sverige och 
underliggande provinser om 
99 komp äro bevärade 7 228 7 228 - - - 495 198 -

Summa 42 976 38 134 12 525 29 743 19 395 1 340 618 5 507 

Till 253 komp beväring be-
höves 18 216 18 216 13 662 31 878 31 878 1 265 506 -

Blir alltså över 24 760 19 918 - - - 75 I 112 -

I Rytt.lr-
kasken er 

2 352 

1 203 

-

234 

715 

236 

800 

114 

5 654 

-

5 654 

-

-



FÖRRÅD PÄ STYCKEN M. M. 1655 
Metallpjäser 

Stycken 
Storm-

1/4 
stycken 

t 
48 24 16 14 12 10 s 7 6 5 4 3<3 F 24-14

Sverige1 Kalmar 2 4 1 7 1 1 Jönköping 4 2 2 14 1 7 2 5 Johannesborg 4 Göteborg 4 5 3 4 4 16 JUvsborg 5 2 Ryssås 2 2 Gullberg Billingen Vänersborg Borgholm 4 Halmstad 11 12 1 1 1 5 3 Laholm 2 Varberg 4 216 8 4 Visby 4 2 4 6 Frösön 4 
Finland1 Åbo 2 2 Viborg 6 1 3 1 2 Nyslott 
lngennanland2Narva 2 1 4 1 8 2 10 11 Ivangorod 4 1 1 5 2 1 4 Nöteborg 2 3 8 2 1 Kexholm 5 3 1 2 3 11 4 Nyen 2 2 3 Jamo 

F Falkonett P l'orthtind S St0rmstycke 

Fyrmörsare 

100-130-19-200 80 24 

2 2 1 
2 3 

2 

2 1 
2 

2 2 
2 

Bilaga 7. 

Järnpjäser 

24 18 12 10 8 7 6 5 4 3<3 f p 

21 6 4 4 4 

5 1 4 1 1 2 8 9 3 26 2 13 
4 2 2 2 4 2 2 2 3 3 

4 2 6 2 4 3 
2 3 6 1 4 2 2 

6 6 4 4 4 2 
6 

1 7 1 

6 1 7 2 2 3 4 
11 1 3 

7 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 l 18 
Anm. Järn!. 16 mars 1654 beordrade 
drottningen nv••i'"'°'""' till Stockhom av alla 
f:istningars efrerhrmd ,om dl."s�:t 
pn nH',l !'.1rihl\ 

s 
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UTREDNING TILL DEN POLNISKE FAL TST ATEN 
Bi/11g,1 8, 

(KrA. Art.dep. G. Räkenskaper II:4, Rickzens Artolleri Book 1655.) 

I Antal I I Storm- , I Före-Släp- .b�J�- Udor Ladd-1 I Grann-
Sort :'.TT tagel stål- skyffel Lod 

ter kedjor lant 

' 

Metallstycke 24 12 12 12 13 12 12 2 811 
,, 12 8 8 8 8 8 8 2 701 
,, 6 8 8 8 8 6 8 3 004 
» 

3 30 - 30 30 JO 30 5 000 2 308 
Petard 11 

Block.vagn. 5 

Rustvagn 90 
Kulvagn .. 37 
Strängsele 680 
Hintersele 

' 327 
Tampsele 47 
Krut, centner 622 
Krutsäckar 74 
Lunta 
Brolänkar 282 
Soldatsvärd 2 000 
Långa pistoler 301 
Luntrnusköter 4 357 
Pikar 1 :,oo 
Bardisaner 32 
Ryttarharnesk 550 
Trummor 160 
�eslagna hjiil 
1 reserv 40 
Verktyg, 
ungefär 10 000 
m. rn.

Sista dagarna i maj avgick fr�n Stockholm till Pommern med koffcrdifarryg 
förutom en del artillerifolk 

2 000 24-pundiga lod 
2 000 12- ,, 
3 000 6-
4 000 3-

26 48:60-pundiga granater 
2 000 6-pundiga ,, 
2 000 3- ,, 

» samt
stora mängder handvapen, pikar m. m., verktyg, spik, anspannsmateriel m, m. 
Om dessa siffror gälle1· utöver ovanstående är ej klart. 

(KrA Krigskoll. koncept 1653-59, RA. Krigshist, hand!. Polska kriget XI :6.) 
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SUMMARY 

Swedish artillery at the beginning of the 17th century and during the first 
decades of the 18th and 19th centuries was at the time widely respected. Its 
cxploits of these times are generally known even if a complete history of Swedish 
artillery is lacking. 

In its work 011 the Karl X Gustav era the Military History Department has 
made a study of the artillery of that period. 

The above article gives a brief survey of Swedish artillery and the development 
and expansion of the arsenals which this weapon involved, and also an account 
of the mustering of the regiment in 1655. 

On 11 January of that year the 65 artillery garrisons (the fillcd-in circles on 
the map), which werc spread throughout Sweden and Swedish-occupied territ9ry, 
were formed into one regiment (918 men) having a staff and eight companies, 
of which four were in Sweden, one in Finland, one in Livonia-Estonia, one in 
Pomcrania and one in Bremen-Verden. Thcre was no equivalent of this peace
time organization in Europe at that time. 

The regiment was called to the colours in February and mustercd in May, 
partly as a field artillery regiment with a staff and four companies for thc 
royal army, and partly as smaller units in Livonia and Finland. The arsenals 
(open circles on the map), which had been madc considerably more efficient 
through their reorganization in 1653, had by then supplied sufficient modern 
equipmcnt to the entire Swedish forces. 

fo July and August when the Swedish armies left Pomerania and Livonia and 
marched against Poland they were supportcd by the field artillery regiment 
with 72 pieces of heavy and 178 pieces of light artillery. A Danish reporc describes 
this as "formidable artillcry which contributed a great pa!'t to the superiority 
of the Swedish army". 
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0 M D E T S O V J E T I S K A U B ÅT S

KRI GET I OSTERSJON 1939--45 

Av J. E. OLO'W 

När det gäller ett studium av de sovjetiska ubåtarnas verksamhet 
i Östersjön under krigsåren 1939-45, ligger den största svårigheten 
däri, att inga preciserade uppgifter ännu stått att erhålla från sov
jetiskt håll. I vad som där publicerats talas endast i allmänna orda
lag om verksamheten utan närmare angivande av egna förluster eller 
av de resultat, som uppnåddes. Som exenipel kan ur amiral Isalcovs 
Sovjetunionens örlogsflotta i det fosterlandska kriget anföras två ci
tat, de enda ställen hos honom som beröra ubåtskriget i Östersjön: 

"Få andra ubåtsbesättningar tvungos att operera under så svåra 
och ogunstiga förhållanden som de baltiska, Svåra nautiska för
hållanden, mycket stor täthet i fientliga min- och nätspärrar samt 
patruller, den tyska kontrollen av hela Finska viken från öarna, 
från båda kusterna och från flygplatser - .allt bidrog till att för
svåra· våra ubåtars operationer. Fienden kungjorde många gånger, 
att de förintats, men varje gång bevisade de baltiska ubåtsbesätt
ningarna genom att sänka något tank- eller transportfartyg, att 
de fortfarande fanns kvar och visade därigenom sin okuvliga vilja 
till seger." 

"När man talar om besättningarna i den Baltiska flottan, måste 
man särskilt framhålla ubåtsfolket. Det fanns inget mera kompli
cerat och besvärligt hav för ubåtsoperationer under det ifråga
varande kriget än Ostersjön. På ingen annan krigsskådeplats fanns 
det en sådan koncentration av mot ubåtar verkande krafter och 
fientliga motmedel, vilka dessutom förstärktes genom naturhinder 
i form av sandbankar, grund, öar och skär. Härdade genom lång
varig övning och utbildning i fredstid och prövade under det korta 
men lärorika kriget mot vitfinnarna blevo de baltiska ubåtsbesätt
ningarna ett verkligt plågoris för tyska transportfartyg. Med un
dantag av tiden för isläggningen och särskilt ogynnsamma förhål
landen i läget i Finska viken slogo de sig hårdnackat igenom och 
ut till sjöss och tillfogade tyskarna kännbara förluster, vanligtvis 
i sådana ögonblick, då motståndaren beräknade, att alla ubåtarna 
sänkts eller inneslutits i Kronstadt. 
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När ubåtsbesättningar p:l. andra hav under förflyttning till opera
tionsområdet eller återgång till basen hade flera lediga dagar, då 
man utan särskild risk kunde arbeta rutinmässigt eller vila, så måste 
de baltiska dyka omedelbart utanför 'porten' och forcera motstån
darens spärr. Normala vilopauser eller tillfälliga reparationer omöj
liggjordes under sådana omständigheter. Minsta fel eller v:irdslöshet 
fick svåra följder. Samma var förhållandet vid återgången till basen. 

Allt detta gjorde, att i Östersjön utvecklades en särskild typ av 
orädda och skickliga ubåtsmän, av vilka de flesta idag är Sovjet
unionens hjältar eller ordensbärare."1 

För att ytterligare belysa de baltiska ubåtsbesättningarnas insats 
citerar Isakov till slut en tysk tidning från december 1943. 

För ett mera detaljerat studium är man hänvisad till andra ut
ländska källor, varjämte det i viss mån varit möjligt att ur marin
kalendrar beräkna ubåtsbeståndets förändringar genom förluster och 
nybyggnader under krigsåren.2 

Utgångsläget. 

Intill 1930-talets början bestod den sovjetiska ubåtsflottan av ett 
fåtal gamla båtar från första världskriget, varav en, den f. d. brit
tiska L 5 5 frlin 1918, anses ha blivit prototypen för de första i Sov
jetunionen nybyggda ubåtarna. Omkring år 1935 började en upp
rustning av örlogsflottan, som även kom att omfatta ubåtar av olika 
typer. Det beräknas att vid krigsutbrottet 1939 funnos i Östersjön 
9 ubåtar av S-typ, 3 av P-typ, 3 av L-typ, 16 av Sjtja-typ och 21 
av M-typ, eller sammanlagt 52 ubåtar. (Närmare data för de olika 
typerna framgå av bilaga 1.) 

Genom säkerhetspakterna med Estland och Lettland medgavs Sov
jetunionen rätt att som baser disponera bl. a. Tallin, Baltischport och 
Libau, och därmed hade Östersjöflottan återfått de goda baserings
möjligheter, som innehafts före första världskriget. Nybyggnads
och reparationsbaser voro dock fortfarande Kronstadt och Leningrad. 

1 Bland dem märkes dåvarande fartygschefen på K 52, nuvarande kaptenen
1. rangen I. V. Travkin, dåvarande fartygschefen på Sjtja 303, nuvarande konter
amiralen I. A. Kolysjkin, dåvarande fanygschefen på Sjtja 307, nuvarande kap
tenen 1. rangen M, S. Kalinen samt fartygschefen p: L 3 Lemor, 2-faldig Sovjet
unionens hjälte, Ubåten L 3 förlänades hederstiteln gardesubåt.

2 Till författarens förfogande har dessutom stått en del opublicerade hand
lingar och dagboksanteckningar. 
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SOVJETISKA UBÅTSBESTÅNDETS 
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Utvecklingen i stora drag. 

Under vinterkriget användes ubåtarna för att upprätthålla en bloc
kad mot Finhnd, dock med relativt klent resultat. Tiden från 
Moskva-freden fram till det tyska anfallet utnyttjades för att ytter
ligare öka ubåtsflottans styrka, så att den vid krigsutbrottet 1941 be
stod av 81 ubåtar av olika typer. Den snabba tyska framryckningen 
i Balticum berövade sovjetiska Östersjöflottan alla de nyerövrade ba
serna och tvang den mycket snart att draga sig tillbaka till Kron
stadt och Leningrad under förlust av bl. a. omkring 20 ubåtar. 
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Så snart tyskarna nått Finska vikens södra strand etablerade de 
en minspärr tillsammans med de finska sjöstridskrafterna för att 
hindra sovjetiska ubåtar att operera i egentliga Ostersjön. Under 
mycket stora svårigheter och med svåra förluster kunde dock ubå
tarna bryta spärren under 1942. Deras operationer i Ostersjön läm
nade visserligen ett ringa resultat i sänkt tonnage räknat, men de 
tvingade tyskarna till en omfattande eskorttjänst, Aven svenska 
flottan måste tillgripa eskortering för att skydda handelssjöfarten på 
svenskt territorialvatten. Vid årets slut torde det sovjetiska ubåts
beståndet ha nedgått till omkring 30 ubåtar. 

Minspärrarna förstärktes våren 1943 och kompletterades med en 
nätspärr, och trnts upp1·epade försök kunde därefter inga sovjetiska 
ubåtar tränga ut i Ostersjön förrän efter Finlands utträde ur kdget 
1944, då de kunde begagna de finska skärgårdslederna och i viss ut
sträckning utnyttja finska hamnar som baser. Under den tyska reträt
ten och den slutliga upplösningen nådde de bättre resultat utan all
varligare egna förluster. Någon mera omfattande nybyggnad av 
ubåtar hade emellertid inte kommit igång, och vid den tyska ka
pitulationen torde av den sovjetiska ubåtsflottan högst ett 30-tal 
ubåtar ha återstått i stridsdugligt skick. (Ubåtsbeståndets variationer 
under kriget framgår av kurvan på föregående sida.) 

I det följande kommer en detaljerad redogörelse för händelseut
vecklingen under krigsåren att lämnas, så långt det har varit möjligt 
att rekonstrnera den. 

Vinterkriget. 

Den 8 december 1939 förklarades de finska kusterna i blockad. 
Redan dessförinnan hade sovjetiska ubåtar börjat bevaka den finska 
sydkusten och även uppträda i Bottenhavet. I Finska viken opererade 
de små ubåtarna av M-typ med bas i Baltischport och i Bottenhavet 
de större ubåtarna av typerna S och Sjtja, i allmänhet utgångs
baserade i Libau. Kronstadt och i viss mån Tallinn voro reparations
baser. Sammanlagt insattes ett 30-tal ubåtar. De stora ubåtarna uppe
höllo sig i allmänhet i operationsområdet 20 till 30 dagar, de små i 
ungefär 14 dagar. 

Redan den 5 december hade en tysk ångare anfallits vid Finska 
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Ubåten S 1 under gång. 

Utö med artilleri av en ubåt i övervattensläge. Den 12 december 
sänktes den tyska ångaren Bolheim utanför Mäntyluoto. 

Under december månad hade de sovjetiska ubåtarna anfallit fem 
ångare, alla tyska, men bara kunnat sänka en. Den tyska krigsled
ningen gjorde föreställningar hos sovjetregeringen, som med hänsyn 
till den tysk-sovjetiska pakten lovade att i fortsättningen respektera 
den tyska flaggan. Det är uppenbart, att tyskarna ansåg malmtrafi
ken på Luleå hotad och även trävaruimporten från Finland. 

Den 3 januari 1940 inträffade vinterkrigets enda ubåtsförlust, då 
S 2 på återväg från Bottenhavet minsprängdes i Älandshav.3 Den 5 
januari sänktes den svenska ångaren F enris vid Sydostbrotten av 
artillerield från Sjtja 311, som kort därefter återvände till Libau. 
Den 13 januari sänktes den finska presidentjakten Aura under kon
vojering i Ålandshav. Mot mitten av månaden började isläggningen 
vid kusterna, men operationerna till sjöss fortsatte till månadsslutet. 
Ubåten S 1 fastnade på återgång från Bottenhavet i isen nära Märket 
i Södra Kvarken men kom loss och kunde återgå till Libau. 

Härefter upphörde vidare ubåtsoperationer under vinterkriget. 
Under en och en halv månad hade ständigt omkring tio ubåtar del
tagit i blockaden. Resultatet hade varit skäligen magert - ett finskt 
eskortfartyg, en svensk och en tysk ångare sänkta. Anfallen mot 
handelsfartyg utfördes på ett sätt, som antydde en viss osäkerhet -
osäkerhet om ubåtskriget skulle föras oinskränkt eller med iaktta-

3 Rohwer uppger att sänkningen skedde i Kvarken, bör vara Södra Kvarken. 
I allmänhet uppges sänkningsplatsen till Ålandshav. 
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gande av folkrättsliga bestämmelsei-. Enligt ubåtarnas instruktioner 
medgavs oinskränkt ubåtskrig inom blockadzonen, dvs. finska kust
farvatten, i övrigt skulle de senare tillämpas. Resultatet var att an
fallen ofta utfördes som artillerianfall i marschläge. I ett fall, vid 
sänkningen av Aura, gjordes anfallet med torpeder i undervattensläge. 

Vinterkriget hade givit en del lärdomar. De ubåtschefer, som pas
serat genom Alandshav, fingo utförligt redogöra för sina erfaren
heter som grund för vidare studier. Trots minor och ishinder i denna 
farvattensförträngning var den passagen oändligt mycket lättare än 
de passager, som skulle möta de sovjetiska ubåtarna under kommande 
år. Under förflyttning till och uppehåll inom operatio11s01mådet 
stodo ubåtarna i ständig radioförbindelse med baserna, vilket med
förde, att den finska radiospaningen kunde skapa sig en relativt god 
bild av verksamheten. 

Tiden fram till .krigs1ttbrottet i juni 1941. 

Under vinterkriget hade Sovjetunionen, som nämnts, förlorat en 
ubåt. En del haverier hade inträffat på andra ubåtar dels genom 
isskador, dels på grund av rena materialfel. Vissa erfarenheter hade 

· kriget givit i fråga om förflyttning genom minspärrade områden
och påfrestningar för besättningarna under krigsförhållanden på stort
avstånd från baserna helt hänvisade till egna resurser:1 

Trots att de estniska och lettiska baserna varit i sovjetisk hand
relativt kort tid, hade det dock varit möjligt att utnyttja dem som
utgångspunktet för operationerna. Eftel' fredsslutet fortsatte utbygg
naden av framförallt Libau och Baltischport som permanenta ubåts
basel', varjämte Hangö disponerades på Finska vikens norra strand
och i viss utsträckning kunde komma ifråga som framskjuten bas.

Ubåtarna voro fördelade med en brigad i Libau, en i Tallinn och
Baltischport samt en i Riga-viken, enligt uppgift i Ösel- och Dagö
området. Det är dock troligast, att den senare huvudsakligen var
baserad i Riga och endast tidvis framskjuten på öarna.

Från och med våren och sommaren 1940 trädde nya ubåtar undan
för undan i tjänst. Förutom ytterligare båtar av Sjtja- och M-typerna

4 Sålunda har omtalats, att en ubåtsbesättning efter en svår storm kunnat av
hjälpa uppkomna haverier, varefter ubåten fortsatt sin expedition. 
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Operationsområdet i Östersjön 
och Finska viken. 

Tyska och finska 
minspärrnr 

Tysk-lins.fe nätspärr 

började fem stycken båtar av den nya K-klassen sina provturer. De 
senare voro dock inte frontklara förräi1 under sista krigsåret. Dess
utom tillfördes ubåtsflottan de två lettiska Ronis och Spidola samt de 
två estniska Kalev och Lembit. Redan i februari hade Estland varit 
berett att sälja sina för minfällning specialbyggda ubåtar till Tysk
land, som med glädje tog emot erbjudandet. Av politiska skäl ville 
tyskarna dock, att Sovjetunionen skulle godkänna överlåtelsen och 
att detta godkännande skulle utverkas av estniska regeringen. I och 
med att Estland införlivades med Sovjetunionen förföll saken och 
båtarna tillfördes sovjetflottan. 

Den tyska marinledningen räknade i september 1940 med, att flera 
ubåtar av största typ voro färdigställda pli varven i Leningrad. 
Sammanlagt fanns, enligt tyska beräkningar, vid krigsutbrottet i 
juni 1941 öve1· 90 ubåta1· i tjänst. Enligt andrn och tillföditligare 
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S 1 sänktes av egen besättning ·vid kajen i Libalf. 

beräkningar torde antalet dock ha stannat vid omkring 80 ubåtar 
färdiga för frontbruk, varav ungefär hälften var små båtar av M
typ.5 

Är 1941 efter krigsutbrottet. 

Den 22 juni 1941 började det tyska anfallet mot Sovjetunionen. 
Framryckningen i Balticum gick snabbt, och redan den 1 juli er
övrades Libau. Till sjöss reglade tyskarna av södra Östersjön genom 
mineringar, bl. a. syd om latituden genom Ölands södra udde. Dess
utom utlades offensiva strömineringar vid den baltiska kusten (jfr 
karta). 

Inför den tyska anstormningen drogos de sovjetiska sjöstridskraf
terna tillbaka, i första hand till t.5sel-Dagö-området. Under reträt
ten sänktes 6-7 ubåtar genom minsprängning eller anfall av lätta 
tyska sjöstridskrafter. Dessutom sprängdes fyra ubåtar, däribland de 
två f. d. lettiska, av egna besättningar i Libaus hamn, innan tyskarna 
trängde in i staden. De sovjetiska ubåtarna synas icke ha varit för
beredda för offensiva operationer. Under den första krigsmånaden 
torde endast ett par av dem ha varit till sjöss, en dock så långt syd-

5 Tyska marinledningens beräkningar av det sovjetiska ub:hsbeståndet synes 
genomsnittligt ha legat för högt. 1939 hade man räknat med 75 ubåtar i Öster
sjön - verkliga antalet kan dock knappast ha varit högre än 55. 
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vart som till Danzigbukten, där den sänktes av tyska bevaknings
fartyg. Från tysk sida hade man synbarligen väntat en mera aktiv 
sovjetisk insats, och underhållstransporterna till Finland eskorterades 
av ubåtsjaktfartyg och minsvepare. När tre tyska transportfartyg 
sprängdes i den svenska mineringen vid Olands södra udde i juli, 
trodde den tyska konvojchefen, som var ofullständigt orienterad om 
minläget, att fartygen anfallits av ubåtar. 

Den tyska framryckningen fortsatte och de sovjetiska ubåtarna 
tvingades tillbaka från Osel-Dagö-området under fortsatta förlus
ter. 3-4 ubåtar sänktes under reträtten av flyg, ubåtar och minor. 
När sedan Baltischport och Tallinn stodo inför sitt fall i slutet av 
augusti, anträdde ubåtarna en tredje förlustrik reträtt. 6-7 ubåtar 
minsprängdes i den s. k. Juminda-spärren, den första av de spärrar 
med vilka Tyskland och Finland avsågo att stänga in den sovjetiska 
flottan i Finska vikens inre del. 

Fortfarande opererade dock ett fåtal sovjetiska ubåtar ute i Oster
sjön. Den 23 oktober kunde de notera en första framgång, när en 
tysk ångare sänktes utanför Oland. Annu i november bedömdes i den 
tyska marinstaben att minst 10 av fiendens ubåtar voro till sjöss, 
men denna uppskattning förefaller väl hög. 

Det första krigsåret hade kostat den sovjetiska ubåtsflottan mer 
än 30 ubåtar, de flesta sänkta under ett ständigt fortgående återtåg. 
Deras framgångar voro få. Förutom den ovannämnda sänkningen 
utanför Oland hade en ubåt genom en påpasslig minering i en finsk 
skärgårdsled orsakat sänkningen av det finska pansarskeppet Il
mctrinen. 

Den tysk-finska Juminda-spärren hade givit ett gott resultat och 
förstärktes undan för undan, varjämte en ny spärr längre ostvart 
vid Hogland utlades för att ytterligare begränsa de sovjetiska ubåtar
nas rörelsefrihet. 

Operationerna år 1942. 

Under den hårda isvintern 1941-42 förbereddes de sovjetiska 
ubåtarna för offensiva operationer i Ostersjön. Det beräknades i 
tyska marinledningen, att 20-25 ubåtar voro klara att löpa ut i 
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Ubåtarna Sjt_ia 320:s och S 7:s unge
färliga förflyttnings··oägar och fast
ställda lägen under deras första ex
pedition 1942. Sjtja 320 juni-juli, 
S 7 juli-augnsti. Rött.

Lägen för so•vjetiska ub!itsförluster i 
Östersjön. (De inom fyrkanten an
givna ha icke kunnat närmare lokali
seras.) Blått.





Ubåten M 87 1111der fredsmässig förflyttning. 

Ubåten Sjtja 304 till sjöss. 

baka i Kronstadt. Tre handelsfartyg, varav ett svenskt, hade S 7 

sänkt och därutöver anfallit en svensk eskort och tre andra handels
fartyg. Ubåtens andra expedition startade den 16 oktober. Fem 
dagar senare, den 21 oktober, sänktes den i Alandshav av finska 
ubåten / ku-Turso. Båda båtarna gingo i övervattensläge, och far
tygschefen på S 7, kaptenen av 3. graden Lizin, räddades ombord på 
den finska ubåten. 

I september kunde ubåten S 9 under operationer i Bottenhavet upp
visa resultat, som voro likvärdiga med Sjtja 320:s och S 7:s. Någon 
av de första dagarna i månaden bröt ubåten igenom spärrarna och 
anföll den 4 september en konvoj i Alandshav. Först i oktober åter
vände S 9 till Kronstadt efter att ha sänkt tre finska ångare i södra 
delen av Bottenhavet och under expeditionens senare del ha opererat 
upp mot Norra Kvarken. 

Andra ubåtar stötte fram ända till sydvästra Ostersjön, där bl. a. 
ett tyskt fartyg sänktes vid Rixhöft den 28 juni, troligen av ubåten 
D 2, och tågfärjan Deutschland torpederades syd Trelleborg den 19 
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oktober. Under hela säsongen sänktes sammanlagt 25 handelsfartyg. 
Men priset hade varit högt, sammanlagt 15 ubåtar hade sänkts vid 
genombrytningen av spärrarna och ute på ÖstersJÖn. Å andra sidan 
hade tyskarna tvingats till en dyrbar och materielkrävande eskort
verksamhet. För att skydda trnfiken på svenskt territorialvatten längs 
ostkusten ordnades från svensk sida eskortering på olika kustavsnitt, 
främst mellan Stockholms skärgård och Kalmarsund. Vid fem till
fällen gingo svenska eskortfartyg till motattack när ubåtar anfallit 
handelsfartyg under deras skydd. Det ansågs, att sammanlagt tre 
ub/itar sänkts, men endast en sänkning kan anses som säker. Ft·ån 
såväl sovjetisk som tysk sida förnekades, att någrn ubåtar vid de 
aktuella tillfällena varit i närheten av de uppgivna sänkningsplat
serna. Fartygschefen på S 7 har emellertid i fångenskapen uttalat, att 
han den 11 juli sänkte ett handelsfartyg med torped utanför Väster
vik, vilket stämmer med den tid och plats, där malmli.ngaren Litle& 
sänktes. Av andra uppgifter att döma torpederade ubåten Sjtja 314 
malmångaren Liljevalch i samma område den 18 augusti men sänktes 
troligen själv genom sjunkbombanfall från de svenska eskortfartygen. 
En uppgift, att en ubåt sänkts på svenskt territorialvatten den 6 juli, 
har icke kunnat bekräftas genom andra uppgifter om inträffade 
ubåtssänkningar men är icke osannolik. Som exempel på den svenska 
eskortverksamheten lämnas här en kort redogörelse för händelseför
loppet under en av de svenska eskorterna. 

Kl 0700 avgick en eskort, som bestod av 11 handelsfartyg skyd
dade av tre eskortfartyg och ett spaningsflygplan. fartygen gingo 
i den s. k. neutralitetsleden innanför den av samtliga krigförande 
erkända 3-milsgränsen. Kl 0915 upptäckte cskortfartyg nr 2 ett 
misstänkt föremål, styrde ner mot det och konstaterade, att det var 
en i vattnet stående ribba. Kl 0940 observerades från eskortfartyg 
nr 3, att flygplanet började cirkla rnnt för att därpå dyka ner mot 
ett periskop. Eskortfartyget gav larmrapport och styrde mot peri
skopet. Också eskortfartyg nr 1 styrde mot det med högsta fart, sam
tidigt som förbandschefen gav eskortfartyg nr 2 order att bilda dim
ma mellan eskorten och ubåten. Kl 0950 började dimbildningen, sam
tidigt som eskort/ artygen nr 1 och 3 satte in ett sjunkbotnbanfall och 
flygplanet fällde en bomb mot periskopet, som jämte övre delen av 
tornet siktades av eskortf,irtyg nr 3 under ett kort ögonblick, Under 
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tiden 0950-1015 fällde eskortfartyg nr 1 17 st och eskortfartyg nr 3

20 st sjunkbomber. Det senare fartyget bedömde ubåten sänkt. Sam
tidigt fällde eskortfartyg nr 2 8 sjunkbomber mot ett misstänkt peri
skop strax utanför dimbanken. Från eskortfartyg nr 1 observerades 
oljefläckar, som spredo sig över området. Kl 1015 beordrades eskort
fartygen nr 1 och J att fortsätta eskorteringen medan eskortfartyg 
nr 2 fick order att återupptaga jakten. Fartygschefen bedömde, att 
ubåten dels fortfarande innebar en fara för den egna eskorten, dels 
kunde beräknas få en möjlighet att komma till anfall mot en mö
tande eskort, varför alla åtgärder måste vidtagas för att förstöra 
ubåten. 

Kl 1030 började eskortfartyg nr 2 sökning inom det ubåtsfarliga 
området, observerade kl 1105 en kraftig, särskilt markerad fläck med 
färsk olja och fällde åtta sjunkbomber i fläcken och dess närhet. 
Kl 1115 fick fartyget order från förhandschefen att kvarligga i om
rådet tills även den mötande eskorten passerat. Vid eskortfartygets 
passage över oljefläcken gjorde ekolodet ett markerat hopp på 5-8 
meter. Fortsatt ekolodning varje gång platsen passerades gav samma 

resultat, vilket kan utgöra en indikation på att ett föremål av relativt 
ringa utsträckning kan ha legat på botten. Under fortsatt sökande 
observerades luftbubblor i oljefläckens mitt och fartyget fällde yt
terligare tre sjunkbomber mot luftbubblorna. Kl 1345 hade den 
mötande eskorten passerat, och efter fyra timmars oavbruten ubåts
jakt satte eskortfartyg nr 2 kurs för återförening med den egna 
eskorten. 

Det råder ingen tvekan om, att en främmande ubåt hotade en 
svensk eskort på svenskt territorialvatten inom 3-milsgränsen. Den 
korta glimt, som ett av eskortfartygen fick av ubåten, räckte dock 
inte för att identifiera den. Sammanlagt fälldes mot ubåten 56 
sjunkbomber och en flygbomb. 'A ven om en sänkning icke med säker
het kunde konstateras, voro dock oljefläckarna, luftbubblorna och 
ekolodsutslagen starka indicier på att ubåten oskadliggjordes. 

I detta sammanhang kan anföras att i de sovjetiska ubåtschefernas 
instruktion 61. a. sades, 

"att svenska fartyg icke fick sänkas och 
"att svenskt territorialvatten skulle respekteras utom för anfall på 

finska fartyg" (sic!). 

110 



Under vinterkriget hade ubåtarna i stort sett varit bundna till be
stämda, noga avgränsade observationslägen. Under år 1942 hade de 
däremot erhållit avsevärt större rörelsefrihet och kunde uppsöka 
de områden, dit sjöfarten koncentrerades, såsom svenska ostkusten, 
baltiska kusten eller Älandshav. Huvudsakligen uppträdde ubåtarna 
ensamma. Vissa tecken tyda på, att de under år 1942 opererade i 
par, åtminstone vid passagen av spärrarna. Däremot förekom inte 
flocktaktik av den typ tyskarna tillämpade i Atlanten. Aven an
fallssättet hade ändrats. I stället för artilleriöverfall i marschläge ut
fördes nu torpedanfall i undervattensläge, och endast vid enstaka 
tillfällen sänktes handelsfartygen med artilleri -- en utveckling, 
som betingades av att handelsfartygen nu i allmänhet gingo under 
eskort. De sovjetiska ubåtscheferna voro emellertid hårt bundna av 
utfärdade taktiska anvisningar, som bl. a. innehöllo följande passus: 
"Fartygschefen måste senare rättfärdiga varje avsteg från dessa be
stämmelser", en ukas, som ingalunda bör ha uppmuntrat fartygsche
ferna att i ett gynnsamt läge gripa tillfället i flykten med frång&ende 
av reglementets bestämmelser. 

De svenska eskorterna skyddades av jagare, minsvepare och vedett
båtar med hjälp av flygspaning, de tyska enbart av minsvepare, 
patrullbåtar och hjälpfartyg. Mot slutet av året satte finska flottan 
in sina ubåtar i fri ubåtsjakt syd Åland och i Ålandshav, som 
tidigare nämnts med gott resultat. 

En sovjetisk ubåts uppehåll i dessa farvatten gav upphov till en 
säregen episod. En natt gingo några finska fiskare ut för att taga 
upp sina nät. När de kommo fram till platsen, låg där emellertid 
redan en sovjetisk ubåt, vars besättning var fullt upptagen med att 
vittja näten, synbarligen för att bättra på skeppsportionen med färsk 
proviant. 

A ven om resultatet av ubåtskriget inte stod i prnportion till in
satsen, måste de sovjetiska ubåtarnas prestationer inge respekt. Efter 
en nervslitande passage genom minspärrarna voro de lämnade en
samma i ett fientligt hav och med samma svåra passage framför sig, 
innan de åter voro tillbaka i sin bas. Under de korta, ljusa sommar
nätterna tillkom!llo riskerna vid laddning av batterierna, varunder 
ubåtarna måste intaga marschläge. 

Det var just i minspärrarna, som de sovjetiska ubåtsbesättningarna 
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utsattes för de svhaste prövningarna och visade prov på fatalistisk 
tapperhet och uthållighet. Enda möjligheten att undvika sprängning 
vid en minkontakt var att framgå så långsamt, att minan endast 
skulle glida utmed ubåtens sida med så ringa kraft, att avfyrnings
mekanismen inte kunde träda i funktion. Som ''minutkik" fick be
sättningen ligga med öronen tryckta mot fartygssidan ffö' att kunna 
uppfatta minsta skrapning mot skrovet. Vid kontakt stoppades pro
pellrarna, tills minan eller dess ankartross passernts. Man kan före
ställa sig nervpressen på besättningen, innan det svaga skrapet eller 
dunket mot skrovet upphörde, vilket visade, att faran för tillfället 
var överstånden. Vid dessa genombrytningar av minspärrarna visade 
det sovjetiska ubåtsfolket sin bästa sida. 

Senare avmagnetiserades ubåtarna mot magnetminor och försågo, 
med isolerande avbärnrlister av trä längs skrovets utsida för att neu
tralisera verkan av antennminor. 

Från och med juli 1942 hjälptes ubåtarna genom den östligaste 
tysk-finska minspärren av egna minsvepare skyddade av motortor
pedbåtar och attackflygplan. Denna hjälp kunde emellertid endast 
utsträckas till spärrarna närmast Lavansaari därefter voro ubåtar
na hänvisade till ovan skildrade smygtaktik. 

Aren 1943 och 1944 fram till Finlands utträde tll' kriget. 

De sovjetiska ubåtarnas aktivitet och förmåga att tränga igenom 
minspärrarna hade överraskat den tyska marinledningen och berett 
den oväntade svårigheter. Med utgångspunkt från Juminda-spärrens 
effektivitet mot de retirerande ubåtarna sommaren 1941 hade man 
väntat sig, att de under våren 1942 kompletterade minspärrarna 
skulle hindra varje utlöpande. Men det hade visat sig, att ubåtarna 
om än med svåra förluster kunde bryta sig igenom. 

När isen bröt upp våren 1943 utlades därför ett ubåtsnät, som 
nådde ända ned till havsbotten i hela sin sträckning från Porkkala 
rätt över till estniska kusten och sedan hölls under ständig bevakning 
av finska och tyska fartyg. Samtidigt kompletterades också de av 
isen skadade minspärrarna (jfr karta sid. 103). 

Den 20 maj skedde det första utbrytningsförsöket. Som redan 
nämnts hade ubåtarna gjorts isolerade och omagnetiska och för pas-
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sagen av minspärrarna användes samma taktik som 1942. Men nätet 
kunde ubåtarna inte taga sig igenom. Man försökte att med stävsågen 
skära sig igenom nätet, att "krypa" längs botten, att smyga runt 
nätets slutpunkter, t. o. m. "klättra" över nätet på så sätt att ubåten i 
marschläge och med kraftigt aktertrim gick på nätet för att sedan 
genom omtrimning trycka ner det, men allt förgäves. Under hela 
1943 och 1944 fram till Finlands utträde ur kriget kunde inte en 
enda sovjetisk ubåt taga sig ut i egentliga Östersjön. 

Redan i samband med de första utbrytningsförsöken sänktes två 
ubåtarna, Sjtja 303 (under befäl av kaptenen av 3. graden I. A. Ko
lysjkin) och Sjtja 406, den förra vid Kok.skär intill ubåtsnätet av 
finska patrullbåtar. Ytterligare ubåtar anföllos under maj och juni, 
dock utan att någon säker sänkning kunde inregistreras. Å andra si
dan hade de sovjetiska ubåtarna inga sänkningsresultat att uppvisa 
inom det begränsade vattenområde, där de kunde röra sig med någon 
grad av frihet. 

I detta läge drogos ubåtarna tillbaka till sin bas för att sparas för 
eventuellt kommande uppgifter. Från och med juli 1943 till och med 
september 1944 upphörde all sovjetisk ubåtsverksamhet i och utanför 

, spärrarna med undantag av ett fruktlöst försök i maj 1944 att ännu 
en gång bryta genom ubåtsnätet. Så länge tyskarna behärskade Finska 
vikens båda stränder, förblev spärren effektiv. 

I den fria triangeln innanför longituden genom Lavansaari hade 
ubåtarna ännu en viss rörelsefrihet, som utnyttjades för landsättning 
av agenter o. dyl. i de finska och tyska truppernas rygg. 

Tiden fr&n finsk-sovjetiska vapenstillest&ndet till krigsslutet. 

Den 20 september 1944 avslöts det finsk-sovjetiska vapenstillestån
det, vari bl. a. bestämdes att finska flottan skulle hjälpa till att un
danröja ubåtsspärrarna. Samtidigt därmed öppnades finskt territo
rialvatten för sovjetiska fartyg, och den 1 oktober började ubåtarna 
taga sig ut i Östersjön via de finska skärgårdslederna, som de pas
serade med finska lotsar ombord. Dessutom utnyttjades hamnar på 
finska sydkusten som baser, t. ex. Helsingfors och Abo, allt med 
hänvisning till överenskommelsen att Finland och Sovjetunionen ge
mensamt skulle tvinga tyskarna till evakuering. 

Inom en vecka voro ubåtarna nere i södra Östersjön, och den 
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6 oktober sänktes utanför den ostpreussiska kusten den första ångaren 
under denna kampanj. Snart voro 10 ubåtar i verksamhet, däribland 
ett par av den nya K-typen7

, som tidigare icke deltagit i ubåts
kriget. Under oktober sänktes fyra handelsfartyg. 

I november fortsatte ubåtarna sina operationer, dock med sämre 
resultat. En ångare sänktes utanför lettiska kusten och, den 24 no
vember, den svenska ångaren Hansa nord Visby. En månad senare, 
den 29 december, sänktes den svenska ångaren Venersborg i Hanö
bukten. Under december voro sex ubåtar i verksamhet, men förutom 
Venersborg sänktes blott två ångare, vilka ingingo i de tyska evakue
ringskonvojerna längs baltiska kusten. 

Anfallen mot de tyska konvojerna utfördes både som artillerian
fall i marschläge och som torpedanfall. Dessutom minerade en ubåt 
nordväst Briisterort i konvojernas väg. Trots för ubåtarna i allmän
het gynnsamma förhållanden måste även nu resultatet betraktas som 
magert. Eskortering längs svenska ostkusten samt mellan Gotland 
och fastlandet återupptogs först efter Hansas sänkning, men det vill 
synas som om anfallsverksamheten, i och med att den svenska eskor
teringen började, helt koncentrerades mot baltiska kusten. 

Den mörka årstiden gav ubåtarna stora fördelar mot de alltför 
svaga och otillräckliga tyska eskortförbanden, ändock blevo även i 
fortsättningen framgångarna små i förhållande till den rikedom av 
mål, som presenterade sig i samband med den tyska reträtten lik
som senare vid evakueringstransporterna längs tyska vallen. 

Den 3 januari 1945, på dagen fem år efter den första ubåtsför
lusten, inträffade den sista, då S 13 sänktes av en tysk torpedbåt. 
Genom den förbättrade baseringen i sydvästra Finland kunde ubåtar
na även under vintern fortsätta sina operationer, fortfarande med ett 
i förhållande till insatsen och rikedomen på mål klent resultat. Ett 
par sänkningar väckte dock stort uppseende genom att de sänkta 
fartygen, stora passagerarångare, medförde tusentals flyktingar från 
Ostpreussen, t. ex. Wilhelm Gustloff, som gick till botten den 30 
januari utanför Stolpmiinde med stora förluster i människoliv.8 

7 Bl. a. K 52 under befäl av Sovjetunionens hjälte I. V. Travkin, numera kap
ten av 1. rangen. 

6 Det bör emellertid observeras, att under de tyska evakueringstransporterna 
sammanlagt 1¼ miljon människor undanfördes sjövägen och att därvid förlus
terna i människoliv endast uppgick till 1 °/o. 
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Situationen bedömdes fortfarande relativt ljust av den tyska marin
ledningen. Visserligen kunde de sovjetiska ubåtarna operera fritit till
sjöss, eftersom det tyska flygvapnet saknade radarutrustade flygplan 
för samverkan med sjöstridskrafterna, men vid anfallen mot kon
vojerna kunde eskortfartygen i allmänhet avvisa om än icke sänka 
ubåtarna. Den tyska bedömningen förefaller vara riktig, ty under 
krigets två sista månadet· sänktes av de sovjetiska ubåtarna sam
manlagt endast fem fartyg m de omfattande evakueringstransporter
na från hamnar i Da11zigbukten, som försvarades in i det sista långt 
efter det fronten passerat Oder, .ävensom från Kurland. Så sent som 
två dagar före kapitulationen passerade en tysk sjöstyrka oanstastad 
från Riigen-området nord Bornholm till Kurland och åtet·. Dagen 
före kapitulationen evakuerades personal från Bornholm västerut 
med ett stort antal mindre båtar och landstigningsfarkoster utan att 
anfallas av de sovjetiska ubåtar, som funnos i Hanö-bukten och nord 
Riigen. 

De kvarvarande större tyska örlogsfartygen opererade likaledes 
under hela sista krigsåret i anslutning till landfronten utan att vid 
något tillfälle anfallas av ubåtar. 

Sammanfattning. 

Resultatet av fyra och ett halvt års ubåtskrig i Östersjön var, i 
jämförelse med de tyska ubåtarnas insats i Atlanten eller de ameri
kanskas i Stilla havet, av medelmåttig storleksordning, de sovjetiska 
ubåtsförlusterna däremot omfattande. 

Orsaken härtill ligger icke endast i de svåra navigatoriska förhål
landen, som Isakov anfört. Snarare tvärtom, ty de sovjetiska ubåts
cheferna visade stor skicklighet i att övervinna just sådana hinder 
och att så att säga krypa på botten längs kusterna och t. o. m. in i 
skärgårdslederna. De sovjetiska ubåtarna voro dessutom byggda för 
ett sådant uppträdande genom förstärkningar i stäv och köl, som 
skulle tillåta en avsiktlig grundkänning och därmed ett manövreran
de alldeles intill havsbotten. 

Däremot råder det ingen tvekan om, att de tysk-finska spärrarna 
utgjorde ett allvarligt hinder och under ett och ett halvt år, sedan 
ubåtsnätet utlagts, fullständigt lamslog sovjetisk ubåtskrigföring. 
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Som redan påpekats, visade det sovjetiska ubåtsfolket en enastående 
uthållighet och tapperhet under genombrytningen av minspärrarna. 
Men när ubåtarna väl voro ute på fritt vatten, visade deras chefer 
på ett par undantag när en tveksamhet och en bristande initiativ
kraft, som förvånar. 

En förklaring härtill kan vara den genomgångna nervpressen, men 
en kraftigt bidragande orsak var måhända de rigorösa taktiska be
stämmelserna. Medvetandet om att personligt ansvar utkrävdes för 
varje avsteg från dem måste verka initiativdödande. Valet beträf
fande förbjudna respektive tillåtna mål i svenska territorialvatten har 
säkert varit svårt att träffa på den korta tid som i allmänhet står till 
buds vid ett anfall och kan beroende på fartygschefens karaktär ha 
lett till, att vid osäkerhet anfallet antingen avbrutits eller pressats 
igenom, utan hänsyn till om det skulle resultera i sänkning av ett 
svenskt fartyg. 

Den långa overksamheten från senhösten 1942 till hösten 1944 in� 
skränk.te troligen ubåtsbesättningarnas praktiska förmåga och säkert 
fanns det ubåtschefer, som, när de gingo ut på expedition, endast 
hade teoretiska insikter i ub&tstaktik. Undan för undan kan man 
emellertid märka en ökad säkerhet hos ubåtscheferna bl. a. i valet 
av mål, låt vara att resultaten, som tidigare nämnts, dock fortsätt
ningsvis voro skäligen blygsamma. 

Till sist torde det stela uppträdandet i begränsade operationsom
råden, som tillämpades under vinterkriget och som synbarligen övats 
under fredstid, ha gjort ubåtscheferna mindre väl skickade för den 
frihet i manöver och val av patrullvägar, som medgavs fr. o. m.
år 1942. 

· · 

Denna redogörelse för det sovjetiska ubåtskriget i Östersjön under 
åren 1939-45 får ses som en krigshistorisk översikt. Den samman
fattning och den bild av ubåtsbesättningarnas insats, som här läm
nats, bör inte förleda till ett kanske förhastat bedömand� av vad 
dagens sovjetiska ubåtsvapen kan åstadkomma. Enligt' tillg�ngliga 
uppgif tei- finnas f. n. c:a 100 moderna ubåtar i Sovjetunionens Öster
sjöflotta, och det är anledning förmoda, att deras besättningar genom 
grundliga och intensiva övningar gjorts väl förtrogna med sina far
tyg och en alltmer avancerad ubåtstaktik. 
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SOVJETISKA UBÄTAR 1939-45 Data samt tid, plats och orsak till sänkningarna (jfr karta 2). Bilaga 1. 

I Byggn.-år I I
Längd X 

I I I
Torpedtuber 

I 
Sänkt 

Typ/Nr Depl. bredd X Fart Artilleri (anral torp.) 
I Idjupg. datum plats orsak 

K-klass 11938-40 1400/2500 98X7,5 I 22110 2 st 100 mml 10st 53cm X4,5 m 2 st 45 mm (24 st) 51 52 53 54 55 
D-klass 1939 ? 1000/1400 86X7X4 m 15/9 1 st 100 mm 8 st 53 cm 1 St 45 mm 2 juni 42 0 Kallbådagrund? ? 
S-klass 1936-39 800/1000 78X6,5X4 m 20/9 1 st 100 mm 6 st 53 cm 1 st 45 mm (12 St ) 1 juni 41 i Libau sprängd av egen 

i Älandshav besättning 3.1.40 minsprängd 3 24.6.41 lettiska kusten tyska motor-torpedbåtar 
5 28.8.41 i J uminda-spärren minspr ångning 
6 juli 41 i Tagga-bukten f!ygbomber 7 21.10.41 i Älandshav finsk ubåt 8 okt 41 Hogland minsprängning 9 10 24.6.41 i Danzig-bukten tyska bevaknings-fartyg 

11 22.7.41 vid Dagö tysk ubåt 12 
13 3.1.45 i Östersjön tysk torpedbåt 

P-klau 1935 1200/1900 90X8X3 m 18/8 2 st 100 mm 6 st 53 cm 1 st 45 mm (10 st) 
1 sept 41 utanför Hangö troligen 

n1in,nr:inlrnin,) 



1 YP/1'1 r I nyg)!.11.-ar I LJepl. 

I
bredd X 

I 
rart 

I 
:\ntllc-n 

I 
(am.:il torp.) 

I I Idjupg. datum plats orsak 

2 41 J utrangerad, kraftkälla i Lenin-
3 41 lgrad 

M-,klass 1935-40 160/200 38X3X2,5 m 13/7 1 St 45 j2 (ev 4) st
mm l 53 cm 

(4 ev 6 st) 
71 25.6.41 utanför Libau tyska bevaknings-

fartyg 
41 i Östersjön ? 

73 23.6.41 i Östersjön mina eller ubåt 
74 
75 
76 24.6.41 utanför Libau minspränging 

( en!. andra upp-
gifter sprängd av 
egen besättning) 

77 
78 23.6.41 utanför Windau minsprängning 

(en!. andra upp-
gifter sänkt av 
tysk mbåt) 

79 28.6.41 vid Dagö minsprängning 
80 23.6.41 vid ösel minsprängning 
81 1.7.41 i Moon-sundet minsprängning 
82 
83 juni 41 i Libau sprängd av egen 

besättning 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 19.10.39 Finska viken? olyckshändelse 
91 
92 



I Byggn.-år I I 
Läni X 

I I l 
Torpedtuber 

I Typ/Nr Depl. bre d X Fart Artilleri (antal torp.) djupg. 
93 
94 
95 

96 

97 
98 
99 

102 
103 

Sjtja-
klass 30-40 6 00/700 58X6,5X4m 12/8 2st 45 mm 6 st 53 cm 

(10 st) 
301 
302 
303 

304 
305 
306 

307 
308 
309 
310 
311 

312 
313 
314 

315 
316 

Sänkt 

datum I plats 

41 vid ösel 
15.6.42 vid Hogland 

42 i Östersjön 
aug . 42 i Finska viken 

41 i Finska viken 
6.7.41 i Östersjön 

vid Hogland 28.8.41 
27.5.42 0 Hogland 
21.5.43 vid Kokskär 

26 .10.42 i Östersjön 
42 i Alandshav 

31.8.42 i Alandshav 

( 
15.7.42 i Finska viken 

I 

12.10.42 i Östersjön 

aug. 41 utanför Reva! 
aug . 41 utanför Reva! 
aug. 42 i Östersjön· 

- � -� " 

I orsak 

tysk ubåt 
finska motor-
torpedbåtar 
minsprängning 
minsprängning 
minsprängning 
? 

minsprängning 
flygbomber 
finska motor-
torpedbåtar 

finsk ubåt 

tyska min-
sveparen M 36 

minsprängning 

finska patrull• 
fartyg 
minsprängning 
minsprängning 
svenska eskort-
fartyg 



I Byggn.-år I I
Längd X I Fan I l 

Torpedtuber I Sänkt 
Typ/Nr Depl. brodd X Artilleri (antal torp.) 

I Idjupg. datum plats orsak 

318 \ 
319 hösten 41 utanför Reva! minsprängning 
320 27.10.42 vid Finska Utö finsk ub/l.t 
321 
322 hösten 42 i Östersjön trol. minspräng-

I I 
ning 

323 43 i Sjökanalen minsprängning 
I (senare bärgad) 

324 hösten 41 utanför Reva! minsprängning 
325 
326 
327 
328 
329 
405 aug. 42 SO Sommers minsprängning 
406 21.5.43 vid Stenskär finsk motor-

torpedbit 
407 
408 

L-klass 33 1000/1300 78X7X4m 14/8 i st 100 mm 6 st 53 cm 
1 st 45 mm (12 st) 

hösten 41 i Leningrad flygbo1:.1ber . 
2 

I 
hösten 41 utanför Reval mmsprangnmg 

3 
21 

L 55 18 900/1150 72X7X4m 14/9 2st 75 mm 6 st 53 cm 41 utrangerad, kraftkälla i Leningrad 
Kalev 36-37 600/800 58X7,5X4 m 14/8 1st 40mm 4 st 53 cm aug. 41 utanför Reva! minsprängning 
Lembit 1 st 20 mm (8 st) 

fd estn 
Ronis 26 400/500 55X5X4m 14/9 1 st 75 mm 6 St 45 cm 23.6.41 i Libau I sprängd av egen 
Spidola 23.6.41 i Libau i besättning 

fd lett 



Bilaga 2. 
UBATSFORLUSTERNAS FÖRDELNING EFTER SKNKNINGSORSAK 

Ors"k I Antal 'I• 

Minsprängning 23 44,5 

Övervattensfartyg 10 19,5 

Ubåt 5 9,5 

Egen besättning 4 8 

Flyg 3 5,5 

Olyckshändelse 1 1,5 

Okänd orsak 6 11,5 

S:a I 52 I 100 

Anm. Denna fördelning är betecknande för de förhållan<,len, under vilka ub!its
kriget i Östersjön utkämpades. Teknikens utveckling medför att det kan vara 
vanskligt att ur statistik från ett tidigare krig försöka att draga några slutsatser 
för dagens eller morgondagens läge. Allt talar dock för att en med övervattens
fartyg i samverkan med helikoptrar samt med ubåtar bedriven aktiv ubåtsjakt 
kompletterad med minspärrar fortfarande kommer att vara de bäsra medlen 
att bemästra ubåtshotet i Östersjön. 

I öSTERSJöN AV UBÅTAR SKNKTA SVENSKA HANDELS
PARTYG UNDER AREN 1939-45 

Tid Namn I
Depl. 

I
Antal 

I brt omkomn,1 

5/1 40 Fenris 484 0 

22/6 42 Ada Gorthon 2 399 14 

9/7 42 Margareta 1 272 14 

11/7 42 Luleå 1 272 8 

18/8 42 C F Liljevalch 5 514 33 

29/10 42 Bengt Sture 1 010 15 

24/11 44 Hansa 563 84 

29/12 44 Venersborg 1 046 19 

S:a I 8 fartyg 13 560 brt I 187 I 
122 

Bilaga 3. 

Sänkt av 

Sjtja 311 

Sjtja 320? 

? 

S 7 

Sjtja 314 

? 

? 

? 



SUMMARY 
Soviet Russia has not yec published a full account of the part submarines 

played in the Baltic during World War II, but it is known that at the outbreak 
of war in 1939 the Soviet Baltic Fleet had 52 submarines. This number had been 
increased to 81 when Nazi Germany launched its planned attack on the U.S.S.R. 
in June 1942. About 20 were !ost when Nazi Germany gained control of the 
Baltic. The Finns then joined the Germans in laying a minefield across the Gulf 
of Finland, but the Soviet submarines successfully penetrated the minefield and 
compelled the Germans to introduce an elaborate convoy system in the Baltic. 
Sweden also had to use escorts to protect merchant shipping within Swedish 
territorial waters. The Soviets must have !ost perhaps 50 submarines, taken all 
together, by the end of 1942. In the spring of 1943 nets were added to the 
minefield in the Gulf of Finland and this managed to prevent the Soviet sub
marines from penetrating. However, when Finland was knocked out of the war 
in 1944 they were able to operate successfully again. 

Soviet submarine crews showed their greatest skill in the penetration of the 
minefields. Here they were obliged to proceed at a very low speed so that the 
sides of the vessels could slide past the mines without setting off the firing 
mechanism. However, when the submarines were in open water their comman
ders showed a surprising lack of enterprise, evidently because they were operating 
on strictly tactical orders. A considerable amount of shipping was sent to the 
bottom, including eight Swedish vessels, but in relation to risks and probable 
losses the success of the submarine campaign in the Baltic must be considered a 
limited one. However, it should be realized that the present Soviet submarine 
strength in the Baltic would be in the region of 100 modern craft, and that 
they would operate with considerately more success. 
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SUEZKRIGET 1956 

En studie om samspelet mellan de politiska 

och militära instanserna på anfallssidan 

Av OLLE TöRNBOM 

"Ett misslyckat krig, i alla avseenden misslyckat!" Så samman
fattade en svensk tidning i slutet av november 1956 sitt omdöme om 
den anglo-franska interventionen mot Suez kort innan. Samma be
dömning har senare upprepats av andra, och någon anledning att 
ställa domen under omprövning synes ännu icke föreligga. 

En av anledningarna härtill är främst, att några sammanfattande 
eller slutgiltiga skildringar av händelseförloppet hittills icke synes ha 
framlagts. Enda undantaget är en engelsk militärrapport från de 
allierades militäre chef, Sir Charles Keightley, som i kortfattade 
ordalag ger en översikt av det rent militära förloppet. I övrigt före
ligger enbart ett antal politiska anföranden, ögonvittnesskildringar 
samt journalistiska reportage. Att studera händelserna och ställa dem 
i sammanhang med varandra innebär i detta fall således enbart att 
sinsemellan väga påståenden och gissningar mot varandra samt att 
pröva skilda hypoteser mot bakgrunden av vad som är känt om de 
rent militära förhållandena. Många oklarheter kvarstår och kan, på 
grund av bristen på officiella källor, ännu icke förklaras. Framförallt 
gäller detta· de diplomatiska förhandlingarna, som ännu icke från 
någon sida helt redovisats. Detta har i sin tur givit spelrum åt en 
rad framställningar med mer eller mindre uttalade anspråk på att 
återge den ''sanna" eller "verkliga" historien om Suezkriget 1956. 

Suezkriget har även ett rent principiellt intresse såsom exempel 
på ett "begränsat krig" av det slag, som nu allmänt debatteras på 
grundval av Kissingers bok "Nuclear Weapons and Foreign Policy". 
Kissinger förklarar att ett "begränsat krig" utkämpas för vissa spe
cifika politiska syften, vilka genom sin blotta existens skapar en 
relation mellan de använda militära medlen och det mål man åsyftar. 
Det innebär ett försök att påverka, icke att krossa motståndaren. 
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Detta uppnås genom att man ställer sådana villkor, att de ter sig 
mer acceptabla än ett motstånd till det yttersta, som enbart skulle 
leda till undergång.1 

Ett sådant krig ställer det militära maskineriet inför särskilda svå
righeter. I ett "obegränsat krig" är den militära planläggningen rela
tivt enkel, eftersom målsättningen bestämmes genom militära över
väganden samt av den militära förmågan. I det "begränsade kriget" 
däremot gäller som det mest karaktäristiska draget, att man har vissa 
grnndregler, som bestämmer relationen mellan de militära och poli
tiska målsättningarna. Planläggningen blir där mera konjunkturbe
tonad, mer ömtålig och mera svår att bestämma. Ur rent militär syn
punkt blir därför ett sådant krig främst en politisk akt. Den poli
tiska ledningen måste därför ta ansvaret för den gränsdragning, som 
måste gälla mellan den politiska planläggningen och den militära 
styrkeutvecklingen. 

Det finns flera vittnesmål från· de här skildrade händelserna, som 
bestyrker dessa abstrakta teser. Times' korrespondent hos de engelska 
trupperna i Port .Said förklarade: "Ur militär synpunkt började 
operationerna glänsande, men nästan omedelbart övergick initiativet 
till politikerna tusentals kilometer borta och toppen nåddes, då all 
milität petsonal från den högste till den lägste måste lyssna till 
radioutsändningarna för att få veta, hur läget utvecklade sig."2 

Ett motsvarande vittnesbötd föreligget från chefen för den franska 
förtruppen överste Bredin, som mitt i sina framgångar hejdades 
genom stilleståndet den 6 november och då förklatade: "Krig skulle 
vara en enkel sak, om det inte komplicerades av att politikerna 
blandar sig i det."3 

Såväl den militära strategin som taktiken påverkades på den anglo
franska sidan av politiska direktiv, vilka i viss utsträckning kan 
utläsas ur det militära händelseförloppet. I vissa fall kan man även 
genom sammanställning av tidssammanhangen uppställa vissa hypo
teser, i andra kan man ännu icke komma fram till någon logisk accep
tabel förklaring. Ännu vilar sekretessen över de politiska instansernas 
handlingar och man blir därför tvungen att främst bygga på den 

1 Kissinger sid. 140 ff. ·
2 Cit. i Soldier, febr. 57, sid. 5. 
3 Bromberger sid. 216. 
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indirekta belysning, som man kan få ur de militära operationerna och 
ur vittnesmålen av de cirka 100.000, som deltog i dessa operationer. 

1. Det yttre händelseförloppet fmm till !erigsutbrottet.

Upprinnelsen till den väpnade konflikten kom den 26 juli 1956, 
då överste Nasser i ett anförande i Kairo meddelade sitt beslut att 
"nationalisera" Suezkanalen. Genom en särskild egyptisk lag av 
samma datum övergick det internationella kanalbolaget i statsägo att 
förvaltas av handelsdepartementet. Kanalpersonalen övergick till det 
nya bolaget, all egendom tillhörig det internationella bolaget belades 
med kvarstad, men de tidigare aktieägarna utlovades ersättning på 
basis av aktiernas dagskurs dagen före.4 

Nassers kupp kom överraskande och genomfördes med snabb 
effektivitet. En militär kanalförvaltning stod redo att överta kana
lens skötsel och visade sig snabbt i stånd att fylla denna uppgift. 
Västmakternas första åtgärder kunde därför enbart ta formen av 
harmsna protester.5 Den franska protestnoten var formulerad i så 

skarpa ordalag, att den egyptiske ambassadören i Paris vägrade att 
ta emot den. Förenta staterna hänvisade till de "långtgående im
plikationerna för de länder, vars ekonomi berodde på de produkter 
som transporteras genom denna internationella vattenväg". 

I England blev förtrytelsen likaså allmän. I sin not protesterade 
regeringen mot Egyptens godtyckliga aktion, som innebar ett allvar
ligt hot mot sjöfartens frihet i en vattenväg av vital internationell 
betydelse, och förbehöll sig att hävda de brittiska rättigheterna. I 

enlighet med ett engelskt-egyptiskt fördrag av år 1954, tillkommet 
under amerikansk förmedling, hade de sista engelska trupperna ut
rymt sina tidigare militära baser vid kanalen den 18 juni - alltså 
ungefär en månad före Nassers kupp - och Storbritannien kunde 
därför med skäl känna sig lurat. Den brittiska tory-l'egeringens käns
lor delades därvid helt av labouroppositionen. Oppositionsledare 
Gaitskell beklagade det vågsamma och helt 01·ättfärdiga steg, som 

4 Documents on the Suez Crisis sid. 39-40.
" Den följande redogörelsen i detta avsnitt bygger främst p[ Documents ou 

thc Suez Crisis, Utrikespolitiska institutets kalendarium och Dagens Nyheter 
juli-dec. 1956. 
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Nasser tagit. En annan av oppositionens talesmän, R. T. Paget, drog 
jämförelser med Hitlers tillvägagångssätt och påpekade, att våld 
måste mötas med våld, "innan det blir för sent". 

Premiärminister Eden vidtog två omedelbara åtgärder. Dels inbjöd 
han Förenta staterna och Frankrike till tremaktsförhandlingar i Lon
don snarast möjligt och dels vidtogs med oppositionens gillande redan 
31 juli "vissa försiktighetsåtgärder" i form av truppförflyttningar 
samtidigt som Eden gav uttryck åt Englands fasta beslutsamhet att 
inte lämna kanalen under ohämmad kontroll av en enda makt. 

Den 28 juli började förhandlingarna i London mellan Eden, 
franske utrikesministern Pineau och amerikanske understatssekrete
raren Murphy, som dock efter några dagar avlöstes av Dulles. I för
handlingarna deltog även chefen för den amerikanska atlantflottan. 
Den 2 augusti utfärdades en kommunike, som fördömde Egyptens 
handlingssätt. Därjämte föreslogs att en konferens skulle hållas sna
rast möjligt mellan samtliga de regeringar, som direkt var berörda 
av att kanalen bevarades som internationell trafikled. Som datum 
för konferensen sattes den 16 augusti. 

Längre än till dessa formuleringar sträckte sig icke enigheten mel
lan de tre makterna. I kommuniken hade man uttalat sig för att vid 
konferensen förbereda att "establish operating arrangements under 
an international system, designed to assure the continuity of opera
tion of the Canal as guaranteed by the Convention of 1888".6 Denna 
formel, som ?,llmänt tillskrives Dulles, uppfattades helt olika av de 
förhandlande statsmännen. Eden förklarade i underhuset att han 
därmed avsåg ;itt upprätta en internationell myndighet för kanalför
valtningen. Pineau förklarade samma dag inför den franska national
församlingen, att det föreslagna organet skulle kontrollera den dag
liga skötseln av kanalen. Fransk-engelska presskommentarer förkla
rade samtidigt att det kunde bli tal om att använda våld, om så 
skulle behövas för att övertala Nasser att acceptera internationell 
kontroll. 

Dulles förklarade dock den 3 augusti efter återkomsten att det icke 
var fråga om våld för att åvägabringa en internationell kontroll. 
Han hoppades att den internationella opinionen skulle tvinga bägge 

6 Documents on thc Suez Crisis sid. 50, 

127 



parter till fredlig uppgörelse. Skulle detta icke vara möjligt, hade 
den amerikanska regeringen icke gjort några utfästelser.7 Därmed 
uppenbarades en första klyfta mellan USA och de bägge västmak
terna. 

I London fortsatte oppositionen att ge regeringen sitt stöd. Vid 
parlamentsförhandlingarna den 2 augusti förklarade Gaitskell på tal 
om tillgripande av maktmedel att "det är uppenbart att vi måste 
tillgripa sådana under vissa omständigheter - i självförsvar eller 
som ett led i kollektiva försvarsåtgärder. Jag har inga invändningar 
mot de försiktighetsmått premiärministern tillkännagivit. - Om 
maktmedel inte kan uteslutas, måste vi vara säkra på att omständig
heterna gör dem berättigade och att deras tillgripande står i överens
stämmelse med våra högtidliga löften i FN-stadgan". Den förre 
utrikesministern Morrison förklarade, att om brittiska regeringen och 
Frankrike, eventuellt även Förenta staterna, kom till den slutsatsen 
att tillgripande av maktmedel skulle vara berättigat, så skulle det 
vara alla underhusledamöters plikt att stödja en sådan åtgärd.8 Den 
övervägande pressopinionen intog samma ståndpunkt. Times för
klarade sålunda, att västmakterna måste vara "beredda att använda 
makt, om Nasser svarar med tvekan eller med ett nej".9 Det var 
mot denna bakgrund naturligt, att regeringen tillkännagav omfat
tande inkallelser och att bl. a. flera hangarfartyg avsändes till Medel
havet, Samtidigt sändes parlamentet på sommarsemester och alla 
avvaktade den beramade konferensen. 

Egypten å sin sida fick stöd från Sovjetunionen, som redan tidigare 
exporterat stora mängder vapen dit. De övriga arabländerna slöt 
likaså upp vid Nassers sida liksom det "afro-asiatiska blocket". Från 
olika håll fick Egypten ekonomiska krediter och de ryska vapen
leveranserna fick ett ökat tempo. De svårigheter, som Nasser ställts 
inför genom att västmakterna lagt embargo på de egyptiska till
gångarna, började lätta. Till detta bidrog även den negativa reaktio
nen i de tidigare brittiska kolonierna gentemot de militära åtgärder, 
som vastmakterna vidtagit. Samtidigt uppträdde Nasser klokt nog 
synnerligen försiktigt och accepterade att västmakternas fartyg vid 

; En!. \'fatt sid. 6 och Utr. pol. kalendarium Förenta staterna 3/8. 
8 Kalendarium Storbritannien 2/8. 
• Cit. efter DN:s ledare 3/8.

128 



passage genom kanalen betalade avgiften till det gamla bolaget i 
Paris. 

Tiden verkade för Nasser. I USA måste regeringen visa stor för
siktighet på gmnd av att nytt presidentval stundade den 6 november 
och de bägge partierna började förbereda valkampanjen. I Stor
britannien började en opinionskantring bli märkbar inom arbetar
partiet. Truppsändningarna till Cypern och inkallelserna väckte oro 
och inom arbetarpartiet bildades ett särskilt Suez-utskott mot krig 
med Egypten. Den 13 augusti publicerade partiets "skuggkabinett" 
ett uttalande, som fäste uppmärksamheten på Gaitskells hänvisning 
till FN i sitt underhustal den 2 augusti. Dagen därpå uppsökte dess 
ledamöter premiärministern och uppmanade honom att icke i strid 
med FN-stadgan skrida till militära åtgärder, 10 Eden vägrade att 
binda sina händer före konferensen och ville heller inte hänskjuta 
saken till FN, eftersom Dulles motsatt sig detta. 

Den brittiska politiken preciserades i ett radioanförande av ut
rikesminister Lloyd. Han hänvisade till att de militära försiktighets
åtgärderna vidtagits för att effektivt kunna trygga de brittiska 
tressena. Nasser hade avslöjat sig. Två gånger tidigare hade inter
nationella kriser hotat freden, 1948 hotade ryssaxna Berlin, vilket 
omintetgjordes genom luftbron, 1950 kom det kommunistiska an
greppet i Korea, som slogs tillbaka med vapenmakt. Nu kom den 
tredje aggressionen mot den internationella farleden genom Suez
kanalen. Englands bundsförvanter avvaktade därför spänt hur Stor
britannien skulle möta denna utmaning. Våld vore den sista utvägen, 
och en fredlig lösning måste eftersträvas, om den blott gåve inter
nationell kontroll över kanalen. 

Under dessa olycksbådande auspicier öppnades så Suezkanallrnn
ferensen den 16 augusti, 22 nationer deltog, bland dem Sovjetunionen. 
Egypten uteblev men företräddes av en observatör. Israel var icke 
heller med, då man icke funnit lämpligt att inbjuda det, Efter flera 
dagars diskussion enade sig en majoritet av de deltagande makterna 
-- 18 länder - om att, i enlighet med Dulles', förslag, erkänna 
Egyptens suveränitet över kanalen men samtidigt hävda internationell 
kontroll genom en särskild Suezkanalnämnd. Man utsåg en kommitte 

1° Kalendarium Storbritannien 14/8.
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om fem ledamöter under australiske utrikesministern Menzies och 
bl. a. innefattande även svenske utrikesministern Unden. Denna 
kommitte skulle underrätta Nasser om konferensens beslut och in
leda förhandlingar. 

Den 28 augusti förkl_arade sig Nasser beredd att ta emot förhand
larna. Samtidigt markerade han en fastare hållning genom att häkta 
ett antal brittiska undersåtar för påstått spionage. Västmakterna å 
sin sida fortsatte sina militära demonstrationer och som ett led i detta 
meddelades den 29 augusti, att franska fallskärmstrupper inträffat 
på Cypern, och samtidigt förklarade det tidigare kanalbolaget, att 
det avsåg att återkalla alla icke-egyptiska anställda - främst de 
betydelsefulla lotsarna - om icke förhandlingarna om kanalens 
framtid gav resultat inom rimlig tid.11 

Trots dessa hotelser gav icke Nasser vika inför Menzies. Under 
förhandlingarna, som pågick 3-7 september, avvisade han de 18 
makternas förslag under hänvisning till att Sovjetunionen, Indien, 
Ceylon och Indonesien i London förkastat planen. Han hävdade 
Egyptens oinskränkta suveränitet över kanalen och förklarade, att 
den skulle drivas i enlighet med 1888 års fördrag. För att ytterligare 
hävda sitt oberoende ifråga om kanalens skötsel, började Nasser 
annonsera efter eller rekrytera lotsar världen runt.12 

Förhandlingarna i Kairo hade således blivit helt misslyckade. På 
Cypern blossade självständighetsrörelsen upp, och i Storbritannien 
ökade den inre oppositionen. Den engelska fackföreningsrörelsen an
tog den 6 september en resolution att "om regeringen drar in vårt 
land i ett onödigt krig, så kommer hela nationen att gripas av en 
tidigare aldrig skådad vrede". 

I denna situation rådförde sig Eden med Menzies och Pineau och 
tog även kontakt per telefon med Dulles. Den 12 september, då 
underhuset på nytt samlades efter sin semester, var Eden i stånd 
att spela ut ett nytt kort. Han tillkännagav en plan på ett "trafikant
förbund" för Suezkanalen. Denna organisation skulle anställa lotsar, 
sköta trafiken och ta upp avgifter. De egyptiska myndigheterna 
skulle anmodas samarbeta med förbundet. Skulle emellertid Egypten 

11 DN 29/8 en!. UP.
12 DN 1/9.
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försöka "störa förbundets verksamhet" eller vligra samarbeta, vore 
detta ett brott mot 1888 års konvention och brittiska regeringen 
skulle då ha frihet att vidta de åtgärder, som kunde bli påkallade. 
De sista hotelserna framkallade protester från oppositionen och 
Gaitskell varnade för all "kanonbåtsdiplomati". Ett militärt hot mot 
Nasser skulle endast ge honom alla sympatier och skapa risk för 
ryska "frivilliga". Den bästa lösningen skulle bli att hänskjuta frå
gan till FN. 

Kven Dulles tog avstånd från Edens tolkning av deras överens
kommelse och avvisade allt tal om våld. Skulle Egypten vilja hindra 
trafikantländernas fartyg att passera kanalen, så skulle i så fall USA 
låta sina skepp gå runt Godahoppsudden. Någon gemensam bojkott 
borde icke ordnas. 

Den omedelbara följden blev en häftig debatt den 13 september i 
engelska underhuset. Regeringen framhöll, hur Gaitskells anföran
den av 2/8 och 12/9 stod i rak motsats mot varandra. Inför oppo·· 
sitionens våldsamma demonstrationer blev den dock tvungen att 
utlova, att man skulle hänskjuta Suezfrågan till FN, om även planen 
på en trafikantförening förkastades vid nya förhandlingar. Splitt
ringen kunde icke längre överbryggas, vilket kom att försvaga Edens 
ställning. Nasser skyndade sig att avvisa den nya planen såsom till
kommen "i syfte att få till stånd krig". Egypten vore fullt redo att 
möta all aggression, från vilket håll den än skulle komma. Och 
samtidigt visade det sig, att uppbrottet av lotsarna icke förmådde 
lamslå kanaltrafiken. 

En andra konferens i London sammanträdde den 19 september 
för att diskutera förslaget om trafikantförening. Dulles företrädde 
som vanligt Förenta staterna och förklarade att ingen av trafikant
föreningens medlemmar finge tvinga sin vilja på de andra med
lemmarna eller på Egypten. Medlemskapet skulle icke medföra 
några förpliktelser, ehuru det var "önskvärt" att medlemmarna 
inbetalade avgifter till organisationen. Den 21 september slutade 
konferensen med en allmän deklaration att hänskjuta frågan 
till FN. 

Frankrike 1'eserve1·ade sig och förklarade att det inte tänkte accep
tera några kompromisser om principen, att kanalen skulle drivas in
ternationellt efter riktlinjerna från den första Londonkonfe1·ensen. 
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Man beklagade från franskt håll, att vissa "trafikanter" förbehållit 
sig handlingsfrihet. Den 25 september förklarade Pineau, att kraft
mätningen ingalunda var över och att "franska regeringens hållning 
är, att den alltjämt ämnar gå till aktion i syfte att trygga internatio
nell kontroll av kanalen, i händelse behandlingen i FN drar ut på 
tiden eller om rådet inte kommer någon vart på grund av ryskt 
veto". Vid ett möte i Paris, där Eden och Lloyd infunnit sig, kom 
emellertid de bägge regeringarna överens om fortsatt gemensam håll
ning och samarbete. Menzies stödde samma linje, när han den 26 
september i Australiens parlament redogjorde för sin mission i Kairo. 
Han nämnde även "sanktioner" och förklarade att "bruket av makt
medel får inte uteslutas". 

Dragkampen fortsatte nu inom säkerhetsrådet, Den 9 oktober 
nådde man fram till direkta överläggningar mellan .Lloyd, Pineau och 
egyptiske utrikesministern Fawzi under ledning av generalsekrete
rare Hammarskjöld. Efter dessa framlade så de bägge västmakterna 
ett modifierat förslag till överenskommelse. Detta innebar fri och 
öppen passage genom kanalen, fortsatt egyptisk suveränitet men 
"utan påverkan från något land". Tvister skulle regleras genom 
skiljedom. Vid omröstning inom rådet röstade Jugoslavien och Sov
jetunionen mot detta förslag, och därmed inträdde automatiskt ett 
ryskt veto. Dulles, som i det längsta försökt hindra att Suezfrågan 
fördes inför FN, då han förutsett utgången, gav emellertid uttryck 
åt förhoppningar om fortsatta meningsutbyten mellan de närmast 
berörda länderna. 

Västmakterna ansåg tydligen efter Sovjetunionens veto den 13 
oktober inom säkerhetsrådet att frågan fallit under bordet, trots 
Dulles' förhoppning om fortsatta förhandlingar. Dessutom hade nya 
händelser inträffat. Nu hade nämligen Sovjetunionen fått interna 
bekymmer inom östblocket att bemästra. Dels måste Bulganin och 
Krustjev den 20 oktober brådskande bege sig till Polen, där Gomulka 
trätt i spetsen för en nationell opposition mot Sovjetunionens herra
välde, och dels utbröt den 24 oktober en öppen revolt i Ungern. 

Samtidigt inträffade oroligheter mellan Israel och de kringliggande 
arabländerna. Israel hade medvetet hållits utanför förhandlingarna 
om Suezkanalen. Under september inträffade en rad gränsintermez
zon längs gränsen mellan Israel och Jordan. Arabländerna inledde 
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då förhandlingar sinsemellan om stöd till Jordan, främst i militärt 
hänseende och under egyptisk ledning. Riposten från israelisk sida 
blev då ett regelrätt militärt angrepp mot polisstationen i Qualqilia, 
som låg 20 km in på jordanskt område och varit central för de ara
biska raiderna över gränsen. Eftersom risk förelåg, att Nasser helt 
skulle "äta ut" den engelska maktställningen i Jordan, måste då 
Storbritannien ingripa enligt det ingångna biståndsfördrnget med 
Jordan. Den 15 oktober kom en brittisk förklaring att man var 
beredd att med militära maktmedel ingripa, ifall Israel gick till an
grepp mot Jordan. Samtidigt understödde britterna ett förslag om 
att irakiska trupper skulle rycka in på jordanskt område. Nasser 
utmålade detta som en komplott mellan England och Irak. Och syn
barligen bidrog detta hot till att de jordanska valen den 22 septem
ber blev en stor framgång för de västmaktsfientliga partierna, som 
förordade ett samgående med Egypten och Syrien. Den engelska 
politiken hade därmed drabbats av en ny motgång och krisläget hade 
förvärrats. 

Sammanfattningsvis kan man således konstatera, att Nasser genom 
sin plötsliga Suezkupp överraskat Storbritannien och Frankrike helt 
oförberedda i såväl politiskt som militärt hänseende. Då de bägge 
länderna tog kontakt med USA för att etablera en gemensam front, 
vägrade Dulles att binda sig vid den anglo�franska linjen och före
slog som alternativ till en väpnad aktion, att man skulle söka få 
till stånd gemensamma påtryckningat· från alla de berörda länderna. 
Sedan detta misslyckats i två omgångar, återstod endast en hänvän
delse till FN som sista fredliga utväg att hävda de anglo-franska 
intressena. Samtidigt inträffade en strömkantring inom den brittiska 
oppositionen, där man från början stött regeringens politik. Inom 
dess "skuggkabinett" ersattes Morrison, som helt stödde Eden, med 
Anemin Bevan, och regeringens utrikespolitik kritiset·ades allt skat· 
pare. När västmakternas uppmjukade förslag fällts i FN genom ryskt 
veto, var de bägge västmakternas nederlag uppenbart. Nasser hade 
vunnit en klar prestigeseger och satt fast i sadeln som Suezkanalens 
herre. Detta markerades tydligt genom att han fick den obestridda 
ledningen bland arabstaterna inför den väntade uppgörelsen med 
Israel. Då inträffade emellertid en rad nya händelset·, som skapade 
nya möjligheter att komma tillrätta med Egypten. 
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2. Den väpnade aktionen.

Situationen i Israel kännetecknades under månaderna efter Suez
kuppen av stigande missnöje och misstro gentemot Egypten och de 
övriga arabländerna. De upprepade gränskränkningarna från "fe
dayi", dvs. de beväpnade flyktingarna från Palestina, möttes med 
allt kraftigare likartade repressalier, och de obeslöjade hotelserna 
från Nasser väckte oro. Kulmen nåddes sedan Jordan meddelat, att 
i händelse av krig med Israel de jordanska, syriska och egyptiska 
trupperna skulle kämpa under egyptisk ledning. Samtidigt tillkänna
gav konung Hussein av Jordan, att man avsåg en revision av för
draget mellan Storbritannien och Jordan, tydligen i syfte att få större 
politisk rörelsefrihet. 

Den 25 oktober mobiliserade Israel, såsom det senare framkom
mit. I ett litet och av observatörer från västerlandet uppfyllt land 
kunde detta helt naturligt icke undgå att uppmärksammas. Den 28 
oktober medgavs också i en officiell kommunike, att Israel beordrat 
"partiell mobilisering". Samtidigt kom Eisenhower med en högtidlig 
vädjan att "icke några våldsåtgärder skulle vidtagas, som kunde 
äventyra freden". Han uppmanade även amerikanska medborgare 
att lämna landet. 

Utan hänsyn till varningarna gick emellertid Israel till angrepp 
den 29 o!etober. I en officiell kommunike samma dag meddelade de 
militära myndigheterna att israeliska armeförband gått till angrepp 
mot egyptiska commandobaser i Kuntilla- och Ras el Akabaområdena 
samt gått i ställning "väster om vägknuten Nakhl", 112 km från 
Suezkanalen. Som motivering hänvisades till de egyptiska commando
förbandens verksamhet och till den egyptiska blockaden mot Israel 
genom den olagliga stängningen av Suezkanalen och Akabaviken för 
israeliska fartyg. Förenta staterna, som fann sina varningar obeak
tade, hänsköt frågan till FN :s säkerhetsråd samma dag. 

Följande dag, den 30 oktober, fortsatte de israeliska operationerna. 
Mollet och Pincau for över till London för överläggningar, och man 
beslöt sig för att gå över till aktiv aktion. I ett anförande i under
huset avslöjade Eden, att den israeliska mobiliseringen varit känd 

redan från början. Förgäves hade Storbritannien genom sin ambas

sadör manat till återhållsamhet. Den 28 oktober hade två dagars 
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förhandlingar inletts i Washington mellan USA, Storbritannien och 
Frankrike på Eisenhowers initiativ. Mitt under dessa förhandlingar 
hade så underrättelser kommit om Israels angrepp, bl. a. med ut
nyttjande av fallskärmstrupper. De främsta israeliska avdelningarna 
syntes stå nära kanalen och flygstrider hade pågått i dess omedelbara 
närhet. Den brittiska regeringen hade stått beredd att uppfylla sina 
fördragsenliga förpliktelser mot Jordan, i händelse av ett israeliskt 
angrepp, men hade fått försäkringar om, att Israel icke avsåg att 
anfalla detta land. 

Den fria trafiken genom Suezkanalen fick emellertid icke avbrytas. 
Därför hade Frankrike och Storbritannien enats om att dels i sam
förstånd med USA hänskjuta frågan till FN och dels rikta ett ulti
matum till bägge de krigförande parterna att dra tillbaka sina styrkor 
från Suezkanalen och ett område 10 miles därifrån. För att trygga 
passagen genom kanalen hade de bägge makterna anmodat den egyp
tiska regeringen att gå med på att fransk-brittiska styrkor "tempo
rärt - jag upprepar temporärt" skulle få besätta nyckelpositioner i 
Port Said, Ismailia och Suez. De bägge krigförande makterna fick 
12 timmar på sig att besvara västmakternas ultimatum. Men Eden 
tillade, att även om kraven accepterades från bägge parter, skulle 
man ändock förlägga vissa truppstyrkor till kanalen. 

Oppositionen reagerade med våldsamma buanden. Då Gaitskell, 
som endast fått 15 minutei·s förvarning, fick ordet förklarade han, 
att ingen kunde anklaga honom för bristande sympati för Israel. 
Men ett förslag med innebörden, att Egypten skulle dra tillbaka sina 
styrkor från Suezkanalen medan Israel finge kvarstå 270 km inne på 
egyptiskt område, kunde knappast anses som opartiskt. Gaitskell upp
manade därför premiärministern att avstå från militära maktmedel, 
tills säkerhetsrådet behandlat frågan. Hade f. ö. regeringen konsul
terat USA eller samväldesregeringarna och förelåge icke risk att Stor
britannien skulle stå ensamt? 

I Frankrike var inställningen mot Nasser redan från början myc
ket bitter. Några dagar tidigare hade franska örlogsfartyg beslag
tagit ett egyptiskt vapenlastat fartyg på väg med vapen till de alge
riska motståndsstyrkorna. Mollet var därför betydligt mera öppen
hjärtig inför den franska nationalförsamlingen den 30 oktober. Han 
underströk hotet från Nasser och de arabiska provokationernas all-
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varliga karnktär. Han hade därför sänt ett budskap till Eisenhower 
och hoppades på hans stöd för de åtgärder som de bägge västmak
terna vidtagit. 

Samma dag sammanträdde även FN :s säkerhetsråd. Den ameri
kanske delegaten Cabot Lodge hänvisade till USA:s vädjanden till 
Israel. Man måste snabbt fastslå, att ett fredsbrott ägt rum, och 
kräva, att de israeliska styrkorna drogs tillbaka inom 1949 års grän
ser. I annat fall vore "fältet fritt för en katastrof i denna del av 
världen". Egypten framhöll, att angreppet var ett klart bevis på 
Israels aggressiva politik, och begärde att detta land skulle uteslutas 
ur FN. Cabot Lodge föreslog en resolution med innehåll, att Israel 
skulle dra tillbaka sina styrkor och att alla FN-medlemmar (dvs. 
Storbritannien och Frankrike) skulle uppmanas avstå från våld och 
hot. Förslaget fälldes dock genom veto från Storbritannien och 
Frankrike. 

Följande dag, den 31 oktober, kom segerrapporter från Egypten 
och vidare genomfördes allmän mobilisering i Egypten. Nasser av
visade .västmakternas ultimatum, som förklarades vara ett angrepp 
på Egyptens ära och en flagrant kränkning av FN-stadgan. Israel 
meddelade, att operationerna fortsatte och att en egyptisk jagare, 
I brahim el Awel, tagits av israeliska örlogsfartyg efter att ha beskju
tit Haifa. Samtidigt tillkännagavs, att Israel accepterat västmakter
nas ultimatum, "under förutsättning att även Egypten gör det". 

Om Eden och Mollet till äventyrs trott, att Nasser skulle ge vika 
godvilligt, är svårt att veta. Nu återstod enbart att låta hotet gå i 
uppfyllelse och besätta kanalzonen. Såsom en förberedelse började det 
engelsk-franska flyget bombardera egyptiska flygbaser väster om 
kanalen. Eden förklarade i underhuset, att de franska och brittiska 
regeringarna därmed gått till aktion på eget ansvar. Beträffande för
hållandet till USA tillade han, att för detta land den fria genom
farten i Suezkanalen visserligen är ett intresse men inte en "fråga 
om liv och död", som var fallet med Storbritannien och Frankrike. 
Oppositionen släppte nu varje hänsyn i debatten. Gaitskell förlda
rade att det skedda nu motiverade, att hans parti inte kunde under
stödja regeringens åtgärder och att oppositionen ansåg sig förpliktad 
att bekämpa regeringen med alla de konstitutionella medel, som stod 
till förfogande. 
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Israeliska soldater vid Tirarwmdet. 

En av de egyptiska kanoner, som behärskade ingången till Tirans11ndet. 
I bakgrunden ön Tirana. 



Egyptiska poliser deltar i försvaret av Port Said. 

Eisenhower förklarade å sin sida, att USA varken blivit konsulterat 
eller informerat om aktionen mot Suez. Hela aktionen var ett miss
grepp och han försäkrade, att han skulle göra allt för att återupp
rätta freden och åvägabringa en rättvis lösning. I FN begärde och 
fick Hammarskjöld förtroendevotum, varefter säkerhetsrådet beslöt 
att generalförsamlingen skulle inkallas redan nästa dag, den 1 no
vember. Dulles krävde då omedelbart upphörande av alla fientlig
heter och återgång inom tidigare gränser. Denna resolution antogs 
påföljande dag med 64 röster mot 5 - endast Nya Zeeland och 
Australien följde västmakterna och Israel. 

Alla trodde nu att engelsk-franska styrkor omedelbart skulle stiga 
i land vid kanalen. I en deklaration i svenska riksdagen den 31 ok
tober uttalade utrikesminister Unden en förmodan, att så redan skett, 
och i en ledande artikel följande dag i Dagens Nyheter förkunnades 
dels att landstigningen skett och dels att den amerikanska flottan i 
Medelhavet dragits undan för att undvika inblandning. Bägge dessa 
uppgifter var missvisande. Den anglo-franska krigföringen skedde 
enbart genom flyganfall mot egyptiska militärbaser, varvid man sam
tidigt var mycket noga med att förvarna civilbefolkningen och und
vika alla civila dödsoffer. I övrigt hände endast, att en engelsk krys
sare sänkte en egyptisk fregatt i Röda havet och att engelsmännen 
kastade ut flygblad mot Nasser över Egypten. De israeliska styrkorna 
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Engelsmännen landstiger i Port Said. 

rensade under tiden Gaza-remsan och Sinai, öppnade Akabaviken 
genom att erövra de egyptiska· kustbatterierna där och intog ställ
ningar längs gränslinjen 10 miles från kanalen. 

I engelska underhuset tog oppositionen sådana uttryck, att tal
mannen måste ajournera sammanträdet den 1 november. Sedan leda
möterna dagen därpå fått underrättelse om generalförsamlingens re
solution, krävde Gaitskell att ingen landstigning tillsvidare skulle ske 
i väntan på att generalförsamlingen skulle behandla ett förslag från 
Kanada om en fredskonferens för Mellersta östern och om upprät
tande av en FN-polisstyrka. Oppositionen anslöt sig till detta förslag. 
I Frankrike däremot var stämningen lugnare, och regeringen hade 
situationen helt i sin hand. 

Egypten avbröt den 1 november de diplomatiska förbindelserna 
med England och Frankrike samt meddelade, att trafiken i kanalen 
avbrutits genom att en egyptisk fregatt efter bombardemang från 
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flyg sänkts i kanalen. Samma dag återkallade Nasser alla sina styr
kor öster om kanalen och lät försänka denna. Samtidigt förklarade 
Israel att det accepterat de amerikanska förslagen om eld-upphör, 
under förutsättning att även Egypten gjorde det. 

Över Egypten fortsatte de anglo-franska flygoperationerna. Den 
brittiske överbefälhavaren general Keightley förklarade, att de skulle 
fortsätta, tills Egypten "tog sitt förnuft tillfånga". Enligt press
uppgifter nalkades engelska och franska krigsfartyg kanalen och 
alla väntade otåligt på underrättelser om den förestående landstig
ningen. 

I FN antogs den 4 november det kanadensiska förslaget om en 
internationell polisstyrka och ett afro-asiatiskt förslag om omedel
bart eld-upphör. USA lovade biträda vid transporten och utrustning
en av den internationella styrkan. Den internationella opinionens 
yttringar fick återverkningar i England. Stora demonstrationer ut
bröt och biträdande utrikesministern Nutting avgick, vilket visade 
en splittring även inom regeringen. Trots att Winston Churchill gav 
Eden sitt stöd, vacklade dennes ställning. I Syrien sprängdes olje
ledningarna från Irak, och inom hela samväldet rådde stor oro. Annu 
hade icke något avhörts om landstigningsoperationer. 

Den 5 november kom äntligen rapporter om att anglo-franska styr
kor luftlandsatts vid Port Said. Samtidigt blev det klart, att både 
Egypten och Israel accepterat resolutionen om eld-upphör, och FN 
beslöt uppsätta den föreslagna polisstyrkan. Samma dag sände Sovjet
unionen en rad budskap till Eisenhower, Eden och Mollet. I bud
skapet till Eisenhower föreslog Bulganin, att USA och Sovjet gemen
samt skulle intervenera i Suezkonflikten med militära maktmedel. 
Hos Eden begärde han, att aggressionen skulle stoppas, och drog 
sig icke för beslöjade hotelser: "I vilken ställning skulle Storbritan
nien ha befunnit sig, om de själva blivit angripna av mäktigare stater, 
som var i besittning av alla slags moderna förintelsevapen? Och det 
finns f. n. länder, som inte behövde ha sänt flott- eller flygstyrkor 
till Storbritanniens kuster utan kunde ha begagnat andra metoder 
- t. ex. robotvapen."

Påtryckningarna var nu si starka, att _Storbritannien och Frankrike
måste slå till reträtt. A ven nationalekonomiska skäl talade för ett 
avbrytande av aktionen, såsom framhölls i bl. a. Financial Times 
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Brittiskt kulsprutenäste vid infarten till en egyptisk stad. 

den 3 november. 13 Det gällde nu endast för de bägge länderna att 
hålla ut så länge, att de för prestigens skull kunde uppvisa en militär 
framgång. Den 6 november kom så till sist den allierade landstig
ningen vid Suezkanalen och den brittiska regeringen kunde i ett bud
skap till Hammarskjöld meddela, att de allierade styrkorna skulle 
inställa striderna vid midnatt. De främsta styrkorna hade då under 
framryckning söderut längs kanalen nått Kantara, 48 km söder om 
Port Said. 

Ur rent militär synpunkt torde det nog vara klart, att det endast 
var en fråga om dagar innan Suezkanalen i sin helhet skulle vara 
under anglo-fransk kontroll. När därför hela företaget avblåstes, låg 
orsakerna tydligen främst på det politiska planet. I ett anförande 
i franska nationalförsamlingen den 19 december har utrikesminister 
Pineau klargjort, att Frankrike endast motvilligt gått med på Stor
britanniens beslut i den riktningen. Och det engelska beslutet skulle, 
enligt Pineau, främst bero på följande orsaker: 
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1. Den djupgående splittringen inom den brittiska opinionen.
2. Påtryckningarna från Förenta staterna.
3. FN:s hållning till den anglo-franska aktionen.

· 4. Den ryska interventionen.

Till detta kan läggas, att tecken tydde på att det brittiska sam
väldet riskerade att upplösas. I Kanadas parlament förklarade Pear
son den 27 november att "om de brittiska och franska styrkorna fort
satt striderna, - - tror jag att samväldet skulle ha brutit.samman". 

3. Diskussionen kring Suezkriget.

I föregående redogörelse relaterades händelseförloppet, såsom det 
tedde sig för den genomsnittlige tidningsläsaren och utan några för
sök till sammanställning eller analys. Framförallt i England har emel
lertid en ivrig debatt fortsatt om bl. a. de politiska och militära pro
blemen kring interventionen. Oppositionen vände sig dels mot an
vändningen av våld och dels mot det plötsliga samgåendet med 
Israel, som man ansåg hade provocerats in i kriget. Inte minst den 
sista, moraliska frågan blev allvarlig. Aven inom regeringspartiet 
var opinionen splittrad. 

Redan i underhusdebatten den 31 oktober antydde Gaitskell ryk
ten om, att samförstånd (collusion) förelåge mellan Storbritannien, 
Frankrike och Israel. Detta förnekades visserligen omedelbart av 
utrikesminister Lloyd utan att därmed labouropinionen kände sig 
fullt övertygad.14 Ryktena återkom i form av mera bestämda upp
gifter bl. a. den 20 november, då Manchester Guardian på grundval 
av korrespondentuppgifter från Cypern och Israel förklarat, att i 
varje fall Frankrike och eventuellt även Storbritannien i förväg vetat 
om Israels avsikt att angripa. Under den israeliska framryckningen 
skulle franska flygplan ha nedkastat förnödenheter till de israeliska 
styrkorna. Times anförde liknande uppgifter under hänvisning till 
"källor i State Department i \'(/ashington".15 

13 Connell sid. 219. Foot sid. 253 ff. 
14 Kalendarium 31/10.
15 DN 21/11.
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Brittiska strids·vagnar passerar 
genom staden I smailia. 

Vid en debatt i underhuset den 22 november föreslog MP Swingler 
(labour) med anledning av ovannämnda uppgifter i engelska tid
ningar samt i de amerikanska New York Times och \'Xfashington 
Post en opartisk undersökning av de militära operationerna i syfte 
att utreda frågan om sammansvärjning. Butler svarade å regeringens 
vägnar enbart med en hänvisning till de tidigare dementierna. Att 
labour inte kände sig övertygade av detta genmäle, framgår bl. a. 
av, att Gaitskell den 20 december åter tog upp frågan sedan Eden 
återkommit från sin sjuksemester på Jamaica. Eden förklarade då att 
de bägge västmakterna icke i förväg kände till Tsraels planer på an
fall men förutsett riskerna. Vid de anglo-franska överläggningarna 
den 16 och 23 oktober hade man endast diskuterat "hypotetiska 
fall", 16 

Omkring årsskiftet utkom emellertid en bok av andreredaktören i 
Manchester Guardian Paul Johnson, "The Suez War". Enligt John
son, som stödde sig på amerikanska uppgifter, skulle Eden den 16 
oktober ha haft ett avgörande sammanträde i Paris. Resultatet blev 
bl. a. att man i England bytte försvarsminister och att man lade om 
rutinen inom såväl utrikesministeriet som försvarsministeriet för att 
hålla "icke pålitliga" tjänstemän utanför handläggningen. Telegraf-

10 Kalendarium. Foot sid. 219. 
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trafiken Paris-'-Tel Aviv ökade påtagligt och det var påfallande att 
den amerikanske militärattachen i Israel hölls utanför spelet. Eisen
howers varningar till Israel den 28 oktober ledde enbart till att tid
punkten för Israels angrepp framflyttades från den 7 november till 
elen 29 oktober. "Våra ledare", slutade Johnson, "är skuldbelastade 
män. Så länge de är ostraffade, är vi alla medskyldiga." 

I en senare utkommen bok - "Guilty Men, 1957" - av förfat
tarna Michael Foot och Mervyn Jones, upprepas anklagelserna under 
hänvisning till framförallt Frankrikes del i sammansvärjningen. Vis
serligen hade Pineau i franska nationalförsamlingen den 19 decem
ber förnekat all sammansvärjning och förklarat att Israels anfall 
kom som en överraskning, men de bägge författarna fasthåller att 
Eden den 16 oktober i Paris blev övertalad av fransmännen att del
taga i sammansvärjningen. Att sedan datum för angreppet blev fram
flyttat berodde främst på händelserna i Ungern vid samma tidpunkt. 

Liknande uppgifter publicerades i en artikelserie mars-april 1957 
av de franska journalisterna och bröderna Bromberger, vilka bägge 
som korrespondenter deltagit i operationerna. Deras artiklar samman
fattades i bokform under titeln "Les secrets de !'expedition d'Egypte", 
sedermera översatt till engelska och utgiven som pocketbok, "Secrets 
of Suez". Enligt den engelska förlagsreklamen "blåser boken undan 
elen officiella dimbildningen kring anfallet på Egypten, gör märk
liga avslöjanden om sammansvärjning och förklarar de politiska 
manövrar, som ledde till det militära dödläget". Boken utgör en ren 
försvarsskrift för interventionen och företräder tydligt de officiella 
franska politiska och militära ståndpunkterna. På svenska har ett 
utdrag publicerats i en artikelserie i Vecko-Journalen. 

Bland dem, som bidragit till att formulera anklagelserna om "sam
mansvärjningen", är även utrikesminister John Foster Dulles. Redan 
den 30 oktober gjorde han "off the record" vissa uttalanden för 
amerikanska tidningsmän, vilka omedelbart spreds vidare. Han lda
gade över att de amerikanska diplomaterna och militärerna avsikt
ligt hölls utanför alla informationer, att den israeliska kommuniken 
den 29 oktober var med avsikt vilseledande formulerad för att där
med ge en förevändning för fransk-engelsk intervention, att Israel 
fått löfte om vissa jordanska områden vid en eventuell delning, och 
slutligen framhöll han att västmakternas ultimatum var "det mest 
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brutala, som någonsin framställts". Till sist skulle han ha tillagt
> 

att 
interventionen skulle "allvarligt försvaga Västerlandets ställning in-
för sovjetisk imperialism".17 

Vidare skulle State Department i USA direkt ha låtit vissa kom
pletterande anklagelser sippra ut via pressen. I New York Times den 
19 november stod att läsa: "Tjänstemän i State Department har in
formationer om att det förelegat gemensam militär planläggning i 
viss utsträckning. Det har påståtts, att man under veckor i förväg 
planerade ett angrepp på Egypten såsom en gemensam operation, att 
Israels offensiv på Sinaihalvön varit känd långt i förväg av såväl 
Sir Anthony Eden som av M. Mollet samt att beslutet att utnyttja 
denna attack för utlösning av deras egen aktion tillkom efter ömse
sidigt övervägande (on a mutual basis)." 

Detta har i sin tur föranlett brittiska misstankar, att State De
partment avsiktligt velat driva Eden till avgång, vilket öppet antytts 
t. o. m. i underhuset.

Både Eden och Pineau nekade emellertid enständigt, I en 1957
utkommen bok: "The most -important Country. The true Story of the 
Suez Crisis", har John Connell uppträtt till försvar för Eden och 
hans politik. I sitt fö1'01·d riktar han ett tack till Edens efterträdare 
MacMillan och förklarar vidare, att han icke gjort några hänvis
ningar till documents, "not open to public inspection", Eftersom 
"hans hänvisningar i sådant fall icke skulle ha kunnat kontrolleras, 
bortfaller därmed huvudanledningen till att ge sådana". Hans bok 
torde därmed få anses äga en viss, halvt officiös tendens. Där för
nekas bestämt all samman�värjning och uppges, att Israels beslut att 
mobilisera fattades utan påverkan samt att angreppet utlöstes av 
försvarsförbundet i Amman den 24 oktober. 

A ven från Israels sida hai- man förnekat all sammansvärjning. 
Mest utförligt har Israels planer och syften framlagts i en bok av den 
kände engelsk-judiske författaren överste Robert H enriques "One 
hundred Hours to Suez". Henriques berättar själv, att han anmält sig 
som krigsfrivillig i Israel och att hans bok tillkommit på direkt till
skyndan av dess myndigheter. Hans manuskript skrevs och censure
rades i Israel, innan det våren 1957 trycktes i England. Boken får 
� I\ I .. 

17 Johnson sid. HO, Foot sid. 192-193.
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därför anses direkt företräda den officiella israeliska uppfattningen, 
bl. a. i fråga om sammansvärjningen, som helt förnekas. 

En kritisk men samtidigt mycket saklig framställning av händel
serna och av den brittiska politiken har framlagts av Guy Wint och 
Peter Calvocoressi i boken "Middle East Crisis". De bägge författar
na förordar helt den linje, som FN följde under Suezkrisen, och be
traktar interventionen som ett missgrepp. I frågan om sammansvärj
ning eller icke intar de den ståndpunkten, att problemet ej är huru
vida Storbritannien hade informationer om Israels angrepp i förväg 
utan fastmer, om någon anglo-fransk överenskommelse förelåg att 
utnyttja Israels eventuella anfall som grund för egen intervention. 
Och detta finner de icke osannolikt. 

En måttfull och saklig redogörelse, utgiven av Royal Institute of 
Foreign Affairs, föreligger i "Documents on the Suez Crisis", för
fattare D. C. Watt. Då denna lilla skrift kom ut så tidigt som i 
februari 1957, nöjer sig utgivaren med att summera händelseförloppet 
helt kortfattat och ange några av de väsentliga problemställningarna. 
Under hänvisning t_ill att några officiella redogörelser ännu icke 
föreligger, trots att det vore önskvärt med tanke på den allmänna 
opinionens obenägenhet att acceptera Edens förklaringar, vill Watt 
själv icke ta ställning ifråga om sammansvärjningen. 

Denna önskan om klarhet samt måhända även behovet av ett mer 
officiellt alibi för regeringen MacMillan medverkade säkerligen till 
att överbefälhavaren general Keightleys rapport omsider publicerades 
den 12 september 1957. Som ett belägg på den officiella återhållsam
heten ifråga om publicitet i dessa frågor kan här anföras, att Keight
ley undertecknat aktstycket redan den 10 juni - alltså en fördröj
ning på cirka tre månader av publiceringen. A ven Keightley är syn
nerligen försiktig och lämnar i vissa hänseenden betydelsefulla luckor 
i sin framställning. Avsikten med rapporten, i det skick den nu före
ligger,· synes vara att dels ge en rättvisande bild av de rent militära 
insatserna och dels ge ett indirekt vittnesbörd om att "sammansvärj
ning" icke förelåg. Det kan ha sitt intresse att veta, att general 
Keightley själv fick avsked strax efter interventionen - liksom för
svarsminister Head. 

En amerikansk redogörelse föreligger i ett utförligt kapitel om 
Suezkrisen 1956 i "Defence of the Middle East" av ]. Campbell. 
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Författaren bygger i sin föga analyserande bok främst på några av 
de mera kritiskt inställda verken ovan, vilka han följer även vis a 
vis Dulles. Israels angrepp gav, förklarar han, de bägge västmakterna 
ett efterlängtat tillfälle att lösa Suezfrågan med hårda medel. 

I övrigt föreligger en rad tidskriftsartiklar med militära eller po
litiska referat och synpunkter. I regel bygger även dessa på det 
officiella anglo-franska materialet. Av speciellt intresse är dock en 
artikel av den amerikanske professorn B. Fall, som i sin studie över 
Sinai-operationen utnyttjat underlag från både israeliskt och egyp
tiskt håll. Fall är dock fransk reservofficer och tendensen är pro
fransk. 

Rent allmänt kan man sålunda fastslå, att de flesta av de här be
rörda verken har en prägel av partinlagor eller är polemiska, inlägg 
- dock med undantag för Watts lilla skrift. Hemiques får väl
exempelvis misstänkas bunden av dubbel lojalitet, dels gentemot
Israel enligt ovan berörda skäl och dels gentemot Storbritannien i
egenskap av förutvarande högre stabsofficer och fortfarande anlitad
föreläsare vid engelska militära högskolor. Bland de övriga skriben
terna kännetecknas främst Paul Johnsons och Brombergers inlägg av
ohämmat ställningstagande och påtaglig sensationsglädje, t. ex. ifråga
om alla de märkliga och interna telefonsamtal, som utväxlades mel
lan de ledande statsmännen. I ett förnrd till Johnsons bok förklarar
dock .den utrikespolitiske målsmannen i labours "skuggkabinett",
Aneurin Bevan, att han visserligen "inte nödvändigtvis instämmer i
alla värderingar, men att han dock rekommenderar boken till dem
som ·önskar förstå denna tragiska episod". Bröderna Bromberger å
sin sida anger bl. a. såsom källa för några sensationella upplysningar
förre franske utrikesministern Schumann, som understödde den fran
ska officiella politiken. Detta gör att man nog icke helt kan förkasta
sanningsunderlaget i de bägge böckerna, helst som deras påståenden
delvis verifieras av general Keightley. Att detaljgranska dessa verk
är dock svårt för en svensk bedömare. Och som ett litet bely
sande exempel må slutligen anföras ett yttrande i Brombergers bok
om de bristfälliga telekommunikationerna mellan Cypern och Väst
Europa, vilka skulle ha försvårat samverkan mellan den politiska
ledningen och det allierade högkvarteret på Cypern. Där hänvisas
till att en utmärkt civil telegrafkabel förband ön med Europa, vilken
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borde ha utnyttjats. "En enda telegrafist kunde måhända ha ändrat 
historiens gång!" Kontrollerar man denna uppgift,. finner man att 
kabeln går till - Alexandria!18 

4. De militära förberedelserna för aktionen.

För att få en bakgrund till Suezkriget kan det vara lämpligt att gå 
tillbaka till 1954, då Storbritannien efter överenskommelse med 
Egypten utrymde de militära baserna vid Suezkanalen, Som förmed
lare vid dessa förhandlingar fungerade amerikanske ambassadören 
Jefferson Caffery, som uppges i hög grad ha bidragit till att överens
kommelse kom till stånd.19 

I engelska underhuset framträdde då en konservativ grupp, kallad 
Suezgruppen, som helt motsatte sig utrymning och eftergift inför 
Egypten, Kanalen var en livsnerv för imperiet, över 500 milj. pund 
var investerade i baserna och utrymningen skulle öka riskerna för 
ett egyptiskt angrepp mot Israel.20 

Regeringen anförde följande skäl för utrymning: 

1, Det nya strategiska läget. En enda vätebomb skulle kunna för
inta alla baserna. 

2. Kostnaderna för att uppehålla baserna skulle bli 50 milj. pund
om året (finansminister Butler). 

3, Fortsatt "prestige-ockupation" vore "vansinne" (Churchill). 
4. Suezkanalens militära betydelse minskad, Joint Chiefs of Staff

förordade utrymning. 
5, USA önskade utrymning (Churchill, senare bestyrkt av Dul

les), 21 

Sedan Winston Churchill, då ännu premiärminister, lagt sin aukto
ritet i vågskålen, segrade regeringens förslag, Labour avstod från att 
rösta och 26 tories reserverade sig - en första demonstration från 
den konservativa Suezgruppen. 

Den 19 oktober 1954 undertecknades så överenskommelsen om 

18 Bromberger sid. 152 och upplysningar fr. sckr. Hultberg vid Kungl. Tele-
styrelsen, 

19 Hurewitz sid. 383. 
2
° Connell sid. 48-60, 

ri Hmewitz sid. 395.
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Suezkanalens utrymning av Nasser och biträdande engelske utrikes
ministern Nutting. Den innebar att britterna inom 20 månader skulle 
utrymma kanalen som - ehuru en integrerande del av Egypten -
dock ekonomiskt, kommersiellt och strategiskt var av internationell 
betydelse och därför skulle drivas i enlighet med 1888 års konven
tion. Fyra artiklar i fördraget har sedan fått betydelse, varför de här 
återges i ordagrann översättning. 22 

Art 4. I händelse av ett väpnat angrepp från utomstående makt 
mot något land, som vid datum för undertecknandet är medlem av 
Försvarspakten inom Arabförbundet, undertecknad i Kairo den 13 
april 1950, eller mot Turkiet, skall Egypten medge Storbritannien 
sådana koncessioner (facilities) som kan vara erforderliga för att 
krigsorganisera basen eller att driva den effektivt. Dessa koncessio
ner skall innefatta utnyttjandet av egyptiska hamnar med de be
gränsningar, som är strikt oundgängliga för ovannämnda ändamål. 

Art 5. För den händelse brittiska styrkor återvänder till Suezbaser
na i enlighet med stadgandena i art 4, skall dessa styrkor omedelbart 
dragas tillbaka, då de i denna artikel omnämnda fientligheterna upp
hör. 

Art 6. I händelse av hot om väpnat angrepp från utomstående 
makt mot något land som vid datum för undertecknandet är medlem 
av Försvarspaktcn inom Arabförbundet eller mot Turkiet, skall 
omedelbara konsultationer mellan Egypten och Storbritannien in
ledas. 

Art 11. - - -

c. Därest icke de fördragsslutande makterna kommer överens om
förlängning av överenskommelsen, skall den utlöpa efter sju år från 
datum för undertecknandet, och Storbritanniens regering skall då 
transportera bort eller på annat sätt fördela den egendom, som då 
finns kvar i basen. 

Enligt en annexöverenskommelse skulle några hundra man för
rådspersonal av civil karaktär vårda den militära materielen. Vid 
Suezkrigets utbrott räknade denna personal icke fullt 300 man. Den 
militära besättningsstyrkan skulle enligt fördraget vara borta inom 
20 månader - dvs. till 19/6 1956 - och så skedde även. 

Tvivelsutan betraktades utrymningen i Egypten och bland de 
övriga arabländerna som en klar engelsk eftergift:, som vittnade om 
svaghet. Israels utrikesminister Moshe Sharett förklarade i slutet av 

22 Hurewitz sid, 383'-384, The Suez Canal sid. 18.
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augusti oppet, att överenskommelsen var "ett övergivande av Israel 
åt dess öde, som om icke detta land hade någon plats bland Mellersta 
österns länder". Å andra sidan hade utrikesminister Eden under Suez
debatten motiverat utrymningen med, att den skulle ge det brittiska 
imperiet en strategisk reserv, "som vi nu icke har men som vi borde 
ha!"2a 

Så kom Nassers kupp den 26 juli 1956, en månad efter det att 
den siste engelske soldaten lämnat kanalzonen. En praktiskt taget 
enhällig opinion i både Storbritannien och Frankrike vände sig med 
förtrytelse mot Nasser och hans aktion. Men skulle man tillgripa 
våld eller gå förhandlingsvägen? 

De beslöjade officiella kommentarerna under de första dagarna 
efter den egyptiska kanalockupationen lämnade icke full klarhet i 
denna fråga. President Eisenhower förklarade dock i ett radioan
förande den 31 oktober att "några av våra bundsförvanter hävdade, 
att man omedelbart borde ingripa med maktmedel som reaktion på 
nationaliseringen". Pineau, som vid flera tillfällen talat mycket öp
pet, meddelade den 16 oktober, att det "av tekniska skäl" var omöj
ligt att intervenera med militära maktmedel under de första 48 
timmarna efter Egyptens nationalisering av kanalen. Det kan till
läggas, att Pineau vid besök i Kairo den 14 mars fått löfte av Nasser 
om icke-inblandning i Algeriet men ansåg att detta löfte svikits. 
Frankrikes linje var från början klart interventionistisk, och det 
är påfallande, vilket starkt stöd den franska regeringen därvidlag 
hade i nationalförsamlingen. 

Allt tyder sålunda på att tanken på väpnad aktion fanns redan 
från början. Redan på kvällen den 26 juli rådförde sig Eden med sitt 
"inre kabinett" och med de militära stabscheferna samt med den 
franske ambassadören och Amerikas charge d'affaires. Pineau tele
fonerade redan några timmar efter kuppen till Eden och sände 
marinstabschefen amiral Nomy till London, där denne inträffade 
den 29 juli för överläggningar med sina engelska kolleger. 

I de tremaktsförhandlingar, som började den 28 juli i London, del
tog betecknande nog även chefen för amerikanska atlantflottan.24 

Uppenbarligen gällde frågan bl. a. ett eventuellt amerikanskt del-

23 Connell sid. 57. 
2'1 Documents on thc Suez Crisis sid. 4.
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tagande i någon form av demonstration eller intervention med 6. 
amerikanska flottan i Medelhavet. Så långt synes det klart att Dul
les avvisade varje form av militärt ingripande och synbarligen icke 
ville dra några paralleller med Koreakonflikten 1950. Han skyndade 
sig mycket raskt att öppet ta avstånd från all användning av makt
medel, måhända till förvåning för Eden, som 1954 måst ingripa för 
att hindra amerikansk intervention mot kineserna i Indokina. 

Det återstod då för Storbritannien och Frankrike att ensamma 
överväga frågan om militär intervention. Frankrikes tragedi, konsta
terar Connell, var att landets beslutsamhet icke motsvarades av dess 
förmåga att genomföra den politik, som dess folk var ense om.25 

Frånsett medelhavsflottan var de övriga militära styrkorna bundna i 
Algeriet och Indokina. Och i Storbritannien var läget ungefär det
samma. 

Den strategiska reserv, som Eden talat om 1954, existerade icke. 
Elle1· rättare sagt, den var bl. a. bunden i Västtyskland genom 
NA TO-fördragets bestämmelser.26 Och i motsats till Frankrike ut
nyttjade icke England dessa styrkor där till utomeuropeiska företag. 
Såsom labouroppositionen och deras företrädare med bitterhet kon
staterade, hade landet under de fem sista åren lagt ner en summa 
på 1 500 milj. pund på att skapa ett avskräckande försvar mot Sov
jet. Nu var de disponibla styrkorna splittrade på polisuppgifter i 
Malacka, Kenya och Cypern. På Cypern fanns visserligen en fall
skärmsjägarbrigad, men dess stab, artilleri och ingenjörförband fanns 
kvar i Storbritannien. Och då dessa resterande förband den 5 augusti 
avseglade mot Cypern, mötte de två av de tre fallskännshataljonerna 
på väg hem till England för hoppträning.27 Det förefaller egendom
ligt, att denna utbildning måste ske i England, men förmodligen var 
bristen på flygfält på Cypern avgörande. 

Ifråga om landstigningstonnage var läget lika prekärt. Av special
farkoster för stridsvagnar (LCT) fanns endast två i tjänst samt 28 
i "malpåse". Av malpåsebeståndet befanns senare endast tre direkt 
användbara. Även den franska marinen hade sina landstigningsfartyg 

25 A. a. sid. 104.
2'1 Jfr dock Järte sid. 567, där det anges att engelska specialförband skulle ha

förts till Cypern. Detta är dock icke bestyrkt i andra källor, 
27 Foot sid. 109,
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spridda bl. a. till Indokina. Det enda fransk-engelska spedalfartyget 
för transport av landstigningsfartyg Foudre ett lån från USA, 
befann sig i Saigon. Av hänsyn till Nasser måste det dirigeras hem 
runt Kap och nådde icke Alger förrän i början av september.28 

Därmed är några av Pineaus "tekniska hinder" specificerade. Där
till kom att Egypten genom ryska, eller i teknisk mening tjeckiska, 
vapenleveranser var telativt välbeväpnat i varje fall kvantitativt. 
En kupp med örlogsfartyg och marinsoldater eller luftlandsättning 
var således utesluten. 

Nasser hade uppnått total överraskning, tl1' både politisk och mi
litär synpunkt. Huruvida detta kan läggas västmakternas under
rättelsetjänst till last, är dock tveksamt. De egyptiska myndigheterna 
hade varit synnerligen försiktiga. Enligt Connell, som därvidlag byg
ges på indonesiska uppgifter, hade Nasser endast givit den egyptiska 
kanalkommissarien Yuni två dagars varsel före kuppen för att or
ganisera kanalens skötsel.29 

Återstod då förhandlingar. Men även därvidlag var de bägge väst
makternas ställning svag. En av de främsta egyptiska kanaltjänste
männen, Mustafa el Hefnawy, hade fyra år tidigare framlagt de 
egyptiska anspråken i en doktorsavhandling inför den juridiska 
fakulteten vid Sorbonne, där hans teser efter ingående prövning god
tagits.30 A ven konservativa engelska jurister kom vid en prövning 
till samma resultat, liksom senare även juristen John Foster Dulles.31 

Varken de omfattande socialiseringarna i Frankrike eller England 
tidigare eller Mossadeqs nationalisering av oljefälten vid Abadan 
stödde heller några engelsk-franska anspråk. Den enda utväg, som 
Dulles kunde anvisa, blev följaktligen trafikantföreningen, samt där
utöver ekonomiska påtryckningar och hotet om att dra tillbaka lot
sarna. Den enda juridiska möjligheten ger 1888 års överenskommelse, 
vars första artikel bestämde att kanalen alltid skulle vara fri och 
öppen utan några inskränkningar, i fred som i krig.32 Men detta 
hade icke hindrat att engelsmännen stängde den bil.de 1914 och 1939 

28 Bromberger sid. 58.
20 A. a. sid. 97. 
3° Connell sid. 98. Jfr även Bromberger. 
31 Foot sid. 98. 
32 The Suez Canal sid. 16.
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för motståndarfartyg samt att egypterna sedan flera år tillbaka hind
rat israeliska fartyg att passera - även under de år då de brittiska 
trupperna höll baserna vid kanalen besatta. 

Medan de politiska förhandlingarna småningom kom igång, på
började de angfo-franska staberna sin planläggning. Då det icke 
kunde bli tal om en kupp mot kanalen, måste målsättningen bli en 
större kombinerad operation. Efterhand fann man vid en påbörjad 
inventering av tillgängliga styrkor, att interventionsstyrkan borde 
sättas till cirka 80,000 man, av vilka 60 0/o engelsmän och resten 
fransmän. En omfattande apparat med inkallelser, färdigställande 
av utrustning, anskaffning av fartyg m. m. påbörjades. För detta 
fann man snart att det krävdes en respit om minst två månader.33 I 
själva verket behövdes det ungefär tre månader, en tid som då kunde 
te sig lång. Flera kritiska författare har konstaterat att det gick 
snabbare på Nelsons tid. Men ungefär samma tid tog det att för-

33 Foot sid. 109. 
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bereda de tyska och anglo-franska landstigningarna mot Norge 
våren 1940. 

Det finns f. ö. påfallandP- många parallella drag mellan Churchills 
invasionsplaner mot Norge 1940 och interventionen mot Suezkanalen 
1956. Svårigheterna att skaffa trupp och fartyg, samordningssvårig
heterna mellan engelsmän och fransmän, de utrikespolitiska hänsynen 
till främst USA osv. Ännu föreligger dock icke underlag för en 
jämförande analys av detta slag. 

Ett allierat högkvarter upprättades i London omkring den 1 
augusti under engelsk ledning. Det var konstfullt uppbyggt för att 
tillgodose såväl engelska som franska prestigehänsyn. Souschef var 
sålunda den franske amiralen Barjot. Arbetet skedde under största 
möjliga sekretess och inte ens kabinettsmedlemmar i Storbritannien 
och Frankrike fick orientering om vad som förbereddes. Ännu mindre 
skedde några konsultationer i England från regeringens sida hos 
labourpartiets ledning, möjligen beroende på att Eden ansåg sig ha 
fått förtroendevotum av såväl underhuset som av pressen. 

Den 2 augusti offentliggjordes ett dekret om inkallelse av perso
nal i reserven. Samtidigt skedde helt demonstrativt en rad förflytt
ningar av landmilitfra och marina styrkor till Medelhavet, delvis 
måhända såsom ett politiskt ackompanjemang till de strax därefter 
inledda underhandlingarna mellan kanaltrafikanterna. Foot uppger 
att de första styrkorna genom en "luftbro" skulle transporteras till 
Libyen, vilket Libyens regering dock vägrade samtycka till. 

Under tiden arbetade det anglo-franska högkvarteret i ett skydds
rum under Themsen.34 Enligt general Keightley fick han sin order 
den 11 augusti med anvisningar om sammansättningen av de militära 
styrkor och den kombinerade stab han kunde förfoga över. Staben 
arbetade till en början delad mellan London och Cypern, vilket för
anledde åtskilliga resor. Keightley är tyvärr synnerligen diskret rö
rande de operativa anvisningar, som han kan ha erhållit. "I min 
egenskap av överbefälhavare över landstyrkorna i Mellersta östern 
hade jag redan sysslat med planläggning för eventuella operationer 
inom detta område men främst i händelse av att Storbritannien 
skulle bli indraget på grund av åtagandena genom det anglo-jordan-

:1
4 Bromberger sid. 47-57.
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ska fördraget, Nu blev det nödvändigt att överväga, vad som skulle 
företas mot Egypten för den händelse ockupationen av kanalen 
skulle resultera i fientligheter". I fortsättningen konstateras att denna 
planläggning fortsatte under både augusti och september. 

Utöver de svårigheter, som redovisats ovan, tillkom även att Cy
pern hade stora svagheter som militär bas. Där saknades lämpliga 
hamnar och lastageplatser för sjötransporter av större omfång, och 
det enda flygfältet på ön var under ombyggnad och kunde icke ut
nyttjas till fullo. Under september och oktober månader blev det 
nödvändigt att bygga ytterligare två flygplatser. Detta blev en smärt
sam överraskning för den engelska opinionen. 

Om planläggningen konstaterar Keightley att den blev "necessarily 
flexible", eftersom man icke i förväg med säkerhet kunde förutse, 
under vilka omständigheter och villkor man kunde bli tvungen att 
gå till aktion. Bromberger förklarar, att detta främst berodde på 
de politiska direktiv, som gavs från London. Dessa växlade alltefter 
de varierande instruktionerna från Eden, vilken i sin tur prövade alla 
möjligheter att finna en formel, som kunde accepteras även av Dul
les. Dulles var synbarligen fullt informerad om, att våld kunde kom
ma till användning, men protesterade våldsamt mot en sådan lös
ning. Allt tyder på, att hans uttalanden, liksom Eisenhowers i samma 
riktning, ingick som ett led i valkampanjen för presidentvalet den 
6 november. Motkandidaten Stevenson å sin sida gick däremot på 
Edens linje och förklarade den 24 september, att "det går inte att 
låtsas som om allt står väl till på det utrikespolitiska området, 
- - - då ryssarna för första gången fått fast fot i Mellersta östern,
då västerlandets livslinje Suezkanalen för första gången är i fara
och då arabnationalismen tar sig allt kraftigare uttryck under på
tagligt beskydd från kommunismen". Eisenhowers och Dulles' politik
gick däremot ut på att framställa den republikanska regimen som
fredsbevarande, och nu fick intet störa den tesen. De uttryck, som an
vändes med adress till den amerikanska opinionen och som synbar
ligen vid upprepade tillfällen direkt stod i motsats till vad Dulles
sagt till Eden, blev emellertid kärkommen ammunition för labour
som nu fann en möjlighet att störta Edens regering.

Beträffande de "flexibla planerna", som måste rättas efter de 
växande politiska konjunkturerna, har Connell angivit, att de till 
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slut tedde sig som "en mardröm" för de arbetande staberna.35 Under 
den period, då de förberedande koncentreringstransporterna pågick, 
beordrades och utarbetades sammanlagt elva operationsplaner, vilka 
sedan i tur och ordning förkastades. Och in i det sista fick hela 
aktionen sin militära prägel av snabba omkastningar och improvisa
tioner. Fransmännen, som på grund av den fasta inre opinionen kun
de följa klarare linjer, synes efterhand ha fått allt större inflytande 
ifråga 0111 såväl politiska som militära avgöranden. 

Som en förebild för ett angrepp mot Egypten kunde den engelska 
aktionen 1882 tjäna. Den hade inletts med ett flottbombardemang 
mot Alexandria, åtföljt av landstigningar där och vid Suezkanalens 
södra ände. Därefter gick en engelsk eskader in i kanalen och land
satte trupper vid Ismailia, vilka därifrån marscherade mot Kairo.36 

Det är möjligt, att denna operation var mönster för den första 
operationsplanen, som tillskrives franske majoren Bret. Den avsåg 
landstigning vid Alexandria och därefter angrepp mot Kairo.37 

Keightely nämner även, att bland de förband, som den 11 augusti 
ställts till hans förfogande, var 10. pansardivisionen i Libyen. Sanno
likt. skulle detta förband förflyttas landvägen mot anfallsmålet, trots 
de protester som Libyen kunde tänkas avge under hänvisning till det 
engelsk-libyska alliansfördraget.38 Genom dessa åtgärder hoppades 
man synbarligen kunna genomföra interventionen oberoende av de 
tekniska bristerna på Cypern. 

Hela denna planläggning synes emellertid bygga på den politiska 
uppfattningen, att målet icke främst var att besätta kanalen utan 
att störta Nasser. Detta kunde i och för sig synas sammanfalla med 
de hätska personliga utfallen mot honom från talesmännen för såväl 
den engelska som den franska regeringen. Men hela den juridiska 
argumentation, som fördes, gällde rättigheterna att trafikera kanalen 
och dess internationella karaktär. Därutöver kunde åberopas Stor
britanniens legala rätt fram till 1961 att under vissa förutsättningar 
åter besätta de forna kanalbaserna på kanalens östra sida, som fort
farande i materiellt hänseende stod under engelsk övervakning eller 

35 Connell sid. 17 4 ..
36 Clowes VII 320-346.
37 Bromberger sid. 59. Foot sid. 106.
38 Se bilaga 2.
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i varje fall vård, Härvidlag synes en viss motsättning mellan de brit
tiska politiska intressena och hänsynen å ena sidan och den militära 
målsättningen å den andra föreligga. Och att en sådan militär plan 
förelåg, synes troligt, då Foot som källa anför yttranden i underhuset 
av förre försvarsministern Strachey ur labourpartiet. Enligt Brom
berger skulle planen i huvudsak gällt fram till mitten av september. 

Medan de militära förberedelserna fortsatte, pågick det diploma
tiska spelet. Då de diplomatiska och ekonomiska påtryckningarna i 
september nådde en höjdpunkt i samband med Menzies' besök i Kairo 
och kanalbolagets försök att knäcka Nasser genom att låta lotsarna 
ta avsked, vidtog nu även egypterna omfattande militära förbere
delser. Fartyg, förberedda för sänkning i kanalen, förtöjdes på lämp
liga platser, och beredskapen höjdes i Port Said.s0 Men tiden gick 
och intet hände, eftersom västmakternas förberedelser icke var klara. 
Och dessutom - precis som före den allierade invasionen i Norge 
1940 - var de politiska förevändningarna inte till hands. 

I mitten på september skulle enligt Bromberger en ny plan "Muske
teer Revised" ha antagits med inriktning på en landstigning vid Port 
Said.4° Keightley skriver endast: "Tidigt i oktober fick jag anvis
ning att lägga om våra gällande planer, så att vi kunde - om så 
skulle komma att bli nödvändigt - gå till aktion någon gång under 
vintermånaderna." Detta hade vittgående konsekvenser. Bl. a. måste 
vissa fartyg ur lastas, efter som de embarkerade motorfordonens bat
terier och elektriska utrustning försämrades så pass, att de knappast 
kunde väntas starta vid en landstigning. Anmärkningen ger en an
tydan, att en relativt tidig tidpunkt från början kan ha varit ut
satt för aktionen. 

Bromberger ger även åtskilliga exempel på den omfattande plan
läggningen. Såsom en enda uppgift kan här anföras, att den engelska 
huvudplanen var en 20 cm tjock lunta och motsvarande franska hade 
samma omfång som två stadiga band i en uppslagsbok. Enbart fran
ska flottan hade rekvirerat 52 handelsfartyg för de nödvändiga 
transporterna, förutom det marina tonnage som disponerades. Det 
är bara förvånande, att man icke lyckades anskaffa ett motsvarand,� 

3° Connell sid, 140. Bromberger sid. 129. 
40 Bromberger sid. 60.
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antal transportflygplan. Nu kunde endast två fallskärmsbataljoner 
transporteras samtidigt. Tydligen gällde även häi·vidlag bristen på 
flygfält som hinder. 

Det låg i Edens hand att bestämma den rätta tidpunkten för an
fallet. I mitten av september hade han emellertid måst lova parla
mentet att icke vidtaga några militära åtgärder utan att först hän
skjuta Suezfrågan till FN. Det är förmodligen detta, som förorsakade 
uppskovet för Operation Musketeer. Omläggningen av anfallsmål 
kan måhända även bero på omständigheter i samband med Menzies' 
och Undens förhandlingar med Nasser den 3-7 september. Det är 
kanske symptomatiskt, att Menzies strax därpå i det australiensiska 
parlamentet talade om sanktioner och att "bruket av maktmedel icke 
får uteslutas". En annan inverkande faktor kan också om man 
accepterar tanken på en sammansvärjning vara det ungefär sam
tidigt inledda samförståndet mellan Frankrike och Israel. I händelse 
av samverkan mellan de bägge västmakterna och Israel skulle ju ett 
angrepp mot Suezkanalen ge de största militära fördelarna. 

Keightley anger vidare att även om själva planläggningen började 
bli klar, så innebar icke detta, att aktionen kunde utlösas omedelbart 
efter given order. Det behövdes en tids varsel med hänsyn till de 
många åtgärder, som måste vidtagas i sista stund, innan angreppet 
släpptes lös. Han nämner bl. a. att man måste varna den civila sjö
farten i god tid, att man måste evakuera de civila teknikerna i de 
brittiska baserna vid kanalen och att man måste komplettera under
rättelsematerialet genom flygspaning. Det krävdes också tid för sam
mandragning av alla de deltagande styrkorna runt hela Medelhavet. 
För allt detta behövdes tio dagars förvarning från den politiska led
ningen, som också accepterade detta villkor. 

5. Förelåg det n.!igon sammans1.1ärjning?

"Så snart den israeliske premiärministern Ben Gurion med visshet 
om Frankrikes sympatier beslöt att gå till aktion", berättar Brom
berger41, "sände M. Guy Mollet general Challe för att underrätta 
Sir Anthony Eden. Kriget i Mellersta östern höll p[ att bryta ut. 
Vad skulle de bägge länderna göra? Den brittiske premiärministern 

41 Sid. 15. 
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överväldigades av förvirring och politisk förlägenhet. De judiska 
förberedelserna mot Egypten kom som en överraskning. Upptagen 
av bekymren kring Jordan, hade han enbart räknat med ett israeliskt 
angrepp mot denna lilla steniga stat, som hade varit utgångspunkt 
för de flesta av fedayins raider. Hans första tanke var att interve
nera mot israelerna. Men det var otänkbart att fransmännen skulle 
gå med på, att deras brittiska bundsförvanter skulle bomba de israe
liska vännerna. T. o, m. för Eden var det fullständigt främmande att 
bli Nassers försvarare, Att å andra sidan icke göra något överhuvud 
taget måste innebära att godta den ofrånkomliga stängningen av 
Suezkanalen. Den brittiska premiärministern var insnärjd i Mellersta 
östern politikens komplikationer. 

General Challe gick då fram till kartan på väggen i ämbetsrum
met, lade sin vänstra hand på Sinai, som Israel planerade att in
vadera, och sin högra hand på det egyptiska Nildeltat. 

'Judarna är här, egypterna där! Var är vi - eller var borde vi 
vara? Där vid kanalen, som vi måste skydda!' 

'Det var en god ide', sade Sir Anthony Eden. Nästa dag var han 
i Paris. Efter fem timmars konferens fattades beslut. Det skulle bli 
intervention. Men åtminstone för britterna var det inte fråga om 
att intervenera som bundsförvanter till Israel. (I själva verket för
klarade den engelske premiärministern, just före det slutliga eld
upphör, när fransmännen föreslog en sista attack för att ockupera 
kanalen inom den givna tidsbegränsningen - något som var full
komligt möjligt under beskydd av fo·aels kanoner och stridsvagnar 
10 miles från kanalen. - 'Just det. Låt Edra vänner rycka fram 
längs kanalen! På det viset kan vi bombardera både israeler och 
egypter på en gång!') 

Så befann fransmännen sig i den egendomliga positionen att opere
ra tillsammans med två bundsförvanter, som var fiender inbördes." 

Så skildrar Bromberger situationen den 15 oktober och samman
svärjningens upprinnelse. Uppgifterna går igen i de ovan berörda 
böckerna och tidningsartiklarna i skiftande formuleringar. Connell 
å sin sida genmäler att sanningen var avsevärt mindre melodrama
tisk och vidhåller att Israels angrepp kom som en fullständig över
raskning för engelsmännen. "Koncentrationen på Suezfrågan, som 
ledde till att man glömde bort varje allvarligt eller penetrerande 
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studium av konflikten mellan Israel och arabländerna •- ett miss
tag som regeringarna i såväl Storbritannien som Frankrike och USA 
har sin del i påverkade omfattningen och utvecklingsriktningen av 
alla kommande militära operationer lika olyckligt som de diploma
tiska förhandlingarna. Alltför sent insåg man den allvadiga inne
börden av den arabisk-israeliska konflikten, särskilt vad angår Jor
dans och Englands alliansförhållande till Jordan (trots att detta 
land just då skakades av den arabiska nationalistextremismens stigan
de våg). Inte heller insåg man de faror för ödesdiger katastrof, 
som avsevärt kunde ha förminskats genom bättre underrättelsetjänst 
och bättre förbindelser med Israel. De reaktioner, som följde, och 
de beslut, som fattades, var emellertid icke i något hänseende van
hedrande ellel' lömska. Men det !'åder föga tvivel om att de i hög 
grad innebar misstag."42 

De ovan mot varandra ställda citaten får anses representativa och 
är med avsikt utförliga för att undvika vilseledande stympning. Går 
man på sammansvärjningslinjen är det lätt att fortsätta resonemanget. 
Storbritanniens ultimatum till Israel med varning att angripa Jordan 
tolkas då lämpligen såsom en klar fingervisning att lämplig anfalls
riktning i stället gick söderut. Visserligen kom detta ultimatum den 
15 oktober men upprepades i liknande ordalag av Eisenhower senare. 
Godtar man i stället Connells linje med den "överraskade oskulden", 
får man en helt annorlunda bild av mer moraliskt acceptabel karak
tär men med inslag av slarv och kanske rentav inkompetens ifråga 
om underrättelsetjänst och politisk insikt. 

Om man nu övergår till Israel, kan man konstatera, att landet 
med stor uppmärksamhet och oro följde utvecklingen kring Suez
kanalen. Nassers upprepade hotelser medförde t. v. inga riposter 
och under de första månaderna höll sig Israel avvaktande. Då för
handlingarna i FN började, påpekade dock landet de diskriminerande 
åtgärder ifråga om israelisk passage, som Egypten vidtagit. Allmänt 
uppfattades även Ben Gurion som fredsanhängare och ett starkt bål
verk mot de aktivistiska strömningarna. 

Såsom tidigare berörts drev Frankrike dock en påtagligt aktiv 
politik i Suezfrågan. Redan den 12 september, efter Menzies' miss-

•12 Connell sid. 17 4. 
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lyckade mission, förklarade Mollet, att "Nasse1·s avvisande svar på 
Londonkonferensens plan har lämnat den franska regeringen två 
möjligheter - motåtgärder eller nya förhandlingar, vilka senare för
modligen inte skulle leda till något xesultat, Vi hat· valt motåtgär
der. Om Nasser vägrar att erkänna den nya organisationen, är det 
möjligt, att det .bli!' en ny konferens mellan Frankrikes och Stor
britanniens regeringschefer och utrikesministrar. För Egypten står 
ännu en möjlighet öppen att inleda förhandlingar men endast på 
grundval av Londonkonferensens beslut. Friheten att trafikera ka
nalen gäller alla länder, även Israel".43 Vid en läsning efteråt, sedan 
Suezkriget urladdat sig, går det lätt att i detta yttrande lägga in vissa 

. antydningar om den franska politikens fortsatta möjligheter. 
Flera belägg har anförts på, att en allians Frankrike-Israel nu 

höll på att växa fram. I september, då den franske ambassadören 
återvänt från semester i hemlandet, förklarade Ben Gurion öppet 
vid ett party att Israel "åtminstone hade en trofast allierad".44 Den 
amerikanske ambassadören uppges då ha frågat, vem denne var, men 
fick intet svar.45 Huruvida detta haft någon betydelse för Israels vid 
denna tid accentuerade repressalier gentemot fedayi-raiderna låter 
sig dock icke avgöra på grundval av föreliggande material. Men i 
ett anförande i israeliska parlamentet den 15 oktober, då Ben 
Gurion krävde vapenleveranser som motvikt till den sovjetiska hjäl
pen till Egypten och då han oclcsll hävdade Israels rätt till "själv
försvar", meddelade den israeliska premiärministern även "att Israels 
försvar i hög grad förbättrats sedan början av året". 

Enligt Bromberger skulle Israel i mitten av oktober månad begärt 
vapen från Frankrike och därvid den 14/10 ha avslöjat planen på 
angrepp mot Sinai:16 Detta budskap skulle general Challe ha fört 
vidare till Eden. Hur ställde sig den franska regeringen till denna 
begäran? Ja, enligt en rad samstämmiga tidningsuppgifter i ameri
kansk, engelsk och fransk press har omfattande leveranser av krigs-

, materiel strömmat in i Israel under månaden före krigsutbrottet. Le
veranserna omfattade jaktplan av den franska typen Mystere, hand-

11 

4:1 Kalendarium.
H Fooc sid, 197. 
,;4 Bromberger sid. 35.
rn Bl. a. sid, 19L 
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burna pansarvärnspJaser av franska typen AMX, franska pansar
värnspjäser av typ SS 10 samt en mängd annan icke närmare spe
cificerad materiel. Några övertygande dementier på denna punkt har 
icke framförts från någon av de inblandade eller berörda regeringar
na. I en fransk tidning har t. o. m. publicerats namnen på de fartyg, 
som den franska regeringen förhyrt för detta ändamål och målat 
om för att dölja identiteten, varjämte det uppgivits att besättningarna 
fått extra betalning för att icke röja h�mligheten.47 

Israelerna själva uttrycker sig mycket försiktigt på denna punkt. 
Enligt Henriques är "security" ett av de första budorden i deras 
krigsmakt. Indirekt får man dock på några ställen i hans bok vissa 
antydningar. De brigader, som avsåg_s för de snabbaste operationerna, 
fick nämligen dagen före angreppet - den 28 oktober - byta ut 
sina inmönstrade tvåhjulsdrivna fordon mot moderna sex-hjulsdrivna, 
som var bättre lämpade för ökenkrig.48 Då endast ett fåtal armeer 
torde tänkas avstå sådan utrustning, är fältet för gissningar tämligen 
begränsat. 

All sannolikhet talar således för att Frankrike under de sista 
veckorna före krigsutbrottet lämnat Israel sådan utrustning, som var 
nödvändig för försvar mot grannländerna - eller för anfall. Med 
hänsyn till de omfattande leveranserna till arabländerna från skilda 
håll, inte minst från östblocket, kan detta måhända anses försvar
ligt ur rättvisesynpunkt, helst som västmakternas politik tidigare 
alltid gått ut på att hålla en balans även i detta hänseende i Mellersta 
östern. Men varför då all denna hemlighetssträvan? Var den ett led 
i sammansvärjningen? Ja, möjligen men inte absolut säkert. Frank
rike var och är nämligen genom NA TO-fördragen och bestämmelser
na för den amerikanska vapenhjälpen strängt bundet till USA ifråga 
om militär materiel. En stor del av den franska vapenproduktionen 
betalas genom amerikanska subsidier i olika former, och dessutom 
föreligger t. o. m. uppgifter, att USA-tillverkade vapen överlåtits 
till Israel.'19 Vad Mr Dulles skulle ha vidtagit för åtgärder, om han 
fått kännedom om användningen av dessa vapen, är svårt att veta, 
men sannolikt kunde man vänta bestämda gensagor. 

47 Foot sid. 204 ff., Johnson sid. 89 ff., Bromberger sid. 34 ff.
48 Henriques sid. 95 och 118. 
49 Johnson sid. 89., Bromberger sid. 24.
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Så långt kan man sålunda konstatera, att intill den 15 oktober 
tycks fransmännen ha börjat sina vapenleveranser till Israel men att 
Storbritannien synbarligen icke har medverkat eller måhända knap
past ens varit informerat.50 Det senare landet hade å sin sida sökt 
att på diplomatisk väg motverka Nassers strävanden att ena Arab
förbundets länder. Detta ville nu Eden möta genom att utnyttja 
Bagdad-pakten, bl. a. genom en planerad intervention i Jordan från 
Iraks sida. Dels gjorde den irakiska regeringschefen, den sedermera 
mördade Nuri es-Said, ett uttalande för Times att tiden nu vore inne 
för en permanent uppgörelse mellan arabländerna och Israel på basis 
av FN :s Palestinaförslag av 1947. Dels meddelades på officiellt håll 
i Bagdad, att irnkiska trupper stod beredda att på kort varsel rycka 
in i Jordan till skydd mot Israel.51 Strax därpå, den 15 oktober, 
skyndade sig en talesman för brittiska utrikesdepartementet att för
klara att en sådan inmarsch skulle bidraga till hela områdets stabili
sering - detta trots att Israel några dagar tidigare meddelat, att 
detta vore ett hot mot landets säkerhet och mot freden. Allt detta 
talar således mot att England redan vid denna tidpunkt slagit om 
till en Israel-vänlig politik eller höll på att orientera sig åt det hållet. 
Snarare var det en fortsättning på Edens arabvänliga linje och med 
största sannolikhet avsett som ett sista försök att inverka på de 
stundande valen i Jordan den 21 oktober. 

Förhoppningarna strandade emellertid på, att valen gav en över
tygande seger för Nassers anhängare. Den 24 oktober ingicks ett 
försvarsförbund i Amman med Egypten och Syrien, och kung Hus
sein meddelade, att man tänkte säga upp förbundet med England. 
Syftet med den nya militäralliansen angavs klart av den jordanske 
generalstabschefen Abu Nuwar den 24 oktober: "Israel skall icke 
få någon chans att gå till angrepp vid den tidpunkt, som passar 
detta land! "52 Detta uttalande togs i Israel som ett klart krigshot 
och redan påföljande dag tog man där konsekvenserna. 

Medan händelserna utvecklade sig kring Israel, handlade Frank-

5° Connell säger dock sid. 176, att cngelsm:innen kände till fakta men mot
Yilligt slöt ögonen. 

51 Kalendarinm Irak 7 och 12 okt.
52 Connell sid. 178. Enl. \v'int sid. 79: "Tiden har kommit för araberna att

Y,ilja lämplig tid för angreppet för att tillintetgöra Israel!" 
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rike efter egna linjer. Johnson uppger, att Frankrike och Israel om
kring den 10 oktober slöt ett hemligt militäravtal.5� Huruvida detta 
enbart berörde vapenleveranserna eller även gällde operativ sam
verkan anges försiktigtvis inte. Måhända kan det dock tolkas som 
ett förspel till sammanträdet den 15-16 oktober i Paris, då en
ligt Washington Posts diplomatiske korrespondent, Mollet och 
Pineau "sålde" en aggressionsplan mot Egypten till Eden och Lloyd. 
Enligt Times pågick förhandlingarna i fem timmar utan några 
vittnen.54 

Den engelska tidningen Observer skrev den 11 november: "Förenta 
staternas regering har dragit den slutsatsen, att det var vid detta 
sammanträde som Mollet och Pineau övertalade sina brittiska kolle
ger att samtycka till deras sätt att göra gemensam aktion (concerting 
action) med Israel".55 ConneLl bestrider detta och förklarar, att Paris
mötet gjorts till "the focal fact" i den senare skapade myten om 
sammansvärjningen mellan England, Frankrike och Israel med dess 
"fantasier om lömska, hemliga och desperata avtal och diskussioner". 
Hans motargument är, att bland Edens följeslagare till Paris var 
presschefen i engelska utrikesdepartementet Sir George Young samt 
att "det vore ytterst osannolikt att någon, som vore ute i så hemliga 
ärenden som här fritt har påståtts, skulle ha medfört Foreign Of
fice's främsta talesman och kontaktman med pressen".56 :Men om å 
andra sidan Times' uppgifter, att förhandlingarna fördes enbart mel
lan de fyra huvudmännen - vilket givetvis måste tolkas som att Sir 
George endast fick sitta som dörrvakt i förrummet - är sanna och 
riktiga, synes icke detta motbevis fullständigt övertygande. 

Det finns här även anledning att återvfoda till Edens ovan be
rörda förklaring i underhuset den 20 december. Han förklarade då 
att de franska och engelska regeringarna den 16 oktober "fört hypo·· 
tetiska diskussioner om alla slags hypotetiska angrepp i Mellersta 
östern. Eden upprepade dock, att det inte förelegat någon överens
kommelse (om ultimatum till Israel och Egypten) förrän han infor
merade huset därom 30/10".5i Går man efter den verbala ordalydel-

53 Sid. 89.
5'1 Foot sid. 196.
M Foot sid. 196. 
511 Connell sid. 172-173. 
57 Kalendarium.

164 



sen i Edens formuleringar förefaller det således sannolikt, att man 
förutsett Israels angrepp - även om man måhända icke kände datum 
eller vågade ta uppgifterna för gott. Slutligen har Mollet 7/3 1957 
i Kanada erkänt, att han visste om Israels angrepp "några dagar i 
förväg" .'38 

Kom det då någon närmare bekräftelse ifråga om dessa ovissa 
punkter? Ja, i oktober månad besökte den israeliske högerledaren 
Menachin Beigin Paris för överläggningar, mottogs i deputerade
kammaren och uppges ha agiterat för militärsamverkan mellan väst
makterna och Israel.59 Vidare uppger Bromberger, att Ben Gurion 
den 21 oktober telefonerade till Mollet och begärde ett hemligt möte. 
Detta skulle ha ägt rum följande dag på flygplatsen Villacoublay 
utanför Paris, på avspärrat militärt område. Vid förhandlingarna 
skulle Ben Gurion ha samtyckt till en anglo-fransk intervention, till 
att begränsa den israeliska framryckningen till kanalen och till att 
acceptera en anglo-fransk landstigning. Som gengåva fick han garan
tier för, att franska örlogsfartyg och flygplan skulle beskydda den 
israeliska hemorten mot repressalieangrepp. 00 

Inga andra författare har emellertid berört detta mystiska besök. 
Connell ställer sig tvivlande till dessa uppgifter och förklarar, att 
Ben Gurion var hemma under september och oktober månad och att 
hans personliga sekretariat redovisat för varje dag under denna tid. 
På kvällen den 25 oktober hade han mottagit den brittiske ambassa
dören, och på morgonen den 27 insjuknade han i influensa. Han 
åberopar vidare, att Henriques förklarat att Ben Gurion mellan den 
27 och 30 oktober "endast kunnat hålla sig på benen med hjälp av 
Palgin-tabletter".61 Denna motbevisning förefaller icke vara helt 
övertygande, men trots detta får väl Brombergers uppgifter t. v. 
anses obestyrkta. Däremot synes sannolikt, att höga israeliska office
rare den 26 oktober installerat sig i Paris, såsom anges av flera för
fattare.62 

Medan fransmännen sålunda handlade på sitt håll, återvände Eden 
till London och vidtog där några åtgärder, vilka i sin tur anförts 

53 Fall sid. 328.
5
° Foot sid. 197, Brombergcr sid. 37. 

uo Bromberger sid. 44. 
111 Connell sid. 120, Henriques sid. 57.
112 Connell sid. 180, Bromberger sid. 37, Foot sid. 197.
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som bevis på, att sammansvarJ11mgen nu var ett faktum. Försvars
ministern Sir Walter Monckton avgick och ersattes av Anthony 
Head. Det har i detta sammanhang påståtts, att Monckton icke var 
tillräckligt pålitlig anhängare till Edens planer. Samtidigt ökade 
sekretessen, och flera högre tjänstemän i London - liksom samtidigt 
i Paris - fick inte längre tillgång till de mer sekreta handlingarna.ml 
Indicierna på "collusion" hopar sig sålunda. 

Summerar man de hittills anförda ,uppgifterna, framgår att för
hållandet mellan Frankrike och Israel blivit fastare, att franska va
penleveranser skett till Israel och att de bägge västmakterna var på 
det klara med att något höll på att hända i Israel. Möjligen hade 
Frankrike fått mera precisa upplysningar om ett angrepp mot Egyp
ten. Kan man då få ut några ytterligare upplysningar från det ma
terial, som nu föreligger om de militära operationerna? 

Vad beträffar Isi-ael, kan man då inledningsvis citera Henriques' 
förklaring om att någon sammansvärjning icke förekom'rnit. "Några 
viskande ord mellan tre statsmän skulle förmodligen ha inneburit 
'collusion'. Personligen är jag övertygad om, att det icke förekom 
någon viskning. Men jag kan inte bevisa det och ingen skulle kunna 
det." Ä andra sidan vidgår han att överväldigande många bevis 
föreligger på att Israel i förväg hade vissa vaga aningar om den 
anglo-franska interventionen. Men detta berodde i så fall på all
män erfarenhet och utrikespolitisk kunskap och inverkade icke på 
Israels spelöppning. 64 

Varför gick då Israel till angrepp? Enligt vad Ben Gurion med
delade det israeliska parlamentet den 7 november, var orsaken främst 
det arabiska försvarsavtalet i Amman den 24 oktober. "De tre län
dernas styrkor ställdes under egyptiskt kommando med ett klart 
syfte, krig till döds med Israel. Det kunde inte råda något tvivel om, 
att rännsnaran höll på att knytas till och att det var vår plikt att 
vidta effektiva självförsvarsåtgärder." 

· Coni1ell trycker starkt på de upprepade fedayin-raidema och ci
terar en lång rad provocerande och hotande yttranden från egyptiskt 
och arabiskt håll.65 Han förklarar vidare att de egyptiska styrkorna 

03 Foot sid. 196, Johnson sid. 94.
64 Sid . .45-46.
6• Sid. 168 o. 178. 
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nådde sin maximala styrka på Sinaihalvön i slutet av september. I 
polemik mot Watt,66 som refererar till egyptiska trupprörelser bort 
från Sinai mot kanalen vilket i sin tur frigjorde israeliska styrkor 
för raider mot Jordan - förklarar han, att dessa underrättelser var 
felaktiga och sluts-atserna missvisande. "Underrättelser ingick - och 
det troddes, ehuru inte i Israel och Franluike att trupperna drogs 
bort från den israeliska gränsen; i själva verket koncentrerades de för 
anfall." Utöver Ben Gurions argument föreligger här således ett 
klart påstående om en begynnande egyptisk uppmarsch mot Israel. 
Och Connell slutar sin plädering med en förklaring, att beslutet 
om mobilisering i Israel fattades fullständigt på egen hand av den 
israeliska regeringen och utan hänsyn till någon annan makts in
tresse eller aspirationer inom området.67 Aven Bromberger bestyrker 
ur fransk synpunkt, att Israel själv fattade sitt beslut och valde tid
punkt.68 Huruvida Israel utöver vapenhjälpen även fått ytterligare 
garantier om politiskt och militärt stöd från Frankrike, vilket bl. a. 
Johnson påstår, är oklart och tvivelaktigt.69 

Beträffande de ovan anförda argumenten för Israels preventivkrig, 
synes de fakta Ben Gurion framhållit vägande. Connells uppgifter 
synes däremot mer tvivelaktiga. Härvidlag kan närmast hänvisas till
en artikel i den västtyska, mycket vederhäftiga tidskriften Wehr
wissenschafdiche Rundschau under rubriken ''Bilanz des Sinai-Feld
zuges".70 Enligt vad utgivaren uppger, h.:+r artikeln ställts till för
fogande av israeliska generalstaben. Enligt denna relativt auktorita
tiva källa skulle den politiska situationen, arabländernas påtagliga 
aggressivitet och deras systematiska upprustning ha nödvändiggjort 
ett strategiskt matangrepp från Israels sida. "Den israeliska strate
giska ledningens förtjänst ligger däri, att den förstod att välja en 
förhållandevis gynnsan1 tidpunkt för en sådan aktion." Just då 
befann sig nämligen den egyptiska armen fortfarande under omorga
nisation efter ryskt mönster, och omskolningen var ännu inte klar. 
Av ett dokument, som under fälttåget påträffades vid 8. egyptiska 
divisionens stab (i Gaza), framgår vidare, att enligt arabländernas 

'16 Watt sid. 21. 
67 Connell sid. 180.
"8 Bromberger sid. 37,
60 Johnson sid. 97.
70 Mars 1957.
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strategiska planläggning offensivkriget mot Israel skulle igångsättas 
först sommaren 1957. Då den israeliska regeringen i oktober 1956 
beslöt att tillgripa en preventiv aktion, förberedde statsmannen (syn
barligen Ben Gurion) marken för soldaterna. Den israeliska armen 
fick därmed den oväntade möjligheten att kämpa på en enda front 
samt att skapa en tyngdpunkt i krigföringen till lands och i luften. 

Det är i detta sammanhang även på sin plats att hänvisa till Sov
jetunionens bekymmer just då i Polen och Ungern samt till att 
USA likaså var helt upptaget med pågående presidentval. Och sist 
men inte minst - genom Suezkonflikten gavs möjligheter till anglo
franskt bistånd, eftersom Egyptens viktigaste försvarsuppgifter just 
då låg vid kanalen samt väster därom. 

Den sista synpunkten bestyrkes även av, att den 2. egyptiska 
divisionen några dagar före Israels angrepp förflyttades från den 
israeliska gränsen vid Abu Aweigila till kanalzonen71

• Kvar vid grän
sen fanns då två svaga egyptiska divisioner vid Gaza och söder där
om fanns endast två bataljoner ur "ökenpatrullen" för att bevaka 
den vägfattiga ökengränsen _ner till Akabaviken, förutom en gar
nison på icke fullt 2.000 man i kustbefästningarna vid Tiransundet. 
Huvuddelen av den egyptiska armen, vars styrka uppges till cirka 
75.000 man förutom hemvärn, var förlagd kring Alexandria och 
Kairo samt med omkring en division vid Kanalen. Utgångsläget för 
den israeliska offensiven på Sinaihalvön var således gynnsamt. 

På Cypern satt general Keightley i trygg förvissning om 10 dagars 
förvarning, innan något kunde hända. Efter ett intensivt arbete fanns 
nu tre flygfält färdiga på ön, och en jättelik förrådsuppläggning höll 
också på att fullbordas där. Några förberedelser i Libyen redovisas 
däremot icke, trots att den där förlagda pansardivisionen fortfarande 
ingick i hans anfallsstyrka .. Runt hela Medelhavet - i Algeriet, . 
Toulon, Malta osv. pågick förberedelser, övningar och - vän
tan. Denna väntan och labours våldsamma kritik vållade oro, miss
nöje och på några håll rentav myteritillbud bland de inkallade re
servisterna. Inte minst gällde detta de förband, som fortfarande låg 
kvar i Salisbury Plain i England, trots att de inkallats för tjänst i 
Östra Medelhavet. De "nyttiga övningar", som Keightley talar om 

11 Fall sid. 313 och 333. 
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i sin rapport, var av pressen att döma inte fullt effektiva överallt.72 

Vid förbanden nere i Medelhavet bedrevs emellertid landstignings
övningar, och man planlade även en stol' interallierad övning i sig
naltjänst, som tyvärr aldrig hann komma till utförande. Så såg si
tuationen ut, när Israels angrepp utlöstes. 

Fick då det allierade högkvartel'et på Cypern 11ågra förvarningar 
om vad som var att vänta? På den punkten uttrycker sig Keightley 
mycket försiktigt. "Under den sista veckan i oktober kom underrät
telser från Tel Aviv och andra platser, som gav starka indikationer 
på en israelisk mobilisering. Med anledning av dessa rapporter vid
togs vissa beredskapsåtgärder vid våra styrkor. Den 29 oktober an
föll Israel genom Sinai. Den 30 oktober fick jag veta, att Hennes 
Maj :ts regering höll på att sända ett ultimatum till Israel och Egyp
ten. - Jag skulle förbereda aktion den 31 oktober för den händelse, 
att intetdera landet accepterade detta ultimatum. Det stod därvid 
klart att, i stället för 10 dagars intervall mellan verkställighetsorder 
och operationens igångsättande, jag endast fick räkna med cirka 10 
timmar samt att våra operationer kunde bli helt annorlunda än dem, 
som vi hade planlagt."78 

Tidsangivelserna stämmer med Connells uppgifter. På kvällen den 
25 ·· oktober fick den brittiske ambassadören i Israel besked av Ben 
Gurion om angreppet, och nästa morgon fick Foreign Office ett tele
fonsah1tal från ambassadören med förvarning om mobiliseringen. Det 
enda egendomliga är, att inte ambassadören ringde hem till London 
omedelbart, men några skäl härför anges icke. 

Bröderna Bromberger, som själva befann sig på Cypern, ger vissa 
uppgifter om, att överraskningen inte· var så fullständig•- åtminsto
ne för fransmännen. Israeliska sambandsofficerare var installerade 
på Akrotiri-flygfältet, några meter från det anglo-franska operativa 
högkvarteret.74 Tyvärr anger icke Bromberget-, när israelerna an
lände, vilket i detta sammanhang har väsentlig betydelse. Och det 
kan tilläggas, att engelsmännen, tydligen enligt direktiv från London, 
under de fortsatta operationerna vägrade att samarbeta med israe
lerna. Den engelske armebe�älhavaren general Stockwell förklarade, 

72 Foot sid. 127.
73 Sid. 179. 
74 Brornberger sid. 104.
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att "om han fann en israelisk sambandsofficer på Cypern, skulle han 
strypa honom med egna händer" !75 

Oberoende av om högkvarteret fått förvarning eller icke, vidtogs 
dock inga åtgärder för att igångsätta intervention förrän order där
om kom från London den 31 oktober kl 0430. Västmakternas ulti
matum med 12 timmars frist hade då gått ut med flera timmars 
mariginal. "Mitt huvudsakliga bekymmer gällde nu snabbheten. Vissa 
delar av de tidigare operationsplanerna kunde fortfarande användas, 
andra inte. Den mest hämmande faktorn var att commandotrupperna 
och pansarförbanden befann sig vid Malta. På grund av tidigare an
befalld beredskap och goda insatser från officerare och meniga var 
dock dessa förband embarkerade under natten 30-31 oktober och 
fick nu order att avgå med full fart mot Port Said. Med maximal 
hastighet kunde landstigningsfartygen tillryggalägga denna sträcka 
på sex dagar." Så skriver Keightley. 

Bromberger ger en förklaring på den goda beredskapen vid 
Malta.76 Den franske generalen Challe fick en ide, som den franske 
souschefen i högkvarteret amiral Barjot lyckades övertala sina eng
elska kolleger att genomföra. "Embarkeringsövningar är väl inte för
bjudna", frågade amiralen. "Om vi ordnar en praktisk ilastningsöv
ning på Malta den 29 oktober, så kan våra fartyg händehevis råka 
vara till sjöss. Skulle då Er premiärminister råka få en ide om att 
sända ett ultimatum, just när fartygen är till sjöss, så kan vi genom 
en mirakulös slump vinna två dagar". Intet i Keightleys rapport mot
säger uttryckligen denna berättelse. 

Men i övrigt stöder Keightleys rapport påståendena om, att -
åtminstone från engelska regeringens sida icke någon samman
svärjning förelåg. Keightley följde lojalt ordet· men tog tydligen 
heller inte några initiativ. Eden hade handlingsfrihet intill den tid
punkt, då han utfärdade sitt ödesdigra ultimatum. Vilka motiv som 
då förmådde honom att överge den hittillsvarande officiella eng
elska politiken, att bortse från de enträgna amerikanska varningarna 
och att följa de franska förslagen om intervention är ännu oklart. 

Enligt Bromberger och Henriques ställde sig Israel mycket reserve-

10 Bromberger sid. 16. 
rn Sid. 70.
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rad mot den anglo-franska aktionen.77 Den skulle innebära ett handi
kap snarare än militär hjälp, och Israel ansåg sig starkt nog att med 
egna krafter besegra Nasser, bara israelerna fick de erforderliga 
vapnen. Om Storbritannien och Frankrike nöjde sig med att genom 
hot binda en stor del av den egyptiska krigsmakten och genom sitt 
veto i säkerhetsr1det blockera FN-mekanismen samt hindra USA 
och Sovjet att ingripa, vore detta tillräcklig hjälp. Nu måste de 
bägge västmakterna kränka sin egen tremaktsöverenskommelse av 
den 25 maj 1950 med USA. Där stadgades nämligen att "de tre re
geringarna deklarerat sitt djupa intresse och sin önskan att befordra 
säkerhet och fred inom området samt sin oföränderliga opposition 
mot användning av våld eller hot mellan statema i detta område. 
Om de tre regeringarna skulle finna att något land förbereder kränk
ning av gränser eller demarkationslinje, skall de - i enlighet med 
sina skyldigheter som medlemmar av FN - omedelbart vidtaga åt
gärder, såväl inom som utom FN, för att förebygga sådant våld."78

Mot vad som ovan sagts, att de bristfälliga militära förberedel
serna skulle ge Eden ett visst alibi ifråga om sammansvärjningen, 
kan dock anföras andra påståenden. Johnson uppger, att Israel ur
sprungligen hade bestämt dagen D till den 7 november. På grnnd 
av Eisenhowers varningat till Israel skulle emellertid Ben Gurion 
besluta framflytta tidpunkten för det överenskomna och väl sam
ordnade anfallet till den 29 oktober. Detta skulle i sin tur ha skapat 
panik såväl inom den politiska som den militära ledningen bland 
västmakterna och lett till Edens förhastade. åtgärder. Johnsons upp
gifter synes dock obestyrkta och skulle i så fall med tanke på 
Keightleys förvarningstid - ha inneburit att anfallsorder skulle in
gått till högkvarteret på Cypern senast den 29 oktober. 

Ett ytterligare argument mot beskyllningarna mot Eden för "col
lusion" eller "plot" kan hämtas från Cypern. 79 Där fanns nämligen 
en radiosändare, Sharq-el-Adna, som engelsmännen använde för pro
paganda på det arabiska språket. Personalen på stationen, som dis
ponerade en av de starkaste sändarna i Mellersta östern, bestod en
bart av araber, många av dem flyktingar från Palestina. Intill den 

11 Bromberger sid. 42, Henriques sid. 45. 
78 Hurewitz sid. 308. 
79 Foot sid. 208 ff. 
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30 oktober fortsatte stationen att sända anti-israelisk propaganda 
men blev då beslagtagen av de engelska militärmyndigheterna för 
att utnyttjas för psykologisk krigföring i samband med interventio
nen. Personalen gick då i strejk som protest, och de engelska myn
digheterna hade stora svårigheter att genomföra sina utsändningar. 
Rimligtvis skulle högkvarteret på Cypern ha beslagtagit sändaren 
mycket tidigare eller ändrat programmen, därest det förelegat någon 
sammansvärjning. 

6. Edens avgörande beslut.

A ven de militära händelserna har fått en klarare belysning genom 
den politiska och publicistiska debatten. Fortfarande finns det dock 
stora luckor i vår kunskap på avgörande punkter, där man t. v. 
måste nöja sig med enbart obesvarade frågor. Det komplicerade för
spelet gjorde ingalunda uppgiften enklare för de illa samordnade po
litiska och militära instanserna. De teser som Kissinger uppställt för 
det "begränsade kriget" fick här en högst ofullständig täckning. Han 
hävdade att den politiska ledningen alltid skulle bevara si11 hand
lingsfrihet och behärska krigsutvecldingen samt vid behov även 
kunna avbryt:.1 de militära operationerna. Det synes emellertid högst 
tvivelaktigt, om de bägge västmakterna hade en verkligt genom
arbetad politisk målsättning och om den politisk-militära koordina
tionen hann tillfullo etable1·as, innan det stora avgörandet kom. 

I aktionen mot Egypten samverkade tre demokratiska länder med 
skilda politiska målsättningar och med varierande förutsättningar 
att motstå det tryck, som utomstående makter utvecklade. För den 
nya staten Israel var det uppenbarligen en livssak att slå hål på den 
arabiska inringningen, och någon inre oenighet synes icke ha yppat 
sig. Inom den förkättrade "fjärde republiken" i Frankrike visade sig 
likaledes regeringen ha en vida starkare ställning, än vad man kunnat 
förvänta. Herrar Mollet och Pineau synes därför i stor utsträckning 
ha haft den pådrivande rollen inom det anglo-franska vapenbrödra
skapet. Eden däremot, som utåt framträdde som ledare för de bägge 
västmakterna, mötte de största svårigheterna och ställdes inför de 
vanskligaste avgörandena. 

När man -· i detta fall främst ur militär aspekt vill söka belysa 
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orsakerna till att Sir Anthony Eden misslyckades i sitt stora våg
spel, kan man främst hänvisa till, att Israels fälttåg och de allie
rades landstigning icke kunde samordnas. Rent tidsmässigt kan man 
nämligen konstatera, att det israeliska anfallet genom Sinai frånsett 
vissa rensningsoperationer i huvudsak utspelade sig under tiden 29/10 
-2/11, dvs. under sammanlagt något mer än 100 timmar. Den
anglo-franska huvudoperationen - luftlandsättningen och landstig
ningen vid Port Said - kom till stånd först 5/11--6/11, varvid
markstriderna varade endast något mer än 36 timmar. Bortser man
här från luft- och sjökrigföringen, som av politiska hänsyn fick en
synnerligen begränsad omfattning, rör det sig således om två skilda
militära företag.

Israels fälttåg har fått sin mest representativa och utförliga skild
ring i Henriques' bok, vars berättelse i allt väsentligt sammanfaller 
med de övriga källor som stått att uppbringa. Det framgår där, att 
den israeliska krigsplanen åsyftade dels att förstöra de egyptiska 
basområdena för det väntade anfallskriget mot Israel - främst då 
de omfattande anläggningarna i och söder om Gazaremsan - dels

att därmed samtidigt göra slut på de irriterande fedayin-raiderna, 
som ansattes just från dessa baser och dels slutligen att öppna den 
blockerade Akabaviken för israelisk sjötrafik. För att lösa dessa upp
gifter måste Israels krigsmakt krossa de egyptiska styrkorna öster 
Suezkanalen, uppskattade till minst 30 000 man, och erövra hela 
Sinaihalvön. so

Israel ligger inringat mellan fientliga grannar på alla sidor, varför 
dess strategiska situation närmast kan jämföras med Tysklands läge 
1914 och 1939. Liksom Ty1rkland vid bägge krigsutbrotten såg sig 
tvunget att slå till omedelbart, med uppenbar risk att framstå som 
fredsbrytare, blev ett "blixtkrig" den naturliga lösningen även för 
Israel. Uppläggningen liknar även på ett slående sätt spelöppningen 
både 1914 och 1940 på västfronten. En snabb genombrytning - mot
svarande den tyska kuppen mot Liege 1914 eller de tyska luftland
sättningarna vid Eben Emael och i Holland samt genombrottet i 
Ardennerna 1940 - måste bli den inledande operationen, åtföljd av 
en inbrytning genom luckan och upprullning av motståndarfronten. 

80 Om styrkeförhållandena se Fall sid. 331 och f. s.
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Operationsområdet. Röda pilar anger israeliska angreppsriktningar och anglo-fransk 
/11/tlandsättningar, streck,1de falt utbyggda egyptiska motståndsområde;i. 



Detta krävde en markerad kraftsamling av den israeliska krigsmak
ten till Sinaiområdet, under det att defensiva "täcktrupper" skyd
dade de icke aktiva fronterna.81 

Operationen var planlagd i fyra successiva "faser": 
1. fasen innebar luftlandsättning av en fallskärmsbataljon 130 mi

les in på egyptiskt område vid Mitlapasset. Samtidigt skulle återsto
den av Israels luftburna brigad snabbt rycka fram över gränsen vid 
Kuntilla och slå sig fram till sin luftlandsatta bataljon. 

2. fasen omfattade en paus längs hela fronten i övrigt om 24 tim
mar. Detta uppehåll skulle ge andrum för en politisk bedömning, 
huruvida det var möjligt att fortsätta eller inte. I senare fallet kunde 
man slå till reträtt och förklara det hela som en repressalieraid. Om 
det var möjligt att fortsätta, följde 

3. fasen med framryckning längs hela fronten varvid dels en bri..:
gad skulle följa Akabavikens västra strand och ta de egyptiska kust
befästningarna vid Tiransundet, dels en styrka på en division skulle 
erövra Abu Aweigilaställningen söder Gazaremsan och dels slutligen 
en andra division skulle avskära Gazaremsan vid Rafa. 

4. fasen innebar operationernas fullföljande med dels framryckning
till kanalen och dels upprensning av Gazaområdet, den egyptiska 
huvudbasen mot Israel. 82 

För det israeliska flygvapnet var två väsentliga begränsningar an
givna. Dels var alla operationer väster om Suezkanalen förbjudna 
och dels var det inte tillåtet att angripa egyptiska flygplan, förrän 
det egyptiska flygvapnet börjat ingripa mot den israeliska mark
offensiven.83 

Israels operationsplan torde bäst kunna bedömas efter resultatet. 
Alla bedömare är ense om att den var väl anpassad efter läge och 
resurser och dessutom uppvisar den ett intressant försök att bevara 
den politiska ledningens handlingsfrihet - i detta fall främst genom 
"andrummet" under 2. fasen. Den passar således väl in i Kissingers 
mönster för det begränsade kriget. Det är därför nästan med bekla
gande man måste konstatera att denna avsedda paus i operationerna 
bortföll vid planens genomförande. "Någon tycks ha glömt bort 

81 Jfr Ben Gurion i parlamentet 7/11.
82 Henriques sid. 86. 
83 Henriques sid. 81.
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planen", suckar Henriques.84 Det är inte osannolikt att detta kunde 
bero på, att det militära maskineriet, när det väl kommer igång, är 
svårt att hejda eller rubba ur sin rörelseriktning. Den israeliska fram
åtandan firade triumfer under hela detta fälttåg. Men det kan också 
hända, att den politiska ledningen från annat håll fått betryggande 
garantier om "grönt ljus" och att därför operationen kunde fortgå 
utan uppehåll. Det bristfälliga källunderlaget tillåter härvidlag icke 
några säkra slutsatser. 

En fråga, som Henriques försiktigt undviker att beröra, gäller de 
allierades bistånd under den israeliska offensiven. Bromberger är 
emellertid så mycket utförligare på den punkten.85 Med utgångspunkt 
från den av honom relaterade överenskommelsen mellan Ben Gurion 
och Mollet om franskt bistånd för Israels hemortsförsvar skildrar 
han de franska insatserna till sjöss och i luften. 

På morgonen den 31 oktober låg den franska jagaren Kersaint

utanför Haifa med uppgift att skydda mot egyptiska anfall, då 
den egyptiska jagaren Ibrahim El-Awal dök upp och började be
skjuta staden. Den franska örlogsmannen nedkämpade då det egyp
tiska fartyget men lät israelerna ta hand om bytet. Enligt Hen
riques däremot skulle det ha varit den israeliska flottan, som be
segrade den egyptiska jagaren. Några dagar senare medverkade 
franska kryssaren Georges Leygues vid erövringen av Rafa genom 
kustbeskjutning. Henriques nämner intet om denna händelse, men 
den är å andra sidan bestyrkt av en annan fransk korrespondent 
i Le Monde. Egyptierna har dock icke nämnt något härom. 

Enligt Bromberger och New York Times har vidare franska jakt
plan varit stationerade på israeliska flygfält och medverkat i strider
na på Sinaifronten.86 Franska transportplan med basering på Cypern 
har enligt samma källor medverkat till underhållstjänsten för den 
israeliska armens framryckning genom den svårframkomliga öknen. 
Enligt den amerikanske professorn Falls uppgifter synes det, märk
ligt nog, sannolikt att detta bistånd börjat redan på kvällen den 29 
oktober - alltså innan ultimatum utfärdats och fransmännen över
huvud hade legal möjlighet att ingripa. Såväl de franska som de 

84 Sid. 141.
85 Sid. 20-24.
86 Bromberger sid. 24, Falls sid. 328.

176 



israeliska myndigheterna har den 20 november dementerat dessa upp
gifter, men dementierna kan knappast anses helt övertygande - i 
varje fall beträffande flygundemödet. 

Detta aktiva bistånd i det fördolda, som omvittnats från flera 
håll, tyder på att Frankrike hade någon form av bindande bist/lnds
överenskommelse med Israel och även fyllde sina förpliktelser på 
olika vägar. Hur långt i förväg Frankrike var underrättat om, att 
Israel skulle sätta igång sin aktion den 29 oktober, är därmed icke 
klart.86" Alla källuppgifter pekar emellertid mot att engelsmännen 
tog avst/lnd från denna samverkan, som mycket snart måste ha blivit 
känd för Keightley samt hans militära och politiska medarbetare. 
Satt i samband med vad man i övrigt vet om de franska vapenleve
ranserna till Israel och med det besök, som Mollet och Pineau avlade 
i London på förmiddagen den 30 oktober före de bägge västmakter
nas ultimatum, ger detta matel'ial ett intryck av franska påtryck
ningar på Eden att intervenera och att göra detta snarast möjligt. 
Hans handlingsfrihet var naggad i kanten redan från början. 

Vad stod då att vinna m militär synpunkt genom en aktion mot 
Egypten? Ja, för Israels del gav det överraskande angreppet till 
resultat, att två svagare egyptiska divisioner vid Gaza och Abu
A weigila inringades och kros.sades samt att mindre egyptiska avdel
ningar om högst bataljons sr,yrka vid Tiransundet och inne i Sinai 
förintades. Hade Nasser i ti,d följt sin tyska rådgivare, den kände 
generalen Farmbacher, och i stället kraftsamlat sina befästnings
arbeten och markstyrkor till en försvarsställning närmare kanalen, 
skulle detta ha varit bättre. Men Nassers senare sovjetryska råd
givare och hänsynen till de övriga arabländerna dikterade en annan 
lösning med mera framskjutna baser. Första ronden gick till Israel. 

Egyptierna upptäckte dock snabbt den farliga omfattningen genom 
öknen. Nassers strategiska reserv två pansarbrigader, den ena 
kallad den "tyska" sedan Fannbachers tid och den andra den "ryska" 
på grund av att den utbildats �1ed sovjetryska instruktörer - kas
tades fram till motanfall från sin utgångsgruppering väster om ka
nalen. Den 1. november kom det till strid ute i öknen, ett SO-tal km 
öster om kanalen. Men strax innan hade de. anglo-franska flygan-

86a Jfr sid. 165 uttalande av Mollet, not. 58. 
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fallen mot Egypten inletts och de israeliska styrkorna fick ett starkt 
flygunderstöd. Nasser gav därför reträttorder och under loppet av 
följande dag drng sig de bägge pansarbrigaderna efter vissa förluster 
tillbaka över kanalen i skydd av mineringar och partisanstyrkor.87 

De israeliska styrkorna gjorde halt inför det magiska "kritstreck" som 
Eden dragit upp genom sitt ultimatum. Några tekniska eller militära 
hinder att rycka vidare för att underlätta de allierades operationer 
mot kanalen förelåg inte. Men detta krävde ett politiskt beslut av 
Ben Gurion och det uteblev. 

När omsider den allie1·ade invasionsflottan nalkades kanalen, hade 
Nasser hunnit gruppera sina stridskrafter så, att de icke var lätta att 
gripa. Endast mindre styrkor, ungefär en division, försvarade själva 
kanalen. Huvuddelen var väl undandragen västerut till försvar av 
Kairo och Nildeltat, och det egyptiska flyget hade likaledes dragits 
undan söderut. Aven en snabb ockupation av kanalzonen hade där
för förmodligen icke inneburit en klar sege1· utan endast blivit in
ledningen till ett långdraget partisankrig. De allierade hade må
hända hoppats på ett allmänt uppror mot Nasser och i någon mån 
kanske detta kan bestyrkas av de häktningar av oppositionsmän, som 
vidtogs några månader senare. Kvar stod emellertid två frågetecken. 
Hade de allierade kraft nog för en mera varaktig ockupation? Och 
vidare kan man med Kissinger fråga, vilka legitima skäl för en sådan 
ockupation som skulle kunna förebäras.88 

De största problemen i detta sammanhang gälle1· emellertid den 
anglo-franska aktionen. Varför satte Eden igång den och varför gick 
den icke snabbare? Den första frågan kan icke besvaras på ett ut
tömmande sätt, förrän de ansvariga myndigheterna i London och 
Paris lagt papperna på bordet. Nyckelpersonen är premiärminister 
Eden själv såsom både politisk och militär ledare. Dessa dubbla upp
gifter ger honom tillika ansvar även beträffande den andra frågan. 
Enligt engelsk praxis är premiärministern tillika krigsledare. Både 
Lloyd George och \Vinston Churchill höll under de bägge världs
krigen tyglarna i fast hand, vilket är mångsidigt belyst i litteraturen. 
A ven en militär talesman, vice flygmarskalken Kingston-McClough-

87 Fall sid. 324 ff. 
88 Sid. 234-235.
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ry, har i sin bok "The Direction of \'var" 1955 betygat detta: "Led
ningen och kontrollen över vår krigsmakt samt utnyttjandet av dess 
maktmedel måste på högsta nivå utövas av premiärministem själv 
såväl i fred som krig. - - Han måste därför disponera en lämp
lig organisation, som medger effektiv kontroll. - Det är de 
politiska målsmännen och ledarna, som i ston anger tempot i dessa 
hänseenden."80 

Tempot blev emellertid oväntat långsamt. Keightley fick icke 
order att gå till aktion förrän den 31 oktober, varigenom den anglo
franska operationen kom att till tiden betydligt släpa efter den israe
liska offensiven. Hade icke beredskapen hos styrkorna vid Malta 
varit så hög, som tidigare relaterats, skulle det dröjt minst 8 dagar 
innan landstigningen kunnat ske. Nu tog det 6 dagar. Denna fördröj
ning fick väsentlig betydelse för hela krigets förlopp. Senast den 26 
oktober fick Eden besked om Israels mobilisering och därefter dröjde 
det nära fem dygn, innan han gav anfallsorder. Vad som verkligen 
hände under dessa dagar och vad som till sist utlöste Edens beslut, 
är ännu förborgat. Krigsminister Head har dock senare uppgivit, att 
man i London övervägt en kupp med luftlandsatta förband. Hög
kvarteret på Cypern avvisade denna lösning, eftersom dessa svaga 
förband lätt skulle ha kunnat krossas, innan undsättning hann fram 
sjövägen.00 Därmed återstod endast en metodisk amfibieinvasion en
ligt tidigare plan, Som förhållandena nu i efterhand ter sig är det 
kanske mest anmärkningsvärda, att Sir Anthony Eden såsom det 
engelska folkets ansvarige ledare och högste chef för den anglo
franska expeditionsstyrkan om cirka 100 000 man ur alla försvars
grenar ger order om ett angrepp, som enligt alla förutsättningar 
kunde utlösas först efter 8-10 dagar. Var de engelska och franska 
regeringarna verkligen medvetna om den låga marschberedskapen vid 
expeditionsstyrkan elle1· var det bristande kontakt mellan de poli
tiska och militära instansema? Eller underskattade man FN:s och 
Sovjetunionens möjligheter? Aven detta är omöjligt att besvara, men 
kanske man hoppades att Nasser skulle böja sig för deras ultimatum 
och inför hotet om angrepp från två håll. För denna teori talar den 
omständigheten, att Eden - trots den uppenbara tidsnöden - vän-

89 Head i underhuset, Svenska Dagbladet 18/12 1958. 
00 Sid. 135. 
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tade med att ge anfallsorder tills nära ett dygn förflutit efter sista 
terminen i hans ultimatum. Vidare är det påfallande att landstig
ningsfartygen i Malta fick order att avgå omedelbart, under det att 
de första flyganfallen mot Egypten satte in först kl. 16 den 31 ok
tober - cirka 12 timmar efter fristens utlöpande! 

Under de första fem dagarna kunde de allierades operationer en
dast ske i form av flyganfall med syfte att nedkämpa det egyptiska 
flygvapnet. Enligt alla uppgifter var det egyptiska försvaret över
raskande svagt, och alla tecken tyder på, att Nasser icke väntat att 
de allierade skulle göra allvar av sitt hot. Den 1 november försänkte 
emellertid egypterna kanalen, som det uppges av Bromberger under 
ledning av ryska experter.91 Enligt samma källa lär den ryske am
bassadören ha styrkt Nasser till motstånd och efterhand hårdnade det 
egyptiska försvaret. Till detta medverkade måhända även, att de 
allierades flyganfall skedde med yttersta försiktighet för att undvika 
alla förluster bland civilbefolkningen. Före flyganfallen utsändes var
ningar genom rundradion. 

Omsorgen gällde måhända icke enbart den egyptiska civilbefolk
ningen. Minst lika viktigt var att säkerställa, att icke någon ameri
kan blev dödad eller skadad. En ytterligare anledning till bekymmer 
för de allierade cheferna var den amerikanska medelhavsflottans 
operationer. Ett par amerikanska jagare förtöjde i Alexandrias hamn 
på ömse sidor av ett par egyptiska jagare, som överlåtits av Sovjet
unionen. Amerikanska jaktplan från 6. flottans hangarfartyg lär ha 
gjort övningsanfall mot allierade örlogsfartyg med uppenbar risk 
för att provocera till eldöppnande.92 En annan risk uppstod då de 
amerikanska örlogsfartygen, som lämnat skydd åt evakueringen av 
amerikanska undersåtar från Egypten och Israel, korsade invasions
flottans kurser. "Trots de verkliga svårigheter och olägenheter detta 
medförde för våra sjöstridskrafter, lyckades bägge flottornas chefer 
lösa sina uppgifter vid detta möte effektivt och utan någon olycks
händelse", skriver Keightley, vilket torde få tolkas som ett uttryck 
för att verklig l'isk förelegat. Under natten 4-5 november lämnade 
äntligen de amerikanska fartygen de egyptiska farvattnen. 

111 Bromberger sid. 93.
92 Bromberger sid. 50.
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Gick det då inte att påskynda transportfartygen eller att föregripa 
landstigningen genom luftlandsättningar? Ja, på den punkten rap
porteras skarpa meningsmotsättningar inom högkvarteret på Cypern. 
Fransmännen sökte - enligt Bromberger efter direktiv från rege
ringen i Paris - att med all makt påskynda interventionen. En 
tänkbar möjlighet vore att låta fartygen från Malta g& direkt 
mot Port Said, i stället för att förena hela flottan utanför Cypern. 
En annan utväg var att tidigarelägga luftlandsättningen. Men engels
männen vägrade, de ville icke riskera ett misslyckande i stil med 
Arnhem 1944. Ett sådant bakslag skulle få de allvarligaste konse
kvenser i hela Mellersta östern.93 

En annan möjlighet hade varit att etablera direkt militärt sam
arbete med Israels styrkor nära kanalen. Åtminstone fransmännen 
synes icke ha varit främmande för denna tanke. Men härvidlag 
måste engelsmännen ta politiska hänsyn till arabvärlden och till den 
internationella opinionen. 

Måhända får man dock ta Brombergers uppgifter med en nypa salt, 
eftersom de bägge bröderna synbarligen bemödar sig om att skapa 
ett alibi för de franska militära myndigheterna ifråga om det lång
samma och omständliga genomförandet av operationerna, som mött 
stark kritik från mlinga håll. Det är dock möjligt att friktionerna vat 
en av anledningarna till att den engelske försvarsministern Head i 
sällskap med chefen för brittiska imperiestaben general Templer 
gjorde ett besök vid högkvarteret på Cypern den 3 november. 

Det är vidare sannolikt att friktionerna också berott på nerv
spänningen inom högkvarteret, som tydligen ofta fick bekymmer 
genom Edens tveksamhet. Den 4 november, bet·ättar Keightley, kom 
det en förfrågan från London om möjligheterna att uppskjuta den 
luftlandsättning, som enligt tidsplanen skulle ske på morgonen den 
5 november, under 24 timmars tid "på grund av politiska skäl". 
När kunde man från London, under denna förutsättning, senast ut
färda kontraorder? Efter en snabb konferens med Bat·jot svarade 
Keightley, att han i så fall måste få besked senast om 45 minuter -
klockan var då 20.15 på kvällen - och att han i varje fall en
ständigt varnade för en sådan litgärd. Keightley torde ha varit täm-

83 Bromberger sid. 65-81, kapitel "Staff disputes on Homer's isle",
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ligen irriterad, eftersom han tidigare samma dag fått besked om att 
den 10. pansardivisionen i Libyen icke kunde medverka i operatio
nen, I stället skulle det komma två engelska pansarregementen, som 
dock ännu var kvar i England, Synbarligen måste bägge dessa hän

delser sättas i samband med utvecklingen i generalförsamlingen, där 
man som bäst höll på att förhandla om eld-upphör. Personalen i 
högkvarteret kunde följa förhandlingarna genom rundradion och 

var tydligen medveten om, att nederlaget för den anglo-franska in
terventionen mot Suezkanalen var ett faktum, redan innan landstig
ningen omsider kom till stånd. 

Overbefälhavaren general Keightley torde överhuvud knappast 
ha haft någon avundsvärd ställning. Han satt på mellanhand mellan 
den politiska ledningen i London och de militära cheferna på strids
fältet, Det kunde därför icke undvikas att det - åtminstone vad 
beträffar markoperationerna vid kanalen - blev en hotande spricka 
mellan de engelska och franska cheferna, vilket väl främst berodde 
på att fransmännen vid flera tillfällen tog direkt kontakt med Paris 
eller fick direktiv därifrån, Det är möjligt att detta i någon mån 
kan bero på Keightley själv, som utsatts för skarp kritik och avgick 
ur aktiv tjänst under våren 1957, 

Summerar man vad som hittills har framkommit om den anglo
franska interventionen hösten 1956 mot Egypten, får man en stark 
känsla av, att den politiska ledningen dukade under för de svårig
heter den mötte och att koordinationen mellan politiska och militära 
åtgärder brast. Den militära expeditionsstyrkan synes icke heller ha 
varit det smidiga redskap för att effektuera snabba politiska beslut, 
som den föreliggande situationen krävde, Detta konstaterande rub
bas icke av att själva invasionen, då den äntligen kom till stånd, gick 
smidigt och krävde oväntat små förluster. 

Ännu är det emellertid för tidigt att döma i detta mål. Sir Anthony 
Eden och hans försvarsminister Head blev de främsta politiska syn
dabockarna för misslyckandet. I den så omdebatterade frågan om 
"collusion" råder likaledes oklarhet. Dock må det väl sägas, att om 
verkligen en sammansvärjning med Israel förelegat i en eller annan 
form, så borde väl detta resulterat i en bättre samordning mellan 
de militära angreppen. Och borde då inte Eden själv ha haft ett ele
gantare försvar till hands mot sina vedersakare? När allt kommer 
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omkring, synes detta vara det starkaste indiciet mot misstankarna 
om en komplott. 

Eden själv framstår som den trngiska huvudpersonen i dramat. 
Han var ansatt av sjukdom och blev hårt angripen i underhuset. 
Praktiskt taget hela världsopinionen, representerad av FN, tog parti 
mot honom. Och då misslyckandet blev uppenbart, fick han även 
svårigheter inom sitt eget parti. Hans efterträdare MacMillan förlda
rade dock redan den 12 november i underhuset att "historien ensam 
kan klargöra, om han handlade rätt eller fel. - - Och vilka eko
nomiska svårigheter och bekymmer än utgången må föra med sig -
och de är redan nu allvarliga - tror jag att historien en gång kom
mer att visa, att vi gjorde det rätta valet". Alla delar emellertid inte 
denna stolta förtröstan. Diskussionen fortsätter och senast i decem
ber 1958 krävde oppositionen en opartisk utredning om vad som 
verkligen hänt. 

Framställningen, som enbart bygger på i svenslea bibliotek och 
svensk bokhandel tillgängligt. material, var i huw1dsak avslutad t 
september 1958. 
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SUMMARY 
The Suez war-or the Suez Campaign as it may come to be known in the 

future-is interesting as it provides an example of the/rinciple of "limited war",
which is now widely debated and which is intende to influence rather than 
crush adversaries. Such a campaign places special difficulties on the military 
machine as planning is delicate and dependent on the development. It is the 
politicians who take the responsibility of drawing the line between political 
policy and military deployment of forces. What can be learned so far about 
the Anglo-French attack of the autumn of 1956 shows that there was a lack of 
coordination between the political and military measures. Moreover, the military 
expedition force could not be used as a flexible instrument for carrying out 
plans, which had to be changed continually, if the desired political end was 
to be achieved. This <lid not prevent the invasion itself, when it finally came 
about, from going smoothly and with relatively small losses. However, it is 
still too early to come to any final judgement on the evem, 
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