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FdRORD 

Den här föreliggande 8. &rgången av Akttu:llt och Historiskt inne
håller liksom de föregående fyra uppsatser med anknytning till stlf.
dier och forskningar, som bedrivas inom Krigshistoriska avdelningen. 

Fr&n avdelningens bearbetning av Sveriges beredsltap 1939-1945 
har hämtats materialet för uppsatsen om "Genera/mötet vid Riks
gränsen den 21 maj 1940", en episod, som då och då dykt upp i 
debatten om Sveriges neu.tralitetspolitik under andra världskriget. 

Artikeln om "Svensk krigsförsörjning och underhållstjänst i Dan
mark 1657-1660" har skri-vits av en yngre akademiker tmder värn
pliktstjänstgöring vid Krigshistoriska avdelningen och får betraktas 
som en förstudie till en mera omfattande undersölening inom hit
hörande område för det verk om Karl X Gusta·vs krig, som sedan 
några &r tillbaka ing&r i avdelningens arbetsprogram. 

Inom avdelningen bedrives k,ontinuerliga studier av andra världs
kriget, och då en översikt .iv den ständigt växande litteraturen på 
detta område kan anses ha Hven allmänt intresse, publiceras hä,· ett 
fylligt urval med orienterande kommentarer. Avdelningens rysk
språkige medarbetare bidrager med en översättning a,v en tidskrifts
artikel om m hittills föga känd ubcitsoperation. 

Författarna ära ensamma ansvariga för artiklarnas innehåll. 

Stockholm i mars 1961. 
BOR JE PUR TENBACH 





GENERALMOTET VID RIKS

GRANSEN DEN 21 MAJ 1940 

AvBöRJEFURTENBACH 

Sveriges läge i mitten av maj 1940 var allt annat än avundsvärt. 
Visserligen hade man något hämtat sig från chocken efter den 9 
april, och rikets krigsmakt var efter genomförda inkallelser och grnp
pering beredd möta en angripare, men detta hindrade ej, att faran 
för anfall fortfarande syntes överhängande. Och det vä1·sta var, att 
den väntade motståndaren verkade så ohyggligt överlägsen. 

Att de tyska vapnen vunnit en snabb och övertygande framgång 
i södra och mellersta Norge var med hänsyn till det svaga motstån
det inget att förundra sig över. Men den tyska offensiven mot väster, 
som slagits ut den 10 maj hade vunnit oväntat stora och snabba 
framgångar. De tyska vapnen tycktes skära i smör. Redan den. 15 
kapitulerade holländska armen efter det tyska blixtanfallet på Rot
terdam och dagen därpä kom meddelande om att Maginotlinjen ge
nombrutits och att Bryssel intagits. 

Samtidigt cirkulerade rykten om förestående tyskt anfall på Sve
rige, vilka ledde till dels en skärpning av den ime beredskapen, dels 
ökad stridsberedskap vid gränstrnpper, flotta och flyg. I Stockholm 
låg sålunda garnisonen i högsta stridsberedskap natten 14-15 maj 
för att möta en enligt inkomna underrättelser som sannolik uppgiven 
luftlandsättning, vilken enligt samma källa väntades ske i förening 
med företag av en femte kolonn. Samtidigt utfärdades ordern "Giv 
akt" till gränstrupper, flotta och flyg, vilket innebar att faran för 
omedelbart krigsutbrott var överhängande. Efter ett par något lug
nare mellandagar krävde tyskarna den 18 maj att få transitera varor 
och vapen till Norge. Då detta ej kunde bifallas på grund av att 
striderna där ä1inu ej upphört, blev det nödvändigt att än en gång 
utfärda ordern "Giv akt". 

I detta kritiska läge mottog chefen för Försvarets kommandoex
pedition, generalmajor Kellgren kvällen den, 16 maj ett meddelande 
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General T hörnell i samtal med utländska militärattachecr. 

från den tyske miliriirattachcn, generalmajor von Uthman, att Ber
lin hade accepterat förslaget om personligt sammanträffande vid 
Riksgränsen mellan den svenske överbefälhavaren, general Thörnell, 
och överbefälhavaren för de tyska stridskrafterna i Norge, general
överste von Falkenhorst. 

Bakgrunden till det svenska "förslaget" finnes skildrad i Kellgrens 
bok "Sex krigsår i Skölds skugga", varför denna ej här behöver när
mare skärskådas. Det torde räcka med att konstatera, att såväl den 
politiska som den militära svenska ledningen nu var försatt i ett 
läge, där ett avslag skulle ha kunnat medföra oöverskådliga konse
kvenser. Detta insågs också av såväl försvarsministern, statsrådet 
Sköld, till vilken Kellgren närmast framförde meddelandet, som 
även av stats- och utrikesministrarna, Hansson och G i.inther. Deras 
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Genera/
överste 
von Falken
horst mot
ta.ger rapport\

positiva inställning synes även ha påverkats av en uppfattning, att 
läget var sådant, att varje chans till en avspänning bor_df! _tillvara
tagas. Tyskarna hade visat en allt mer påtaglig irritatio.h över verk
liga eller förmenta svenska militära åtgärder, och kunde ett sanmia11_
träffande mellan överbefälhavarna bidraga till · att avklar.l: _eii del 
missförstånd, vore detta högst tacknämligt. På grnnd av den: sv�n�ke 
överbefälhavarens tillfälliga sjukdom måste tiden för samniaritt:äf-
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fan det emellertid framflyttas från söndagen den 19 maj, som tyskar
na föreslagit, till tisdagen den 21 maj. 

Under den 17-19 maj vidtogs alla: förberedelser för OB:s resa. 
Sålunda gjordes en snabbinventering av de kontroversiella frågor, 
som kunde väntas komma upp från tysk sida, samt av de frågor som 
ur svensk synpunkt borde bli föremål för behandling. Färddeltagare 
utvaldes med hänsyn härtill och ett litet extratåg färdigställdes be
stående av en salongsvagn med sovhytter och pentry samt en tredje 
klass sovvagn för stabsvakten. 

På kvällen den 20 maj ägde avfärden rum fdln Stockholms Cen
tral, vederbörligen "mörklagd" för att ej kännedomen om resan 
skulle misstydas och skapa oro. Deltagarna voro förutom OB, av
delningscheferna för försvarsstabens armfoperations- och kommu• 
nikationsavdelningar, dåvarande majorerna Björk och Kring samt 
OB:s 1. adjutant, författaren till denna uppsats. Härtill kom byrå
chefen vid järnvägsstyrelsens militärbyrå, major \Xf rede. Eftersom 
inga politiska ärenden skulle få avhandlas medföljde ingen represen
tant för UD. Overhuvudtaget eftersträvades att göra gruppen så 
liten som möjligt. Från Stockholm medföljde tyske militärattachen, 
generalmajor von Uthman. Som ett litet exempel på den upprörda 
stämningen bland allmänheten vid denna tid må omnämnas, att Uth
mans tyska uniform kom en dam på perrongen att hysteriskt ut
brista: "Herre Gud! l\r dom här redan." 

Stabsvakten - 24 man ur högkvarterets vaktkompani - stod 
under befäl av dåvarande löjtnanten Hjelm. Vakten var utvald med 
omsorg, "!ange Kerls" i nya uniformer och med en vapenutrustning 
av en då för tiden för svenska armen okänd standard. Förutom två 
kulsprutegevär per grupp voro flera utrustade med s. k. "Thomson 
guns", kulsprutepistoler, som hösten förut anlänt från Amerika. 
Truppen var också orienterad om vad som komma skulle och in
struerad om nödvändigheten av ett stramt militärt uppträdande in
för tyskarna. Den skötte sig också i alla avseenden föredömligt. 
Förutom vakten medföljde ett sluivbiträde samt hovmästare och 
kock. 

I Uppsala kopplades det lilla extratåget till ordinarie Norrlands
tåget. Där hade adjutanten en sista telefonkontakt med försvarssta
ben i Stockholm och fick härvid, veta, att ett tyskt flygplan från 
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låg höjd beskjutit Vassijaure station varvid en svensk soldat hade 
dödats. Meddelandet annoterades noga på listan över svenska klago
mål på tyskarna. 

Nästa morgon tillstötte i Östersund chefen för Jämtlandsgruppen, 
generalmajor Ohlsson, med stabschef, dåvarande överstelöjtnanten 
Panten. Klockan 10.30 kom tåget, nu åter framfört som extratåg, 
till Storliens station. Där tillstötte chefen för den svenska beredskaps
bataljonen som försvarade Storlienavsnittet, dåvarande överstelöjt
nanten Meyerhoffer jämte adjutanter. Härefter foro Wrede och von 
Uthman fram till riksgränsen för att träffa överenskommelse om 
ceremonielet vid mötet. \XT rede skulle därutöver ordnå de rent järn
vägstekniska arrangemangen. Om denna färd berättar Wrede föl
jande: 

"Framkomna till själva gränsen, fann vi denna spärrad av ett täm
ligen omfattande taggtr&dshinder bl. a. över själva järnvägslinjen. 
Vi steg ur dressinen och passerade - sedan jag av principiella skäl 
demonstrativt lagt ifrån mig min pistol en väl förberedd passage 
genom taggtrådshindret och kom in på norskt område. Väl här, vände 
sig v. Uthman i tämligen arrogant ton till mig med frlgan om det 
inte fanns någon tysk post på denna sida. Att mitt svar dröjde en aning 
är väl helt naturligt. Jag hade icke haft tillfälle att tidigare besöka 
platsen och än mindre haft vare sig tillfälle eller anledning att klara 
ut de tyska posternas placering, Nå, sitt svar fick han i alla fall snabbt 
nog. På flytande berlinerdialekt kom från den svenske posten: "Jo, 
herr general, han står tvåhundra meter längre fram till höger under den 
stora granen," Den förbandschef, som varit förutseende nog att som 
post vid taggtråden placera en reslig, ovanligt prydlig hotellman med 
flerårig utbildning i Berlin, hade utan tvekan kammat in en fet poäng. 
Tillsammans vandrade v. Uthman och jag de tv.'ihundra meterna längs 
järnvägslinjen, och efter något tiotal meter hördes de karakteristiska 
ljuden från en kulspruta som laddades. Ytterligare något hundratal 
meter, och så kom den tyska postens anrop från "stora granen" och 
därefter hans anmälan för den tyska generalen. Uppenbarligen var vare 
sig posten eller hans postering orienterade om vad som var i görningen, 
men efter ett avsides samtal med posteringschefen och anlitande av fält
telefonen lyckades v. Uthman klara ut att Falkenhorsts tåg var för
senat men med säkerhet skulle vara på plats om någon timme. Vi 
enades därefter om att ÖB:s extratåg vid detta klockslag skulle be
finna sig på plats och att sammanträffandet skulle ske på norskt om
rll.de. Den exakta tidpunkten erinrar jag mig nu inte. Jag återvände 
därefter, som jag vill minnas, ensam till Storlien i dressinen och om-
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besörjde att extratåget - en salongsvagn och en sovvagn - backades 
ut till taggtrådsstängslet vid gränsen. Vid ankomsten dit utplacerades 
vaktplutonen, och jag tog på nytt kontakt med v. Uthman som nu 
befann sig i v. Falkenhorsts tåg på andra sidan om gränsen." 

Härtill må endast anföras att tidpunkten för Wredes återkomst 
enligt mina anteckningar var klockan 11.30 och att von Uthman ej 
medföljde tillbaka. När det svenska extratåget kom fram till grän
sen grupperades stabsvakten omedelbart till skydd mot överrump
ling, Härefter återvände "\>?rede enligt ovan till den norska sidan av 
gränsen åtföljd av förf. 

Det tyska stabståget kom fram till gränsen precis klockan 12.00 
varefter "\Vrede, von Uthman och undertecknad återvände till den 
svenska sidan. Härvid föreslog von Uthman, att förhandlingarna 
skulle äga rum i det avsevärt rymligare tyska stabståget. Sedan detta 
bifallits av general Thörnell passerade generalen med följe genom 
taggtråden till den norska sidan där general von Falkenhorst mötte 
åtföljd av officerare ur sin stab, Dessa voro enligt den officiella 
tyska rapporten om mötet följande: Överste Buschenhagen, stabschef, 
majorerna von Freytag-Loringshofen, Treuhaupt och Goldenberg 
samt kaptenerna Beninghof och Grote. Av dessa synes Goldenberg, 
som var major i reserven och i det civila baningenjör, ej normalt ha 
ingått i staben utan som specialist på återställande av skadade järn
vägslinjer ha varit tillfälligt ditkallad. En generalstabsofficer från 
OK\V :s utlandsavdelning hade också ursprungligen avsetts ingå i

den tyska gruppen men kom ej att deltaga på grund av transport
svårigheter. 

Efter hälsningsceremoni på banvallen tog man plats i det tyska 
stabstågets salongsvagn, 

Förhandlingarna, vilka av naturliga skäl fördes på tyska, bör
jade med att Falkenhorst tog till orda och i ett kort anförande häl
sade den svenske öB och hans officerare välkomna. Han sade sig 
vara glad över att man fått detta tillfälle att tala ut med varandra. 
Härefter tackade Thömell för välkomsthälsningen och framhöll, att 
även han var glad över att sammanträffandet kommit till stånd. 

Falkenhorsts därefter följande anförande utformades först som en 
skildring av läget i stort. Därvid underströk han med skärpa, att 
den tyska ockupationen av Norge på intet sätt var riktad mot Sve-
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rige utan endast betingad av kriget mot England. Snart nog - sedan 
motståndet vid Narvik väl var brutet skulle närvaron av tyska 
stridskrafter i Norge fastmer innebära ett skydd för Sverige. Häl'
igenom omöjliggjordes nämligen en annars sannolik brittisk-fransk 
invasion av de lappländska malmfälten. Vid utvecklandet av detta 
tema blev Falkenhorst vältalig och skildrade det fredens välsignade 
tillstånd, som redan inträtt i det pacificerade syd-Norge: "Der Bauer 
geht wieder hinter seinem Pflug, und der Fischer hebt wieder die 
Netze aus dem Meer." 

Men - och härvid skärpte han tonen förutsättningen för det 
goda föl'h1lllandet till Sverige var, att man fr1ln svensk sida iakttog 
en korrekt neutralitet och ej vidtog åtgärder, som stärkte det norska 
motsthdet eller pl\. annat sätt var till skada för de tyska stridskraf
terna. Och i detta hänseende sade han - och nu skärptes tonen yt
tedigare - hade det brustit mycket från svensk sida. Han uttryckte 
sin förv1lning över, att man i Sverige kunde konstatera en stämning 
och atmosfär som på intet sätt motsvarades av den tyska krigsmak
tens traditionellt vänliga inställning till den svenska armen. 

Medan, så vitt honom var bekant, inga gränsintermezzon hade 
framkallats av tysk militär och förekomna tyska gränsöverflyg
ningar varit oavsiktliga och beroende på flygarnas sv1lrigheter att 
från luften oi-ientera sig inom det för dem okända gränsområdet, så 
kunde det fastställas, att frivilliggrupper även rent svenska -
vid flera tillfällen hade överskridit gränsen, angripit tyska trupper 
och terroriserat civilbefolkningen. K ven Sveriges Radio hade upp
trätt oneuttalt. För dessa incidenter uppmanade han' stabschefen 
lämna en närmate redogöi-else. 

När Buschenhagen däref tel' sekunderade sin chef skedde detta i än 
skarpa1'e ton och ordalag. Först framtog han ur en mapp en lista 
med namn på sve1rska frivilliga, som fastställts ha deltagit i gräns
striderna, nämligen fänrik Sjögren vid Selbo samt vid Röros först 
en fänrik Olsson och senare löjtnant Sundstrand. Dessa, sade han 
tillhörde svenska armen.1 Vidare hade svenska tidningar uppgivit -

1 I särskilt sammanhang påvisades senare för tyskarna att de uppräknade vis
serligen hade tillhört svenska krigsmakten, men att de fått avsked för att som 
frivilliga deltaga i kriget i Finland. Efter Rterkomsten därifrån hade de ej åter
gått i ,vensk krigstjänst utan direkt begivit sig till Norge. 
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bl. a. Allehanda den 2 maj - att fler svenskar deltagit i dessa stl'i
der. Fl'iskareförbanden hade t. o. m. till svensk sida medfön tl'e till
fångatagna tyska soldater, vilka nu krävdes återlämnade. Det hade 
också förekommit att norska soldater, som tvingats vika in över 
svenska gränsen och som där bort interneras, i stället hade beretts 
tillfälle att, utrustade med vapen, som de fått från vapendepåer, 
upprättade med svensk hjälp, åter passera in på norskt område 
för att där bekämpa tyskarna och förorsaka dem förluster genom 
bakhållsingripanden och anfall på mindre truppenheter. Vid vissa 
tillfällen hade svenska och norska frivilliggrupper till och med bil
transporterats över gränsen, vilket närmare framgick av en av 
Buschenhagen föredragen tysk förteckning, som upptog datum, antal 
bilar m. m. då sådant gränsöverskridande förekommit.2 

Beträffande den svenska radions oneutrala ställning framhöll 
Buschenhagen, att ett meddelande fr/l.n regeringen Nygaardsvold 
fö1·ekommit i den ordinarie utsändningen den 16 maj, vari alla va
penföra norrmän mellan 21 och 35 il.r hade uppmanats att bege sig 
till ännu obesatta delar av landet för att där inträda i kämpande 
norska förband. Detta förfaringssätt måste anses vara ett direkt un
derstöd till den norska regeringen, som ej längre var i besittning av 
någon radiosändare med tillräcklig räckvidd. 

Efter det att Buschenhagen slutat sin redogörelse sammanfattade 
Falkenhorst den tyska ståndpunkten i fråga om de frivilligas gräns
överträdande. De tyska trupperna längs gränsen hade, sade han, som 
enda uppgifter att förhindra ett återupprepande av det skedda samt 
att tillse att vapenför;, norrr;:1:in ej undiwm.!YJO tiil Jverige. H::i till 
vorn de avdelade gränsskyddsförbanden starka nog. Man förvän
tade sig emellertid att även från svensk sida åtgärder skulle vidtagas 
för att förhindra intermezzon av detta slag. Den tyska krigsmakten 
önskade så snart som möjligt utbyta sin militära gränsbevakning mot 
en polisiär, och hoppades därigenom kunna åstadkomma en fredligare 
atmosfär längs gränsen. I detta sammanhang hoppades man enträget 
att även den svenska krigsmakten skulle draga tillbaka sina trupper 

2 Bl. a. hade detta skett vd Fjällnäs. Ett visst fog fanns för det tyska påståen
det om depåer för norrmän i Sverige även om dessa depåer vare sig upplagts av 
eller då ens voro kända av den svenska militära ledningen, En sådan tillflyktsort 
för norska frihetskämpar var Hamrafjällets turisthotcll. 
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från gränsens omedelbara närhet för att å sin sida bidraga till en av
spänning. 

Därefter gick ordet till Thörnell som först bemötte överdrifterna 
i de tyska uppgifterna om de frivilligas gränsöverträdanden. Han 
framhöll därvid, att det var en fullkomlig missuppfattning, då det 
antyddes, att fr/in svensk sida gjorts något avsiktligt avsteg fr/in den 
strikta neutraliteten. Sålunda hade från statlig sida intet bidrag 
lämnats till anordnande av vapendep/ier, om vars befintlighet den 
militära ledningen f. ö. saknade kännedom, eller till någon svensk 
frivilligrörelse. Beväpnade norrmän, som inkomma från Norge, av
väpna:des, och beväpnade personer tillläts ej utpassera genom den 
svenska gränsbevakningen. Mycket stora sträckor av vår långa gräns 
mot Norge löper emellertid genom ödebygder och täta skogar där 
det av rent praktiska skäl är ogenomförbart att hermetiskt avspärra 
varje del av gränsen. Man kunde således ej lasta de svenska myndig
heterna för de påtalade gränsöverskridandena, de fingo stå helt för 
deras räkning som utfört dem. 

Beträffande radion, sade general Thörnell, att detta var en fråga 
som måste regleras på sedvanlig diplomatisk väg. Han utlovade 
emellertid en undersökning. 

Denna del av Thörnells anförande avslutades med att han enligt 
uppdrag meddelade, att den svenska regeringens bestämda avsikt 
vore att även i fortsättningen hålla sig neutral och försvara denna 
neutralitet mot varje angrepp. De svenska militära åtgärder som vid
tagits längs gränsen hade sålunda ingen som helst offensiv karaktär 
utan avsåg uteslutande neutralitetsskydd. 

A andra sidan - fmtsatte Thömell kände man sig i Sverige 
irriterad av, att tysk trupp på vissa ställen sammandragits omedel
bart intill den svenska gränsen. Den tyska förklaringen, att gräns
bevakningen mot Sverige avsågs nedgå till el). rent polisiär bevakning 
annoterades därför med tillfredsställelse och skulle framföras till den 
svenska regeringen, 

De talrika gränsöverflygningarna hade skapat en lättförklarlig oro 
bland gränsbefolkningen. Vissa av dessa överflygningar hade gått så 
långt in över svenskt område, att de ej gärna kunde förklaras som 
oavsiktliga överflygningar orsakade av orienteringssvårigheter. En 
sådan inflygning var den som ägt rum dagen förut då ett tyskt flyg-
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plan beskjutit Vassijaure station och dödat en svensk soldat. Denna 
station låg ju flera mil in på svenskt område och redan stationens 
utformning - hus byggda i rött tegel - skilde sig så väsentligt från 
motsvarande norska anläggnin:gar, att ingen plats för misstag var 
möjlig. 

Denna kontrastöt gick otvivelaktigt in, särskilt som den tyska 
staben ännu ej nåtts av meddelandet om incidenten. Falkenhorst un
derströk i en replik än en gång orienteringssvårigheterna och i det 
han teatraliskt slog ut med armarna sade han: "Aber meine Henen, 
sehen Sie doch zum Fenster hinaus! Wo geht die Grenze? Wie kann 
ein Flieger droben sehen wo grade die Grenze hier unter geht?" Han 
sade sig vidare upprepade gånger ha fäst flygförbandens uppmärk
samhet på vikten av att osvikligt respektera den svenska gränsen. 
Han lovade emellertid att på nytt ta upp saken för att med alfa till 
buds stående medel förhindra åternpprepande. För att undvika 
incidenter föreslog han vidare, att gränsen, särskilt längst upp i norr, 
borde tydligt utmärkas, t. ex. med flaggor e. d. Då de tyska flygarna 
voro utbildade att, så snart de beskötos från marken, gå till mot
attack med kulspruteeld eller störtbombfällning, föresl9gs slutligen, 
att svenska luftvärnsförband skulle skjuta tydliga varningsskott; i 
så fall lovade Falkenhorst att de tyska flygplanen omedelbart skulle 
vända. 

General Thörnell lovade att undersöka möjligheten av såväl sist
nämnda förslag som det om tydligare utmärkning av gränsen. 

Efter denna replikväxling fick förhandlingarna ett lugnare för
lopp. MeddeJandet om incidenten vid Vassijaure hade onekligen gjort 
intryck på Falkenhorst och gett Thörnell en starkare ställning gent 
emot tyskarna, vilket även tog sig uttryck i att deras arrogans i fort
s:ittningen allt mer avtog. 

Diskussionen fortsatte med att general Thörnell framförde en rad 
svenska proposer. Först framställdes en fråga, huruvida från tysk 
sida något hinder skulle resas mot att svenska Röda Korset lämnade 
hjälp till den nödlidande befolkningen i Norge. Från tysk sida sva
rades, att inga betänkligheter häremot fanns, särskilt som detta 
företag löpte parallellt med motsvarande tyska strävanden. På en 
fråga från Thörnell om nödvändigheten av en dylik aktion svarades, 
att förhållandena i Norge onekligen stabiliserades allt mer i takt 
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med pacificeringen, men att det på vissa ställen där hetare stridet 
stått otvivelaktigt rådde ett visst nödläge bland befolkningen, som 
bjöd svenska Röda Korset tillfälle till de planerade hjälpåtgärderna. 
Falkenhorst såg därför gärna en dylik aktion och lovade att under
lätta saken i vad på honom ankom. 

Därefter framfördes frågor om de i Sverige internerade norska 
soldaternas och civilflyktingarnas återvändande till Norge med de 
hästar och bilar m. m. som de medfört till Sverige. Det tyska svaret 
blev, att bägge dessa frågor borde regleras på diplomatisk väg. Sedan 
numera "Fiihrerdirektiv" erhållits om frisläppande av samtliga. nors
ka krigsfångar var det dock att förmoda, att icke blott den senare 
utan även den första av dessa frågor lätt skulle låta sig lösas. 

Nästa fråga - den sista på dagordningen·- blev något mera in
trikat. Den gällde återupptagandet av den under operationerna av
brutna järnvägsförbindelsen Trondhjem-Storlien. Då denna fråga 
synbarligen v.-i.r en av de viktigaste som avhandlades under samman
träffandet - härpå tyder bl. a. det från tyskt håll framförda önske
målet att Thörnell skulle medföljas av ett befullmäktigt ombud 
från Statens Järnvägar, som hade befogenhet att fatta beslut på 
egen hand - torde det vara lämpligt att först lämna en samman
fattande redogörelse för frågans bakgrund. 

Jag följer här i allt väsentligt den redogörelse som lämnats av 
dåvarande majoren, sedermera översten Wrede och börjar med ett 
citat: 

"På Storlienbanan, liksom på flera andra mellanriksjärnvägar, hade 
mellanrikstrafiken inställts i samband med de strider, som efter hand 
uppstod i anslutning till respektive järnvägslinjer. Som jag nu vill er
inra mig hade förloppet beträffande Storlienbanan varit följande, Tra
fiken hade från svensk sida till en början upprätthållits i begränsad om
fattning. Fredsmässigt bedrevs trafiken vid denna tid så, att norska 
lok och norsk personal framförde tågen på norska sträckan in till Stor
liens station i Sverige. Svenska lok framfördes icke på den norska sidan 

,gränsen. Däremot förekom intill den 9 april 1940 att svenska person
vagnar fortsatte in på norskt område till Trondheim och norska på 
svenskt område enligt gängse samtrafiksregler. Den 9 april 1940 ut
färdades från svensk sida förbud att låta svenska personvagnar gå 
utanför rikets gränser och detta förbud torde i princip ha upprätt
hållits under hela kriget. Endast beträffande de s. k. permittenttågen 
gjordes framdeles undantag. I vad avser linjen Trondheim-Storlicn 
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kom sålunda mellanrikstrafiken att helt bli beroende av de norska möj
ligheterna att framföra tåg mot och över den svenska gränsen, och då 
strider uppstod längs den norska sträckningen av banan upphörde auto
matiskt trafiken." 

Den 6 maj var det slut med striderna i denna trakt i och med for
tet Hegras kapitulation och därefter upphörde jämvägstrafiken helt 
på denna linje. Innan dess hade det tämligen ofta förekommit, att 
norrmän kommit in över gränsstationer längre söderut och via Stor
lien transporterats till Trondheimstrakten. I samtliga sådana fall 
rörde det sig om civilklädda norrmän och svenska jämvägsmyndig
heter gjorde allt för att underlätta deras transport. Och så berättar 
Wrede om säkerhetsåtgärderna mot överrumpling. 

"Det var i början av maj ett känt faktum, att de tyska ockupations
myndigheterna eftersträvade att fä den svensk-norska mellanrikstrafi
ken återupptagen i normal omfattning. Principiella hinder häremot 
restes icke från svensk sida, sedan striderna upphört i berörda trakter. 
Den avvaktande hållning man från svensk sida iakttog hänförde sig i 
främsta rummet till att skapa betryggande säkerhet mot överrumplings
försök. På de linjer, där tågen av svensk personal infördes pil den 
norska gränsstationen, var ju problemet relativt enkelt. Mera kompli
cerat blev det på linjer, där de lokala förhållandena tvingade till sil
dant förfaringssätt att norsk personal måste införa dl.gen till den 
svenska gränsstationen. Storlienbanan tillhörde denna senare kategori. 
Efter hand löstes problemet så, att försvarade urspåringsväxlar inlades 
pli. svenskt område i anslutning till gränsen. Först efter militär kontroll 
vid gränsen lades urspåringsväxeln i sådant läge, att ett ankommande 
tilg kunde framföras in pil svenskt område." 

Under den oroliga tiden för "givakterna" hade emellertid chefen 
för de svenska beredskapsförbanden vid Storlien, överstelöjtnant 
Meyerhöffer, ej ansett denna säkerhetsåtgärd tillräckligt betryggan
de, utan även låtit borttaga rälsen på en del av järnvägssuäckan när
mast riksgränsen. När vederbörande baningenjörs meddelande härom 
nådde SJ i ett telegram på kvällen den 20 maj, väckte det onekligen 
uppståndelse. Åtgärdens lämplighet och frågan 0111 huruvida veder
börande militäre chef överskridit sina genom order reglerade befo
genheter eller ej skall här ej diskuteras. Den passade emellertid under 
alla förhållanden föga in i bilden och svarstelegrammet blev kort 
och gott, att linjen följande morgon skulle befinna sig i sådant skick, 
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att den svenske överbefälhavarens extratåg kunde framföras ome
delban intill gränsen. När extratåget anlände var den saken också 
ordnad, men man må ej förvåna sig över, att truppen som utförde 
arbetet ställde sig undrande till erhållna order och kontraorder och 
i dessa upprörda tider vädrade en undfallenhet föi- tyska krav. 

Härefter återvända vi till sammankomsten den 1 maj. Sedan de 
tidigare frågorna slutventilerats framställde Falkenhorst en direkt 
fråga huruvida man från svensk sida var beredd att återupptaga 
mellanrikmafiken Trondhjem-Storlien. Han hänvisade till den 
tidigare normala fredstrafiken på denna bana och framhöll som 
exempel att ett flertal vagnar lastade med varor som en norsk firma 
beställt från Tyskland nu fanns "någonstans i Sverige" utan att 
kunna vidarebefordras. \"'1/' redes svar på frågan kunde formuleras 
mycket enkelt: "från svensk sida. var man beredd att återupptaga 
trafiken, så snart jämvägslinjen på norska sidan gränsen var klar 
för trafik och de lokala järnvägsmyndigheterna förvissat sig härom". 
Till grund för detta svar låg det faktum, att jämvägslinjen på svensk 
sida var helt trafikklar, medan man däremot hade grundad anled
ning förmoda .att fel förlåg på de norska telefonlinjerna. En förut
sättning för att trafik skulle kunna upptagas var nämligen att tele
fonförbindelsen mellan Storlien och närmaste norska järnvägsstation 
fungerade, och detta var ej fallet. 

Från: tysk sida framfördes i detta. sammanhang vidare, att den 
norska järnvägsstyrelsen önskade hyra svenska lok för att kunna 
upprätthålla trafiken på banmäckan. Detta hade svenskarna brukat 
medge även i fred och nu var det särskilt nödvärrdigt, då de allierade 
trupperna under sin invasion i Norge gått så hårt åt den rullande 
materielen, att en del lokomotiv voro helt obrukbara. Förutsättningen 
för fredstrafik av normal omfattning var alltså lån av lokomotiv 
från Sverige. På denna fråga kunde \Vrede ej lämna något bestämt 
svar. Han trodde sig dock kunna säga, att man till en början kunde 
räkna med att få låna två lokomotiv, vilket antal sedermera må
hända kunde ökas. 

Diskussionen av järnvägsfrågorna berörde sålunda endast återupp
tagandet av mellanrikstrafiken över Storlien. Några som helst önske
mål från tysk sida om transitering framfördes ej i detta sammanhang. 

Härmed var samtliga förhandlingsfrågor avverkade. 
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I några korta sammanfattande slutord upprepade Falkenhorst sitt 
tidigare yttrande att "Tysklands ögon voro riktade på England" 
och att den tyska krigsmakten ej hyste några f iendiga avsikter mot 
den svenska armfo. Till slut uttryckte han den förhoppningen, att de 
nu åtskiljande taggtrådshindren snart skulle kunna utbytas mot ti
digare traditionellt goda grannskapsförhållanden. I sina svarsord 
framhöll Thörnell det värdefulla i att militära gränsfrågor kunnat 
lösas genom direkt kontakt. Han instämde också i Falkenhorsts slut
ord och fogade hänill den repliken: "Gab es doch auch heute eine 
Lucke im Stacheldraht." 

Efter förhandlingarnas slut inbjöd Falkenhorst svenskarna till 
lunch i den restaurangvagn, som åtföljde hans tåg. Härunder voro 
de svenska officerarna och deras tyska värdar fördelade vid små
bord och samtalet rörde sig enligt vad vid olika bord placerade 
svenska deltagare uppgivit om ämnen av allmän natur. Den öm
tåliga frågan om förhållandet Sverige-Tyskland undveks taktfullt 
ömsesidigt. 

Efter lunchens slut följde Falkenhorst och hans officerare sven
skarna till gränsen där dessa åter embarkerade det svenska stabs
tåget, som härefter förde dem tillbaka till respektive tjänstgörings
orter. 

Om man skall skärskåda följderna av sammankomsten, torde det 
vara på sin plats att först något redogöra för de omedelbara åt
gärder som följde på diskussionen av de debatterade frågorna. Det 
kan då konstateras att dessa voro relativt få. Den första var att en 
order utfärdades om att svenska flaggor skulle målas på taken till 
byggnader närmast gränsen. Den andra var, att det inom försvars
staben redan pågående arbetet med utfärdande av enhetliga eldöpp
ningsbestämmelser för luftvärnet påskyndades så att de kunde kom
ma ut den 5 juni. Dessa bestämmelser inneburo i och för sig inga 
förändringar av vad som förut gällt utan inkluderade samtliga vid 
denna tid gällande tidigare föreskrifter. Genom sin större klarhet 
och reda bidrog dock den nya i1tgåvan föreskrifter till att minska 
riskerna för onödiga incidenter. Något senare anbefalldes att den 
egentliga gränsbevakningen skulle skötas av bevakningsförband ur 
landstormen samt militärpolis. Linjetrupp borde, dä,r så ej ,var, nöd-
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vändigt för försvar av upprättade spärrar m. m., icke föras fram 
i omedelbar närhet av riksgränsen. 

Vad beträffar resultatet av förhandlingarna rörande �teruppta
gan:det av mellanrikstrafiken över Storlien berättar Wrede följande: 

"Från svensk sida hade man ställt i utsikt att återupptaga mellan
rikstrafiken via Storlien snarast möjligt. Tidpunkten hade endast gjorts 
beroende av att linjen skulle vara trafikduglig på norsk sida. Instruk
tioner i överensstämmelse härmed utfärdades omgående till berörda 
svenska järnvägsmyndigheter. När det oaktat resultaten till en början 
uteblev, förmärktes påtaglig nervositet från tysk sida. Jag hade ideliga 
påstötningar från tyska legationen i Stockholm - v. Uthman - som 
insinuerade att de svenska järnvägsmyndigheterna fördröjde fullföljan
det av den träffade överenskommelsen. Det var alltjämt telefonförbin
delserna mellan Storlien och närmaste norska station som var ur funk
tion och mitt ständiga svar var att felet låg på norska sidan gränsen. 
Sakens vikt och framför allt den överkänslighet som 3.dagalades från 
tysk sida hade i tidigt skede föranlett de svenska järnvägsmyndigheterna 
att genom ytterst noggranna elektriska mätningar fastställa precis var 
felet låg, och det hade därvid fastslagits att felet måste ligga några 
hundratal meter in på norskt område. Då de tyska insinuationerna bör
jade bli av mera allvarlig karaktär fann jag mig slutligen nödsakad att 
meddela v. Uthman precis var någonstans på norska sidan felet låg och 
rekommendera en undersökning pä den angivna punkten. Någon dag 
senare var det en ganska generad tysk militärattache, som meddelade 
att mina uppgifter stämt till punkt och pricka, att en obetydligt skadad 
porslinsisolator måst utbytas och att telefonlinjen numera var klar. 
Sedan telefonkontakt uppnåtts med närmaste norska järnvägsstation 
återupptogs därefter mellanrikstrafiken enligt träffad överenskommelse." 

Ser man frågan om förhandlingarnas resultat och nytta ur vidare 
aspekter säger general Thörnell härom följande: 

"Resultatet av sammanträffandet är svårt att bedöma, men det är 
ett faktum, att allt därefter antalet incidenter mellan svensk och tysk 
militär vid den svensk-norska gränsen varit förvånande litet, Likaså 
böi· beaktas

., 
att, efter sammanträffandet, de tyska militära myndig

heterna i Norge i regel visat stort tillmötesgående och hänsynsfullhet, 
då det vid flera tillfällen gällt att reglera incidenter, som inträffat, 
t. ex. genom gränsens överskridande av enskilda svenska krigsmän,"

Av statistiken över inflygningar över svenskt territorium framgår 
också fullt tydligt att antalet tyska neutralitetskränkningar i luften 
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visar en bestämd minskning efter tiden för de bägge generalernas 
sammanträffande. 

Motsidans synpunkter framgår av de tyska rapporterna om mötet. 
I den ordinarie \XTehrmachtsrnpporten av den 21 maj säges sålunda, 
att förhandlingarna skapade en atmosfär av ömsesidigt förtroende. 
I den senare insända sammanfattande rapporten från Armegruppe 
XXI uttrycks detta med mden "Durch die Besp1'echung scheint eine 
wesentliche Beruhigung der gegenseitigen Beziehungen erreicht". 

Ordalydelsen i olika tillkomststadier av ifrågavamnde avsnitt av 
den tyska rapporten är intressant att studera även ur annan syn
punkt varfö1' den här återges i parallelluppställning. 

Rapportutkastet: 
Abschliessender Eindruck Durch 
diese Besprechung scheintwesentliche 
Beruhigtmg der Beziehungen erreicht 
zrt sein, ebenso besteht anscheinend 
keine anti-deutsche Stimmung in der 
sch wedischen \'(' ehrmacht; wohl 
aber zu mindestens Bewunderung 
fur Deutschland und Sympathicn 
fiir die deutsche Wehrmacht. 

Slutlig utformning: 
Abschliesend wurde deutscherseits 
betont, dass die deutsche Wehr
macht keinerlei feindliche Absich
ten gegen die schwedische Armec 
hege, dass sie fussend auf die 
trnditionelle Freundschaft - ein 
gut nachbadiches Verhält11is an
strebe. 

Schwedischerseits wurde das 
dankbar annerkannt und Regelung 
alle militärischen Grenzfragen in 
unmittelbarem Benehmen erbeten. 
Durch diese Besprechung scheint we
sentliche Beruhigung der gegensei
tigen Bezielnmgen erreicht. 

Början av rapportutkastet och slutet av den slutliga utformningen 
äm som synes i allt väsentligt lika. Däremot har Buschenhagen som 
redigerat slutrapporten sett så pass skeptiskt på talet om att inga 
antityska stämningar fanns i svenska armen, att han uteslutit detta 
och i stället inlett slutomdömet med en adekvat sammanfattning av 
sammankomstens huvudtema sett ur tysk respektive svensk syn
punkt. 3 

3 Enligt meddelande från Militärgeschichtliches Forschungsamt i Freiburg har 
Falkenhorst bekräftat, att den slutliga utformningen av rapporten gjorts av 
Buschenhagcn. Se sid. 19 s�mt anm. sid, 23. 
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Att samankomsten var till nytta synes obestridligt. Även motsatta 
tankegångar hava dock anförts. Den kanske mest konträra åsikten 
betecknar mötet som onödigt och skadligt och säger att även om 
det saknade militär betydelse, gav det tyskarna det propaganda
nummer de önskade.4 Det var också enligt denna åsikt "ett num
mer som bidrog att knäcka motståndsviljan hos mannen i ledet och 
misstänkliggöra oss i norrmännens ögon". 

Att åsikten om mötets onödighet saknar täckning torde framstå 
tydligt för envar som eftertänksamt och lidelsefritt läser den här 
lämnade redogörelsen. Redan i och med att det bidrog till en avspän
ning hade det sitt berättigande - utom för dem som i detta läge ej 
önskade en avspänning. Däremot förtjänar påståendet, att mötet 
"bidrog att knäcka motståndsviljan hos mannen i ledet" en något 
närmare granskning. 

På grund av den sekretess med vilken mötet omgavs och som 
sedan en tid upprätthölls enligt ömsesidig önskan5 var den samtida 
kännedomen om sammankomsten till en början mycket lokalt be
gränsad. Snart nog sipprade det hela dock ut via "skogsradion" och 
den 25 maj fann man sig på svensk sida föranlåten att sända ut en 
presskommunike av följande lydelse: 

Överbefälhavaren, general Thörnell, har i tisdags, den 21 d :s, vid 
svensk-norska gränsen nära Storlien sammanträffat med överbefälhava
ren för de tyska stridskraftema i Norge, general von Falkenhorst. Vid 
detta sammanträffande har med gott resultat diskuterats flera prak
tiska fd.gor rörande förhållandena vid gränsen. 

Denna kommunike var allt för knapphändig för att klargöra sam
mankomstens verkliga innebörd och resultat. På många håll - ej 
bara där man satt i system att söka misstänkliggöra den militära led
ningen och anklaga denna för undfallenhet mot tyskarna kvarstod 
därför en ogrundad misstanke om, att sammanträffandet medfört 
för oss ogynnsamma avtal, vilka fördoldes för svenska folket. Även 

•1 Gustaf Munthe "Tennsoldaten", Stockholm 1960.
5 I den tyska slutrapporten understrykes detta av följande passus: "Eine Ver

öffentlichung dcs Stattfindens der Besprechung ist beiderseits nicht erwlinscht und 
deshalb nicht beabsichtigt." 
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om mötet och de därvid förda diskussionerna realiteter var till nytta 
blev det därför också ett typexempel på huru för långt driven sekre
tess kan vara mer till skada än till gagn. 

SUMMARY 

The German invasion of Norway in April 1940 made Sweden's situation rather 
precarious. In the middle of May a German attack was suspected any time. 
Sweden's armed forces wcre prepared to fight but considering the delay of the 
country's military preparations it was necessary to avoid conflicts that could 
provoke an immediate attack. The Swedcs could hardly refusc when the Germans, 
after same incidents at the Norwegian barder, suggested a conference be held at 
the borderline. The participants were General Thörnell, the chief commander 
of Sweden's armed forces, and General von Falkenhorst, the chief commander of 
the German forces in Norway, and members of their staffs. 

The conferencc was held 011 May 21st at Riksgränsen wcst of Storlien railroad 
station. The Germans first made same provocative accusations, mentioning several 
incidents contrary to Sweden's declared policy of neutrality. General Thörnell 
for his part blamed the Germans for violation of the Swedish neutrality especially 
by aeroplans flying over Swedish territory. The railroad station at Vassijaure 
had been fired upon and a Swedish soldier had been killed. After the discussion 
about these incidents the negotiations were held in a calm atmosphere. Both 
parties declared that they werc anxious to avoid further incidents at the bord er. 
Resumption of the railroad traffic between Östersund and Trondheim was also 
discussed. 

The result of the conference was a mutual agreement to establish better relations 
between the parties involved .. According to the agreement no details about the 
negotiations should be published. The secrecy madc people believe that the agree
ment was unfavourable to Sweden, an illustration of the old saying that also 
secrecy can be carried toa far. 

Anm. I ett försenat intervjuuttalande, som anlänt i pressläggningsögonblicket, har 
general von Uthmann med skärpa framhållit, att mötet ledde till en påtaglig 
minskning av den ömsesidiga nervositeten vid gränsen. "Gränsöverskridandena av0 

toga, de som trots allt härefter förekomma bedömdes bero på bristande uppmärk
samhet, nyfikenhet eller övermod och behandlades därefter". I övrigt stämmer 
von Uthmanns iakttagelser helt med dem som framlagts i denna uppsats. 

KÄLLOR 

General 0. Thörnell, "Kort sammanfattning av händelseförloppet vid den 
svenske överbefälhavarens sammanträffande med den tvske överbefälhavaren i 
Norge våren 1940". Beredskapsverket Fst/Kr. 

Börje Furtenbach, egna samtida dagboksanteckningar. 
Skriftliga intervjuuttalanden vintern och våren 1960 av ännu levande svenska 

deltagare i mötet (Björk, Kring, Meyerhöffer, Panten, \'7rede). 
Fotostatkopior av 
a) "Meldungen der \V-ehrmachtteile vom 21/5 Abends" (Historisches Seminar,

Bonn). 
b) "Besprechung mit Schwedenabordnung" Falkenhorsts rapport till OKW.

Genom UD:s medverkan erhållet från i USA förvarade tyska militärarkiv. 
Samtida pressklipp. 
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SVENSK KRIGSFORSöRJNING OCH 

UNDERHÄL.LSTJANST I DANMARK 

1657-1660 

Av R. TORSTENDAHL 

Problemställningen 

Forskningen om Karl X Gustavs båda krig i Danmark 1657-58 
och 1658-60 har huvudsakligen ägnats krigens rent militära sida 
och deras politiska förutsättningar och verkningar. I den danska 
litteraturen har dock även den ekonomiska aspekten uppmärksam
mats med huvudsaklig utgångspunkt från ett par olika källgrupper, 
som belyser den danska befolkningens ekonomiska situation. Den ena 
av dessa är tingsböckerna. Från själva krigstiden är detta material 
mycket dåligt bevarat, men ur beståndet från tiden närmast efter 
krigen har underlag hämtats för en vittsyftande forskning. Den 
andra är de avsyningsvittnesmål, som upprättats vid den av Fred:. 
rik III föranstaltade undersökningen om landets ekonomiska för
hållanden. 

Ingenstans i den relativt omfattande litteratur, som behandlar 
Karl Gustavs danska krigs ekonomiska sida, ställs dock frågan, hur 
svenskarna använde de inflytande medlen, hur mycket de behövde, 
och i vad mån de blev tvungna att firtanisera krigen med medel 
utifrån. 

P. Sörensson har för 30-/iriga krigets vidkommande starkt under
strukit behovet av likvida medel i krigföringen.1 I tidigare forskning 
hade man visserligen betonat behovet av provianteringsmöjligheter 
under fälttåg. Detta gör även Söt·ensson.2 Men han lägger tonvikten 

1 Sörensson, Krisen vid de svenska armeerna i Tyskland efter Baners död (maj
november 1641), kap. 1. Där också anvisning om tidigare litteratur (s. 9). Dens., 
Ekonomi och krigföring 1630-32, Scandia V (1932), spec. s. 300. 

2 Sörensson, Krisen, s. 32 ff, dens. Fältherrar, härorganisation och krigföring 
under 30-åriga krigets senare skede, Scandia III (1930), s. 140 ff. 
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på det stora behovet av kontanter för att kunna tillfredsställa de 
stora, värvade armeerna. De värvade befälhavarna ansåg sig näm
ligen inte bundna av troskap till sina herrar, om inte dessa uppfyllde 
den kontraktsenliga betalningen.3 SÖl'enssons något spridda exempli
fiering för sin tes ges ett klart stöd av S. Lundgren i avhandlingen 
"Johan Adler Salvius". Där ställs utfallet av franska subsidier i di
rekt relation till krigsrörelserna.4 På vissa punkter preciseras denna 
relation i S. A. Nilssons recension av Lundgrens avhandling.5 

Enligt Sörenssons redogörelse hade de värvade trupperna unde1· 
30-åriga kriget i fråga om kontantavlöning att fordra antingen mån
atlig sold, vilken i vart fall från 1640-talet endast utbetalades för
ett par månader om året, eller läning, som var lägre och skulle ut
betalas var tionde dag. Om läning gavs torde, enligt Sörenssons me
ning, även naturaunderhåll ha givits i form av inkvartering, för
plägnad, ljus, ved och salt. Dessa naturaförmåner anskaffades från
kvarteren. Kvarter var ursprungligen de platser, där trupperna var
förlagda, men kom småningom bara att betyda område, som till
delats en militär avdelning och varifrån denna hade att hämta sitt
underhåll. Därför var det av stor vikt, att kvarteren och speciellt
vinterkvarteren, som ofta även va�· uppehållsort under en längre
tid, valdes med omsorg. Inkomster in natura och i kontanter - i
den mån de senare inte kom utifrån - anskaffades genom (brand
skatter och) kontributioll'er.6 

Det är detta systems anpassning till danska förhållanden i slutet 
på 1650-talet och dess modifieringar i anledning av tillfällets krav, 
som här skall undersökas. Här bortses från plundringar och mutor, 
som spelar en stor roll i det danska materialet, ty dessa "pålagor" 
ingick inte i kalkylerna för den svenska krigsfinansieringen. I av� 
snitt I behandlas första danska kriget, i avsnitt II det andra. Dock 
har i II endast de förhållanden, vari det andra kriget skiljer sig 
från det första, tagits upp till närmare behandling. 

3 Sörensson, Krisen, s. 17. 
4 L11ndgren, a.a., s. 170 ff, 197 ff och 230 ff.
5 Nilsson, Rec. i Scandia XVII (1946), s. 225 ff. 
6 Sörensson, Krisen, s. 21 ff, 32 f. Jfr L11ndgren a.a., s. 202 f, Nilsson a.a,, s. 
126, 129. Termen "brandskatt" användes inte av någon av dessa förf. 
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I 

Organisationen 

Den 6 juni 1657 en knapp vecka efter Fredrik III :s krigsför-
klaring - utnämnde Karl X Gustav till krigskammarpresident Lars 
Fleming,7 bror till presidenten i kammarkollegium Herman Fleming 
och till kammarrådet Jöran Fleming. Någon ämbetsinstruktion för 
honom synes inte ha utfärdats. Flemings utnämning bör sättas i sam
band med den då pågående planeringen för krigsföretaget mot Dan
mark.8 

I avlöningshänseende var Fleming jämställd med stabens general
majorer och två där tjänstgörande riksråd.9 Han hade alltså en hög 
tjänsteställning vid armen. Det visar sig också, att den ende militäre 
befälhavare, som han i egentlig mening kan sägas ha tagit order av, 
är lieutenant genen!, senare riksamiralen, Karl Gustav Wrangel. 

Kammarpresidentens arbetsuppgifter framgår ganska väl av ett 
memorial av den 6/9 1657, som anger vad Fleming skulle ha att rätta 
sig efter under konungens frånvaro. Då armens huvudstyrka efter 
en hastig invasion i Sydjylland nått Fredriksodde, lämnade kungen 
en tid överbefälet vid fästningens belägring till Wrangel och for själv 
till Wismar. I memorialet betonas, att Fleming skall se till, att rege
mentena ordentligt får njuta sina kvarter, efter den disposition, som 
Kungl. Maj:t har fastställt, att armens "conservation" iakttas och 
att han skall rätta sig efter och hjälpa \'Vrangel med vad denne kan 
förordna till armfos bästa. Det åligger kammarpresidenten att se till, 
att trupperna inte lider nöd eller brist på livsförnödenheter (öl och 
bröd nämns), att inga hopsamlade förråd förfars, och att det finns 
förråd till reds när nyvärvade trupper anländer. Han skall vidare 
övervaka, att alla trupper får sina bestämda kvarter och rapportera 
till Kungl. Maj :t om några kvarter skulle bli över och i så fall "utaf 
huru monga bönder och Manthal". Till hans uppgifter hör att på 
lämpligt sätt fördela de medel Kungl. Maj :t anslagit till löner, att 
tillsammans med den militäre befälhavaren (\"Vrangel) fördela lediga 

7 RR 6/6 1657, RA. 
8 C. G. Weibull, Freden i Roskilde (1958), s. 12.
H Jfr nedan s. 38 f. 
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kvarter och att upprätta magasin av de medel Kungl. Maj :t förord
nar därtill.10 

Som synes av detta sammandrag av memorialet, har Fleming haft 
hand om hela underhållet vad gäller förplägnad och avlöning. Men 
hans förslag var i vissa fall underställda Kungl Maj :ts och i andra 
den militäre överbefälhavarens prövning. 

10 Memorial för krigskammarprcsidcntcn, RR 6/9 1657, RA.
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Flemings närmaste man var överkrigskommissarien Allert Siltman. 
Denne, som tidigai-e varit generalproviantmästare, förordnades den 
31 augusti 1657 för sitt nya arbete.11 Siltmans utnämning har tyd
ligen att göra med den delning av den svenska ai-men, som företogs, 
när generalmajoi- Böddeker avdelades för Nordjyllands underkuvan
de. Redan under första danska kriget tycks det ha kommit till kon
flikter mellan Siltman och Fleming, som försvårade samarbetet dem 
emellan.12 Enligt Siltman hade Fleming i olika sammanhang sökt 
trakassera honom.13 

I Siltmans utnämningsbrev finns också en instruktion, vad han 
skulle ha att utföra å sitt ämbetes vägnar. Han skulle ha uppsikt 
över kontribut2onerna, kvartersindelningen och brandskatterna och 
skulle se till distri0utionen av penningmedel. Hans redovisningsskyl
dighet fixerades genom bestämmelser om bokföringsplik:t och rap
portering till kungen. Landets invånares välfärd och intressen be
aktades genom åläggandet att övervaka att kontributionsplikten för
delades jämnt och att regementscheferna inte tog sig jurisdiktions
rätt. Siltman tillerkändes slutligen 200 rdr i m�natligt traktamente.14 

Siltman sändes omedelbart ut på en speciell expedition. Enligt ett 
memorial av den 1 september 1657 skulle Siltman i samband med 
Böddekers framryckning undersöka landet, antalet gårdar och deras 
status som krono-, adels- eller kyrkotil'.hörighet. Han skulle vidare 
avsluta brandskattningsfördrag och avgöL1 hur sto1·a kontributioner 
olika landsdelar kunde utgöra. Han skulle vidare försöka göra det 
möjligt för regementena att snarast njuta n)u-yterings- och trakta
mentspengar av dessa skatter.15 Kungen befal:-:ie också Siltman att 

11 RR 31/8 1657, RA.
12 Fleming - Sten Bielke 4/1 1658 (postscriptum), Bielkesaml., RA.
13 Siltman - Karl x· Gustav 7/12 1658. Jfr dens. dcns. 8/9 1658 
1,1 Siltmans förordnande till överkrigskommissarie RR 31/8 1657, RA. På 

plan för generalstabens avlöning finns Siltman upptagen för 200 rdr eller 150 
gårdar. (Jfr, nedan s. 38 f). Han upptar dock sig själv bland de befattni1 gshavarc, 
som ännu i februari 1658 inte fått ut något av den gjorda assignationen. Siltman 
- Karl X Gustav 20/2 1658 (bilaga), Skriv. t. K. M:t, RA.

16 Något kungligt brev härom ej bevarat i RR. Redan i utnämningsbrevrt av
31/8 aviseras, att Siltman kan bli sänd på någon "Unser Kriegs Staat Comerni
renden Commission", och ett utförligt memorial för Silrmans lUigganden under 
expeditionen på Jylland, daterat 1/9 1657, finns i A 93:XX, TKUA, DRA (film 
Fst/Kr). 
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inkomma med spccifikatwn på orter och invånare och att ge rege
menten och stabel' kvarter eftct· kungens, Flemings och Wrangels 
order.16 Att Siltman verkligen fullgjorde dessa uppgifter framgå1· 
av hans rapporter till kungen, vilka innehåller specifikationer av 
nämnda slag.17 

Med sådana undersökningar höll Siltman på ända till slutet av 
det första danska kriget. Den sista avsåg brandskatten på Fyn och 
den blev inte klar förrän den preliminära fredstraktaten var skri
ven.18 Samarbetet mellan Fleming och Siltman på Fyn avbröts, då 
Siltman på order av Wrangel reste till Jylland för att göra avräk
ning med regementena och deras kvarter där.19 Detta höll han tyd
ligen på med fram till mitten av maj, då han rapporterade till kung
en, att arbetet var slutfört.20 

Fleming och Siltman var de två högsta ämbetsmännen inom den 
förvaltningsenhet som närmast sysslade med krigsekonomin och 
armeförsörjningsfrågorna, och som stundom kallades krigskammaten. 
Helt klar är inte tjänsteställningen för generalproviantmästaren, som 
står upptagen på en lista över befattningshavare i krigskammaren.21

Hans tjänst tycks ha varit ganska fristående från krigskammaren i 
övrigt och mest ha bestått i uppsikt över magasinsväsendet i landet. 
Uppenbarligen var han undetställd Fleming, ty denne säger sig vid 
ett tillfälle ha gett honom order att inspektera vissa av kungen be
ordrade proviantinsamlingar.22 Befattningen inneh�des under båda 
krigen av Philip Joachim Joel (adl. Örnestedt), en broder tiii kungens 
sekreterare Frans Joel. 

16 RR 9/10 1657. 
i; Siltman - Karl X Gustav 7 och 13/D 1657, Skriv. t. K. M:t., RA. Kvarters

disposition fi11nes även inbunden mellan Siltmans brev till Wrangel och denn.es 
svarskoncept, Skoklostersaml. II, fol. vol. 75, RA. 

18 Siltmans förslag 16/2. Siltman - Karl X Gustav 20/2 1658 (bilaga), Sktiv. 
t. K. M:t., RA. Tostruptraktaten undertecknades den 18/2, Siltmans astJignatio .. er
pil. brandskatten den 19/2, Fleming - Karl X Gustav 2/3 1658, Skriv. t. K. M:c,
RA.

10 Siltman - Karl X Gustav 23/3 1658, Skriv. t. K. M:t. RA. 
2� Siltman - Karl X Gustav 12/5 1658, Skriv, t, K. M:t, RA. 
21 Fleming Karl X Gustav 20/6 1660, Skriv. t. K, M:t, RA. Hela den brev-

svit, som Fleming skrivit till K. M:t under de danska krigen ligger bland breven 
till Karl X Gustav i RA - allts/l. även de till förmyndarregeringen - och upp
tas med anledning därav här som brev till Karl X Gustav, 

22 Fleming Karl X Gustav 30/9, 1657, Skri1r. t. K. M:t
'. 

RA,
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Den förvaltningsorganisation, som var speciellt tillsatt för att leda 
den svenska krigsförsörjningen i Danmark, utmärks av att den sak
nade fast centralort. De högre tjänstemännen - Fleming, Siltman 
och Joel - reste omkring i landet. Fleming följde oftast armens hu
vudstyrka. Krigsbokhållaren Niclas Jonsson (adl. Cronacker) tycks 
också i stor utsträckning ha varit kringresande, oftast med speciella 
uppdrag i ki-igskammarens tjänst givna av kungen eller Fleming. 
Kven tjänstemän utanför denna krets korn att ha stor betydelse för 
krigsförvaltningen, framför allt speciella kungliga förtroende män och 
militära befälhavare. Inom den förra gruppen märks kanske främst 
Amund Rosenacker, som oftast titulel'as kdgskamrerare men av Silt
man på en avlöningslista upptas bland hovtjänstemännen under titeln 
hovkamrerare.23 Han utförde hela tiden speciella uppdrag i anslut
ning till krigsbehoven, bl. a. i fråga om värvning och avslut av klä
desaffärer för soldaternas beklädnad. 

Krigsförsörjningso1·ganisationens ledning var som nämnts rörlig. 
Men stommen i det svenska förvaltningssystemet tycks ha varit de 
territoriellt avgränsade, fasta kommissariaten med deras huvudmän, 
krigskommissarierna, och dessas underlydande: proviantmästare, kas
sörer och (slotts)förvaltare. Alla dessa befattningsha.vare hade under 
de båda danska. krigen fasta tjänstgöringsplatser några rödiga 
krigskommissariat i stil med det som krigskammarrådet Anders Ap
pelbom fick vid armen i Norge i december 1658, förekom inte här.24 

Naturligtvis reste krigskommissarierna stundom omkring i sina kom
missariat, men de befann sig mestadels i sina respektive huvudorter.25 

Proviantmästare och kassörer hade sin uppgift begränsad till ett lo
kalt magasin e. d. 

Indelningen av landet i krigskommissariat började omedelbart då 
Karl X Gustav närmade sig Danmark och fortsatte i takt med den 
svenska armens framryckning. I augusti 1657 uppdelades Jylland 
successivt i kommissariat ända upp till Limfjorden. Den 13 i denna 
månad utnämndes Baltasar Strnve (adl. Leijonsten) till luigskom-· 

23 Siltman - Karl X Gustav 20/2 1658 (Bilaga), Skriv t. K. M:t. RA.
2� Siltmans befattning var av rörlig natur, men hans uppgifter var huvudsak

ligen administrativa. Hans medelförvaltning var av mycket ringa omfattning. 
Redovisning i MR 1658/33, KrA. 

25 Framgli.1· av kommissariernas brev till kungen. 

30 



missarie över Kiel och Eutin och de där belägna kvarteren.26 Han 
hade tidigare varit dels kommissarie vid armen, dels proviantmäs
tare 1.mder det polska kriget. Strax efter Struves utnämning fick 
Christoff Frey förordnande som krigskommissarie över Flensburg 
och Sönderborgs län med städerna Gli.icksburg och Nordborg.27 

Att rekonstruera gränserna mellan dessa kommissariat är inte lätt 
på grundval av de uppgifter, som lämnas i utnämningarna. Vissa 
saker bl. a. en order från Karl X Gustav till Struve att göra upp 
ett facit över brandskatten i Ditmarschen - tyder på att Struves 
kommissariat var mer västligt orienterat än vad som framgår av 
förordnandet. Vidare 1.1tgör hertigens av Holstein-Gottor,p - Karl X 
Gustavs svärfars områden i det sönderstyckade Sksvig-Holstei1J 
ett osäkerhetsmoment. Då belägg för att svensk förvaltning varit 
verksam där finnes endast från Kiel och. Tönder, är det troligt, att 
hertigens områden skonades från pålagor, och att de nämnda orter
na an:vändes enbart som förvaltningscentraler. De av Danmark 
politiskt avhängiga hertigarna av Sönderborg var dock tvungna att 
skatta för sina områden,28 och naturligtvis tog svenskarna hand om 
de kungliga delama av landet. 

Under augusti förordnades också Jakob Gutheim till krigskom
missarie. Han fick staden Ribe med därtill lagda kvarter och ortet·.20 

Av en händelse finns Gutheims räkenskaper för kommissariatet be
varade. De däri ingående jordeböckerna över Riberhus, Lundenaes 
och Bövling län, vilka tillsammans utgjorde hans kommissariat, har 
gjort det möjligt att nästan i detalj klargöra, hur stort område hans 
befogenhet gällde. Det visar sig att staden Ribe ligger alldeles i södrn 
kanten på detta område,30 

Samtidigt med Gutheim fick Paul Jovius förordnande som krigs
kommissarie över "Nordjylland"81 (Vendsyssel, Ty och Mors räk-

20 RR 13/8 1657, RA.
27 RR 13/8 1657, RA. "Insimili" med Struves utnämning, Aerö räknades till

Sönderborg, Frey - Karl X Gmtav 10/11 1658, Skriv. t. K. M:t. RA, 
28 Fleming - Karl X Gustav 8/10 1657, Frey - Karl X Gustav 9, 17, 27/10

och 8/11 1657, Skriv. t. K. M:t. RA. 
20 RR 30/8 1657, RA. 
30 Gutheims räkenskaper 1657-58, Krigshist. hand!. fr, Karl X Gustavs tid 

XVI:3, RA. Se karta A. 
31 RR 30/8 1657, RA.
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nades tydligen i flera fall inte till Jylland). Fleming säger sig på ett 
ställe ha inhämtat information fr/in Jovius ang/iende "dehnen 
ubl'igen Lehnen in Judtlandt biss nach \VenSysseH, Alss Aalborger, 
Mariaker, Halss, Aarhusen, Dronningborrigh, Callöe, Skanderborgh, 
Akier, Stiernholm und Schehusser Lehnen mit Salinger Landt".32 

Det förefaller som om de uppräknade länen tillhört Jovius kommis
sariat. Det skulle innebära att Jylland mellan Slesvig och Limfjorden 
var delat mellan Gutheim och Jovius. 

Vendsyssel, Ty och Mors utgjorde ett särskilt kommissariat, vars 
innehavare var föne inspektorn vid saltgruvorna i Krakow, Hans 
Heinrich Gaw. Denne utnämndes till krigskommissarie den 24 okto
ber 1657,33 men d/i hade den av Siltman på eget bevåg tillsatte Johan 
Georg Köler en tid innehaft tjänsten.34 Det blev alltså Gaw, som 
kom att inneha kommissariatet, men fram till maj 1658 finns det i 
riksregistraturet endast ett par kungliga befallningar till honom. 
Detta kan ha sin förklaring i att Siltman tydligen hade en speciell 
uppsikt över anordningarna i dessa delar av landet och att Gaw fått 
huvudparten av sina order genom honom. 35 

Omedelbart efter Fyns erövring insattes - den 3 febr. 1658 -
Jonas Gutsloff till kommissarie över ön.36 Men eftersom Siltman den 
tid kriget varade efter erövringen höll på med undersökningar av 
kvarter och ekonomiska förhållanden på ön, tycks han ha haft över
inseendet över hela förvaltningsorganisationen. Det sägs också ut
tryckligen i Gutsloffs utnämning, att han i allt skall rätta sig efter 
överkrigskommissariens ledning. Ännu i juli hade Gutsloff kom
missariatet om hand.37 

Hur den svenska förvaltningen pil Själland ordnades efter eröv
ringen i februari 1658 till utrymningen i slutet på april samma år 
har ej kunnat utrönas. Lolland och Falster lades dock bevisligen un-

32 Fleming - Karl X Gustav 22/11 1657, Skriv. t. K. M:t. RA.
33 RR 29/10 1657, RA.
34 Kölers ämbetsberättelse, Militie- och kommissarieräkenskaper från Karl X

Gustavs krig, 1660:4, KA. 
35 Det framgllr av brev, att åtminstone Vendsyssel var reserverat för speciella

ändam1ll och att Siltman hade en speciell uppsikt över att dessa medelsanordningar 
verkligen utgjordes. Fleming - Karl X Gustav 10/12 1657, Skriv. t. K. M:t., RA. 

36 RR 3/2 1658, RA.
37 Gutsloff - Karl X Gustav 3/7 1658, Skriv. t. K. M:t., RA.
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det en krigskommissaries förvaltning. Johan Huttner innehade näm
ligen denna befattning där. Visserligen saknas utnärnningsbrev i riks
registraturet, men hans brev till kungen omöjliggör varje tvekan· om 
hans ställning. 38 

Regementenas avlöningsbestämmelser 

Omedelbart efter riksdagsbeslutet om krig mot Polen fastställde 
Karl X Gustav en ordning, enligt vilken militien i Tyskland skulle 
trakteras. Den finns i original i Krigsai-kivet och äi- daterad den 
24 mars 1655.89 Den upptar två avdelningar, en för kavalleri och en 
för infanteri, och gällei- "teutsche", dvs. värvade, trupper. 

Vad som främst intressera,r i denna förordning är uträkningarna 
över vad varje befattningshavare skulle få i traktamente eller 
läning - i dessa värvade regementen.40 

Samma läningsförordning för infanteriet och kavalleriet, fast i 
mer sammandragen form, finns bevarad i kopia dagtecknad Frauen
burg 1 okt. 1656.41 Här finns även en läningsstat för dragonrege
mente med. För ett sådant ligger följdriktigt befattningshavarnas 
läningssummor någonstans mellan kavalleriets och infanteriets.42 Alla 
tre typerna i nyutgåvan av förordningen slutar med en betalnings
föreskrif t. Där anges till skillnad från i 1655 års förordningar att 
all läning skall utgå i pengar. En väsentlig inskränkning förefinnes 
dock. "Die Soldatesq" får nöja sig med hälften in natura 0111 ut
betalning i enbart kontanter skulle ställa sig för svår. 

Läningsförordningen av 1656 följdes under 1657 och 1658 åt
minstone på vissa ställen. Detta kan fastslås i de utförliga kassaräk
ningarna för staden Thorn.43 Om denna godtyckligt valda räkenskap 
kan få stå som exempel på att förordningarna av 1655 och 1656 följ
des ännu 1658 i vissa delar av svenska väldet, förefaller det en smula 
märkligt att finna andra taxor tillämpade i räkenskaper från det 

38 Huttner Karl X Gustaf 25/2, 20/3 1658 och odat. 
33 MR 1655/19, KrA.
40 Se tabell, s. 36.
41 MR 1656/52, KrA (kopior), Saknas i RR. 
42 Se tabell. s, 36.
43 Kassaräkning för garnison i Thorn 1657, MR 1657/39, KrA. 
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första danska kriget, De isyf tade räkenskaperna finns i en samlings
volym med diverse avräkningar med olika regementen.44

Bland avräkningarna i denna volym förekommel' flera type1· av 
läningsberäkning för var och en av de olika regem'entstyperna. Så . 
förekommer för kavalleriet huvudsakligen två typer varav ingen 
följer förordningen 1655/6;15 För flera kavalleriregementen finns 
båda slagen av uppställningar. De som följei· den lägre taxan är ge
nomgående försedda med en anteckning, att uppställningen följer 
kammarordningen och att ingenting mer får pressas ur av landet än 
det som upptages. De avslutas med ett "signatum" (dock utan da
tumangivelse och underskrift) och frasen "dero Königl. May:tt zu 
Schweden bestallter Kriegs Commissarius".46 Allt detta tyder på att 
dessa är avskrifter av de kvartersanvisningar, som utställts av kom-

. missarien. Men även uträkningarna enligt den högre taxan anges 
stundom vara enligt kunglig förordning.47 .Aven för dragon- och 
infanteriregementen finns mönsteruppställningar för läningsbetal
ning, som inte överensstämmer med förordningen 1655/6.56 Ytter
ligare en annan typ för läningsberäkning ligger till grund då Gut
heim i sina räkenskaper uppför en viss summa generellt till alla 
ryttarregementen per månad, nämligen 6.332: 9 rdr. Eftersom den 
förekommer för hertigens av Anhalt-Dessau, överste Overbecks och 
lantgrevens av Hessen-Darmstadt regementen, kan den inte vara 
baserad på regementenas aktuella manskapsinnehav. Det sägs ut
tryckligen, att den går efter den kungliga kammarordningen. 57 Den 
angivna summan skall också inkludera servis och fourage. Men 
denna beräkning är inte förenlig med någon av de tabellen i utdrag 
presenterade uppställningarna. 

Förhållandet med de många olika läningsschemata kan förklaras 

.i.i MR 1658/33, KrA. 
45 Se tabell. s. 36.
46 T. ex. MR 1658/33, fol. 36--7, KrA.
47 T. ex. MR 1658/33, fol. 34, KrA.
56 Se tabell s. 36.
67 Gutheims räkenskaper för 1657-8, Lit. N (fol. 70-72) och lit. Z (fol. 206), 

Krigshistoriska hand!. från Karl X Gustavs tid, XVI :3. RA. Hans uppställningar 
är originella också slhitlvida, att de inte räknar med att l'egementet rekryterar 
under tiden och därigenom flir växande summor för var månad. Detta görs både 
i förordningarna och i de motsvarande uträkningarna i MR 1658/33. 
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Tabell: Olilea läningsmönster för ·valda befattningshavare 

Kavalleri: 

överste 
ryttmästare 
korpral 
gemen ryttare 

Dragoner: 

överste 
kapten 
korpral 
gemen 

Infanteri: 

överste 
kapten 
korpral 
gemen 

Läning i rdl· enligt 

l 655/6 lirs för- MR 1658/33 (fol. 
ordning48 367) för Wal-

decks reg.40 

15050 

92 (50)51 

20 (10)51 

5 

Läning i rdr enligt 

13050 
88:36 
15:20 
4 

1656 års för- MR 1658/33 (foL 
ordning 32) för Sulzbachs

8050 
6554 (25)55 
4:24 

3 

Läning i rdr enligt 

reg.4o

74: 3i 1/35o 

5854
5:34

3:24

1655/6 års för- MR 1658/33 (fol. 
ordning48 46-7) för zu der

6950 
32: 1254 (14: 12)55

3:52 
2 

Bruggens reg.40 

111: 3950 

74: 1252 54 

3:24 
2:24 

MR 1658/33 (fol. 
34) för Anhalts

reg.40

195: 1850 52 

133: 652 

23: 653 

6:27 

MR 1658/33 (fol. 
56-7) för \Vey

denbachs skvadr.40 

8752 54 

6:27 

6:3 

48 1655 års förordning exkluderar uttryckligen servis. 
40 I MR 1658/33 finns samma uppställningstyp för andra regementen eller 

skvadroner. 
5° För "översteskapet". Som kompanichef uppbar överste ocks/i ryttmästar

eller kaptensläning. 
51 Siffran inom parentes anger den s. k. fördelen, Resten för hästar, vagnar 

m. m.

52 Inkluderar uttryckligen servis och fourage,
53 Inkluderar uttrr::kligen fourage.
54 Inkluderar uttryckligen passevolanser - ett utrn&tningsbidrag för kompaniet

- och ersättning till mönsterdrängar.
55 Siffran inom parentes anger kaptensläning exklusive passevo!anser och möns

terdrängar. 
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Karta B 

V 
) .  

= Guthelm 12/s - 16/12 -58 

Guthelm 13/2 •59 

= Köhler aug. - sept. •58 

Köhler t0/5 -60 till 
evakueringens slut 

= Bareuth 

Schor 

, = Schllllng 

Gaw 

Frey 

= Gutsloff 22/2 .59 

S!ruve till dec. -58 

, .... ,. ... = Slruve från 16/12 •58 

Hultner 8/9 .59 
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på flera sätt: nya förordningar 0111 läningen kan ha utfärdats och 
i så fall mellan 1 oktober 165 6 och våren 165 8, man kan i de olika 
beräkningarna ha inkluderat, respektive uteslutit, vissa förmåner, 
som hörde till tjänsterna, eller förordningarna. kan ha blivit formalia, 
som man hänvisade till men i praktiken negligerade. Den första och 
den sista möjligheten strider mot läningsbetalningen i Thorn, där 
man följde 1655 och 1656 års förordningar till kassans slut 1658. 
Den troliga lösningen förefaller att vara, att man inkluderat olika 
saker i länirrgen, varvid man uppnått olika resultat. Främst tycks 
därvid fournge och servis ha varit de möjliga variationsobjekten. 
Det är ocks/l möjligt, att andra mindre lönetillägg av samma typ 
som de passevolanser, som dragon- och infanterikaptener uppbar i 
varierande mängder - tydligen beroende på antalet man i kompa
niet - kan ha ytterligare komplicerat beräkningen, fast detta inte 
kommer till synes i de aktuella uppställningarna. 

Stabernas avlöningsförhållanden 

För Karl Gustavs general- och hovstaber finns en "avlöningsför
ordning" fdl.n augusti 1657.58 Denna är bestämd i "höffe", vilket 
närmast torde motsvara svenska hemman. Då staberna avlönades 
med gårdar, som legat under adeln, är det antagligt att förmllns
tagama uppbar, vad som tidigare tillkommit den danske adelsman
nen. Generalstaben är på förteckningen delad i en militär och en 
civil avdelning. Bland de militära befattningsha.varna är det bara 
tre, som uppnllr siffran 250 g/lrdar, nämligen generallöjtnanterna 
Jakob De la Gardie och Georg Fleetwood och generalmajoren', furs
ten av Anhalt. Generalmajorerna utan furstevärdighet står för 200, 
generilkvartermästaren Gorgas för 150, en överste för 100 och ge
neraladjutanterna för 70 gårdar var. På den civila avdelningen h.J,r 
legaten Johan Oxen'stierna och fältmarskalk Wittenberg tilldelats 

58 "Generall Sraab \Yelchergestaldt auff Ihrer König!. Maytt, aller gnädigsten
gemachten Verordning In Hollstein vnd Jiitt!andt Ein Jedtwedern sein Tracta
ment angewiesen gegen Fridrichsodde den 9 Augusti Anno 1657". Forskellige Sager 
angaacnde Krigen 1657-60, Sverige 1657·-60, Fremmend Proveniens, DRA 
(film Fst/Kr). Nilgot mindr.e utförligt ;fr ett exemplar av samma avlöningsplan 
i bilaga till brev Siltman-Karl X Gustav 20/2 1658, Skriv. t, K. M:t., RA. 
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300 respektive 250 gårdar medan flera personer står för 200 gårdar, 
bl. a. krigskamma,rpresidenten Fleming, Sten Bielke, som vid denna 
tid deltog i Karl X Gustavs stab i egenskap av riksråd och amiral, 
hovjägmästaren och riksrådet Gabriel Oxenstiema (av Korsholm 
och \'{/asa) och franske ambassadören d'Avaugour. Presidenten Biö
renklou står för 180, de kungliga sekreterarna (Törnsköld, Philips
son, Gyllencrantz och Joel) för 100 var, registratorer för 60 och 
kanslister för 30 gårdar var. 

Betalningsåtaganden för värvning och rek:r'ytering 

När kriget mot Danmark bröt ut, tog Karl X Gustav med sig av
sevärda stydrnr från den polska krigsskådeplatsen och från tyska 
garnisoner. J. L. Carlbom, den; ende som hittills har gjort på käll
material grundade beräkningar av Karl Gustavs styrkor, uppger att 
dessa varit omkring 40 värvade och 5 svenska regementen rytteri, 
8 värvade regementen dragoner och 12 värvade och 5 svenska rege
menten infanteri. Sammanlagt skulle det bli omkriffg 11.800 man 
rytteri (varav ungefär 2.500 man svenskt och finskt manskap) 850 
man dragoner, allt värvat folk, 4.300 man infanteri (varav ungefär 
1.900 man svenskt fotfolk) och c:a 50 man: artilleri, delvis svenskar.50 

Dessa siffror måste dock tas med stor reservation, eftersom käll
materialet är synnerligen sprött. Naturligtvis ger även siffran för 
regementenas antal endast en antydan om läget, då talrika transpor
ter till och från de tyska garnisonerna förekom. Eftersom dessutom 
få i-egementen hade komplett officersuppsättning och flera själv
ständigt operernnde skvadroner (halvregementen) och även kom
panier förekom, är det uppenbart omöjligt att på grundval av några 
regements- och manskapssif fror fastställa de avlöningsutgifter, som 
enligt förordningarna skulle utgå. Det är dock klart, att dessa måste 
ha uppgått till avsevärda summor. 

Men Karl X Gustav nöjde sig inte med de styrkor han redan 
hade. Samtidigt med att kriget fördes in på danskt område, började 

5° Carlbom, Karl X Gustav från Weichseln till Bält 1657, tåget över Bält och 
freden i Roskilde 1658 (1910), kap. VIII, sammandrag av manskapsuppgifter 
s. 311 f. Efter Carlbom även hos T. Holm, Översikt över Sveriges krig under
1600-talets senare hälft (1927), s. 72 f. 
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en avsevärd rekryterings- och värvningskampanj. Dess omfattning 
kan antydas genom en jämförelse mellan antalet utfärdade värv
ningskapitulationer vid den aktuella tiden och tiden närmast före 
och efter. Medan år 1655 begynnelseåret för Karl Gustavs krig
föring - utfärdades 105 värvningskapitulationer60 och år 1656 37 
sådana, var utvecklingen under år 1657 följande: januari 4, februari 
2, mars 2, juli 3, augusti 26, september 3, oktober 2 och december 4 
alltså inalles 46 under detta år. 1658 var antalet 8, 1659 10. Den 
nedåtgående tendsenseru alltifrån krigsutbrottet 1655 bryts alltså 
1657, där augusti medför en topp i fråga om utfärdade kapitula
tioner. 

Om man går till de i augusti utfärdade värvningskapitulationerna, 
finner man, att de flesta strängt taget utgör rekryteringskapitulatio
ner. Endast i två fall är det fråga om nyuppsättning, för överste 
Gorgas av ett regemente på 8 kompanier dragoner om 60 man/ 
komp., och för överstelöjtnant \'veidenbach av en skvadron om 4 
kompanier dragoner om 70 man/komp. I tre fall gäller det förutom 
komplettering av gamla kompanier också utökning av kompaniernas 
antal. Det är sammanlagt nio nya kompanier, samtliga kavalleri och 
om 60 ryttare vardera. Dessutom anges i ett enda fall ett specificerat 
antal man, som skall rekryteras till ett regemente (350 qttare till 
Anhalts regemente). I alla övriga fall upptas bara antalet kompanier 
i det regemente, som skall kompletteras, och anges en klumpsumma, 
som skall utbetalas per kompani. I många fall kommer denna summa 
mycket nära, vad det skulle kostat att helt nyuppsätta samma antal 
kompanier enligt de priser (40 rddryttare, 25 rdr/dragon) som före
kommer i de kapitulationer, som utgår från nyuppsättning av kom
pamer. 

Den sammanlagda summan värv- och rekrytedngspengar för de 
kapitulationer, som Karl X Gustav utfärdade under augusti, uppgåi-

00 Uppgifterna om antalet värvningskapitulationer är hämtade fr/in en volym 
innehållande förteckningar över sådana bland kanslidiarier, RA ( exp ). Denna har 
tydligen kompletterats i efterhand, då den är försedd med tillägg i slutet av ban
det. Stickprov ger vid handen, att inga väsentliga tillägg kan hämtas ur koncept
samlingen. (Jfr följande not.) Syftet att belysa utvecklingstendensen to1·de den 
allts1l. väl kunna fylla, då ej absolut extakta siffror är nöd,rlindiga. 
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till 357.425 rdr.61 Vad som resterade på betalningen av tidigare ut
färdade kapitulationer, där kontraktsenlig mönstring redan försig
gått, kan ej uppskattas. Det är dock uppenbart redan av den fram
dragna siffran, att Karl X Gustav drog mycket stora växlar på 
det framtida ekonomiska utbytet av krigslyckan i Danmark. 

Löpande utgifter 

Det fanns naturligtvis utgiftsposter inom den svenska krigsför
sörjningen, som inte ingick i det fasta underhållet. Officerare och 
soldater hade en hel del olika typer av förmåner, som dock i allmän
het inräkn'ades i läningen, t. ex. servis, fourage och passevolanser. 
"Sold" förekommer endast en gång i det genomgångna materialet, 
och det gäller då artilleriet.62 Nu rådde för artilleriet speciella för
hållainden, eftersom det - liksom kungens livgarde - var ett redan 
i fredstid värvat regemente. Men medan förhållandena för gardet 
tycks ha gjorts likartade med de värvade truppernas i övrigt, torde 
artilleriet ha bibehållit sin speciella karaktär.63 

Munderingspengar betalades stundom ut av kassorna, men då i 
allmänhet på kunglig assignation.64 För de svenska utskrivna rege
menteras del var det krigskollegium, som i princip skulle stå för 
beklädnad och vapen. De värvade regementena däremot skulle na
turligtvis helt försörjas av krigskassan. Det är också sannolikt, att 
en del av de ganska frikostigt tilltagna rekryteringspengarna har gått 
till upprustande av de redan befintliga trupperna. Det var också 

61 Denna summa inkluderar endast de kapitulationer, som finns i kungliga 
koncept 13, 24, 29 och 31/8 1657, RA. För augusti månad finns där två regemen
ten, som saknas i förteckningen över värvningskapitulationer, kanslidiarier, RA. 
Å andra sidan finns i förteckningen ett regemente upptaget, som ej återfinnes 
bland koncepten, varför summan borde vara något högre. 

62 I memorialet för Fleming från september 1657 befaller kungen att läning 
skall betalas svenska kavalleriet med vissa förbeMll och "artollerie betiente" en 
månads sold. Kungen hade velat ge artillerifolket tvi månaders sold. RR 6/9 1657, 
RA. Enligt Wijkander var sold en fältavlösning, som utgick i stället för freds
avlöningen. Th. Wijkander, öfversigt af svenska krigsförfattningens historiska 
utveckling (1866), s. 168. 

63 Fältamlleriregementet, vars manskap tidigare varit organiserat på artilleriets 
fredsstat, hade förlorat sin fredsavlöning. I andra sammanhang förekommer dock 
läning även för artilleriet. 

at Se t. ex. Gutheims räkenskaper 1659-60, lit. R, MR 1657/31, KrA. 
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föreskrivet i kapitulationerna, att ifrågavarande förband efter värv
ningen eller rekryteringen skulle mönstras på viss tid och plats och 
då vara komplett utrustat. 

Naturligtvis förekom på förvaltningens utgiftssida även betalning 
för många civila tjänster. Åtskilligt gick till löner. Krigskommissa
rierna t. ex. hade vardera 100 rdr per månad.65 Det fanns många 
andra förvaltningstjänstemän av lägre grader, som också skulle ha 
sin lön. Vidare hörde dit resor, transportkostnader, kungliga nåde
vedermälen m. m. 

Krigsskatter och fasta 1agifter 

För att täcka det genom förordningar fastställda underhållet av 
armen indelade svenskarna de erövrade områdena i kvarter. Ter
men användes för att beteckna område, varifrån truppavdelning fick 
någon (del av) pålaga, som vederbörande uppbar antingen själva 
eller genom en kommissaries försorg. Kvarteren i bevarade an
visningar oftast bestämda i ett antal gårdar00 

- assignerades ut av 
Fleming, Siltman eller någon kommissarie, ibland direkt på kung
lig befallning. 

Den svenska krigsförsörjningen i Danmark 1657-60 var huvud
sakligen baserad på speciella krigsskatter. De gamla danska skatter
na - i den mån de över huvud taget bibehölls67 

- gick i varje 
fall inte till truppunderhåll eller dylikt. För de fasta krigsutgifterna 
pålades brandskatt (en engångsskatt) och månatliga kontributioner. 
Dessa pålagor utgjorde kvartersinnehavarens förmån av kvarteren. 
Dessutom uttogs naturligtvis tull, gjordes rekvisitioner samt utskriv
ningar av manskap. Sätten för skatternas fastställande var olika. I 
många fall bestämdes väl skatterna för det ockuperade landet genom 
dekret från de svenska myndigheterna, men det är av olika källstål-

65 Står i samtliga utnämningsakter.
uo Ett flertal exempel på slldana i MR 1658/33, KrA.
117 H. Hjelholt antar i Falsters Historie, att åtminstone Landgilde11 utkrävdes,

även om han ställer sig frågande inför, vad man lyckades indriva (a.a. I (1934), 
s. 367). Nilgra spilr av slidan utkrävning har dock ej påträffats i bevarade
svenska räkenskaper. Att offentliga inrättningar som kyrka, rättsskipning m. m,
upprätthölls på sin gamla ekonomiska grundval förefaller dock troligt.
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len uppenbart, att danskarna inte var helt utan inflytande på avgif
ternas storlek, Svenskarna hade på förhand inga upplysningar om 
landets befolkningstal oeh ekonomiska situation. Det var naturligt
vis möjligt att få uppgifter från de bokförande myndigheterna, 
främst präster och fogdar.68 Men om dessa höll sig undan eller väg
rade att samarbeta, fanns bara möjligheten att konferera med den be
rörda parten, om man ville undvika långvariga undersökningar. Så
dana konferenser förekom oeh i instruktionen för Siltman ger kungen 
order om sådana skatteförhandlingar. 

Beskattningsförfarandet skulle tillgå så, att Siltman som repre
sentant för den sverrska odrnpationsmyndigheten sökte att genom 
de ordinade danska tjänstemännen ta reda på landets tillstånd, går
darnas status och belägenhet, befolkningens storlek och de kungliga 
intäkterna därifrån, Därefter skulle han sammankalla invlnarna 
och sluta ett avtal med dem om skatternas storlek,00 

Det förutsattes att förhandlingarna om skatterna skulle leda till 
ett resultat, som motsvarade den svenska förvaltningens anspråk.70 

Det viktiga var alltså de undersökningar av landets ekonomiska för
hållanden, som föregick beskattningen. Det var ju ett väsentligt in
tresse för de ansvariga på den svenska sidan, att skatterna verkligen 
kunde utgöras.71 

Det kan förefalla, som om den på Fyn pålagda brandskatten kun
de vara ett exempel på vilket avseende man fäste vid dessa undersök
ningar. Man pålade nämligen Fyns landsbygd 170.575 rdr, i brand-

68 "Inzwischen muss ich alhier ein tag oder so verbleiben biss die albereit 
verschriebene Priester und Voigte sich bey mir einfinden, damit I ch die Brand
schatzung und Contribution anlegen könne". Siltman - Karl X Gtistav 7/10 1657, 
Skriv. t. K. M:t,, RA. Bllde Huttner och Schilling nämner samarbete med danska 
amtskrivare i sina brev till Karl X Gustav, Skriv. t. K. M:t., RA. 

69 Memorial \Vass der OberCommissarius Siltman, zu den Jildändischen Quar
tiren zuacht Zunehmen. A 93 :XX, TKUA, DRA (film Fst/Kr). 

7° Fleming Karl X Gustav 23/2 1658, Skriv. t. K. M:t., RA. 
71 G. Olsen anser att brandskattens storlek fastställdes av svenskarna. Han 

framför visserligen tanken, att det stundom kunde diskuteras om beloppet, men 
det ena av de två exempel han anför härpå är att danskar genom mutor förmått 
svenska officerare att gå med på en lägre skattesats och det andra att samma 
resultat nåtts av danskarna genom supplikationer, I båda fallen gäller det alltså 
redan fastställda skatter, som ändrats. Några förhandlingar mellan svenskar och 
danskar om skattesatsens storlek eller svenska förundersökningar tar han alltså 
inte upp. Olsen, Tre !ange år i Askgaard-0/sen, En kamp for livet, Vi og vor 
fortid, 17 (1958), s. 156, 
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skatt, enligt Siltmans förslag om 50 rdr per "Reuterdienst".72 Snart 
nedsattes emellertid denna till 30 rdt· på Siltmans eget initiativ.73 

Fleming önskade nedsättning ända till 13 rdr per "Reuterdienst", 
för att övriga pålagor på landet skulle kunna utgöras.74 Ned
sättningsförslagen förefaller vara en följd av den ingångna fre
den och en därav uppkommen ovillighet hos folket att betala mer 
än fredsfördraget krävde som minimum. Gutheim, som fick kom
missariatet efter det andra krigets utbrott, har bland sina räkenska
per bevarat den ursprungliga listan över den fynska brandskatten.75 

Man tycks ha återgått till denna;, när förhållandena så medgav, och 
nedsättningen tycks ha varit av mera temporär karaktär. Man har 
alltså ansett Siltmans utredningsarbete vara tillfyllest. 

Av Gutheims räkenskaper för Ribe-kommissariatet framgår, att 
för åtminstone de regementen, som haft kvarter där, brandskatt och 
kontribution varit anslagna till rekryteringspengar respektive lä-

72 Fleming - Karl X Gustav 23/2 1658 och Siltman - Karl X Gustav 20/2
1658, med bilaga 1, Skriv. t. K. M:t., RA. "Reuterdienst" har här naturligtvis 
att göra med rusttjänsten. 1625 fastställdes, att rusttjänsten skulle stil. i direkt 
relation till inkomstvärdet pil. jorden. Detta besämdes genom hävdvunna regler 
för omvandling av all slags jordavkastning till hartkorn (= r/l.g och korn). (P. ], 
jörgensen, Dansk Retshistorie (1947], s. 544.) Tydligen har Siltman använt en 
sådan omvandling i hartkorn av avkastningen fdln hela landet - allts& inte 
bara från frälsejorden - när han talar om öns "nach den alten Korn Tonnen 
ausgerechnete sogenannte 3411 Reuterdienste". (Siltman - Karl X Gustav 20/2 
1658, Skriv. t. K. M:t., RA.) Fussing antar däremot, att "reuterdienste" avser 
svensk rusttjänsttaxering (ev. avlöst i pengar), som skulle ntgå förutom brand
skatten. Att döma av Fussings jämförelser med 1625 lirs rusttjänsttaxering före
faller Siltman ej ha använt den då brnkliga normen - 312 tunnor hartkorn per 
fullrustad ryttare - vid omvandlingen av hartkorn till "reuterdienste" (detta 
trots att en del av skillnaden kan bero pil. att Siltman förmodligen avser all slags 
jord och inte bara frälsejord), H. Fwsing, Svenskernes udskrivninger paa Fyn 1658, 
Fynske Aarb. II:1 (1947), s. 95 ff. 

73 Siltman skriver 5/3 till kungen, att det är osannolikt, att man ens kan 
pressa ut fjärdedelen av brandskatterna pil. Fyn. Skriv. t. K. M:t., RA. Kungens 
brev om nedsättning av brandskatten, RR 17/3 1658, RA. Det är detta som 
avses med orden "Reutertienst är 30 Rdr" i den uppställning (i övrigt likadan 
som bil. 1 till Siltmans refererade brev av 20/2) som Fussing funnit i Krigshist. 
hand!. fr. Karl X Gustavs tid, XVI:4, RA. Om man utför den av Fussing före
slagna multiplikationen av 30 rdr (som han anser skulle ge vad avlösning av 
"rusttjänsten" kostade) med antalet "Reutertienste" f/l.r man nämligen den i 
detta förslag uppsatta taxeringen till brandskatt. Fussing, Svenskernes udskriv
ninger, s. 95 ff. 

u Fleming - Wrangel 17/3 1658. Skokl. II. fol. vol. 62, RA.
75 Gutheims räkenskaper 1657-8, Fynska kommissionen, Lit A (fol. nr 226-7)

Krigshist. hand!. fr. Karl X Gustavs tid, XVI:3, RA. 
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ning.76 Allt tyder på att kvartersförmånerna varit desamma över
allt.77 

Då ett område inte var assignerat till något regemente som kvar
ter, var förhållandena annorlunda. Det förklarar, varför den vend
sysselska brandskatten inte använts till rekryteringspengar. Vend
syssel var till en början inte utassignerat som kvarter, eftersom dess 
kontribution skulle användas till upprättandet av ett magasin för 
flottan. Användningen av brandskatten därifrån, som av Siltman 
tydligen uppskattats till 80.000 rdr,78 genomgick flera planeringssta
dier, men ingen gång var rekryteringspengar ens den huvudsakliga 
posten på planernas utgiftssida.79 

Brandskatterna skulle uppenbarligen redovisas av kommissarierna. 
Tydligen skärptes bestämmelserna på den punkten i slutet av år 
1657. Frey diskuterar detta i ett brev till kungen och bifogar också 
excerpter ur tre brev från Fleming, som inskärper detta förhållande.80 

På grund av sin engångsnatur passade brandskatten bra att anslås 
till en engångsutgift som rekryteringspengarna. De kontinuerliga 
förplägnadsutgifterna däremot måste täckas med kontinuerliga in
komster. Därtill lämpade sig kontributionen. K.ontributionerna re
dovisas heller inte av kommissarierna, när det gäller landsbygden.81 

De har gått direkt till kvartersinnehavarna, och dessa hade alltså 
intresse av att se till, att kontributionerna betaltes ordentligt - ja, 
t. o. m. mer än ordentligt.

Landsbygdens kontribution uttogs enligt Gutheims räkenskaper i
"Servis, Perzelen, Fouragie und baar Geldt". 82 Ef tcrsom han inte 
har några verifikationer, som visar detta, utan bara refererar till 

76 Gutheims räkenskaper 1657-8, Lit. P (fol. nr 78--9), Krigshist. hand!.
fr. Karl X Gustavs tid, XVI:3, RA. 

77 Detta gäller t. ex. Fyns brandskatt (Siltman - Karl X Gustav 23/2 1658. 
Skriv t. K. M:t, RA). Även Fleming talar om "Brandskatt till Regementernas 
recruitering" (Fleming Wrangel 17/3 1658, Skokl. II, fol. vol. 62, RA). 

•8 Fleming - Karl X Gustav 5/11 1657, Skriv. t. K. Mt., RA.
79 Fleming - Karl X Gustav 5/11, 28/11 och 10/12 (med bil.)' 1657.
86 Frey - Karl X Gustav 2/12 1657 med bilagor: excerpter ur Fleming - Frey

22/8, 31/8 och 7/10 1657, Skriv. t. K. M:t., RA. 
81 I de anförda brevexcerpterna fob Fleming till Frey st�r uttryckligen angivet

att förplägnaden skulle överlämnas till regementets egen indrivning. Frey - Karl 
X Gustav 2/12 1657 (bilagor), Skriv. t. K. M:t., RA. 

82 Gutheims räkenskaper 1657-8, Lit P och N, Krigshist. hand!. fr. Karl X
Gustavs tid, XVI :3, RA. 
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"kungliga kammarordningen", kan uttalandet bara fattas s.1 att re
gementenas traktamente eller förplägnad enligt denna förordning 
var avsedd att utgå i nämnda slag. Att kontributionen på landsbyg
den verkligen utgick i både pengar och en stor mängd skilda slag 
av persedlar framgår dock klart av den enda kvartersräkenskap, som 
varit möjlig att kontrollera. Den gäller Troldholms gård på Själ
land.83 

Utanför regementsunderhållet gick behoven för flottan liksom 
för hovhållning och staber. Flottans behov täcktes genom inrättande 
av magasin på lämpliga orter, varom mera nedan. De stora utgif
tern:a till hovhållning och staber finansierades genom att man reser
verade adelsgodsen för detta ändamål. 84 Adelns gårdsinneha v på 
Jylland motsvarade dock inte alls de på förhand uppgjorda beräk
ningarna. 85 Siltman har också omedelbart efter Fyns erövring gjort 
upp en lista på, vad stabspersonerna då hade erMllit av vad de 
skulle ha enligt kungens ovan anförda förordning. Det visar sig en
ligt denna, att ungefär hälften av de upptagna befattningshavarna 
hade fått ut en tredjedel och resten ingenting. Och efter att ha redo
gjort för adelns godsinnehav på Fyn konstaterar Siltman, att stabs
personerna endast kan tilldelas 1/7 eller 1/8 av de fåtaliga kvarteren 
på Fyn.86 

Täckandet av de löpande tttgifterna 

De i det föregående behandlade inkomsterna från det danska lan
det var redan från början reserverade för vissa ändamål. För de 
löpande utgif tema och för täckandet av eventuella underskott, när 
brandskatt och kontribution inte räckte till att täcka de utgifter de 
avsetts för, fanns naturligtvis möjligheten att göra extra pålagor. En 
sådan var rekvisitionen, som praktiserades för mycket olika ändamål. 

83 Petter Jandiks räkning för Troldholms kvarter 25/8-7/12 1658, fol. 32-6,
Strödda räkenskaper rörande Sveriges krig i utlandet, vol. 13, KA. 

84 "\Vird Er die adelichen Gueter Inssgesambt zur verpflegung dess Generall
Staabs emplöjiren, und sich darinnen ahn Unserer Unterschriebene Liste ha!tten 
und darnach regu!iren." Memorial för Siltman 1/9 1657, A 93:XX, TKUA, DRA 
(film Fst/Kr). Om avlöningslistan jfr ovan s. 38 f. 

e5 Siltman Karl X Gustav 13/10 1657, Skriv. t. K. M:t., RA. 
86 Siltman - Karl X Gustav 20/2 1658, (med bilaga 5), Skriv. t. K. M:t., RA.
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En stor del av rekvisitionerna gäller proviant till magasinering. I 
vissa fall täcktes också en del av armfos behov av kläder genom rek
visitioner. Fleming säger t, ex., att man på \Vrangels order ålagt varje 
hel "hoff" att leverera ett pat yllestrumpor och ett pat yllehandskar 
och dessutom krävt en fårskinnspäls per fyra "höffe", allt för fot
folkets behov.87 

Rekvisitionerna fick huvudsakligen täcka brister i den ordinarie 
staten - truppförsörjning av olika slag. För egentligt löpande ut
gifter behövdes inkomster av annan art. 

G. Olsen diskuterar i sitt arbete om Danmark undet krigsåren
salvagarderna och salvagardipengarna och antyder att dessa utgjorde 
en relativt betydande inkomstkälla för den svenska krigsförsörj
ningen.88 Salvagarderna var vaktposter, som var förlagda på gods, 
i byar och i städer för att skydda egendomen där mot orättmätiga 
utkrävningar och plundringar. I samband med att salvagarder in-
1sattes på en egendom e. d., tycks i allmänhet salvagardibrev ha ut
färdats. Olsen antar, att salvagardibreven har betalats, och ger vissa 
belägg för detta, och visar också att man åtminstone i vissa fall 
dessutom fått lov att ge salvagarderna betalning, t. ex. 1 rdr i vec
kan. 89 I de svenska källor, som genomgåtts, har däremot endast på 
ett par ställen varit tal om salvagardipengar. Det är dels i ett me
morial från pfalzgreven av Sulzbach till Gutheim från våren 1660, 
där det. bara sägs, att salvagardipengarna skall anvisas några offi
cerare till deras underhåll,00 dels i en sammanställning över in
komsterna från främst Jylland under första kriget, där salvagardi
pengarna endast upptas till drygt 3.000 rdr.01 Tyvärr framgår inte av 
Olsens eller tidigare framställningar, om det kan vara så, att salva
gardipengar, som betalning för salvagardibrev, i princip endast skulle 

87 Fleming Karl X Gustav 22/11 1657, Skriv t. K. M:t., RA. 
88 Olsen, Tre !ange år, s. 158 ff. Olsen är härvidlag utförligare än den tidigare 

danska litteraturen. 
8D Diskussionen härom, Olsen, Tre !ange år s. 160 f. Av den tidigare litteratu

ren framgår att källorna i vart fall till största delen utgörs av tings- och avsynings
vittnesmål från 1660-talet, t. ex. K. C. Rockstroh, Sydsjrelland under Svenske
krigen 1657-60, Aarbog for Hist. Samfund for Praestö Amt, 1 (1912), s. 10 ff. 

00 Sulzbach - Gutheim 10/5 1660. Kopia med intygande om riktig avskrift
av Gutheim själv. Bland Kölers räkenskaper, Militie- och kommissarieräkenskaper 
från Karl X Gustavs krig, 1660:4, KA. 

01 MR 1658/33, fol. 3 KrA. Om sammanställningens osäkerhet, jfr nedan s. 52 f. 
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utgå när skyddsbrev utställts för gods, som eximerats från, beskatt
ning, eller för lösöre, som ej beskattades på annat sätt, Det är natur
ligt, att det närmast bör ha legat regementena om hjärtat att skydda 
sina kvarter. De salvagarder, som fanns på landsbygden, tycks också 
ha varit placerade av regementena. Att de enligt Flemings uppgift 
motsatte sig utskrivning, tyder på att de just bevakade sitt regemen
tes kvarter.92 Det är också förklarligt, om speciellt gage utgick till 
salvagarder, som enligt speciella avtal låg på orter, där beskattning 
inte skulle förekomma, dvs. eximerade gods. Om de fall av special
betalning av salvagarder, som Olsen relaterar, kan förklaras på detta 
sätt, låter sig inte avgöras av hans text.93 

Att salva:garderingen skulle gått till på det sätt, som här skisserats, 
stödes av att Fleming säger sig ha utställt salvagardibrev på in
vånarnas begäran för de landsändar, med vilka han· slutit avtal 
om kontribution. 94 Den uppfattning om salvagarderna och salva
gardipengarna, som här framförts, kan inte med säkerhet visas vara 
riktig på grundval av det bräckliga material, som stått till buds. 
Men den ger sal vagarderingen en rimlig innebörd. 

De hittills nämnda pålagorna utgör ingen: fullständig uppräk
ning av de skattemedel, som stod till buds för den svenska för
valtningen i Danmark. De generaluppställningar, som föregår Gut
heims räkenskaper i volymen för 1659-6Q behandlar i olika avdel
ningar alla hans förvaltningsuppgifter - även de han innehade 
under första kriget. De har uppenbarligen gjorts upp efteråt, sanno
likt vid revidering av hans räkenskaper. De upptar under olika 
rubriker de inkomster och utgifter som gått genom kassan och följer 
därvid noggrant Gutheims egna specifikationer. Denna uppställning 

92 "Salveguardierna, som af Regementene här och där äre förlagde, måtte 
härtill wederbörligen wara behielplige och icke ... (?) eller opponera sigh, som 
för detta mästendeles är skedt i dedh, hwad på Es. Kongl. Maytts Nådigste be
faldning och till dess tiänst af migh eller Commissarierna har blifwit pålagdt 
och uthskrijfwit". Gäller utskrivningar för fortifikationsarbetena. Fleming - Karl 
X Gustav 22/10 1658. Skriv. t. K. M:t., RA. 

oa Jfr Olsen, Tre !ange år s. 160 f. Sorö akademis gods stora salvagarderings
utgift (Olsen a.a. s. 161) låter sig förklaras på detta sätt, om förhållandena för 
godskomplexet var desamma på S/'älland som på Fyn, där akademins gods hörde
till de eximerade. Siltman - Kar X Gustav 20/2 1658, bilaga 3 och 4, Skriv. t, 
K. M:t., RA . .  04 Fleming Karl X Gustav 9/8 1657.
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ger för Ribe-kommissariatets del vid handen, att av inkomstsidans 
summa, 63.261: 32 rdr, brandskatten utgjort 85,7 0/o. Handel med 
varor (oxar, spannmål m. m.) dominel'a1' "åtskilliga uppbörder", 
vilka utgör 8 0/o. Dessutom har Gutheim haft inkomster av tull-, 
licent- och accispengar från Ribe, Varde och Ringköbing (1,5 0/o), 
arrendepenningar (2,1 0/o) och utfodringspengar (2,1 0/o). För hans 
Lolland-Falster-Mön-kommissariat 1659--60 är motsvarande: in
komstsumma 18.938½ rdr, brandskatter (65 0/o), silverskatt av präs
ter (0,4 0/o), städers kontribution (Nakskov, Nysted och Nykö
bing (7,1 0/o), tull-, licent- och accispengar (0,4 0/o) och diverse 
uppbörder, som utgörs av vinster på handel m. m, (5,1 O/o).95 På 
Lolland hal' dessutom upptagits tenialkorn, som utgör en av de stöne 
posterna på slottsförvaltare Bruns kormäkning och även återfinnes 
i en liten post på hans malträkning.96 Att skattetyperna i val'je fall 
under andl'a kriget kunde växla något framgår av Schillings beva
rade räkenskaper.97 

De skatter, som inte från början tycks ha varit avsedda för något 
speciellt ändamål synes ha gett föga µtbyte. Viktigast var tullarna. 
Huvudpanen av tullpengarna tycks dock ha redovisats direkt till

krigskammaren.98 Men det är också sannolikt, att handeln var föga 
omfattande. Att man verkligen sökte efterleva kungens befallninga1· 
om inställd handel med spannmål visar ett memorial, som Fleming 
skrivit för tullinspektören Eberhard Heckenberg, vilken Karl Gus
tav tillsatt på hans rekommendation.99 Den förnämsta utförselvaran 

9•3 Gutheims räkenskaper, generalsammanställningar före räkenskaperna 1659-
60, MR 1657/31, KrA. Transaktioner mellan olika kassor, felräkningar m. m. gör 
att summorna av de här upptagna inkomsterna egentliga skatteinkomster 
inte blir 100 0/o. Genom att Gutheim varit inkonsekvent, har uppställningen 
även blivit det. Därigenom upptas brandskatterna för Ribe-kommissariatet till sitt 
nominella värde, medan av Lolland-Falster-Mön-kommissariatets brandskatt en
dast upptas vad som gått kontant genom kassan. 

06 MR 1657/31 (fol. nr. 668 och 1086), KrA. 
97 Martin Schillings räkenskaper 1658-60. Strödda räkenskaper rör. Sveriges 

krig i utlandet, vol. 13, KA. 
88 Speciell tullräkenskap för Lolland-Falster-Mön under andra kriget 1/6 1659 

-1/6 1660 finns i Militie- och kommissarieräkenskaper från Karl X Gustavs krig
1660:10, KA. Om rullarna i Falsters ekonomi under krigsåren, se Hjelholt, a.a.,
s. 366.

90 Heckenbergs memorial och Flemings svarsförslag pil detta finns som bilaga
till brev Fleming Karl X Gustav 19/5 1659, Skriv. t. K. M:t., RA. 
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från Danmark tycks vid denna tid ha varit just spannmål, 100 och 
det är alltså föga förvånande om utrikeshandeln deklinerade och 
tullinkomsterna blev låga, Dessutom behärskades sjön under andra 
danska kriget av holländarna, vilket måste avsevärt försvårat even
tuella försök till handel. 

Magasin 

Karl X Gustav hyste på hösten 1657 planer på svenska flottin
gripanden i det danska kriget, och i december ombaserades flottan 
från \"o/ismar till Sönderborg och Fredriksodde.101 Det är uppenbar
ligen i enlighet med i dessa planer, som han i memorialet för Fle
ming av 6/9 ger vidlyftiga instruktioner om upprättandet av ett 
"särdeles" magasin för flottan. Redan den 1/9 hade han givit Biel
kenstierna order att avsegla från Stockholm efter en tids tvekan på 
grund av risken för holländskt ingripande.102 Magasinet skulle upp
rättas genom rekvisitioner från hela Jylland samt med hjälp av den 
ordinarie kontributionen från Vendsyssel. I memorialet ger kungen 
två alternativ i fråga om uppläggningsplatser. Enligt det första skulle 
persedlarna från Riberhus och Haderslev län förs till Kolding, från 
länet i mellersta Jylland till Aarhus, och från Vendsyssel, Ty, Mors 
samt länen omedelbart söder om Limf jorden till Aalborg. Det andra 
alternativet motiverades med att det av säkerhetsskäl kunde vara 
bättre att samla allt till en ort på Jylland - dock anges två, näm
ligen Aarhus och Kolding. De därpå nämnda magasinsplatserna 
Flensburg och Kiel tycks anses självskrivna och är troligen förtusatta 
även i det första alternativet.103 Det förefaller i högsta grad plausi
belt att förutsätta ett samband mellan Lilla Bält-eskaderns över
vintring i Sönderborg och Middelfart104 och det brev från kungen 
till generalproviantmästaren Joel, där Karl X Gustav går in för 
det senare av de båda nämnda alternativen. Han anger där Aarhus, 
Fredriksodde (då denna fästning intagits av svenskarna slopades 

100 Danmarks Riges Historie, 4, s. 305 ff. 
101 E. Bergman, Flottan och operation Själland 1658, Aktuellt och historiskt

1959-1960 s. 117 f. 
102 Ibidem. 
103 RR 6/9 1657, RA.
toJ Bergman a.a. s. 119 f.
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magasinet i Kolding) och Flensburg som magasi.nsorter för skepps
provianten. Dessutom beordras Joel där att låta föra den i Aarhus 
samlade provianten till Fredriksodde, för att "gewisse Magazine" 
skall kunna ordnas i Fredriksodde och Flensburg105 

- helt naturligt 
eftersom isen vid denna tid lagt sig och flottan låg i Sönderborg
och Middelfart. Ett uppehåll i magasineringen för flottans behov
gjordes i oktober 1657 på kungens order, eftersom flottan då pro
vianterats i \Vismar,106 men proviantsamlingar till flottarn startades
alltså åter senast i januari. Efter Fyns erövring fick även denna ö
vara. med och bidraga till skeppsflottans proviantering.107 Tyvärr
anges inte var förrådet skulle vara beläget. Att projektet tillmättes
stor vikt kan förstås av, att Fleming talar om sänkande av brand
skatten där, för att de rekvirerade proviantpersedlarna bättre skulle
kunna utgöras.108 

J\ven armen var i behov av förrådsplatser. Om magasin står i in
struktionen för Siltman vid hans tillträde som överkommissarie 
bl. a., att han skall "alle gute obacht und sorgfait tragen, wie die 
Magazinen an gewissen darzu ernandten ohrten mit allerhandt not
dtirfft versorget werden, damit nicht allein die Guarnison erhalten 
sondern auch, auff den Nohtfall die Armee daraus versehen werden 
könne".109 Detta är klart besked: i första hand skulle platsens gar
nison kunna försörjas från magasinet, i andra hand skulle föaåden 
kunna utnyttjas även av armen i övrigt. Det kan tilläggas, att kungen 
i memorialet för Fleming av 9 september 1657 skriver att förråd skall 
samlas på lägliga ställen och finnas till hands vid värvade truppers 
ankomst. 110 

Detta var alltså grunderna för magasineringen till de lantmilitära 
behoven. Det genomgångna materialet ger dock inga antydningar 

105 RR 18/1 1658, RA. 
106 Fleming Karl X Gustav 17/10 1657, Skriv. t. K. M:t., RA. 
107 Siltman - Karl X Gustav 20/2 1658, bil. 3. Skriv. t. K. M:t., RA. Denna 

bilaga anger utskrivningen av proviant i noggrann specifikation. Fleming speci
ficerar ungefär samtidigt vad varje "Reuter dienst Pferd" hade att ge till flott
provianteringen. Fleming - Karl X Gustav 23/2 1658, med bilaga, Skriv. t. 
K. M:t., RA.

108 Fleming - Wrangel 13/3 1658, Skokl. II, fol. voL 62, RA.
Nötter 3 

100 RR 31/8 1657, RA.
tto RR 6/9 1657, RA. 
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om att speciella magasin upprättats för lantmilitära behov. Däremot 
utnyttjades de för skeppsflottans behov inrättade magasinen även av 
armen, varpå bevis påträffats för alla utom Aarhus, A ven tillfälliga 
magasin inrättades. Så skedde exempelvis i september 1657 i Ribe, 
då man väntade 2.000 engelska soldater dit. Förrådet där skulle 
dock, om det inte gick åt till engelsmännen, föras till lägret utanför 
Fredriksodde eller tillbaka till magasinet i Kolding.111 Eventuellt 
inrättades fler magasin i samband med garnisoners inläggande. 

De pi karta A angivna magasinsorterna för första kriget är 
fåtaliga. (Magasin.sorterna på Fyn som inventerades omedelbart efter 
erövringen, avspeglar inte svensk magasinslokalisering utan dansk,) 
Detta kan ha sin grund i brister i det genomgångna materialet. Men 
det är också sannolikt, att endast ett relativt fåtal magasin hann in
rättas under det första kriget. Bristen på magasin på öarna får en 
naturlig förklaring av, att dessa erövrades bara en eller två veckor 
före fredsslutet. På Jylland tycks, som kungens uttalande om flott
magasinen visar, säkerhetsskäl ha inverkat återhållande på inrättan
det av magasin.112 Aven om förhållandena förändrades efter septem
ber 1657, då uttalandet gjordes, var dock de över landet spridda 
trupperna alltför fåtaliga för att inge någon känsla av säkerhet. 

F örsör jningslägct 16 57- 58 

I en ofullbordad sammanställning över regementenas läning och 
värvnings- och rekryteringspenga1· görs även ett överslag över de 
därtill anslagna inkomsterna. 113 Den bör ha tillkommit efter 1 maj 
1658, som anges som den tidpunkt, vartill räkningarna förts fram. 
Sannolikt hör den samman med det avräkningsarbete som Siltman 
höll på med och rapporterade som slutfört i mitten på maj.114 Rubri
ken anger att sammanställningen skall gälla kvarteren i Holstein och 

111 Fleming - Karl X Gustav 22/9 1657, Skriv. t. K. M:t., RA. 
112 RR 6/9 1657.
113 MR 1658/33, fol. lf, KrA. En likartad sammanställning finns i krigshist.

hand!. fr. Karl X Gustavs tid, XVI:4, RA. Den har behandlats av F1ming, De 
svenske udskrivninger i Jylland 1658, Jyske Samlinger, R. 5 Bd. 7 (1947)1, s, 
209 ff. Denna sammanställning är dock gjord i svenska riksdaler och ören (förh. 
1: 48) och ej i danska speciedaler och skilling (förh. 1: 96), som Fussing använder, 

m Jfr ovan s. 29. 
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pä Jylland, men den är inte fullständig di tomrum lämnats pi ut
giftssidan för Kiel-kommissariatet. Uppenbarligen har dess siffror 
ej heller stått till buds för inkomstsidan. På denna finns däremot 
siffror för brandskatt och kontribution från en del fynska städer, 
vilket går utanför den i rubriken angivna begränsningen. Varken ut
gifts- eller inkomstsidan är summerad, och på inkomstsidan är bla
dets siffror ej ens utflyttade i summakolumn, viiket ytterligare un
derstryker sammanställningens oavslutade karaktär. Om summeringar 
utförs blir det för inkomstsidan 698.798 rdr och för utgif tssidan 
699. 148 rdr.

Åtminstone inkomstsiffrorna ger dock inget g0dtagbart uttryck
för absoluta värden, eftersom en stor del av de ingående posterna 
betalats in natura i okända varuslag och sedan omräknats till pengar 
efter okända värderingsnormer. Men inte heller annars är siffrorna 
komparabla. Brandskatten skulle principiellt utgå i reda pengar och 
redovisa,s av kommissarierna, som tidigare visats. Den upptas här 
till 132.502 rdr, en siffra som kan vara missvisande eftersom sam
manställningen tycks bygga på kommissarieuppgifter och åtminstone 
Gutheim anger brandskatter enligt nominella pålagor istället för 
enli5t uppbörd. 153.030 rdr anges ha inkommit fdln landet i reda 
pengar förutom brandskatten. Denna siffra tycks inte innebära 
någon generalisering av vare sig en skatt eller en förvaltningsutgift. 
Den är mycket stor om man får använda brandskattsiffran åt
minstone som jämförelsematerial. Med hänsyn till att i flera andra 
poster också ingår likvida medel tycks den ge underlag för omdömet 
att de reda pengarna spelat en stor roll i krigsekonomin.m 

Trots att inkomstsidan är förstärkt med 60.000 rdr från Stephan 
Gambrotius i Hamburg balanserar räkningen i befintligt skick inte 
riktigt. I praktiken täckte man ofta underskott i det stående rege
mentsunderhållet genom rekvisitioner,110 men tillskottet från Gam
brotius visar, att man inte var främmande för att balansera under
skott med utifrån kommande medel.117 Franska och engelska subsi-

rn Jfr. Sörensons uppfattning för 30-ariga krigets senare skede refererad ovan 
i. 25.

116 Jfr ovan s. 47. 
117 I de enskilda avräkningarna har tillägg med antccknin'gar om tillskott 

'Jtifran (förmodligen vid värvning) skjutits in. 
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dier spelade härvid huvudrollen. De törvaltades i Frankturt och 
Hamburg.118 och det var huvudsakligen värvning, som finaniserades 
därigenom. 119 I början av 1658 får dock Gambrotius och Muller 
order att även skaffa kläder till armens beklädande.12° Kven det 
egentliga Sverige gav vissa bidrag till krigföringen. Förutom natura
bidrag i form av ökad gränsbevalming, utskrivna 1·egementen och 
utrustning för dessa gick även en del kontanter som krigsbidrag, 
dels någon gång till kungen dit-ekt121 och dels till den ekonomiska 
centralen i Hamburg.122 

En indelning av inkomsterna gjordes på ett tidigt stadium. Detta 
måste betyda, att man räknat med en relativt stabil ekonomi. Syste
met tycks ha fungerat tämligen tillfredsställande under hela, det 
första kriget. I viss mån belysande för detta förhållande är den 
diskussion av kvartersfrågor, som fät-ekommer i framför allt Fle
mings och Siltmans men även kommissariers brev till kungen. 

Innan Siltman skickades ut på sin expedition till Jylland för att 
inspektera kvarteren där, fanns tydligen en kunglig plan för kvar
tersfördelningen.123 Men redan 13- oktober kunde Siltman tala om, 
att man alldeles överskattat bondetalet på de dåliga gårdama.124 

Att kvarteren skall bli knappa på Jylland konstateras också i kung
ens memorial för Fleming i början på september, och redan då kal
kyleras med, att man genom en lyckad expedition skall kunna flytta 
över en del av kvarteren till Fyn. 123 Att kungens antagande om en 
viss överbelastning i fråga om kvarter var alldeles riktig, visas med 
full tydlighet av Flemings brev till kungen i mitten på oktober, där 
han påtalar, att kungen assignerat samma områden till flera rege
menten. Fleming har svårt att lösa frågan, hur alla skall få sitt, men 

118 K. M:t. - Gambrotius (och Mliller) t. ex. RR 29/9, 19/11, 28/11 1657,
4/1, 28/1, 1658, Snoilsky t. ex. RR 23/11, 13/12, 21/12 1657, 12/9, 8/10 1658, RA. 

119 Ett flertal order i sldana angelägenheter hösten 1657 till Miiller och Gam
brotius. RR, RA. 

12o RR 13/1 1658, RA.
121 Kammarkollegium (G. Bonde) - Karl X Gustav, 27/8, 1659, Skriv. t. K.

M:t., RA. 
122 T. ex. Kammarkollegium (H. Fleming) - Karl X Gustav 7/J 1657, Skriv.

t. K. M:t., RA.
m RR 29/8 1657, RA.
124 Siltman - Karl X Gustav 13/10 1657. Skriv. t. K. M:t., RA.
12·1 RR 6/9 1657, RA.
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föreslår en utväg. Han säger sig vidare hålla på med projektering 
av kvartersfördelning på Fyn enligt kungens order. 126 Förhållan
dena tycks under hösten inte ha varit mer trängda än att Fleming 
räknade med möjligheten att det fanns gärdar, som man ght förbi 
vid kvartersutdelningarna. Dessa skulle nu sparas för utifrån kom
mande trupp.127 Aven kungen tycks räkna med sådan möjlighet, ty 
han beordrar Fleming i mitten av oktober att ordna kvarter för till
kommande fotfolk men klagar en smula över, att han inte kan ge 
alla värvare som anmäler sig kvarter.123 

I början på november tycks det dock ha varit definitivt fullt i 
kvarteren på Jylland. Då skriver Fleming till kungen, att sedan det 
ankommande infanteriet under Fersen fått den månatliga kontribu
tionen från vissa 100 plogland, av vilkas brandskatt livgardet skall 
ha 5.000 rdr, så finns det inte ett enda plogland kvar pl hela Jyl
land varifrån överste \Vevert kan få sina traktamentspengar. 129 

Senare påpekar Fleming att Gutheim varit tvungen att ge Over
becks och Darmstadts regementen även de adliga gårdarna som 
ju skulle vara reserverade för staberna - därför att de kungliga och 
kyrkliga inte ville räcka till.130 

Fyn tycks inte heller ha blivit den inkomstkälla man från början 
räknat med. Det är naturligt, att de danska förbanden hunnit suga 
ur landet en hel del. Ett speciellt problem vållades enligt Siltman av 
att Karl X Gustav tydligen bestämt, att staberna skulle ha företrä
de vid utdelningen av de fynska kvarteren. Siltman framhåller, att 
de 120 "reuterdienste" - beskattningsenheten - per kavallerirege
mente, som har kunnat uppbringas där, är alldeles för litet. Regemen
tena klagar, att de varken kan få fourage eller underhåll ur kvarte
ren, som är alldeles rninerade,131 

I Struves kommissariat var det redan från början svårigheter, då 
hela armen var tvungen att tåga igenom där. Genom de kontinuer
liga värvningarna blev det heller inte bättre med tiden. I slutet 

126 Fleming Karl X Gustav 12/10 1657, Skriv t. K. M:t., RA. 
127 Fleming - Karl X Gustav 22/9 1657, Skriv t. K. M:t., RA. 
128 RR 10/10 1657, RA.
129 Fleming - Karl X Gustav 5/11 1657, Skriv. t. K. M:t., RA.
13° Flcming - Karl X Gustav 12/1 1658, Skriv. t. K. M:t., RA.
m Siltman Karl X Gustav 5/3 1658, Skriv. t, K. M:t., RA. 
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på 1657 klagar han, att det är så trångt i kommissariatet, att det 
knappt är möjligt att logera folk så tätt. Vissa trupper härjar också 
i trakten - det gäller framför allt W aldecks - och han anser enda 
möjligheten att få slut därpå vara, att man. ger dem bättre kvarter 
och driver in vad de har att fordra.132 Han får prompt svar av 
kungen att kvartera in Waldecks trupper säkrast möjligt.133 

Ingenting i de refererade diskussionerna tyder på, att några extre
ma. svårigheter förelegat att få det uppgjorda ekonomiska systemet 
att fungera. Motsvarande diskussioner under andra ktiget ger en an
nan bild. Vissa avsteg har tydligen skett även under det första kriget, 
och landet har uppenbarligen blivit utsuget inom vissa områden. Det 
innebär, att regementena inte alltid fått sin läning så helt och i rätt 
tid som man skulle förledas att tro av den förut omnämnda samman
ställningen av regementsavräkningar. Likväl har de själva haft in
tresse av att pressa ut mer än de hade rätt till, när det var möjligt. 

II 

Organisationen 

När den svenska krigsledningen i augusti 1658 bröt freden med 
Danmark, kunde man återknyta till ett i det stora hela intakt för
valtningssystem från förra kriget. Endast Själland och en del av 
småöarna. hade fullständigt utrymts av svenskarna. Fyn och Jylland 
var fortfarande i strid med Roskildefredens bestämmelser - be
satta av svenska trupper och försedda med svensk försörjningsorga
nisation för dessa. Visserligen hade organisationen decimerats efter 
freden. Enligt fredsfördraget skulle försörjningen av de svenska 
trupperna ske genom dansk förmedling.134 Men man hade överallt 
erfarenheter att återknyta till, och organisationen återuppbyggdes 
utan tidsutdräkt. 

Själva krigskammaren med dess personal kvarstod som förut. En 
väsentlig förändring vidtogs dock därigenom, att förvaltningsområ-

1:12 Struve - Karl X Gustav 26/12 1657, Skriv. t. K. M:t., RA. 
rna RR 1/1 1658, RA. 
13� Samarbete mellan danska och svenska kommissarier anbefalldes i fredstrak

taten. Hist. tidskr. för Skåneland, 3 (1908-9), s. 138. 
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det uppdelades mellan Fleming och Siltman så, att den förre svarade 
för Själland och småöarna, medan den senare fick huvudansvaret 
för Jylland och Fyn.135 

Fleming vistades naturligt nog så gott som hela kdget i lägret 
utanför Köpenhamn men företog åtminstone någon inspektionsresa 
i de kommissariat, som var underställda honom. Siltman hade sin 
huvudort i Aarhus, tills han vid månadsskiftet september/oktober 
flyttade över till Odense på Fyn under hotet av uppror i Vendsyssel 
och de danska allierades framryckning. Där förblev han tills ön in
togs av fienden, varvid han tillfångatogs.136

Under hösten 1658 var Anders Appelbom - bror till residenten 
i Haag, Harald Appelbom - som krigskammarråd stationerad på 
Fyn� Där förestod han krigsförsörjningen tillsammans med öns kom
missarie. Då den jylländska förvaltningen brutit samman och Silt
man kommit till Fyn, hade Appelbom tydligen en tid uppsikt över 
Fredriksoddes försörjning, innan han i december utnämndes till krigs
kommissarie vid armen i Norge.137 

Krigskommissariatorganisationen undergick stora förändringar (se 
karta B. Under hösten 1658 omöjliggjordes tjänstgöringen i de 
jylländska kommissariaten till en del på grund av de danska allie
rades framryckning men framför allt på grund av de resningar bland 
folket, som förekom i anledning av densamma. Struve blev i decem
ber förnrdnad till krigskommissarie över Fyn i stället för över kiel
området.138 Han innehade denna tjänst, tills fienderna i slutet av 
1659 intog även Fyn, varvid han enligt uppgift blev tillfångatagen.139

Freys namn försvinner ur arkivmaterialet under hösten 1658. Jovius 
tycks ha utrymt sitt kommissariat vid månadsskiftet september/ok
tober 1658.140 Gau kan antas ha utrymt Vendsyssel vid ungefär 

135 Direkta order härom saknas, men i praktiken framglr uppdelningen klart.
130 Siltman - Karl X Gustav 18/12 1659 och 1/1 1660, Skriv. t. K. M:t., RA.
m RR 15/9, 19/9, 27/9, 4/10, 15/10, 20/10, 15/11 och 4/12. Sistnämnda datum 

ges krigskommissarieförordnandet i Norge och 15/11 beordras Appelbom uppdra 
direktionen "des daselbigen Cammerwesens" lt Siltman. 

tas RR 16/12 1658, RA. 
mo Citat i Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor IV, s. 583 f. Citatets pro-

veniens anges inte. 
146 H. Pa11lsen, Aalborg stift besat av de svenske 1658, Jyske Samlinger, R. 5, 

Bd. 7 (1947), s. 222. 
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samma tid. I mars 1659 utgick ett meddelande från kungens kansli, 
att Gaw skulle få tvingas till betalning av de tre tusen riksdaler 
ransonspengar, som han enligt tidigare order skulle utge till överste 
Seher. Gaw var alltså fortfarande ansvarig föl' den vendsysselska 
kassan. Ordalagen i det nämnda brevet till Seher tyder på att Gaw 
- enligt kungens uppfattning - givit sig av utomlands och under
låtit att göra upp räkningen efter sig. 141 Gaw försvarar sig mot så
dana beskyllningar i ett brev från Odense i april 1659. Han hade
efter en tids sjukdom åter infunnit sig i Danmark och hade redan
tidigare redovisat för Rosenacker i Wismar. Han hade blivit satt i
arrest av Seher och Sulzbach men vädjar till kungen att få komma
till honom och försvara sig.142 

I mitten på augusti 1658, vid början av andra kriget, förflyttades 
Gutheim av okänd anledning till Fyn.143 Hans forna kommissariat 
över Västjylland övertogs i stället av Köler, som tidigare snöpligen 
blivit avpolletterad från det vendsysselska kommissariatet;H4 Inte 
heller på Fyn blev Gutheim bofast någon längre tid. Det förefaller, 
som om något samband skulle föreligga mellan hans frånträdande av 
befattningen på Fyn vid Struves övertagande av krigskommissarie
posten och Siltmans ungefär samtidiga övertagande av "dispositionen 
över kammarväsendet där". H5 Till dess Fyn erövrades av de danska 
allierade var det dessa, som hade hand om öns affärer. 

Själland delades i två kommissariat redan den 24 augusti 1658. 
Den tidigare i Pomerellen som krigskommissarie verksamme146 Mar
tin Schilling fick då Själlands västliga del som sitt område. I ut
nämningsbrevet anges sex län som honom tillhöriga, nämligen Ant
vortskovs, Korsörs, Kalundborgs, Drageholms och Holbaeks. Det 

141 RR 17/3 1659, RA. 
m Gaw - Karl X Gustav 14/4 1659, Skriv. t. K. M:t., RA. 
ua RR 12/8 1658, RA. 
1

<14 Köler säger, att han övertog kommissariatet i augusti, stl ingen bör kunna
ha innehaft kommissariatet mellan dem. Mellan kommissariaten hade Köler tjänst
gjort som fältbokh/lllare vid krigskammaren. Kölers ämbetsberättelse, Militie- och 
kommissarieräkenskaper fdln Karl X Gustavs krig, 1660:4, KA. 

145 Siltman säger sig på kungens order skola återuppta "die Disposition dess 
hiesigen Cammerwesens". Siltman - Karl X Gustav 7/12 1658, Skriv. t. K. M:t., 
RA. Strax före hade Appelbom frånträtt detta på kungens order. 

Ho Kölers ämbe'tsberättelse, Militie- och kommissarieräkenskaper fr:l.n Karl X 
Gustavs krig 1660:4, KA. 
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län, som i uppräkningen följer sist och antingen bör ha legat i in
landet eller norr om de uppräknade, har ej varit möjligt att identifie
ra.147 Samma dag som Schilling utnämndes även Hans Heinrich 
Schor. Hans kommissariat blev Själland utom de län, som Schilling 
redan tilldelats.118 

En förändring i denna uppdelning blev det i februari 1659, då 
orterna Korsöi·, Slagelse och Skelskör överläts till Jonas Gutsloff i 
samband med att denne ånyo utnämdes till kl'igskommissarie.149 Han 
hade strax före freden i Roskilde utnämnts till kommissarie över Fyn 
men inte återfått denna ställning vid det andra krigets början, Då 
hade han i stället utnämnts till tullförvaltare (i en hel del befall
ningar tituleras han emellertid "kommissarie") i Nyborg.150 I sin nya 
krigskommissariebefattning fick han en speciell uppsikt över far
koster, som gick mellan Korsör och Wismar och över fortifikations
arbetena i Korsör.151 Korsör-kommissariatet uppdrogs i september
1659 i stället åt Johan Huttner.152 Det är sannolikt, att Gutsloff fort
farande var i svensk tjänst, ty efter Huttners utnämning följer en 
befallning till Huttner, att han skall låta Gutsloff få behålla några 
kvarter.153 

Under andra kriget kom Lolland, Falster och Mön i svensk hand 
efter erövring i april-maj (Nakskovs fästning dock först den 15 
juli) 1659. Jakob Gutheim var då redan utnämnd till krigskomm.is
sarie över dessa öar.154 När Gutheim i maj 1660 drog sig tillbaka 
från kommissariatet - det tycks som om han då definitivt lämnat 

147 RR 24/8 1658, RA.
14s RR 24/8 1658, RA.
149 RR 22/2 1659, RA. Där st/l.r: "die öhrter Schlagels, Corsör und Schelschow".
15o RR 17/8 1658, RA. 
151 RR 22/2 1659, RA. 
152 RR 8/9 1659, RA. Huttner hade uppehållit tjänsten som krigskommissarie

pil Lolland-Falster ända till andra krigets utbrott. D1l. hade han blivit tillfånga
tagen och befriades först efter dessa öars erövring 1659. Huttner - Karl X 
Gustav, Skriv. t. K. M:t., RA. 

153 RR 14/9 1659, RA. Ännu i december 1659 f/l.r Gutheim order att ge kvarter
åt Gutsloffs efterlämnade hästar och folk på Falster. RR 17/12 1659, RA. Guts
loffs vidlyftiga bevarade brevsvit till kungen slutar den 3/9 1659 uran antydan · 
om förändring i tjänstgöringen, Skriv. t. K. M:t., RA. 

154 RR 13/2 1659, RA. Under mellantiden mellan de fynska och lolländska 
krigskommissariaten fullgjorde Gutheim en speciell kommission i Köge. 
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svensk tJanst - efterträddes han, liksom när han lämnade Ribe
kommissariatet, av Köler.1 55 

K ven Langeland tycks ha lagts under en krigskommissaries för
valtning. I riksregistraturet saknas brev härom, men det är antag
ligt, att den Christoph Bareuth, som Siltman på ett ställe nämner 
som kommissarie på Langeland,156 förordnats - mer eller mindre 
informellt - omedelbart efter öns erövring i slutet på mars 1659. 
Knnu i slutet på april klagar han över, att han inte fått någon rik
tig utnämning med instruktion och fastställd lön.157 Det är dock 
möjligt, att han ansågs inneha en mer underordnad post än en krigs
kommissaries, ty många gånger kallas också andra underordnade be
fattningshavare för "kommissarier". Uppenbarligen ansåg Bareuth' 
ha haft huvudansvaret för Langelands administration. 
det speciella uppdrag han tidigare haft i Vendsyssel158 vara likvär
digt med befattningen över Langeland.159 Bareuth tycks - trots nå
got slags speciellt uppdrag till Fredriksodde - ännu i juli ha haft 
huvudansvaret för Langelands administration.160 

S!eärpt försörjningsläge 

Vid ingången till det andra danska kriget kan det tyckas, som 
om den svenska krigsförvaltningen hade ett ännu bättre utgångsläge 
än ett år tidigare. Inga omfattande nyvärvningar hade nu företagits 
och inga speciella summor därmed bundits för rekryterings- och värv
ningsbehov. De bundna utgifterna var alltså begränsade till armens 
och stabernas underhåll, och de löpande utgifterna bör ha varit unge
fär som under förra kriget. 

På inkomstsidan var läget däremot betydligt försämrat. Lan-

ii;r, Något tttnämningsbrev för Köler har ej kunnat uppspåras i RR. Han säger 
ocksll. själv i sin ämbetsberättelse, att han utnämnts av Flerning pft Sulzbachs order. 
Detta utnärnningsbrev av 10/5 1660 finns i avskrift bland Kölers papper (fol. 58). 
Militie- och kornmissarieräkenskaper från Karl X Gustavs krig 1660:4, KA. 

156 Siltman Karl X Gustav 30/4 1659, Skriv. t. K. M:t., RA.
1•7 Bareuth - Karl X Gustav 30/4 1659, Skriv t. K. M:t., RA.
158 Bareuth - Karl X Gustav 8/10 1657, Skriv. t. K. M:t., RA.
m Bareuth talar om att han varit kommissarie i två år utan instruktion och 

"gage". Han hade t. o. m. själv flltt utge lösepenningar för att bli fri ur fängen
skap. Bareuth - Karl X Gustav 30/4 1659, Skriv. t. K. M:t., RA. 

160 Bareuth Karl X Gustav 28/7 1659, Skriv. t. K. M:t., RA. 
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det var redan fr1n början utmattat och utplundrat. Det är naturligt 
att försörjningsuppgiften därigenom kom i ett svårare läge. 

För att få någon uppfattning av hur förvaltningsorganisationen 
lyckades med lösandet av sin huvuduppgift, armens försörjning en
ligt Karl X Gustavs förordningar, är man helt hänvisad till den bild, 
som korrespondenserna mellan Fleming, Siltman, kommissarierna och 
kungen kan ge. Då förvaltningspersonalen haft ett visst behov av 
att få kungen övertygad om det rättmätiga i deras krav på bistånd i 
nödsituationer, kan de ha målat ut läget något värre än det var. 
Men å andrn sidan bör det ha ansetts fördelaktigt att kunna visa 
goda resultat av förvaltningen, varför den förra synpunkten inte Hl.r 
drivas för långt, 

Struves Kiel-kommissariat var redan tidigare hårt åtgånget. Det 
blev inte bättre, då det nya kriget utbrutit, och då upprepar han sina 
klagomål.161 Han har inte kunnat ge regementena mer än 2/3 av 
vad de hade att fordra enligt den kungliga kammarordningen, och 
därför har kvartersfrågan i stället lagts i händerna på pfalzgreven 
av Sulzbach.102 Liknande förhållanden rådde efter det nya krigsut
brottet även på andra håll. W rangel klagar att hans egna och andra 
trupperpå Själland blivit illa åtg?tngna genom ideliga genommarscher 
av tydligen bristfälligt organiserat folk.163 

Visserligen hade kungen i början av andra kriget uttryckt önske
mål, att regementena inte skulle besvära sig över de kvarter, som de 
tilldelades. Detta står uttryckt i installationsbrevet för Gutheim som 
kommissarie över Fyn och hörde inte till det vanliga formuläret,164 

vilket kan tyda på, att kungen redan tidigt förutsåg underhållssvä
righeter. Denna önskan efterlevdes alltså inte ens av riksamiralen 
själv. Redan i början av kriget p?tpekade Struve som nämnts, att 
kvarteren i hans kommissariat inte räckte till för regementenas trak
terande enligt förordningen. Detta var inte enastående. I september 
har Fleming anledning att framhålla att Köpenhamns och Roskildes 
län är så illa åtgångna, "das auch das allergeringste dem Landes-

m Struve - Karl X Gustav 2/7 1658, Skriv. r. K. M:t., RA. 
162 Struve - Karl X Gustav 30/8 1658, Skriv. t. K. M:t., RA.
163 " ••• rag-täglichen durchmarchen der hin und her streitender Völcker ... " 

\Vrangel - Fleming 23/8 1658 (koncept) Skokl. II fol. vol. 62, RA. 
1oi RR 12/8 1658, RA.
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Volck nicht mehr kan auffgebi.irdet vcrden".165 Och i november 
tycks situationen ha blivit prekär vid fältlägret utanför Köpenhamn. 
Schilling skriver, att det är omöjligt att få ut både brandskatt och 
förplägnad, därför att kvarteren är så ruinerade.106 Fleming gjorde 
extra uttaxeringar från stabskvarteren för att i någon mån upphjälpa 
regementenas behov. Dessa fick nämligen knappt från sina egna 
kvarter vad de behövde för sin dagliga konsumtion. 167 Någon av
löning från kvarteren i form av läning enligt den kungliga förord
ningen var det alltså icke längre fråga om. Detta var bara upptak
ten till de nedslående informationer om läget på kvartersfronten, som 
sedan skulle följa. I mars 1659 skriver Schilling till Dahlberg, att 
det är att beklaga att regementena ligger så tätt kvarterade, att både 
de och invånarna lider nöd.168 Att de dåliga fö1·hållandena och kvar
terens förstöring berodde på att regementena låg alltför trångt, be
tonar Schilling åter något senare och skjuter därvid skulden på sina 
överordnade, som delat ut kvarteren.169 

Efter missväxtsommaren 1659 blev förhållandena, naturligtvis icke 
bättre. Niigon lättnad måste dock expeditionen till Lolland ha gi
vit. I maj skriver Fleming, att de därigenonm ledigblivna kvarteren 
skall delas ut till de övriga eftersom de klagat på att kvarteren varit 
för små.170 Alla dessa kvarter delades dock inte ut, utan somliga spa
rades för reservändamål.171 De reservsatta tycks dock åtminstone del
vis ha varit ganska ruinerade, ty Fleming framhåller i september, att 
två regementen inte kan få ut sitt underhåll av sina kvarter och 
att de, som skulle varit reserv, är ruin:erade.172 Den lättnad, som 
skulle ha uppstått genom att en del regementen förflyttades till Lol
land, tycks ha blivit mycket kortvarig. Detta kan ha haft sin orsak 
i både missväxten och landets hårda belastning med kvarter, men 
missväxten ensam kan förmodligen inte anses som tillfyllestgörande 
förklaring till armens betryckta läge. Redan i oktober säge1· sig 

165 Fleming Wrangel 21/9 1658, Skokl. II, fol. vol. 62, RA.
mo Schilling - Karl X Gustav 2/11 1658, Skriv. t. K. M:t., RA. 
167 Fleming - Karl X Gustav 29/11 1658, Skriv. t. K. M:t., RA.
168 Schilling Dahlberg 13/3 1659, Dahlbergs saml., RA.
100 Schilling - Dahlberg 24/3 1659, Dahlbergs sam!., RA.
17
° Fleming Karl X Gustav 7/5 1659, Skriv. t. K. M:t., RA.

171 Bilaga med kvartersförteck'ning till Fleming - Karl X Gustav 14/6 1659,
Skriv. t. K. M:t., RA. 
172 Fleming - Karl X Gustav 15/9 1659, Skriv. t. K. M:t., RA.
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Bro som markerar "den gamle Oksevei" i södra ]yl/and, en av 
svenskarna 1mder danska krigen flitigt använd transportväg. 
- Foto från Krigshistoriska avdelningens exkursion till dessa
trakter våren 1955.

kungen ha hört, att kvarteren på Själland är mycket illa åtgångna.173 

På vintern har läget enligt Schillings beskrivningar blivit synnerligen 
skärpt. Han framhåller att förhållandena nu blivit mycket föränd
rade sedan sommaren, många bönder har blivit. ruinerade och kan 
inte ge sina andelar, och han konstaterar - även nu med en viss 
oppositionell tendens mot de :5tyrande --:-, att en ny kvartersfördel
ning vore befogad.m Någon vecka senare skriver han som en förlda-

173 Till Fleming RR 9/10 1659, RA.
174 Schilling - Dahlberg 7/2 1660, Dahlbergs saml., RA.
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ring till att rekvisitionerna fungerar d:Uigt, att bönderna inte själva 
har något bröd i huset och än mindre kan ge soldaterna något. Det 
förefaller som om han menade, att den ordinarie kvartersbördan 
borde gå i första hand och att läget gjorde även den otillräcklig för 
soldaternas behov,m Bakom dessa utlåtanden kanske man dock kan 
spåra en viss tendens till självförsvar för det dåliga utgörandet av de 
rekvisitioner, som gällde befästningsväsendet och som Schilling hade 
iltt svara för från sitt kommissariat. 

Att förhållandena inte varit bättre på Lolland kan 1ban förstå av 
Karl X Gustavs ampra tongångar i· ett brev till greve Dona, som då 
tycks ha haft överbefälet på ön. Kungen skriver att han genom ge
neralkvartermästare Gorgas fått reda på, hur illa det stod till med 
kvarteren på Lolland, vilka ruinerats fullständigt genom omkring
strövande partier. Alla har haft sina tankar på Tyskland och man 
har "die quartiere weniger den nichts conserviret". De som förövat 
plundring av kvarteren vill han skall ställas till ansvar därför.176 

I ett följande brev är kungen tvungen att anbefalla omfördelning av 
kvarteren på Lolland på grund av den omfattande förödelsen.176• Nå
got bättre tycks tillståndet ha blivit framåt våren åtminstone på 
Själland. Där blev också en hel del kvarter lediga genom att hov
staten liksom generalissimus efter kungens död berövades sina om-
dl.den. Fleming betonar dock att det förbättrade tillståndet endast 
kan vara om gräset vill börja växa. Naturahushållning var självklar 
och nödvändig vid armen. Fleming föreslår därför pengai- till förrn/in 
för rikstygmästare Stenbocks. änka i stället för att hon skulle få 
njuta av de kvarter, som hennes make haft. Hon kan nämligen lika 
gärna ta emot 300 rdr, "hiessigen Orthen aber ist keinen Regim. 
mit geldtmitteln alsso geholffen, sondern miissen nothwendig der 
fourage halber mit Landtquartieren versehen werden".177 

Under andra kriget tycks åtminstone på Själland de adliga går
darna ha varit reserverade som stabskvarter. Fleming skickade sohl
maren 1659 en lista till kungen över alla adliga gårdar på Själland, 
som utassignerats. Där konstaterar han också, att 1/4 av stabskvar-

175 Schilling - D ahlberg 16/2 1660, Dahlbergs sam!., RA. 
110 RR 3/12 1659, RA.
11o,. RR 13/12 1659, RA. 
177 Fleming - Karl X Gustav 21/3 1660, Skriv. t. K. M:t., RA. 
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teren skulle ha avträtts till de trupper, som kom från Fyn men att 
detta ännu icke skett i full utsträckning.178 På våren 1660 fick även 
en del stabstjänstemän sina kvarter indragna. Det skedde enligt 
Fleming för att lindra nöden bland militien.179 

Omdisponering av gamla och anskaffande av nya inkomstkällor 

Den fråga, som genast uppställer sig är, vad de ansvariga männen 
i krigsförsörjningsorganisationen vidtog för åtgärder för att lösa de 
nya underhållssvårigheterna. Man handlade i huvudsak efter två 
linjer: man omdisponerade gamla inkomstkällor och man sökte skaf
fa nya, 

Kontributionen användes redan tidigare direkt för armens för
sörjning. Städerna hade under första kriget i allmänhet fått ingå i 
kvartersväsendet. Under andra kriget hände sådant också, huvud
sakligen i krigets slutskede på Själland, som då ensamt skulle bära 
hela bördan av den svenska belägringsarmen. Men städernas kontri
bution utnyttjades även, liksom förmodligen under första kriget, för 
speciella ändamål. Sådana var framför allt magasins förseende med 
olika förnödenheter som bröd, öl osv.180 Även under det andra dans
ka kriget spelade nämligen magasinen en stor roll i krigsförsörjning
en. Den framgår av de täta visitationer av förråden, som då ägde 
rum. Det är möjligt, att skillnaden i magasinstäthet mellan första 
och andra kriget härigenom blivit överdriven (se kartorna A och B). 
Men den starka koncentrationen av trupper i Danmarks östliga. de
lar under andra kriget gjorde det dels möjligt ur säkerhetssynpunkt 
dels nödvändigt av underhållsskäl att inrätta många magasin. Flera, 
särskilt de i Helsingör, Korsör och Nyköbing, tycks främst ha varit 
avsedda för flottan, det sistnämnda enbart för mindre fartyg. 181 

178 Fleming - Karl X Gustav 16/7 1659 (bilaga), Skriv. t. K. M:t., RA. 
Bilagan bär överskriften: "Nöthige Erklehrung einiger, die stabsquartiere, so in 
denen Adelichen Höfen undt Giittern in Seelandt bestehen, angehende puncta". 
Det är alltså fullt klart, att adelsgårdarna var reserverade som stabskvarter. 

17° Fleming - Karl X Gustav 1/3 och 3/3 1660, Skriv. t, K. M:t., RA. 
180 Exempel ger Nyköbings stad i slottsförva!taren Tore Bruns provianträken

skaper, MR 1657/31, fol. 806-55, KrA. 
181 Helsingörs stads räkenskaper över den månatliga kontributionen, Militie

och kommissarieräkenskaper från Karl X Gustavs krig 1660:1, KA: Jonas Guts
loff - Karl X Gustav (passim), Skriv. t. K. M:t., RA; T. Bruns provianträken
skaper (fol. 806-55) och sko-, strump-, skjort- och handskräkning (fol. 1096-99), 
MR 1657/31, KrA. 
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Medan kontributionen kom att i stort sett utnyttjas på samma sätt 
under andra kriget som under första, blev däremot brandskatten 
föremål för en radikal omdisponering. Den var ju inte som under 
första kriget bunden till betalning av rekryteringspengar. Den har 
dock uttagits även av områden, som fullgjort brandskatt under första 
kriget, men där tycks den ha satts lägre under andra kriget.182 

I de områden, där det varit möjligt att kontrollera några räken
skaper, tycks brandskatten ha fullgjorts ordentligt. Det gäller stä
derna på Lolland och Falster, men andelen in natura har höjts på 

kontantbetalningens bekostnad.183 Förhållandet mellan natura-betal
ning och penningbetalning tycks alltså här ha varit flytande, vilket 
i viss mån strider mot Olsens motsatta iakttagelse, stödd på att 
Köges brandskatt skulle ha höjts från 8.000 till 10.895 rdr vid be
talning in natura.184 

- Av Schillings summariska räkenskaper är 
det omöjligt att avgöra, om det han anger som städernas brandskatt 
är allt som dessa betalt som brandskatt eller endast en del. Hans 
siffror är 1480: 11 rdr för Holbaeck, 984: 24 i pengar, silver och 
koppar för Kalundborg och 393 i pengar och samma varuslag för 
Nyköbing.185 Dessa siffror kontrasterar starkt mot dem, som fram
dragits från en svensk lista över planerad brandskatt från dessa 
städer. Listan, som är odaterad, torde ha uppgjorts under andra kri
gets tidigare skede. Den anger för Holbaek 4000, för Kalundborg 
4000 och för Nyköbing 8000 rdr186 

Det finns mycket som talar för att utkrävandet av brandskatten 
skulle mött större svårigheter på Själland än annorstädes under det 
andra kriget. Detta förklaras genom de täta kvarteren där och där
med sammanhängande utarmning av de assignerade områdena. Då 
brandskatten icke längre användes till regementenas egen förmån, 
var dessa ointresserade för indrivningen innan de fått ut vad de hade 

182 Paulsen, a.a., s. 218, gällande Jovius kommissariat. 
183 Gutheims räkenskaper 1659-60, Lit. G, fol. 20-71, MR 1657/31, KrA.
m Olsen, Tre !ange år, s. 157. På grund av bristen på källredovisning fra.mgllr 

det inte av Olsens framställning, om differensen skulle låta sig förklaras genom 
antagandet att s,,enskar och danskar använt olika värderingi,normer vid natura
betalningars omräkning till pengar. 

185 Martin SchiHings räkenskaper 1658-60, Strödda räke·1skaper rörande Sve
riges krig i utlandet, vol. 13, KA. 

186 Löst pappei: i Krigshist. hand!. fr. Karl X Gustavs tid, XVI:4, RA. Jfr 
Olsen, Tre !ange år s. 167 f. 
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att fordra, dvs. kontributionen, som utgjorde deras läning. Det kunde 
enligt vad som tidigare klargjorts endast sällan bli fallet. Då t. ex. 
Schilling klagar över omöjligheten att få in brandskatten, gäller det 
sådan som skulle användas till magasins upprättande. Han anger 
också regementena, som hindret för dess indrivande. 187 

Samma hinder mötte inkrävandet av rekvisitioner. Vad dessa be
träffar tycks även det utarmade folket ha ställt till svårigheter. 

Rekvisitioner tycks i praktiken ha kunnat avse varje slag av per
sedlar, som svenskarna hade behov av. Siltman rapporterar t. ex. om 
ett misslyckat försök att rekvirera hö. Detta tycks ha strandat på 
folkets motstånd.188 Fleming föreslår under den ur försörjningssyn
punkt hlirt ansträngda våren 1660, att man genom att rekvirera häs
tar från präster och städer åter skall göra ungefär 500 avsuttna ryt
tare beridna. 189 

Huvudparten av rekvisitionerna under andra kriget gällde forti
fikationsarbetet på Själland, framför allt på Kronborg. Man rekvi
rerade från de omgivande kommissariaten de materialier, som behöv
des, och kommissariaten skulle tydligen ha hand om utgörandet. 190 

Vad som rekvirerades var vagnar,191 olika slags trävirke och verk
tyg.192

Vad man i första hand behövde vid fortifikationsarbetena var 
yrkeskunniga arbetare, och det var främst sådana som rekvirerades 
jämte underhåll för dem. Orderna härom utskickades åtminstone 
stundom av Fleming.19» Det var förmodligen han, som fördelade bör-

187 Schilling - Karl X Gustav 2/11 och 29/11 1658, Skriv. t. K. M:t., RA.
188 Siltman Karl X Gustav 27/7 1659. Skriv. t. K. M:t., RA.
18° Fleming - Karl X Gustav 1/3 1660. Skriv t. K. M:t., RA. 
ioo Fleming säger sig ha mottagit kungens order om anskaffande av material

till fortifikationsarbetena i brev till kungen 11/7 1659. I brev till Karl X Gustav 
från Kalundborg 30/7 1659 och Korsör .1/8 1659 klagar han på kommissariernas 
där - Schillings och Gutsloffs ·-- sätt att sköta rekvisitionerna. De har varit 
för snälla och inte velat göra något emot, varigenom tjänstens krav eftersatts. 
Skriv t. K. M:t., RA. 

101 Dahlberg hade klagat på försörjningen med vagnar och trävirke till ar
betena i Kronborg och Fredriksborg. Fleming betygar, att mycket fanns till hands 
20 dagar efter orderns ankomst. Fleming - Karl X Gustav 24/1 1660, Skriv. t. 
K. M:t., RA.

192 Bräder, stänger, skyfflar, spadar och skottkärror nämns i brev Schor - Dahl
berg 27/3 1659, Dahlbergs sam!., RA. "Fasiner, Pllhlar och Pallisader" nä1nns i 
Fleming - Karl X Gustav 22/10 1658, Skriv. t. K. M:t, RA. 

103 Schitling - Dahlberg 21/2 1660, Dahlbergs sam!., RA.
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dorna över Själland. Det finns också i några av Schors brev listor 
bevarade, som säger vad olika städer skulle leverera för hantverkare. 
Helsingör skulle vid ett tillfälle bestå timmerman, vagn- och hjul
makare, murare och grnvsmed, alla mästare med vardera två gesäl
ler.1111 Fredriksborg fick vid samma tid befallning att bestå med smed, 
timmerman och hjulmakare med vardeta en gesäll och en murnr
mästare med två gesäller, och Slangerup att leverera en smed, en 
hjulmakare, en murarmästare med två gesäller och en timmerman 
med en gesäll.105 

Det var inte små kvantiteter varor och folk som åtgick till forti
fikationsarbetena. Då proviant- och materialleveranserna också la
des på de vid denna tid både små och utarmade kvarteren, är det 
inte förvånansvärt, att militären knorrade. Det finns gott om exem
pel på invändningar från militärt håll. Schor klagar över, att han 
inte lyckats med inkrävandet av det trävirke, som Fleming krävt 
in från hans kommissariat, därför att regementsöversten i fråga 
själv vägrat att godta rekvisitionen.196 Schilling betygar också dessa 
svårigheter. Han hade själv uppfordrat regementskvartermästaren 
vid Overbecks regemente att utgöra, vad som var pålagt, men denne 
hade svarat, att hans överste hade befallt honom, att han bara skulle 
skaffa proviant tiil lägret för att inte ryttarna skulle omkomma. 
Schilling hade också på andra ställen blivit hindrad av regements
kvartermästarna och undrar vad han skall göra, då han inte kan 
tvinga eller straffa dem.197 Att just regementskvartermästarna, som 
hade hand om kvarterens förvaltning åt regementena, utgjorde det 
stora problemet i dessa sammanhang, fick även Fleming direkt er
fara. Han meddelar, att han satt överste Hesterreichs kvartermästare 
i arrest, för att denne visat sig motspänstig, när det gällde utlevere
randet av arbetare. Han frågar kungen, vad han skall göra med 
denne kvartermästare och andra sådana, som betedde sig på samma 
sätt. 108 

194 Schor Dahlberg 27/3 1659, Dahlbergs saml., RA. 
195 Schor - Dahlberg 4/4 1659, Dahlbergs sam!., RA. 
196 Schor - Dahlberg 12/1 1660, Dahlbergs sam!., RA. ·
107 Schilling Dahlberg 2/11 1659, Dahlbergs sam!., RA. 
108 Flcming - Karl X Gustav 15/7 1659, Skriv. t. K. M:t., RA.
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ProviantkNrroi- från Karl X Gustavstiden. 
Efter P14endorf. 

Även en del av rekvisitionerna skedde dock för täckandet av sol
daternas direkta behov. Det gällde framför allt de rekvisitioner av 
skm och strumpor, som ägde rum vid upprepade tillfällen.199 

I själva försörjningssystemets uppbyggnad med regementena som 
den myndighet, som skulle uppbära vissa förmåner de själva hade 
att njuta, låg alltså en väsentlig svårighet för förvaltningsorganisa
tionen. Det gick inte att med framgilng belasta de områden, som var 
assignerade som kvarter åt regementen�, med nya pålagor, utan att 
regementena först tillfredsställts. Det är att märka, att i krigskam
marorganisationens klagomål till kungen regementenas hindrande 
verksamhet framhålls långt mer än invånarnas. Naturligtvis bott
nade svåtigheterna ytterst i befolkningens oförmögenhet att klara 
försörjningsbördan. Men det är svårt att av det svenska materialet 

100 Fleming - Karl X Gustav 22/10 1658, Siltman - Karl X Gustav 22/9
1659, Siltman - Karl X Gustav 10/11 1659, Skriv. t. K. M:t., RA. 
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dra några slutsatser om denna skatteoförmågas omfattning, då rege
mentena hade all anledning att framställa den som stor och kom
missarierna - i den mån de hänvisar till sådana omständigheter -
kan vara avhängiga av en utbredd vilja att vara regementena till 
lags. Schillings klagomål över svårigheter tyder också på respekt 
för dem.200 Och det är med avseende på sådana förhållanden i sam
band med rekvisitionerna till fortifikationsarbetena, som man bör se
Plemings uttalanden om ett par kommissarier, att de varit för und
fallande och velat stå på god fot med alla.201 

När förhållandena var sådana, är det föga underligt, att Pleming 
övade påtryckning på Sten Bielke i öresundstullsfrågan. En ny in
komstkälla av den storleksordningen skulle ju lösa många av hans 
problem. Visserligen tycks den ha varit avsedd för munderingsbehov 
enligt Flemings något optimistiska - uttryckssätt till Bielke: 
"Eftersom man de penningar, som de scheppen kunde giffua i tull så 
högheligen behöffwer till vpmonteringh af Armen, huartill Öre
sundische Tullen förordnadh ähr, så bedher iagh min H. K. Schwå
gher behagade så myckett mehra giöra sin flijtt, att hollendarna be
wilia må, att de her i sundet afleggia sin tull". 202 

Helt beroende av inkomsterna från Danmark blev han emellertid 
inte för läsandet av armens beklädnadsfråga. En annan möjlighet att 
undvika höjda skatter var ju anskaffande av medel utifrån, i detta 
läge enkannerligen Sverige. 

Efter Karl X Gustavs död tycks regeringen i Sverige ha  något 
ökat möjligheterna att erhålla bidrag till krigföringen från det egent
liga Sverige. Fleming accepterade med glädje ett anbud från rege
ringen att köpa kläde till armens behov genom förskrivning "von 
den Reichsmitteln dess ki.infftigen Jahres".203 I samband härmed 
skickades också en order från regeringen till kammaren att förpanta 
på stora sjötullen och kopparräntan, så att 100 000 rdr kunde upp
bringas till soldaternas beklädande på Själland.204 Riktigt på det sät
tet torde betalningen sedan inte ha tillgått. Pleming har ett utför-

200 J fr ovan s. 63 f.
"01 Fleming Karl X Gustav 30/7 och 1/8 1659, Skriv. t, K. M:t., RA. 
262 Fleming - Bielke 18/4 1660 (Postscriptum), Bielkesaml., RA.
203 Fleming - Karl X Gustav 21/3 1660, Skriv. t. K. M:t., RA.
204 K. M:t. - Kammarkollegium 24/3 1660. KA.
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ligt förslag för beklädande av hela den kvarstående armen på Själ
land. Han proponerar, att upplänningarna och de två kompanierna 
västgötar och smålänningar av gardet, som alla har sina ryttarbön
der "im Reiche" skall få sin beklädnad av sina ryttarbönder liksom 
östgötarna fått "dieses Jahr". Vidare bör drabanterna få livre av 
"die Reichsmittel".205 En viss finansiering från Sverige är det hät· 
fråga om, och det framgår också att östgötarna även föregående år 
fatt sin beklädnad hemifrån.206 

Beslutsmyndighetens centralisering 

Under det första danska kriget gjordes inte mycket väsen av kvar
tersfördelningen, som tillkom efter hand som landet erövrades. Som 
redan förut nämnts tycks till grund för densamma ha legat ett all
mänt förslag från Karl X Gustav, och detta applicerades i görligaste 
mån av Siltman, vilket framgår av hans tidigare anförda rapporter 
till kungen.207 Han tycks även ha rapporterat till Fleming, ty denne 
översänder till Karl X Gustav med åberopande av Siltman en kvar
tersförteckning över de jylländska områdena.208 Men det förekom
mer i övrigt mycket lite1i rapportering till kungen om kvartersför
delningen. Denna tycks ha skötts tämligen självständigt av Fleming, 
Siltman och d'eras underordnade. Därför är det frapperande, hur re
dovisningen av landdispositionerna skärps under det andra danska 
kriget åtminstone för Flemings del, dvs. rörande Själland och den 
södra ögruppen. Under sommaren och hösten 1659 följer en rad med
delanden, sorµ bör ha satt kungen i stånd att överblicka den aktuella 
situationen bland kvarteren och därmed underhållssvårigheterna. Den 
2 juni lovar Fleming att han "erster Tage" skall skicka en förteck
ning över hur allt land är utanordnat, och denna förteckning följer 
två veckor senare.209 Dessemellan har han tydligen hunnit skicka 

205 Fleming - Karl X Gustav 28/4 1660. Skriv. t. K. M:t., RA.
206 De utskrivna regementenas beklädnad U1lg krigskollegium.
207 Speciellt är brevet Siltman - Karl X Gustav 13/10 1657 belysande för

hans relativt självständiga förfaringssätt. Skriv. t. K. M:t., RA. 
208 Fleming Karl X Gustav 8/10 1657, Kvartersförteckningen utgör bilaga,

som är felaktigt sammanhäftad med föreg1lende brev av 30/9. Skriv. t. K. M:t., 
RA. 

20° Fleming - Karl X Gustav 2/6 resp. 14/6 1659 (med bilaga). Skriv. t, K. 
M:t., RA. 
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en förteckning över säd, som dragits in från de adliga gårdarna och 
anvisats regementena.210 Vid mitten av juli lovar han att skicka och 
skickar också en förteckning över utassignerandet av adliga går
dar.211 Detta sätt att kontinuerligt hålla kungen a jour med vad som 
var aktuellt inom förvaltningen har ingen motsvarighet tidigare -
inte heller inom de områden, där Siltman var förvaltningschef. Det 
bör alltså sökas i samband med underhållssituationen på Själland just 
vid denna tid. Som tidigare har visats, utmärktes den av en allt hår
dare åtstramning av tillgångarna. Samtidigt samlades allt flera 
svenska trupper inom området på grund av den svenska reträtten i 
de övriga delarna av Danmark. Underhållsbördan blev tung, och det 
vill synas, som om det är i samband därmed, som den flitigare rap
porteringen till kungen inträder. 

Samtidigt härmed sker under andra kriget en åtstramning av 
kommissariernas bestämmanderätt i kvartersfrågor. Som ovan nämnts 
klagar Schilling i början av 1659 flera gånger över tillståndet bland 
kvarteren i sina områden, påtalar nödvändigheten av en omfördel
ning, lägger skulden på sina överordnade, dvs. i främsta rummet Fle
ming, men vågar själv inte ingripa.212 Under det första kriget syns 
kommissarierna ha haft en viss bestämmanderätt över kvartersför
delningen i sina områden. Man kan t. ex. observera det tidigare an
förda yttrandet av Fleming, att Gutheim - tydligen utan att råd
göra med sina överordnade - delat ut även adliga gods till vissa 
kvartersinnehavare, därför att vad de förut fått inte räckte till.213 

Denna tendens att lägga göromålen och framför allt beslutanderätten 
och ansvarigheten mer på de centrala organen återfinnes även på 
rekvisitionernas område. Ett par exempel kan belysa förhållandenas 
förändrade karaktär. I september 1657 skriver Fleming, att enligt 

f!O Fleming hänvisar i brev till kungen 8/6 1659 till sådan förteckning, som 
han påstår sig ha skickat redan tidigare men som nu saknas. Skriv. t. K. M:t., 
RA. 

211 Fleming - Karl X Gustav 15/7 och 16/7 1659 {med bilagor). Skriv. t. 
K. M:t., RA. Vid det senare brevet ligger dessutom två andra bilagor, som
specificerar vilka adliga gårdar pil Själland, som inte lämnat jordeböcker och
hur mycket säd man vid visitation funnit i Korsör, Slagelse och Skelskör. Det
är dock osäkert om dessa bör höra till detta brev.

212 Ovan s. 62. 
213 Fleming - Karl X Gustav 12/1 1658, Skriv. t. K. M:t., RA. 
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kungens order en viss kvantitet spannmål skall anskaffas från Sles

vig och Holstein och att han beordrat kommissarierna där att in
förskaffa den till magasinen.214 I januari 1660 har däremot Schilling 
inte ens rådfrågats, innan Fleming själv skickat rekvisitionsorder till 
städerna i hans kommissariat.215 Detta kan belysas med vad Schilling 
själv skriver ungefär ett år tidigare. Då framhåller han för Dahl
berg, att denne måste utverka kungens uttryckliga order för att ut
skrivningarna från Holbaek och Kalundborg skall kunna ge resultat. 
Annars kommer de regementen, som har assignationer där, att för
hindra utbetalningar, då de inte vill leverera något på hans utanord
ningar.210 

Aven om materialets sprödhet och tillfällighetsnatur gör generella 
slutsatser osäkra, vill det alltså synas som om förvaltningen under 
det andra kriget så småningom kommit att präglas av en längre dri
ven centralisering av den beslutande myndigheten än förut varit fal
let. Man kan inte undgå att sätta detta i samband med den skärpta 
underhållssituationen. Det var angeläget, att man fick ut mesta möj
liga av det hårdast belastade området i Danmark, som låg under 
svensk förvaltning, nämligen Själland. Det förefaller vidare troligt 
att de lägre förvaltningsorganen inte hade pondus nog att självstän
digt genomdriva de för befolkningen allt mer betungande och för 
regementena allt mindre givande besluten. Därigenom blev beslutan
derättens centralisering inte bara något som genomdrevs uppifrån 
utan också något som gav styrka åtminstone tillfälligtvis åt de lägre 
organen, som Schilling tänkte sig i det nyss anförda uttalandet. 

Kven i de områden som förv�ltades av Siltman var situationen 
svår under det andra kriget. På Jylland kunde man redan tidigt inte 
alls gå efter kammarordningen vid läningsbetalningen, och om rekry
teringspengars betalning var det inte fråga.217 Siltman kan väl antas 
ha överdrivit en smula, i synnerhet som han befann sig långt från 
kungen och dennes kontrollmöjligheter. På detta tyder också i någon 

214 Fleming - Karl X Gustav 22/9 1657, Skriv. t. K. M:t., RA.
215 Schilling - Dahlberg 21/1 1660, Dahlbergs sam!., RA.
216 Schilling Dahlberg 26/3 1659, Dahlbergs sam!., RA.
217 Siltman - Karl X Gustav 3/9 1658, Skriv. t. K. M:t., RA.
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mån hans uttalande, att om bara farkoster funnits, så hade man 
kunnat samla ett ansenligt förråd av den säd som fanns i de jyl
ländska magasinen vid utrymningen av Jylland.218 Vid uttalandet 
får dock inte läggas alltför stor vikt, då det naturligtvis gällde säd, 
som skulle ha varat hela vinterhalvåret för garnisoner m. m., men 
det gällde dock inte regementenas kvarters säd, ty han klagar över 
att alla farkoster gått åt till att frakta säd från kvarteren. På Fyn 
var tillståndet i alla händelser synnerligen otillfredsställande. Silt
man framhåller att han gått så långt det var möjligt med konfiska
tioner från städer och regementskvarter, men dessa hade intet mer 
att ge. Vid ytterligare behov måste man ta "vornehme qvartiere" och 
eximerade gods.219 I maj fick han också order att tillgripa alla medel 
och ta proviant var den fanns att få antingen godsen var eximerade 
eller oeximerade, varvid kungen ger ett vagt löfte om betalning 
"antingen medh spannmåhl här på Seelandh, eller igenom andre 
medell".220 Den nya skörden klarade dock för tillfället upp situatio
nen och sedan föll ju Fyn i danskarnas händer. Någon auktoritets
centralisering inom förvaltningen på Fyn - som bara utgjorde ett 
kommissariat är svår att upptäcka. I alla händelser tycks inte 
Siltmans rapportering till kungen tyda på något sådant. Detta har 
sin naturliga förklaring i att de områden, som låg under hans för
valtning, inte alls hade samma betydelse för krigföringen som Själ
land. 

Sammanfattning 

Under båda danska krigen bibehölls samma system i försörjnings
organisationen. Högsta myndigheten, krigskammaren, var rörlig, me
dan de underställda förvaltningsorganen utgjordes av territoriellt 
avgränsade kommissariat. Kven skattetyper och sätt för skatternas 
utkrävande var i stort sett desamma hela tide1� 1657-·60. Arme
underhållet var hela tiden likadant upplagt. Regementena fick sig 

218 Siltman - Karl X Gustav 5/10 1658, Skriv. t. K. M:t,, RA.
210 Siltman - Karl X Gustav 3/1 1659, Skriv. t. K. M:t., RA.
220 RR 21/5 1659, RA. 
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tilldelade områden som kvarter, varifrån de för sitt uppehälle och 
till sin lön fick uppbära kontributioner, som var en stående krigs
skatt. 

Det första kriget präglades av en stabil, orörlig ekonomi. För 
de omfattande manskapsutökningar, som företogs i början av första 
kriget, hade som värv- och rekryteringspengar anslagits brand
skatten från landet. Även många smärre inkomster var indelade 
efter olika behov. Det ekonomiska systemet tycks ha fungerat till
fredsställande, och inga markanta avvikelser från den ekonomiska 
plarren har lämnat spår efter sig. Kontanta medel utgjorde ett bety
dande inslag i skatteuppbörden och det torde inte vara förmätet att 
sätta detta i samband dels med den överlag hyggliga ekonomiska 
situationen, dels med de stora summor, som erfordrades till åtagna 
vä1·vnings- och läningsbetalningar. 

För magasinering kom aldrig några större mängder proviant att 
behövas under första kriget. Inte heller behövde man installera sig 
för varaktig ockupation av ett och samma landområde. 

Under andra kriget blev förhållandena ur underhållssynpunkt 
långt svårare. Den starka truppkoncentrationen i landets östliga 
delar och härens långvariga stillastående på samma plats ställde stora 
krav på inkomsterna från landet. Detta blev utsuget och utarmat 
och avlöning kunde inte utgå på sedvanligt sätt enligt förvaltnings
tjänstemännens rapporter. Man tog till alla reserver, och gick utan
för det ekonomiska systemets ram för att rädda situationen. Detta 
trots att ingen nyrekrytering företogs, varför brandskatterna blev 
disponibla för huvudsakligen magasinering av proviant. Naturahus
hållning blev förhärskande genom att knappheten på livsmedel gjor
de penningbetalning meningslös. 

Krigsförsörjningen löstes under båda krigen på basis av vad det 
erövrade landet kunde bidraga med. Visserligen förekom bidrag 
utifrån, men någon huvudroll kom dessa aldrig att spela. När för
sörjningssituationen blev värre, hårdnade i stället greppet uppifrån. 
Kungen och de centrala beslutsmyndigheterna skärpte kontrollen 
över de lägre förvaltningsorganen och övertog bestämmandet i vissa 
frågor. 
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SUMMARY 

In the literature about the two wars between Sweden and Denn1ark, 1657-58 
and 1658-60, there is no description in detail of the Swedish system of supplying 
and paying the troops. Founded on the few remaining accounts and the corre
spondence between the king and his commissaries, this study will give a description 
of the section of the king's staff charged with the planning and carrying out of 
plans for the supply. At the beginning of the first war the Swedish army 
consisted of about 17.500 officers and men, one fourth being native Swedes, The 
army was completed and the possibility to supply thc troops depended to a great 
extent on the contributions from the conquered towns and the enforced deliveries 
from the Danish countryside. Already before the first war Lars Fleming, a Swedish 
nobleman and former commendant in Dorpat, was appointed president of the \Var 
Chamber, the ambulatory head office of the organization for distributing supplies 
and providing finance service to the army. Subordinate to Fleming was A. Silt
man, the chief war commissary. The occupied parts of the country, ]utland as 
well as the islands, were divided in districts, headed by war commissaries. Out
side of Zeeland the district division seems to have been the same in both wars 
but changes of commissaries were frequent. According to Fleming's and Siltman's 
instructions taxes and contributions shouid be fixed through negotiations with the 
inhabitants. Contributions werc levied on the whole country. The amounts were 
fixed sums to be payed once and for all or by instalmems. They were usually 
collected in cash. The estates of the nobility were alloted to the various staffs and 
the rest of the country .to the cantonments of the regiments. The taxes collected 
directly by the regiments were designed to meet the demands of supplies and 
payments. \Vhen a regiment was fighting at the front, its interests were taken 
care of by an officer and a fow men left behind for that purpose, The contribu
tions were u&ed for raising recruits, The taxes and rhe contributions payed accord
ing to mutual agreement were however not sufficient. Requisitions were frequent 
both in cases of immediate need and for arranging of storehouses. From these the 
garrisons in the towns and the fortifications received their supplies. During the 
second war, when recruiting was limited contributions were levied in order to get 
supplies for storing. 

The system functioned quite well during the first war when new areas were 
occupied one by one. During the second war, when the main task was the siege of 
Copenhagen, a lot of difficulties arose. The immediate surroundings were soon 
exhausted. The allies of Denmark advanced in ]utland and reconquered the island 
of Fyn. The districts al!otted to the regiments became smaller and it became more 
and more difficult to exact contributions. When the troops did not get payed 
they reacted by obstructions. The system was not adequate for a long-time occupa
tion, when troops were concentrated in a small area, ln rhis case the answer was 
to make the control more rigid and the districts more limited. Authority was 
centralized to the king, Fleming and Siltman. The commissaries, from the be
ginning more or less independent, had now to depend on the king and the men 
nearest to him. 
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OVER OCEANERNA 

AvP.SAVATEJEV 

Novemberhäftet 1960 av drn sovjetryska krigshistoriska tid
skriften \Y/oj,11110-lstoritjeskii ]011mal innehR!ler bl. a, en upp• 
sats av kaptenen av 1 :a rangen P. Sa-...-atejev, som redogör för 
en föga känd operation i den ryska siOkrigsfUringen under andra 
världskriget. Författarens hänvisningar till arkivaHskt material, 
som förvaras av den sovjetryska maritiens krigshistoriska avdel
ning ( Arhiv Isturitjeskogo otde/,, \Vojem10-M orskogo flata, 
IOWMF), bibeh&llas i denna förkortade översättning av upp
_c,atscn; !.iom har gjorts av kapten Georg Medwedjev. 

Sovjetryska ishavsflottan erhöll från krigets början den alltmer 
krävande uppgiften att försvara de livsviktiga hamnarna i norr och 
efter hand avlösa de allierade vid eskorttjänsten. Den tyska sjökrigs
ledningen gjorde stora ansträngningar att förhindra transporter till 
sovjetryska hamnar. Betydande övervattensstyrkor koncentrerades 
till isfria hamnar i Norge, vilka förvandlades till välförsedda baser 
för fiendens u-båtar och flygstyrkor. De sovjetryska ubåtarnas 
operationer försvårades och deras från början ringa antal decimera
des undan för undan. På sommaren 1942 hade ubåtsförlusterna bli
vit så stora, att man, i brist på andra möjligheter att ersätta dessa, 
inom den statliga försvarskommitten beslöt att till Ishavsflottan 
överföra en del moderna ubåtar ur Stillahavsflottan över Stilla havet, 
genom Panamakanalen och över Atlant.en. 

Amiralitetet fastställde, att styrkan skulle bestå av en division 
om sammanlagt sex oceangående ubåtar.1 Hela operationen hemlig
stämplades fullständigt. Divisionen skulle omfatta två ubåtar av "L"
typen och fyra av "S"-typen.2 Förflyttningen skulle ske gruppvis 
med två båtar åt gången. Efter Reykjavik skulle grupperna upplösas 
och varje båt operera självständigt med Poljarnoje vid Murmansk 
som slutmål. 

1 IOWMF Avd. 1, faskikel 36788, blad 1.
2 Ubåtsdata en!. Jane's Fighting Ships: "L"-typen byggd år 1939-40, depl.

1100/1450 t., maximifart 16/9 kn., torp.bev. 8 + 12, art. bev. 2-4'. Luftvärn 
1 37 mm, 2 kulsprutor. "S"-typen: byggd 1937/40; depl. 780/920, maximifart 
20/8,5 kn, torp.bev. 6+ 12, art.bev. 1-3, ·luftvärn 1 45 mm. 
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Alla förberedelser för den l&nga färden skulle för båtar av "L"
typen vara slutförda till den 25 september och för "S"-typen till 
den 5 oktober, I enlighet med överenskommelser, som träffats med 
de amerikanska och brittiska marinmyndigheterna, skulle båtarna 
vid ankomsten till Dutch Harbor erhålla nödvändiga upplysningar 
om navigeringen inom minfält, som skulle passeras. Alla de alliera
des ubåtsbaser längs färdvägen fingo anlitas, och vid särskilt farliga 
passager kunde man pll.räkna eskort av deras övervattensfartyg. 

Utrustningen av ubåtarna vid Stilla havsbaserna medförde många 
svårbemästrade problem. Tiden var kort, mångt och mycket fatta
des och kunde inte heller anskaffas under denna tid, som var den 
värsta under kriget. Som exempel kan nämnas, att man ej kunde 
komma över erforderliga sjökort över USA:s och Storbritanniens 
territorialvatten i de arktiska regionerna, varför navigationsperso
nalen fick nöja sig med sjökort i liten skala, Första gruppen blev 
emellertid färdig till utsatt tid, och den 25 september lämnade två . 
ubåtar sin bas. Det var "L15", chef kaptenlöjtnant w; I. Komarov 
och "L16" under kaptenlöjtnant D. F. Gusarov, Båtarna hälsades av 
al1a i hamn varande krigsfartyg med signalen "lycklig resa", Chef för 
gruppen var kapten Gusarov, och första destinationsorten var den 
amerikanska flottbasen Dutch Harbor. Kursen gick genom farvat
ten, som noga övervakades av japanska flottstyrkor, vars ubåtar där 
hade sitt huvudområde för operationer mot amerikanska konvojer 
till och från sovjetryska hamnar. Man hade konstaterat, att om 
sovjetryska ubåtar gjorde framstötar, utlöste det omedelbar patrulle
ring av japanska ubåtar från basen i Hakodate till nordliga områden 
av Stilla havet. I Laperus och Kurilska sundet utfördes systematisk 
Hygspaning. Minfara förelåg i Japanska havet och Tatarsunden. 
Spaningsverksamheten försvårades dock vanligen av stormar och dis. 
Rykande storm och tjocka rådde vid de första ryska ubåtarnas över
fart, och utan att ha blivit upptäckta inlöpte de i Dutch Harbor på 
ön Unalaska i Aleuterna den 1 oktober. 

Här erhöllos nödvändiga sjökort och detaljerade instruktioner för 
den fortsatta färden till San Fransisco. Under ett samtal med en rysk
spril.kig amerikansk soldat fick befälhavaren på "L15" höra, att yt
terligare fyra ubåtar - av "S" -typen - avgått från VladJ.vostok. 
Kapten Komarov blev helt naturligt överraskad - en operation, 
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Sovjetrysk ubåt av "S"-typ . 

. som var hemligstämplad till och med för deltagande befälspersoner, 
var här tillgänglig för allmänheten och det var ju klart, att fiendens 
underrättelsetjänst hade kännedom om företaget. 3 Enligt erhållna 
instruktioner skulle ubll.tarna följa den noga utlagda kursen med 
15 sjömil som högsta tillåtna avvikelse. Vissa punkter skulle passeras 
vid angivna tidsmoment, och vid eventuella radiokommunikationer 
med amerikanska baser skulle klartext användas, då koden inte 
kunde erhållas i Dutch Harbor. Allt detta ställde befälet inför nya 
besvärliga problem,4 under den fortsatta färden till San Fransisco. 
Båtarna gingo i kolonn med "L16" som ledarfartyg. Anbefallt av
stll.nd mellan båtarna var 3 kabellängder ( en kbl. 185 m) och 
marschhastigheten 8 knop. Vädret var vackert med god sikt och 
vakttjänsten ombord var skärpt. På fm den 11 oktober hade man 
strax efter kl. U00 nått positionen 46° 41' N. lat. och 138° 56' V. 
long och befann sig sålunda ungefär 800 sjömil från San Fransisco. 

3 IOWMF avd. 1, fask. 33285, bl. 252, 
4 IOWMF, avd. 1, fask. 33285, bl. 252. 
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Kl 1115 träffades "L16" plötsligt av en torped och sjönk inom en 
halv minut med man och allt. "Ll5" ökade farten först till 15 knop, 
sedan till maximifart öch började gå på torpedundvikande sicksack
kurs. På ett avstånd av 7-8 kbl. från oljefläcken, som utmärkte 
"Ll 6" :s undergång upptäcktes ett ubåtsperiskop, som besköts med 
kanon och som försvann efter fem skott. 

Vem sänkte "L16"? 
Sovjetregeringen anhöll" om undersökning genom sin marinattach6 

i Washington och erhöll följande upplysningar: Vid tidpunkten för 
ubåtarnas avgång från Dutch Harbor fastställdes närvaro av ja
panska ubåtar vid Codiakön, som tillhör Canada. Den 4 och 5 okto
ber sänktes två amerikanska fartyg i närheten av den plats, där 
"L16" torpederats. Den 9 oktober rapporterades en japansk ubåt i 
samma område. Enligt senare ingångna uppgifter från samma håll 
meddelade den japanska radion kl. 1300 den 27 december 1942 på 
japanska och kl. 0700 den 28 samma månad pi engelska, att en utan
för amerikanska västkusten opererande japansk ubåt sänkt en av 
fiendens ubåtar. Eftel' att ha torpederat två amerikanska fai-tyg, 
berättade Tokio vidare, upptäcktes två stora fientliga ubåtar med 
kurs förmodligen mot San Fransisco. Med en från nära håll av
skjuten torped sänktes den ena ubåten medan den andra avlägsnade 
sig med hög fart.5 Radiomeddelandets ordalydelse var: "Vi erhöllo 
upplysningar, att fientliga ubåtar voro i närheten och intogo under
vattensläge. Snart upptäcktes två stora ubåtar. Vår befälhavare av
lossade en torped f din nära håll och i periskopet kunde iakttagas, hur 
den ena båten sjönk efter en kraftig explosion, medan den andra 
efter omedelbar kursändring öppnade eld mot oss - utan fram
gång." Innehållet i radiomeddelandet bevisar, att japanska konsula
tet i Petropavlosk på Kamtjatka underrättat japanska marinled
ningen om ubåtarnas avgång, och att japanska till havs varande 
ubåtar underrättats om de sovjetryska ubåtarnas kurs. 

På grundval av dessa informationer kunde man frestas att draga 
den slutsatsen, att "L16" sänktes av japanska ubåtar. Emellertid 

• Ibid. fask. 36788, bL 77-78.
0 IOWMF, avd. 1 fask. 33788, bl. 77-78.
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stämmer inte den av Tokio angivna tiden med den faktiska., och 
dessutom föreligger en del omständigheter, som riktar misstankarna 
åt annat håll. 

1. I rapporten från "L15:s" befälhavare påpekas, att periskopen på
den ubåt, som sänkte "L16", liknade dylika på en amerikansk ubåt 
"S31" från Dutch Harbor.7 

2. Amerikanska officerare från USA:s västra kustförsvarsområde,
som besökte "L15", då den låg i "Navy Yard" 42 sjömil från San 
Fransisco, visade ett påfallande intresse för uppgifterna om "L16:s" 
öde.8 

3, Före "L15:s" avgång till Guantanamo meddelade den ameri
kanske förbindelseofficer, som skötte kontakterna mellan basledning
en och ubåten, att "L16" sänkts av en amerikansk ubåt, och att det 
sammanhängde med de bristfälliga överenskommelserna mellan ba
serna, i Dutch Harbor och San Fransisco om åtgärder för tryggande 
av de ryska ubåtarnas överfart.9 

Av stort intresse är det faktum, att under den följande ubåtsgrup
pens överfart från San Fransisco till Koko Solo, USA:s marinbas vid 
Panamakanalen, "S56" anfölls av en okänd ubåt den 18 november 
1942. Torpederna passerade c:a 50 m akter om båten. Två dagar 
före gruppens avgång gick den amerikanska ubåten Catfish till sjöss 
med samma destination och kurs som den ryska gruppen, vilken 
bestod av "S56" och "S51". Före avgången intog Catfish full torped
last. Vid framkomsten till Koko Solo tog C-ttfish ombord sex nya 
torpeder som ersättning för dem som förbrukats under färden.10 

Frågan om mot vilka mål torpederna avlossades förblir obesvarad. 
Stridshandlingar bruka diskuteras deltagare emellan, och befälet be
rättar vanligen för sina kolleger om framgångar och misslyckanden. 
Om tillfällen till anfall rapporteras också officellt. I detta fall före
kom ingenting sådant. En matros från Catfish avslöjade emellertid 
att sovjetryska ubåtar iakttagits i tvenne fall, och att de anföllos i 
övningssyfte.11 Vid ett samtal med den ryske ubåtsbefälhavaren för-

7 Ibid. avd. 11, fask. 33285, bl. 253.
s Ibid. bl. 254. 
0 Ibid. bl. 256.
JO Ibid. bl. 199, 
11 IOWMF avd. 1, fask. 33285, bl. 199.
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nekade inte chefen för Catf ish att bitarna iakttagits, men angav ej 
närmare platsen för observationen. 12 

Efter nio dagars uppehåll i San Fransisco fortsatte "L15" den 25 
oktober sin ensamma färd. I den operativa lägesorientering, som läm
nades ubåtschefen i San Fransisco, nämndes spår av fientlig ubåts
verksamhet utmed kuststräckan Kalifornien-Mexico - under se
nare tid dock icke söder om San Fransisco och japanska ubåts
operationer i farvattnen ned till Panamakanalen ansågos ej uteslut
na.13 Efter fyra dagars färd i tryckande tropisk hetta insjuknade 
ubåtsbefälhavaren, kaptenlöjtnant Komarov, i blindtarmsinflamma
tion. Att ligga under däck var inte möjligt i hettan, utan hela resan 
till Panama låg han på kommandobryggan. 

Efter 18 dygn gick ubåten in i Panamakanalen. Vid tredje slussen 
gjordes uppehåll för att släppa förbi en amerikansk eskader med det 
nybyggda slagskeppet Indiana i täten. I femte slussen mötte "L15" 
den stora sovjetryska ångaren Staryj Bolsjevik, ryktbar för sitt fram
gångsrika försvar mot fientliga luftanfall vid överfarten från Island 
till Sovjets norra hamnar i maj 1942. 

Koko Solo, den största amerikanska ubåtsbasen vid Atlanten, var 
mycket välordnad. Här fanns det praktiskt taget obegränsade möj
ligheter för reparationer av fartyg, särskilt ubåtar. Starka luftvärns
förband skyddade Panamakanalen. I Koko Solo kunde "L15" på
fylla förråden och besättningen vila ut. De ryska matroserna kommo 
här i nära kontakt med amerikansk ubåts- och flygpersonal, som var 
mycket vänligt stämd. Utbildningen var inte särskilt grundlig, och 
enligt äldre krigsdeltagares uppgifter hade sålunda tre egna ubåtar 
sänkts av amerikanskt flyg under krigets tre första månader. 

Efter ett hjärtligt avsked fortsatte "L15" sin färd och anlände den 
25 november 1942 till den amerikanska marinbasen Guantanamo på 
Kuba, där signalkoder skulle erhållas och färskvattensförrådet på
fyllas. Efter ett kort uppehåll fortsatte ubåten norrut. Den råkade 
under färden till Halifax ut för hårt väder och anlände till Reykja
vik i en orkanliknande storm den 10 januari 1943. Vid översynen här 
upptäcktes, att båtens aktra horisontalroder gått förlorade, och då 
reparationen inte kunde göras på Island, fortsatte ubåten till när-

12 Ibid.

13 Ibid. bl. 101. 
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maste varv, Greenock i Skottland. Där blev vistelsen långvarig, och 
först i slutet av maj 1943 anlände ubåten till hemlandet och kunde 
ansluta sig till Sovjets ishavsflotta. 

Medan den första gruppen ubåtar påbörjade sin långa färd o<:h 
passerade Berings sund på väg till Dutch Harbor, pågick i Vladi
vostok utrustningen av de övriga båtarna i samma förband. Perso
nalen underrättades om den förestående färden till Petropavlosk vid 
Kamtjatka men däremot ej om resans slutmål. Samma dag som 
Gusarovs båda ubåtar lämnade Dutch Harbor, startade från Vladi
vostok den följande gruppen bestående av "S55" under befäl av 
kaptenen av 3 :e rangen L. M. Susjkin och "S54" med kaptenlöjtnant 
D. K. Bratisjko som chef. Den förstnämnde var gruppbefälhavare.
Följande dag avgingo de sista ubåtarna, "S51", som fördes av kap
tenen av 3:e rangen I. F. Kutjerenko, och "S56" med kaptenlöjtnant
I. G. Stjedrin. På "S51" medföljde kaptenen av 1 :a rangen A. W.
Tripolskij, som var chef för hela förbandet, och under vars ledning
divisionen samlades i Halifax. överfarten till Petropavlovsk var
stormig och svår, och besättningarna hade goda möjligheter att upp
täcka brister i utrustningen, 61. a. klagade navigationspersonalen över
att deras pälsar skyddade varken mot väta eller köld.

Vid avfärden från Petropavlovsk erhöll personalen meddelande 
om färdens slutmål. Meddelandet mottogs med ovationer, ty varje 
man vid Stillahavsflottan önskade under kriget komma till en mera 
aktiv krigsskådeplats. Den 11 oktober erhölls pr radio meddelande 
om "L16:s" undergång. Förbittringen och sorgen var stor, ty många 
hade vänner och kamrater ombord på olycksbåten, men dess öde spor
rade alla till ytterligare ansträngningar. Trots svår snöstorm an-

· lände 'båtarna till Dutch Harbor utan haverier o<:h kunde omedel
bart fortsätta. Amerikanska marinledningen fordrade, att fä1·den
skulle fortsättas med alla ubåtar i samlad grupp, vilket medförde
häftiga men fåfänga sovjetryska protester med hänsyn till den ökade
fara, som gång i ett större förband medför under en operation av
detta slag. Två amerikanska jagare eskorterade förbandet, som gick
i kolonn med 15 knops marschfart.14 Varje fartyg hade order att två
gånger dagligen rapportera sin position till förbandschefen på "S51".

14 IOWMF, avd. 11, fosk. 33285, bl. 193. 
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Förbandet anlände välbeh&llet till San Fransisco och firade där 
25-årsdagen av oktoberrevolutionen och hyllades av en mängd ame
rikanare och ryssar. De ryska ubåtarna lågo vid ett stort skeppsva,rv.
I en av torrdockorna reparerades den amerikanska kryssaren Chi

cago, som erhållit svåra skador vid Salomonöarna.15 De ryska be
sättningsmännen inbjödos att närvara vid sjösättningen av fyra nya
amerikanska ubåtar.

Efter bunkring och översyn avgingo ubåtarna i två grupper till 
Panamakanalen. Som omnämnts i det föregående anfölls "S56" den 
18 november av en okänd ubåt. Överfarten försvårades av hettan -
på dagen kunde temperaturen sålunda stiga till 40° C. Särskilt an
strängande var tjänsten naturligtvis i maskinrummet, där det kunde 
bli bortåt 55 graders värme. Häftiga störtregn förekommo, men de 
medförde bara kortvarig svalka. Matlagningen förenklades efter
hand, och besättningarna övergick till fruktdiet. I slutet på novem
ber passerade blitarna Panamakanalen och anlände till det gäst
vänliga Koko-Solo. Inställningen till de sovjetryska sjömännen var 
vänlig och hjärtlig, och alla gjorde sitt bästa för att visa det. En 
originell episod inträffade en dag, då en neger rodde ut till "S51 ", 
tog av sig hatten och kysste förstäven. 

Efter allmän översyn och bunkring lämnade ubåtarna basen i bör
jan på december. Färden gick över Karibiska havet till Halifax. I 
Koko Solo hade ubåtarna erhållit den amerikanska marinledningens 
lägesöversikt med på sjökorten över Karibiska havet utsatta positio
ner av observerade fientliga ubåtar. Korten voro fullklottrade med 
dylika positionsuppgifter, och det hela verkade mycket komplicerat. 
Amerikanarna, kallade f. ö. detta hav för "skeppens kyrkogård" och 
ubåtarna iakttogo också under färden vid flera tillfällen vrakspillror 
och flytande rester av sänkta fartyg. Effektiviteten i de tyska ubå
tarnas verksamhet sammanhängde med den amerikanska marinens 
bristande erfarenhet i bekämpande av ubåtar och med att agenter pli 
Antillerna kunde förse de tyska ubåtarna inte bara med uppgifter om 
sjöfarten utan även med förnödenheter. 

För att undvika fientliga ubåtar och torpedträffar gick det ryska 
förbandet i sicksackkurs 150 sjömil från kusten. Framför de ryska 

tr. Jämför S. M. Morison, Hist. of U.S. naval operat. in WW II, Vol. 4, "The 
Battle of Savo 9-10 aug. 1942". 

84 



ubåtarna och med samma, kurs gick den amerikanska Catfish och en 
dansk ubåt, som startat två dagar tidigare. Föi-sta dagarna var vädret 
strålande med spegelblankt hav och bländande solsken. En timme 
efter det båtarna lämnat Koko Solos skyddade område kändes i ak
tern av "S55", som gick med 15 knops fart, en stöt varefter hela 
båten började vibrera. Babords dieselmotor stoppades omedelbart, och 
chden för styrmaskinrummet Dobrovolskij beordrades att i grod
mansutrustning undersöka propellrarna. Han konstaterade, att några 
spännringar vid propelleraxelns stöd lossnat och slogo emot propel
lerbladen. Båten 13.g stilla en halv dag, medan frivilliga med Do
brovolskij i spetsen reparerade skadan, medvetna om att båten skulle 
sätta full fart och lämna dem ih sitt öde, om ett periskop eller en tor
pedstrimma varsna:des. På kvällen var emellertid arbetet slutfört, 
och fätden gick vidare med 15 knops fart. 

Dagen därpå nåddes mot aftonen den punkt, där de eskorterande 
amerikanska fartygen skulle vända tillbaka. Farten sattes ned, och 
den medföljande amerikanske förbindelseofficeren skulle återföras 
till · sitt fartyg, då en torpedstrimma upptäcktes tätt babord om 
"S55". Det sovjetryska befälet fick den bestämda uppfattningen, att 
den okända ubåten var väl underrättad både om platsen och tiden 
för fartminskningen. De· amerikanska eskortfartygen bombade det 
misstänkta området men utan resultat. Vid den torpedundvikande 
manövreringen skar en dieselmotor ihop på "S54" och farten gickned 
till 10 knop. Plötsligt försämrades vädret, och det spegelblanka havet 
förvandlades av en tyfon till en häxkittel, vilket försvihade repara
tionsarbetet ombord på den maskinhaverera:de "S54". Först efter 
tre dagars arbete under synnerligen krävande omständigheter var 
dieseln klar och båten kunde fortsätta med normal fart. Knnu svå
rare blev färden för "S51" och S56", som startade en dag tidigare 
från Koko Solo och styrde rakt genom tyfonens centrum. Båtarna 
tog in rikligt med vatten, och på en av dem klarades inte länspump
ningen av det 3 :e och 5 :e vattentäta rummet. Friktionskopplingarna 
mellan dieselmaskineriet och de elektriska motorerna vattendränk.tes 
och kunde inte frånkopplas, varför båten ej kunde gå i uläge. Am
munitionsrummet vattenfylldes, periskopens hissanordningar råkade 

tu IOWMF, avd. 11, fask, 332851 bl. 207-8.
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ur funktion, och skador uppstodo även på båtens skrov. "S56" drev 
60 sjömil ur kursen. Sedan stormen bedarrat och de nödvändigaste 
reparationema utförts, fortsattes färden, Kölden började nu göra 
sig kännbar, och vid infarten till Halifax mötte nya olägenheter i 
form av isbildning och isbeläggning. 

Ubåtsförbandet förenades i Halifax i mitten på december, och 
efter bunkring och reparationer avgingo båtarna var för sig i slutet 
av 1942 - "S51" till Reykjavik och de övriga till England. Färden 
över norra Atlanten var besvärlig för alla båtar, och eftersom slaget 
om Atlaten pågick som bäst fordrades särskild vaksamhet. Men trots 
de svåra vinterstormarna och trots skrytet från Göbbels agenter 
om sänkning av tre sovjetryska ubåtar i norra Atlanten nådde alla 
båtar sina destinationsorter - "S55" och "S56" gingo till Rosythe 
för utbyte av ackumulatorbatterier. Där uppehöllos båtarna av oför
klarlig anledning i två månaders tid. Arbetet gick långsamt och fick 
göras om gång på gång, trots kvalificerad ledning. Engelsmännens 
saktfärdighet förklarades av de sovjetryska officerarna med att man 
i detalj önskade studera de ryska ubåtarnas konstruktion. 

På våren 1943 anslöt ,sig ubåtsförbandet till den ryska ishavs
flottan, och efter trimning och anpassning till de nya förhållandena 
deltog det framgångsrikt i sjökriget. Det var första gången i histo
rien, som ryska ubåtar gjorde en så lång färd, omspännande två ocea
ner och åtta hav. Varje båt var till sjöss över 2 200 timmar, och den 
sträcka som tillryggalades var över 17 000 sjömil. Överfarten skedde 
delvis i sträng vinterkyla och under brinnande krig och krävde stora 
ansträngningar av besättningarna. Befälet fick god erfarenhet att 
manövrera under olika förhållanden bl. a. under sv&n väder och 
dålig sikt. Det var den bästa skola man kunde tänka sig för besätt
ningarna, innan de skulle göra sin insats på den kärva arktiska sjö
krigsskådeplatsen. 

SUMMARY 

In the November issue 1960 of the Wojenno-Istoritsjeskij Journal is an articlc 
about an interesting naval operation in World War IL In 1942--1943 six Russian 
submarines were transferred from Vladivostok to Poljarnoje, a naval station close 
ro Murmansk. The author gives a vivid description of the long and adventurous 
trip. On October 11, 1942, one of the submarines, 800 miles outside of San 
Fransisco, was hit by a torpedo and went down in half a minute. The author hints 
that the attack was made not by a Japanese submarine, as officially reported, but 
by the U.S. Catfish. 
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LITTERATUREN OM ANDRA 

VARLDSKRIGET 

En vägledning genom "the fog of war-books" 

Av CARL G, STRANDMAN 

En av sina böcker om första världskriget har B. H. Liddell Hart 
gett den träffande titeln Throttgh the fog .of war. Fast man vet hur 
det gick och känner händelseförloppet i stort, blickar man ut över ett 
dimmigt landskap av frågor om "hur" och "varför" - för att .inte 
tala om "kunde det inte gjorts bättre?" 

Den ström av skrifter och böcker, som dessa frågor gett upphov 
till efter varje krig i ny<1.re tid, har efter andra världskriget vuxit 
till en bred flod. Orsakerna är många: allt fler människor berörs av 
det moderna storkriget, allt fler deltar och anser sig sedan ha något 
att förtälja, och - kanske icke minst en framgångsrik bok av 
en känd militär författare kan ge honom en förmögenhet eller en god 
inkomst under många år, Mahans yttrande att "defeat cries aloud 
for explanation, whereas succes, like charity, covers a multitude of 
sins" har därför inte beaktats i västerns länder efter kriget. Här har 
såväl besegrade som segrare skyndat sig att tillhandahålla förlda
ringar utan att genera sig för hur många synder som blottas. Det 
kanske till och med blivit så, att de segrande västallierade flitigast 
publicerat kontroversiella åsikter, medan tyska författare ofta nog 
skyndat att dölja misslyckanden bakom den som fältherre helt in
kompetensförklarade Hitler. 

Att ange hur många böcker, som skrivits om andra världskriget, är 
omöjligt, men följande jämförelse av den engelske krigshistorikern 
Barcley i en artikel i Brassey's Annual 1959 ger en viss uppfattning 
om mängden. I Sttbject Index o/ printed hooles in the British M11,seum 
upptar, påpekar Barcley, bibliografin över litteratur 0111 första 
världskriget bara på europeiska språk mer än 360 sidor, och detta 
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har redan nu överträffats vad gäller litteratur om andra världs
kriget! 

Andamålet med denna uppsats är trefaldig, Först orienteras lä
saren om vilka möjligheter, som står till buds för att få tag i bib
liografiska uppgifter om litteraturen om kriget, sil att han kan finna 
sin väg inte bara genom "the fog of war" utan också genom "the fog 
of war-books", Därefter redovisas i uppsatsens huvudavsnitt ett ur
val böcker och arbeten, både översiktsverk om kriget och studier 
och skildringar .av begränsade avsnitt. Detta urval har gjorts ganska 
fylligt, och strävan har varit att kortfattat karakterisera huvuddelen 
av de omnämnda böckerna. Slutligen har dessa arbeten ordnats i 
en bilaga, med uppgifter om författare, bokens fullständiga titel, 
utgivningsort och -år, för att ge läsaren en lättillgänglig boklista. 

Urvalsmetod och indelningsgnmd 

Mot varje urval kan kritik framföras, ju starkare desto mindre 
omfångsrikt urvalet gjorts. Strävan efter begränsning och pålitlighet 
får alltid svårt att balansera mot kraven på allsidighet och ett di
rekt utnyttjande av förstahandskällorna. 

Som förarbete till denna bibliografi upplades ett ganska vidlyftigt 
kortregister över ett stort antal böcker om andra världskriget. Detta 
kortregister uppbyggdes på gmndval av egen läsning, andras om
nämnande, recensioner, kataloger och förekommande bibliografier. 
Efter hand som en redan registrerad bok på nytt blev omnämnd an
tecknades detta på kortet, och så småningom kunde man ganska 
klart se vilka böcker, som allmänt ansågs läsvärda och intressanta, 
och man kunde också bilda sig en uppfattning om dessa arbetens 
korrekthet. 

Den på detta sätt framdestillerade litteraturen kan givetvis ord
nas på olika sätt. Man kan tänka sig att redovisa materialet i bok
stavsordning efter författamamnet, eller uppdelat efter sin karaktär 
av rena källpublikationer, officiella historiearbeten, icke-officiella 
studier och personliga hågkomster. Man kan också ordna materialet 
geografiskt och kronologiskt, eller indela det i speciella ämnesgrup
per som krigsledning, stabstjänst, pansartaktik, ubåtskrig etc. 
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Vilket system man än väljer - bortsett från det att redovisa böc
kerna i bokstavsordning, en metod som dock icke ger läsaren någon 
logisk översikt av litteraturen - kommer man inte ifrån en hel del 
dubbelföringar. Vart skall man föra Montgomerys memoa1·er, som 
visserligen är personliga hågkomster, men också en strategisk-taktisk 
studie? Vart von Mellenthins bok Panzer Battles, som visserligen 
handlar mycket om pansar men också om stabstjänst över hela den 
europeiska krigsskådeplatsen? 

För den efterföljande bibliografin har därför en kombination av 
olika möjligheter valts. Först redogörs för arbeten om hela kriget, in
delade efter sin karaktär av officiella historiearbeten, inofficiella 
historiearbeten och studier samt slutligen memoarer och biografier 
av och om de ledande personligheterna och fälthenarna. Därefter 
redovisas böcker med mera begränsad räckvidd uppdelade med hän
syn till krigsskådeplatser och fälttåg. De tre sista avsnitten upptar 
arbeten om sjökriget, luftkriget och mera speciella ämnesområden. 
Tonvikten har lagts på böcker av rent militärt intresse; arbeten om 
politik, krigsutbrottet, krigsförbrytarprocesser etc. har inte alls med
tagits. I en bilaga sammanföres så alla nämnda arbeten med så nog
granna bibliografiska uppgifter som möjligt för att underlätta ett 
eventuellt anskaffande fdl.n bibliotek eller bokhandel. 

A ven med den valda indelningsgrunden kommer man inte ifrån, 
att vissa böcker måste nämnas ett flertal gånger, inte heller att en 
del arbeten blir redovisade på i viss mån "fel" plats. Likaså är na
turligtvis artikelförfattaren mera bevandrad på vissa områden, där 
rikligt med litterntur uppräknas, medan andra minst lika viktiga och 
intressanta områden kanske blir mer styvmoderligt behandlade. Det 
är författarens förhoppning att de i nästa avsnitt nämnda bibli'Ogra
fiska arbetena skall hjälpa läsaren att korrigera dessa fel. 

Uppsatsen omfattar litteratur som utkommit eller aviserats fram 
till och med maj 1960. 

Bibliografiska arbeten om litteraturen om Andra Världsleriget 

Den tyskspråkiga litteraturen är den som man lättast kan få ett 
grepp om, då det i Tyskland getts ut åtminstone två bra bibliogra
fier. 

89 



Den första är utgiven av Scharnhorst Buchkameradschaft, heter 
Der Zweite Wleltrieg im Buch (Kurt Vowinkel-Verlag, Heidelberg 
1958) och har undertiteln: "Die lieferbaren "\'{/ erke iiber Krieg, Ge
fangenschaft, Heimkehr nach Zeit, Ort und Truppe in systema
tischer Gliederung", Den omfattar arbeten utgivna t. o. 111. 1957. 

Den andra heter Wlehrwesen und Nebengebiete och är utgiven av 
Georg Lingenbrink, Barsortiment (Hamburg 1960), Den omfattar 
böcker utkomna t. o. m. nyåret 1960, och även i denna är böckerna 
ordnade med en viss systematik, dock ej så förnämlig som i Der 
Zweite ir1 eltlerieg im Bt,tch. 

Den engelskspråkiga litteraturen är ur bibliografisk synpunkt svår
tillgängligare. I en hel del arbeten finnes ganska utförliga bibliogra
fier, som är till stor nytta; så t. ex. i Chester '.Vilmots The Stneggle 
for Europe, i den av D. Flower och J. Reeves utgivna antologin 
The Wlar 1939-1945, som innehåller utdrag ur och uppgifter om 
257 böcker som utgivits på engelska i original eller som översätt
ningar, och framför allt i Ropps lV ar in the modern world, där det 
ges utomordentliga litteraturhänvisningar såväl beträffande krig se
dan 1500-talet som speciellt angående andra världskriget. I förelig
gande uppsats har det därför särskilt påpekats om en omnämnd bok 
innehåller en utförligare bibliografi. 

Amerikanska förbandshistorier redovisas i en förteckning utgiven 
av C. E. Dornbusch: Histories of American .Army Units, Wlorld 
War I and Il and Korean conflict (Washington 1956). De flesta 
engelska förbandshistorier utges av det halvofficiella förlaget Gale 
& Polden i Aldershot, vars förlagskatalog innehåller en förteckning. 

Från den svenska armestabens bibliotek utsändes Meddelanden, 
Referat av utländska tidskriftsartiklar och Referenser å nyinleom
men litteratur, där dessa böcker är klassificerade och kortfattat re
censerade. Tyvärr har dessa recensioner inte utkommit kontinuerligt 
under efterkrigstiden, varför en hel del luckor i redovisningen upp
stått. 

Slutligen utger Fritzes Kungl. Hovbokhandel sedan 1952 kvartals
katalogen Militärlitteratur, som visserligen inte ·kan göra anspråk på 
någon fullständighet men där de flesta större arbeten av militärt 
intresse redovisas och karakteriseras om än kortfattat. 
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SAMMANFATTANDE ARBETEN öVER 

HELA KRIGETS HISTORIA 

Officiella historiearbeten 

England och Samväldet 

Nät· första världskriget var slut och dess historia skulle skri vas, 
anförtrodde man i England uppdraget åt brigadgeneralen Sir James 
E. Edmond. Han blev i februari 1919 chef för Military Branch of
the Historical Section of the Committee of Imperial Defence, och
1949, då Edmond var 87 år gammal, hade han och hans lilla stab
utgivit ett verk på 32 volymer om kriget. Detta arbete ansågs vara
av utomordentligt hög kvalitet, men dess långa publiceringstid vi
sade att ett modernt storkrig icke kan skildras av en man inom
rimlig tid.

Efter andra världskrigets slut beslöt man sig därför att beträda 
nya vägar. I stället för att utse en officiell historiker för hela arbetet 
planerades en vad man kallade National War History i tre huvud
sener: 

Civil Histories, som skulle handla om mobiliseringen av Englands 
ekonomiska, finansiella, industriella och produktiva resurser för 
krigsändamål och dess effekt på det civila samhället, 

Military Histories, som framför allt skulle handla om strategi 
och operationer. Dessa arbeten skulle skrivas i samverkan mellan 
de tl'e vapenslagen. 

Medical Histories, omfattande både civila och militära erfaren
heter. 

Detta program håller nu på att realiseras. Det kan synas vara en 
ganska subtil skillnad mellan en "Official History" och en "Na
tional \Var History", men i det senare fallet betalas visserligen ar
betet av staten (dvs. ytterst av skattebetalaren, naturligtvis!) och ut
föres med hjälp av statens alla resurser och trycks på Her Majesty's 
Stationary Office, men författarna framlägger fritt sitt material och 
står själva för sina åsikter. Av varje volym tryckes förutom den 
vanliga upplagan också ett fåtal exemplar för internt bruk, försedda 
med en notapparat, som hänvisar till de ofta ännu hemligstämplade 
källor som använts. 
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De militära delarna, vilka är de enda som behandlas i denna ar
tikel, kommer att bli cirka 30 stycken, varav 17 utkommit när detta 
skrives. Serien redigeras av Sir James Butler, Emeritus Professor of 
History in the University of Cambridge. Varje volym har en för
fattare. För volymer, som behandlar olika fälttåg, är det vanligen 
en f. d. officer ur det vapenslag som mest berördes av fälttåget i 
fråga. Officerare ur olika vapenslag och civila historiker har dock 
alltid medverkat, varför varje band - vilket också framhålles i ver
ket - är resultatet av ett lagarbete, där en i laget av praktiska skäl 
står som författare. Utmärkta kartor och illustrationer ingår i de 
olika delarna. History oj the Second World War, United Kingdom 
Military Series, som den militära seriens fullständiga titel lyder, kom
mer att omfatta 6 volymer Grand Strategy, 21 volymer Campaigns, 
varav 3 om sjökriget och 4 om den strategiska luftkrigföringen, samt 
slutligen 4 volymer om Civil Affairs and .Milita1y Government. 

I sin förut omnämnda artikel i Brassey's Annual - varur dessa 
fakta är hämtade säger Barcley några tänkvät·da saker om denna 
serie, som kan vara värda att citera: 

"Official history may not make such good reading as same of 
the war books of distinguished private authors, but they are compiled 
from official records not usually available to the private writer, 
they are the result of meticulous research and, in most cases, the script 
has been checked and rechecked-usually by participants in the 
activities described. Although the authors occasionally express opini
ons, the main characteristic of the modern official history is its 
comprehensive nature and factual accuracy." 

För att i mera kortfattad och populär form ge krigets historia 
auktoriserade brittiska regeringen strax efter krigsslutet utgivandet 
av en annan serie som kallades The Second World War, 1939-

1945. - A p,opular Hi5tory by Various Authors, in Eight Volymes. 
Av denna serie har hittills 6 delar utkommit. 

Aven det engelska flygvapnet har låtit utarbeta ett verk av 
mindre omfång för att skildra sina insatser under kriget med titeln 
History of the Royal Air Force, 1939-1945, i tre volymer, 

I det brittiska samväldets olika länder arbetar man för närvaran
de på att ge ut arbeten om sina egna styrkors deltagande i kriget i 
huvudsak enligt samma principer som i England, Sålunda utges i 
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Kanada Official History of the Canadian Army in 1f/orld War Il, 
varav 3 delar hittills utkommit. I Australien utges Australia in the 
War 1939-45, som skall omfatta 22 delar, och motsvarande arbeten 
utkommer i Nya Zeeland och lär vara under förberedande inom Syd
afrikanska Unionen. (Då dessa länder deltog med i jämförelse med 
England mindre styrkor går deras historieverk närmare in på lägre 
förbands uppträdande.) Indien och Pakistan utger gemensamt arbetet 
Official History of the Indi.tn Armed Forces in the Second lVorld 
War. 

Förenta staterna 

Redan vid USA:s inträde i kriget vidtogs en rad åtgärder för att 
kunna skildra den egna krigsinsatsen. Med hänsyn till att förda 
krigsdagböcker m. m. aldrig kunde ge en tillräckligt utförlig bild 
av händelseförloppet organiserades både vid armen och vid marinen 
- det amerikanska flyget blev inte ett självständigt vapenslag förr
än 1947 - en kår av "historieofficerare". Härtill inkallades civila
fackhistoriker, vilka konstituerades i olika officersgrader och pla
cerades till tjänstgöring vid högre truppförbandsstaber etc. Dessa
hade sedan tillfälle att "på fältet" följa · verksamheten och samla
material, t. ex. genom bandinspelning av stabskonferenser, intervjuer
med förbandschefer och soldater osv. Vid krigsslutet hade man sedan
också den unika möjligheten att lägga beslag på stora delar av de
besegrade fiendernas militära arkiv. Hela detta väldiga material
armens samlade handlingar vägde över 17.000 ton! - bearbetades
sedan i tre stora serier, behandlande armens, flottans och flygets in
satser. Hur denna bearbetning tiligår har behandlats av B. Furten
bach i uppsatsen Den .officiella historieskrivningen i USA om andra
världskriget i "Aktuellt och historiskt 1955".

Armeserien, U.S. Army in World War Il, som kommer att om
fatta ett nittiotal delar, utges av Department of the Army, Office 
of the Chief of Military History, men de olika delarna författas av 
fristående historiker, som äger fri tillgång till alla erforderliga akter. 
De behöver icke ta någon hänsyn till huvuvida det publicerade stäl
ler armen i en ofördelaktig dager eller ej, och de ha individuellt an
svar för det skrivna. Dessa historiker har i regel hämtats ut den 
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Anglosachsarnas officiella krigshistorier 11tmärkes av en sober 
och saklig stil - även i utstyrseln. 

ovannämnda gruppen "historieofficerare". Hittills har 49 delar pub
licerats. 

Amerikanska flygvapnets historia, U.S. Army Air Forces in World 
W' ar 11, har publicerats på ett något annorlunda sätt. Här fann man 
att materialet var för omfattande för flygvapnets egen historik:er
organisation, varför man uppdrog arbetet åt professorerna Wesley 
Frank Craven och James Lea Cate, som båda under kriget tjänst
gjort i befattningar som "historieofficerare". Biträdda av en stab, 
som de utvalt åt sig främst bland sina kollegor från krigstjänstgö
ringen, har de på University of Chicago Press publicerat det till sju 
delar uppgåeiide verket. Utarbetandet har i huvudsak: skett enligt 

94 



Ryssarnas 

officiella 

krigshistoria. 

· samma arbetsmetoder som vid armen. De fem första delarna avhand
lar operationer, den sjätte skildrar arbetet med flygets utveckling,
medan den sjunde slutligen beskriver verksamheten: inom transport
tjänst, sjukvård, personaltjänst m. m.

Den amerikanska marinens historia under motsvarande tid skildras 
i History af United States Naval Operations in World War Il. Också 
här har man gett uppdraget åt en enskild civil historiker, professor 
Samuel Elliot Morison, som med biträde av en talrik medarbetar
stab utför arbetet i egen regi, fast naturligtvis i nära samarbete med 
den sjöhistoriska avdelningen inom marinstaben. Denna ser till att 
forskarna får full tillgång till alla källor och granskar manuskripten. 
Inga andra begränsningar har dock lagts på författarna än att upp
gifter, som kunna äventyra den nationella säkerheten, icke får publi-
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ceras. För övrigt utföres forskningen och författarverksamheten i 
stora drag på motsvarande sätt som vid de andra försvarsgrenarna. 
Morisons verk har utkommit i 14 volymer. 

Den amerikanska marinkåren, som är en del av flottan) har i egen 
regi genom sin Historical Branch publicerat dels· en rad monogra
fier över ett stort antal amfibieföretag i Stilla Havet, som kommer 
att redovisas i avsnittet "Kriget mot Japan", dels en volym med 
titeln History of Marine Corps A-viation in World War Il. För 
närvarande sysslar man med att ge ut en serie med titeln History 
of U.S. Marine Corps operations in lVorld War Il, vars första del 
med titeln Pearl Harbottr to Guadalcanal utkom 1958. 

En mycket intressant studie över ett antal avgörande beslut under 
kriget, både på de allierades och på axelmakternas sida, är Com
mand Decisions. Detta arbete ingår inte i den officiella historiska 
serien, men har utarbetats på Office of the Chief of Military History, 
Department of the Army, och chefshistorikern Greenfield är huvud
redaktör för verket. 

övriga länder 

I övriga i kriget deltagande länder har man antingen ännu ej ut
givit något större verk av officiell prägel eller också har man be
gränsat �ig till att skildra den egna krigsskådeplatsen eller de egna 
styrkornas insatser. 

I Tyskland pågår inom den västtyska försvarsmaktens reorganise
rade krigshistoriska avdelning, Das Militärgeschichtliche Forschungs
amt i Freiburg i Baden, förberedelser för att utge arbeten om andra 
världskriget. I Frankrike och Italien har ännu inget officiellt verk 
utkommit. 

Officiella krigshistoriska arbeten, som begränsats till att behandla 
den egna insatsen, kommer att redovisas i samband med respektive 
krigsskådeplats. Sålunda kommer norska och finska arbeten att be
handlas i avsnitten "Danmarks besättande och fälttåget i Norge", 
resp. i "Finland-vinterkriget och fortsättningskriget". 

Den holländska krigshistoriska avdelningen har utarbetat ett stort 
arbete i flera volymer dels om invasionen av Holland 1940, dels om 
kriget mot japanerna i holländska Indonesien. Av språkskäl och då 
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verket i stort behandlar samma händelseförlopp som de engelsk
amerikanska arbetena upptas detta arbete inte i denna uppsats till 
vidare behandling. 

Största delen av ryska arbeten om andra världskriget, vilka väl 
alla kan sägas ha en mer eller mindre "officiell" prägel, behandlar 
operationerna på ostfronten och kommer därför att redovisas i detta 
avsnitt. Den stora ryska motsvarigheten till de officiella engelska 
och amerikanska historiearbetena heter Historien om Sovjetunionens 
Stora Fosterländska krig och kommer att omfatta 6 band, varav det 
första utkommit 1960 och de två följande väntas utkomma inom 
kort. 

Icke officiella hist.oriearbeten 

Västallierade översilnsarbeten 

Först i denna grupp måste man naturligtvis nämna Churchills 
stora arbete The Second Vv' orld War i fem delar, som också fo�nes 
översatt till svenska. Det är ju sällsynt att nationens kdgsledare och 
en historiker är förenade i en och samma person. Naturligtvis är 
Churchills arbete mycket personligt och står pli gränsen till memoar
litteratur. Det måste läsas med stor urskiljning och jämföras med 
andra källor. Av särskilt värde är de som bilaga i varje bok av
tryckta direktiven från premiärministern till olika befattningshava1·e. 

Därnäst skulle jag personligen vilja framhålla Chester Wilmots 
bok The Strnggle for Ettrope. Förf. var engelsk journalist av allra 
högsta kvalite och under kriget knuten som B.B.C:s representant till 
Montgomerys stab. Han landsattes bl. a. tillsammans med de eng
elska lufttrupperna i Normandie vid invasionen. Hans bok handlar 
framför allt om invasionen och de västallierades framrycknfog 1944 
-45, men behandlar också hela strategien från Dunkerque på den
"västra" krigsskådeplatsen (Europa, Afrika, Italien). I hans bok in
går också en bibliografi över arbeten om andra världskriget utgivna
före 1952.

En utmärkt översikt över hela kriget och måttlig till omfånget är 
den engelske generalen och kände militärskriftställaren Fullers bok 
The Second World War, även om man emellanåt kanske vill ta av
stånd från hans i ganska övedägsen ton hållna kritik av bl. a. Chur-
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chili och Montgomel-y. Sista avsnittet av Fullers stora verk The 
decisive battles of the Western W orld and their influence i,tpon 
history behandlar också andra världskriget. Likaså hal' Cyril Falls, 
f. d. engelsk officer, f. d. professor i historia och militär kommen
tatol' i Illustrated London News, utgivit två arbeten om kriget, dels
llistory of the Second World War, dels A hundred Years of War,
båda mycket bra och måttfulla i sina omdömen. Senal'e tredjedelen
av T. Ropp: lf/ar in the modern world ger en utmärkt översikt av
andra världskriget och innehåller dessutom förträffliga litteratur
hän visningar.

Tre bra studier över strategi är den engelske krigshistorikern A. 
Burnes Strategy in World W ar I I, den amerikanske stjärnjournalisten 
och militärpolitiske kommentatorn Hanson \'{/. Baldwins Great mis
takes ,af the ll'I ar och S. E. Morisons American contribr-etion to the 
strategy of World War Il, alla tre av måttligt omfång. Den sist
nämnde förf. är samme Morison som utger den amerikanska flottans 
officiella historia, och boken är en skaep gensaga mot den engelska 
kritiken av den amerikanska strategien under kriget. 

Ett intressant arbete om krigsledning på högsta plan är den eng
elske flygofficeren E. J. Kingston-McCloghrys bok The direction af 
war. Förf. satt i Eisenhowers stab vid invasionen, och hans arbete 
är en blandning av memoarer, studie över hur det gick till och rikt
linjer för hur det borde ha skötts. 

The War 1939-1945 utgiven av D. Flowers och J. Reeves, är 
en diger lunta och mycket givande. Här har de båda engelska för
fattarna samlat och sammanställt mängder av ögonvittnens, memoar
författares, politiska talares m. fl. uttalanden under och skildringar 
av olika skeden av kriget. Ytterligare ett plus är den förnämliga 
bibliografi som avslutar boken. 

Av allierade arbeten om motståndarsidans rent militära verksamhet 
i stort förtjänar kanske följande att nämnas. Efter krigsslutet hade 
de allierade en unik möjlighet genom att i sina fångläger ha eliten av 
den tyska militära ledningen samlad. Den engelske krigshistorikern 
och militärteoretikern B. H. Lidell Hart sattes till att intervjua de 
tyska ledarna, och han framlade delar av sitt material i mera populär 
form i On the ather side af the hill (även övers. till svenska). Det blev 
en mycket intressant om än nu något föråldrad "manöverkritik" av 
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eg11a och motständarens ltgärde1· under olika skeden. De allietade 
hade också tillfälle att lägga beslag på massor av tyska arkiverade 
handlingar, varav bl. a. utgetts Hitler and his admirals av A. Mar
tienssen, omfattande protokoll från Fiihrerkonferenser om marina 
angelägenheter, och Hitler directs his 1wa1· av F. Gilbert, med delar 
av protokoll från Hitlers militära konferenser. I F. H. Hinsleys 
Hitler's strategy föreligger en studie av den tyska strategien under 
kriget. 

Ett läsvärt franskt arbete är general Chassins Histoire militaire 
de la seconde guerre mondiale. 

Västtyska översiktsarbeten 

Tysklands nederlag ledde till ett totalt avbrott av det krigshisto
riska arbetet. Segrarmakterna lade också, som redan nämnts, beslag 
på de tyska militära arkiven, om de icke förstördes av tyskarna 
själva, som skedde med åtminstone delar av Luftwaffes arkiv. Så
lunda bortfötde ryssarna de äldre tyska militära arkiven, medan de 

.marina arkiven fördes till England och OKW:s till USA. Någon 
officiell krigshistoria har som redan nämnts ännu så länge inte kun· 
nat skrivas i Tyskland. 

I stället har de icke officiella skildringarna och personliga min
nena dominerat bilden. De första ansatserna till förnyad tysk krigs
historisk forskning och skriftställarverksamhet kan sägas ha varit 
när man vid universiteten i Hamburg och Göttingen inom de histo
riska fakulteterna upptog till behandling en rad frågor av militär 
innebörd. I Miinchen försökte man vid "Institut för Zeitgeschichte" 
samla och ordna vad som fanns kvar av arkiv. En "Arbeitskreis för 
Wehrforschung" bildades och har sedan gett olika författare i upp
drag att utarbeta studier över olika skeden och problem från kriget. 
Serien "Studien und Dokumente zur Geschichte des zweiten Welt
krieges" började utkomma, och de gamla välkända tyska bokförlagen 
med militär utgivning på sitt program började på nytt komma igång, 
t. ex. Kurt Vowinkel Verlag med serien "Die WehrmachtimKampf".

De bästa tyska arbetell'a om kriget i stort torde vara K. von Tip
pelkirsch: Geschichte des zweiten Weltkrieges och W. Görlitz: Der 
zweite Weltkrieg. Tippelkirschs arbete, skrivet som det är av en 
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militär fackman, är nyktert, sakligt och exakt. Det anses av tysk 
expertis vara det bästa arbetet vad beträffar det rent militära skeen
det. (Den del av T:s arbete som behandlar fälttåget i Ryssland finnes 
också översatt till svenska under titeln Östfronten under andra världs
kriget.) Professor Göditz arbete anses kanske inte vara obetingat 
pålitligt, vad beträffar rent militära ting, men är för övrigt ett för
nämligt verk. 

Ganska bra är också den alldeles nyutkomna Der Zweite l'velt
krieg, av den tyske historikern Dahms. Den är visserligen mycket 
koncentrerad, men ett plus är dess utförliga bibliografi, framför allt 
över nyare tysk litteratur. 

]ahre ohne Gnade av \Y/. Beumelburg är en mera populärt skriven 
bok, som också har undertiteln "Chronik des Zweiten Weltluieges". 
Den är emellertid välskriven och lättläst. Ett annat i mera populät· 
ton hållet arbete är den av ett flertal författare, bl. a. flera högre 
militärer, skrivna VYeltkrieg 1939-1945, som också kallas "Ehren
buch der deutschen Wehrmacht" och "\Y/ie das Gesetz es befahl". 
Detta arbete är väl försett med kartor och bilder. 

Som uppslagsverk, för att verifiera data och som underlag vid 
andra framställningar, och för att hålla ihop trådarna i skeendet 
kan rekommenderas Ploetz förlags Geschichte des 2. l'v eltkrieges, 
bearbetad av P. E. Schramm m. fl., och H. A. Jacobsens 1939-1945. 

Der Zweite l\7 eltkrieg in Chronik und Dokumenten. 
En mycket intressant totalbild av kriget ges i Bilanz des zweiten 

l'v eltkrieges, som utgetts under medverkan av bl. a. Assman, Gude
rian, Kesselring och von Tippelkirsch. Författarna har här försökt 
att kritiskt värdera skeendet och dra slutsatser och erfarenheter där
ur, Fältmarskalk Kesselring har också i sin bok Gedrmken wm zwei
ten l'v eltkrieg kritiskt granskat kriget i dess olika faser. 

I England utgavs å1· 1956 The fatal decisious, vari man lät sex 
framstående tyska generaler skildra sex avgörande skeden under 
kriget. Den kände engelske krigshistorikern Cyril Falls skrev inled
ningen, och de olika avsnitten sammanhölls av en fortlöpande kom
mentar av den tyske generallöjtnanten \Y/estphal. I arbete behand
lade flyggeneralen Kreipe luftslaget om England sommaren och hös
ten 1940, Blumentritt slaget om Moskva, och Bayerlein, som var 
Rommels stabschef, slaget vid El Alamain. Zeitzler, tysk armtstabs-
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Två exempel på den pånyt.tfödda krigshistoriska fonkningen i Tyskland. 

chef 1942-1944, skildrade Stalingradkatastrofen, generallöjtnant 
Zimmerman Normandieinvasionen och von Manteuffel den sista 
stora motoffensiven i Ardennerna december 1944-januari 1945. 

En kritisk granskning av den högsta tyska militära ledningen och 
dess problem ges bl. a. i den i serien "Studien und Dokumente zur 
Geschichte des Zweiten Weltkrieges" ingående Die Geschichte des 
de1,ttschen Generalstabes 1918-1945 av \Y/. Erfuhrt, f. d. General d. 
Inf., och i professor Görlitz Der deutsche Generalstab. En initierad 
skildring av utvecklingen återfinnes i A. Heusinger: Befehl im Wie

clerstreit. Schicksalstunden der deutschen Armee 1933-1945. 
På gränsen till memoarverk och självförsvar står den tyske gene

ralstabschefen Frans Halders lilla studie Hitler als Feldherr, som 
naturligtvis utan att vara sista ordet i frågan dock ger en intressant 
bild av, hur han tedde sig i en av sina närmaste militära medarbe
tares ögon - åtminstone efteråt. 
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En svidande vidräkning med tysk militär och militärpolitisk led
ning under kriget ger den tyske historikern G. Buchheit i sin Hitler
- der Feldherr. Die Zerstörung einer legende. Förf. tjänstgjorde i
högre tyska staber under kriget, och då han väntade till 195 8 med
utgivandet av sitt verk hade han möjlighet att utnyttja ett rikt käll
material. Det är kanske betecknande att man inte återfinner hans
bok i de tyska bibliografier över kriget som stått mig till buds.

Ett stort tyskt arbete, som lovar att bli mycket inuessant och 
givande, befinner sig i skrivande stund under utgivning. Det heter 
Entscheid1mgsschlachten des Zweiten if/eltkrieges och utges på upp
drag av den förut nämnda "Arbeitskreis fiir Wehrforschung" av de 
tyska historikerna H. A. Jacobsen och J. Rohwer. I detta skall skild
ras Dunkerque, slaget om England, Kreta, Moskva, Midway, Me
delhavsområdet, Stalingrad, ubåtskrigets avgörande skede, Heeres
gruppe Mittes sammanbrott 1944, invasionen, Leyte och Ardenner
offensiven 1944. 

Andra översiktsarbeten 

Ett par rent svenska översiktsarbeten om Andra Världskriget av 
värde har också publicerats. Redan 1946-1947 utgav sålunda Ut
rikespolitiska Institutet Kriget 1939-1945 med R. Lundström som 
huvudredaktör. I detta medarbetade bl. a. H. Tingsten och L. Hirsch
feldt. Tonvikten ligger här mera p& det politiska planet, militära 
operationer belysas inte alls eller helt summariskt. Värdefullare ur 
rent militär synpu�kt är då det av A. Thulstrup m. fl. redigerade 
och något senare utkomna Det Andra Värt.dskrigets historia i tre 
band, vari en rad svenska militära medarbetare skildrar också det 
operativa skeendet. 

Mera som en kuriositet kan nämnas att det från italiensk sida 
föreligger ett kortfattat arbete av marskalk Badoglio: Italien im 
Zweiten Weltkrieg. Erinnerungen und Dokumente, som också finns 
i engelsk upplaga (Italy in the Second World War.) Denna bok 
står dock på gränsen till memoarverk, som skall behandlas i nästa 
avsnitt. 

Memoarer och biografier 

Vad inte de bästa krigshistoriska arbeten förmår ge är tankarna 
och 1·eaktionerna inför händelseutvecklingen hos de ledande person-
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lighetema i de stridande lägren - och naturligtvis inte heller hos 
mera underordnade befattningshavare. Det är ofta här den viktigaste 
delen i svaret på frågan "varför" ligger. Inte heller kan det krigs
historiska verket redogöra för de muntliga överläggningarna, ofta 
i en sluten krets eller under samtal öga mot öga, som föregått senare 
skriftliga uppteckningar. 

Det är här de kvalitativt högtstående och ärliga memoarerna och 
biografierna spelar sin stora roll som supplement till andra källor. 
Naturligtvis måste de också som all histodelitteratur läsas med ur
skillning och oavlåtligt jämföras med andra arbeten. Cyril Falls gör 
i en uppsats i 1959 års upplaga av Brassey's Annual en roande jäm
förelse mellan Churchills stora verk om andra världskriget, den of
ficiella engelska krigshistorien och general Kennedys The Business 
of war och vad som säges i dessa tre verk om planerna att anfalla 
den italienska flottbasen Pantellaria. Sir Winstons version skiljer 
sig så från de båda andra versionerna att man knappast kan tro, att 
de avser samma händelseförlopp! 

Framför allt när det gäller krigets ledande män är det mycket svårt 
att veta, under vilken avdelning man bör föra deras memoarer. Ofta 
har de deltagit i kriget i flera skilda befattningar och på flera krigs
skådeplatser. Det har därföt ansetts bäst och natudigast att samman
föra de flesta av dessa arbeten här under huvudrubtiken "Krigets 
förlopp i stort" och senate endast i förbigående nämna dem vid den 
redovisning som avset krigsskådeplatser. 

Västallierade 

Redan i föregående avsnitt påpekades svårigheten att i vissa fall 
dra en klar skiljelinje mellan å ena sidan ktigshistotiska arbeten och 
studiet·, å andra sidan petsonliga hågkomster. Detta gäller framför 
allt Churchills The Sccond 1V'orld War, där författaren onekligen 
i mångt och mycket skildrar kriget som han min11s det. Likaväl som 
detta jättelika verk nämndes fötst bland engelska icke officiella 
historier över andra vä.rldskriget måste det också komma främst 
bland petsonliga hågkomster härifrån, Men man måste komma ihåg 
att Chtll'chill ä1· långt ifrån pålitlig, när det gäller det mera interna 
händelseförloppet, Lyckligtvis har, väl delvis som en följd av hans 
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högst person'1iga sätt att minnas, en rad av hans närmaste militära 
medarbetare under kriget också publicerat sina minnen. 

Främst bland dessa ;kulle jag vilja sätta Lord Alanbrookes dag
böcker, de av den framstående engelske historikern Sir Arthur Bryant 
utgivna The tum of the tide och Triumph in the ll7est. Detta 
arbete består egentligen av tre olika ingredienser: Alanbrookes under 
kriget förda dagboksanteckningar, hans efter kriget gjorda kommen
tarer till dessa och Bryants sammanhållande text och reflektioner. 
Särskilt är naturligtvis dagboksanteckningarna av värde. De fördes 
dag för dag under hela kriget och har i utdrag återgivits utan· frise
ring. Alanbrooke upplevde hela kriget i intim kontakt med högsta 
ledningen, först som kårchef i Frankrike, sedan som chef för hem
landets försvar under det tyska invasionshotet och slutligen som 
Chief of the Imperial General Staff och ordförande i Chief of Staff 
Committee. Boken är högst läsvärd, och skulle jag tro oumbärlig 
vid studiet av kriget. Om man över huvud taget kan jämföra olika 
typer av böcker med varandra tycker jag nog att Alanbrookes dag
böcker och den tyske fältmarskalken von Mansteins memoarer -
som senare närmare skall omnämnas - är de två bästa böckerna 
jag läst om kriget. 

En annan bok, som belyser den högsta engelska krigsledningen och 
kompletterar Churchills och Alanbrookes minnen, är Sir John Ken
nedys The business of war. Författaren var Director of Military Ope
rations under en stor del av kriget och som sådan C.I.G.S:s när
maste man. Av särskilt värde är hans intima skildring av Dill, Alan
brookes föregångare, och andra ledande engelska politiska och mili
tära förgrundsfigurer, som man annars inte vet så mycket om. Betyd
ligt mindre givande är däremot konstigt nog Sir Leslie Hollis båda 
böcker One M arine' s tale och lf/ ar at the top. Hollis var under hela 
kriget sekreterare åt den engelska stabschefskommitten och borde 
därför, tycker man, haft många kompletterande synpunkter att 
komma med. Hans böcker innehåller en rad roliga anekdoter men är 
i övrigt en viss besvikelse. 

Oumbärliga för varje seriöst studium av kriget är naturligtvis 
Montgomerys böcker. Redan kort efter krigets slut utgav han sin 
skildring av operationerna från hösten 1942 till maj 1945 i de båda 
böckerna El Alamain te the river Sangro, som behandlar Neirdafrika, 
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Clmrchill och Montgomery - Normandie 1944. 
(Ur "The Memoirs of Montgomery", Collins.) 

Sicilien och Italien, och Normandy to the Baltic, som skildrar in
vasionen och den allierade offensiven i Västeuropa. Dessa båda böc
ker är kanske en smula fackmannamässigt torra men föredömliga 
i reda och klarhet. När Montgomery avgått ur tjänst som biträ
dande NA TO-chef i Europa, utgav han sina memoarer, som väckte 
så stort uppseende och om vilka omdömena var delade. (The memoirs 
of fieldmarshal Montgomery.) Det är dock en utomordentlig bok, 
där författaren för att inte upprepa sig u111dvikit detaljerade opera
tionsskildringar men i stället framlagt sina synpunkter på strategien 
under krigets senare del och riktat en slrn.rp kritik mot amerikan:sk 
militär ledning, särskilt Eisenhowers. Montgomery är kanske väl 
självsäker, någ9� som kan vara en tillgfog .för en militär chef men 
anses mindre klädsamt i skrift; å andra sidan_ tycks nu de flesta 
auln.oriteter ge honom rätt. Emellertid måste också Montgomery 
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läsas med kritik och under jämförelse med· andra källor; s& synes 
t, ex. hans anklagelser för panik- .och reträttplaner hos hans före
trädare i Västöknen Auchinleck ha fallit till marken sedan nytt 
material kommit fram. 

Montgomery och hans styrkor får ytterligare belysning i den bok 
hans stabschef gett ut, Operation Victory av Sir Francis de Guingand. 
I det tal Montgomery höll vid den presskonferens, då han introdu
cerade sina memoarer, framhöll han, att stabschefer är till för att 
förbrukas, det är bara att skaffa en ny, och man får därför göra 
klart för sig att åtminstone under några perioder var de Guingand 
borta ur bilden pfi grund av sjukledighet. För dessa tidsavsnitt är 
natudigtvis hans memoarer av mindre värde. Både roligt och in
tressant om Montgomery och hur det var att tjänstgöra under honom 
skildrar en av hans divisions- och senare kårchefer, generallöjtnanten 
Sir Brian Horrocks i sina minnen A full life, som framför allt skild
rar Dunkirk, Nordafrika och västfälttåget 1944-45, dock icke själva 
111vas1011en. 

Montgomerys överordnade och kollega Alexander har däremot 
inte publicerat sina hågkomster. Om honom har i stället N. Hillsson 
publicetat en biografi: Alexander of Ttmis. 

Man har nog en statk känsla av, att de amerikanska generaler, som 
tjänstgjorde i Notdafrika och Europa och gett ut sina hågkomster, 
icke åstadkommit något i klass med Alanbrookes och Montgometys 
memoarer. Främst på listan mera på grund av intresse än på grund 
av kvalite står väl här Eisenhowers Grusade in Ettrope. (Aven ut
given i svensk uppl.: KorstJg i Europa.) Den kompletteras av hans 
adjutant H. Butchers minnen: lvly thre years with Eisenhower, 
en ganska frank och frän bok av en man som synbarligen varken 
förstår eller gillar sina engelska vapenbrödet, Också denna finnes 
i svensk översättning. (Tre &.r med Eisenhower.) 1hen Eisenhowers 
stabschef, den amerikanske generalen W. Bedell Smith, har bidragit 
att belysa fälttåget i Västeuropa med boken Eisenhower's six great 
decisions. Arbetet tycks dock i alltför hög grad gå ut på att förhär
liga Eisenhower, och man tycke1· nog att den tyska bibliografi som 
säger: "nur zwei dieser Entscheidungen venaten Feldherrntum" har 
ganska rätt. 

Chefen för de amerikanska landstridskraf tema under invasionen 
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Omar B1·adley har kallat sina minnen A soldie1·'s story, och de är 
läsvärda bl. a. på grund av sina avslöjanden av Eisenhowers svå
righeter att driva igenom sin vilja hos sina underordnade. Ett stort 
plus i boken är de noggranna bilagorna över den amerikanska "Order 
of battle" och över alla i boken uppträdande personer. Det är annars 
ofta ganska svårt att hålla reda på förband och chefer i dessa jätte
lika operationer. Posthumt utgavs den färgstarke amerikanske gene
ralen Pattons minnen War as l knew it, ( dvs. hans "printable com
ments" skriver en amerikansk kommentator) och en av Pattons stabs
medlemmar, general Brenton G. \Vallace, har ytterligare skildrat 
hans arme i Patton and his Third Arm,,. 

En annan ganska färgstark herre på den amerikanska sidan är ge
neral L. R. Truscott J :or, som i Command Missions skildrat sina håg
komster från Nordafrika, Sicilien, Italien, södra Frankrike som 
chef för amerikanska 5. armen - och slutligen som Pattons efter
trädare som chef för 3. armen. 

Intressant och ofta synnerligen kritisk framträder på det strate
giska planet den amerikanske generalen A. C. \Vedemeyer med sin 
bok Wedemeyer reports. Författaren tjänstgjorde vid krigsutbrottet 
i försvarsledningens planeringsavdelning och ger många inblickar i 
de allierades rådslag. Han tjänstgjorde senare i Mountbattens stab 
i Fjärran Östern och som amerikansk militär representant och som 
sändebud hos Chiang-Kai-shek. 

Litterärt sett mest högtstående av alla militära memoarer från 
andra världskriget anses nog general de Gaulles Memoires de Guerre 
vara. De är utgivna i tre delar: del I L'appel 1940-42, del II L'1mite 
1942-44 och del III Le salut 1944-46. De behandlar ju dock i 
stor utsträckning det rent politiska skeendet. Av hans militära med
arbetare har i varje fall marskalken av Frankrike Juin utgett Me
moires: Alger, Tunis, Rome och general J. de Lattre de Tassigny 
Histoire de la Premiere Armee franraise Rhin-Da.nube (Franska me
moarer från fälttåget 1940 kommer att behandlas i ett senare av
snitt.) 

Tyska 

Ett arbete som säkerligen kommer att räknas bland militära ldas
siker är fältmarskalk Erich von Mansteins Verlorene Siege (äv. i eng. 
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uppi.: Last victories). Det är egentligen andra delen av Maasteins 
memoarer, första delen heter Aits einem Soldatenleben och behandlar 
förf:s liv som kadett och officer under kejsartiden och första världs
kriget, under \Veimartiden och de första åren av Tredje rikets tid 
fram till krigsutbrottet. Verlorene Siege behandlar Mansteins öden 
under andra världskriget. Det är en synnerligen välskriven bok, lång 
och detaljerad men otroligt klar när det gäller operativa förlopp. 
Troligtvis har förf. haft hjälp av sina f. d. stabsofficerare när det 
gäller att l'edogöra föl' de komplicerade operationerna på Östfronten. 
Huvudpunkterna i arbetet är skildringen av förspelet till det tyska 
västfälttåget 1940, där Manstei111 spelade en avgörande mll, samt 
skildringen av Krims erövring och operationerna i samband med 
Stalingradkrisen. 

Manstein måste räknas som tyskarnas skickligaste militär - det 
var enligt Liddell Hart de tillfrågade tyska generalernas åsikt, och 
Cyril Falls karakteriserar honom som ett militärt geni varför hans 
bok är ett av de viktigaste bidl'agen till krigets historia. 

Efter krigsslutet ställdes Manstein inför rätta med anledning av 
p?tstådda krigsförbrytelser och utsattes för vad som nog numera an
ses ha varit en ganska tvivelaktig rättegång. Hans engelske försva
rare, som ansåg honom oskyldig, utgav då en mycket bra biografi 
över honom: Manstein - his campaigns and his trial av R. T. 
Paget. 

Skaparen av det tyska pansarvapnet och kanske också mästaren 
p?t pansarkrigföringens område - om nu inte infanteristen Manstein 
gör honom rangen stridig - Heinz Guderian har gett ut sina krigs
minnen under titeln Erinnernngen eincs Soldaten (äv. eng. uppi.: 
Panzer leadcr). De omfattar framför allt västfälttåget 1940, första 
?tret av fälttåget i Ryssland samt slutskedet av kriget, då förf. först 
var inspektör för pansatvapnet och slutligen armestabschef. 

I Soldat bis zum letzten Tag av A. Kessell'ing - fältmarskalk 
och en av Luftwaffes skapare - är avsnitten om fälttåget i Afrika, 
som belyser Rommel och hans underhållsproblem, samt om försvaret 
av Italien av särskilt stort värde. Liksom så många andra tyska mi
litära chefer lider även Kesselring av en. politisk naivitet, som är 
rörande och en smula irriterande. (Kv. eng. uppl.: The memoirs of 
field-marshal Kesselring.) 
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Den legendariske Rommel har ägnats ett antal arbeten i form av 
biografier eller posthumt utgivna anteckningar. Den engelske bri
gadgeneralen D. Young, fånge hos Rommel i öknen, utgav först 
Rommel, efter vilken bok filmen om Rommel inspelades. Den finnes 
också i svensk upplaga. Rommels hustru och hans stabschef F. Bayer
lein utgav därefter hans anteckningar och brev hem under titeln 
Krieg ohne Hass. Detta arbete behandlar huvudsakligen kriget i 
Nordafrika. Med utnyttjande av i huvudsak samma material men 
utökat utgav så B. H. Liddel Hart det bästa arbetet om Rommel 
under titeln: The Rommel Papers. 

Andra tyska memoarverk av ledande militärer är: L. Rendulic: 
Gekämpft - Gesiegt - Geschlagen (bl. a. det tyska återtåget ur 
Finland), D. von Choltitz: Soldat unter Soldaten (förf. var bl. a. 
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militärbefälhavare i Paris vars kapitulation han undertecknade 
1944), K. Meyer: Grenadiere (Waffen-SS), och slutligen fallskärms
generalen Rarnckes bok Fallschirmjäger damals und danach, som nog 
måste betecknas som ett dåligt och onödigt skriveri. De politiska 
ledarnas efterlämnade papper eller memoarer lämnas här därhän, 
Dönitz och Raeders memoarer kommer att nämnas i ett senare av
snitt. 

I sin biografi von Rundstedt, the soldier and the man har hans 
stabschef Blumentritt skildrat nestorn bland tyska ledande militärer, 
och i ai-betet Gespräche mit Halder ger P. Bor ett porträtt av armc
stabschefen under den tyska framgångens år. 

H. Greiners Die oberste Wehrmachtfuhrnng 1939-43, B. von
Lossbergs lm lf7ehrmachtfiihrungsstab och S. \Vestphals Heer in 
Fesseln ger intressanta och kritiska interiörer från arbetet i de högsta 
militära staberna. 

Slutligen skulle man på det livligaste vilja rekommendera F. W. 
vo11 Mellenthins Panzer Battles. Den är svårplacerad eftersom förf. 
gjm;de en snabb karriär under kriget från kapten till generalmajor 
och tjänstgjorde på alla fronter. Han bosatte sig efter kriget i Syd
afrika, vilket förklarar, att boken utkommit på engelska i första 
hand. Hans erfarenheter måste vara praktiskt taget unika. Han 
tjänstgjorde i Polen, Frankrike, Balkan, Västöknen, Ryssland och 
Frankrike igen. Han var i von \Veichs, Rommels och Balcks staber. 
Han har en stor förmåga att göra rörliga moderna operationer klara, 
och skriver också objektivt och bra om ryska armen. Särskilt pansar
och stabsofficerare torde ha mycket av intresse att finna i hans ar
bete. 

KRIGSSKÅDEPLATSER OCH FAL TTÄG 

I detta avsnitt skall redogöras för mera begränsade skildl·ingar, 
från olika avsnitt av kriget. Dessa kumia också indelas i dokument, 
officiella och icke officiella historiska arbeten och litteratur av me
moarkaraktär. Arbetena förtecknas från kronologiska och geogra
fiska utgångspunkter, och tonvikten kommer att ligga på landkrig
föringen på olika krigsskådeplatser. Det är särskilt en grupp av icke 
officiella historiarbeten, som här träder i förgrunden: förhandshisto
rier. Här föreligger numera en ymnig flora av divisions- och rege-
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mentsskildringar av mycket olika kvalite, från förnämliga böcker 
skrivna av framstående krigshistoriker till enkla minnesblad av mera 
anekdotmässig karaktär. Då förbanden oftast uppträtt på flera krigs
skådeplatser, har det ansetts riktigast att redogöra för dessa arbeten 
i sammanhang där deras operationer varit av störst intresse. I den 
förut nämnda bibliografiska litteratui-en kan läsaren finna utförligare 
informationer om vilka förband som utgett sin historia. 

Fiilttåget i Polen i september 1939 

Det är framför allt från tysk sida som militärt värdefulla skild
ringar av fälttåget i Polen föreligger. Förutom i förut nämnda över
siktsarbeten skildras operationen eller delar därav i några memoarer 
och en rad utkomna tyska förhandshistoriska arbeten. Manstein i 
Verlorene Siege, Guderian i Erinnel'ungen eines Soldaten och von 
Choltitz i Soldat tmter Soldaten redogör för de delar av fälttåget som 
berörde dem och deras förband, medan Kesselring som chef för Luft
flotte 1 i sina memoarer berättar om luftkriget. 

Ett antal tyska förhandsskildringar, i vilka redogörelser från Po
lenfälttåget ingår, återfinnas i bokförteckningen. 

Finland - Vinterkriget och Fortsättningskriget 

Någon officiell historia över vinterkriget har ännu inte publice
rats i Finland. Inom Krigshistoriska Forskningsanstalten bedrives 
dock forskning rörande detta krigs förlopp, avsett att framdeles 
publiceras i en serie kallad T alvi sodan 1939-1940 historia. 

En översikt av såväl vinterkrigets som fortsättningskrigets förlopp 
sett ur högsta ledningens synvinkel ges naturligtvis i Mannerheims 
Minnen del Il, likaså i den förkortade folkupplagan av memoarerna 
Marskalkens minnen, där framför allt andra delens redogörelse för 
krigsåren återges relativt oavkortad. I andra delen av den finske 
generalen E. Heinrichs biografi över Mannerheim, Mannerheims
gestalten, skildras också ingående och initierat Mannerheims ledning 
av de två krigen av en författare, som själv stod högkvarteret myc
ket nära. En översikt av kriget ur mer politisk synvinkel ger V. Tan-. 
ner i sina böcker Finlands väg 1939-1940 och Vägen till fred 1943 
-1944.
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Krigets rent militära förlopp skildras i stort av general Harald 
öhquist i Vinterkriget 1939-40, medan general H. J. Siilasvuo i 
sina bägge böcker Striderna i Su.omussalmi och Kampen om Kuhmo 
1939--40 redogör för dessa både intressanta men begränsade opera-
tioner som han ledde. 

En mera populär men ganska välskriven skildring av Vinterkriget 
ges i Håkan Mörnes Arans Vinter, där dock en viss journalistisk 
yvighet i språket emellanåt gör händelseförloppet en smula oklan. 

Personliga minnen från vinterkriget ger J. Gallen i Tionde rege
mentet och E. Palolampi i Kollafronten håller. Båda författarna var 
reservofficerare och skriftställare, Gallen historiker, Palolampi jour
nalist. I Marschen till .Märk;ijärvi skildrar R. Naes den svenska fri
villigldlren under vinterkriget, 

I Finsk och rys!? taktik under Vinterkriget behandlar den finske 
officeren Järvinen de finska och ryska truppernas uppträdande un
der kriget på olika frontavsnitt, medan B. G. Geijer i Vinterkrigets 
T aipale penetrerat händelseförlopp och taktik på ett avsnitt av fron
ten under ställningskriget på Näset. 

Krigshistoriska Forskningsanstalten har efter kriget haft som hu
vuduppgift att skildra fortsättningskriget vilket skett i bokverket 
Sttomen Sota 1941-1945. Detta arbete på finska i åtta volymer 
har väl av hänsyn till den mäktige grannen i öster fått en rent episk 
karaktär och saknar undersökningar om orsakerna till händelseför
loppet. 

Förutom i de ovan angivna översiktsarbetena av memoarkarak
tär skildras det andra kriget i Finlands lerig 1941-4 5 av E. Kuussaari 
och V. Niitemaa, som är ett icke officiellt krigshistoriskt arbete men 
pålitligt om än ganska torrt och renodlat beskrivande, förmodligen 
även här av politiska hänsyn. 

I Finlands öde avgöres på Näset är 1944 redogör den finske gene
ralen K. L. Oesch för den förbittrade försvarsstriden i höjd med Vi
borg under den sista krigsavgörande ryska offensiven, den försvars
strid, som han själv i sista stund tillkallades för att leda. Han riktar 
i sin mycket intressanta bok en amper kritik mot finska högkvarteret 
och dess felbedömning av läget och nonchalerande av indikationerna 
om det förestående ryska storanfallet. 

Personliga minnen även från detta krig ger J. Gallen i Tre batal-
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joner och Järvinen skildrar i arbetet Kriget fortsätter hur den finska 
och ryska taktiken utvecklades under krigets gång. 

Om det finska flygvapnets insatser berättar slutligen J. Karhunen 
i Marskalkens flygande riddare. 

Flera bra arbeten har utkommit om det tyska deltagandet på fin
narnas nordligaste flygel. Först och främst bör kanske framhållas 
Der finnische K rieg av W. Erfurth, en tysk general som under kriget 
var kommenderad hos fältmarskalk Mannerheim. Det är en god över
sikt över hela kriget 1941-44. I General Dietl. Das Leben eines Sol
daten, en biografi skriven av generalens hustru, behandlas också de 
tyska bergsjägartrupperna under Diet! i Nordfinland vid krigets bör
jan. Som band 9 i serien "Die \Vehrmacht im Kampf" har utkommit 
Eismeerfront 1941 av W. Hess, som skildrar uppmarschen och det 
första krigsåret. I Hans Rufs Gebirgsjäger vor Murmansk behandlas 
Gebirgskorps "Norwegen"' på Ishavsfronten 1941-42, och i E. 
Schulers Mit dem Bergschuh in Russland und Finnland 7. Gebirgs
Division. Historien om den tyska Lapplandsarmens kamp och återtåg 
har H. Hölter skrivit i Armee in der Arktis, och om återtåget be
rättar också A. Buchner i Gebirgsjäger an alle Fronten och som redan 
nämnts L. Rendulic i Gekämpft - Gesiegt - Geschlagen. 

Danmarks besättande och fälttåget i Norge 

Det tyska besättandet av Danmark den 9 april 1940 försiggick ju 
utan några stöae strider och är som militär operation att betrakta 
som en högst ensidig företeelse. Däremot är naturligtvis förspelet 
ytterst intressant. Förutom på de förut nämnda översiktsarbetena vill 
man här peka på några specialarbeten om danska militära och mili
tärpolitiska förhållanden omedelbart före det tyska intåget. 

En dansk utredning efter krigsslutet resulterade i Betcenkning til 
Folketinget afgivet af den af Tinget imder den 15 juni 1945 ned
satte kommission i henhold til Grundlovens J 45, som sökte utreda 
de politiska och militära förhållanden i Danmark som möjliggjorde 
den tyska kuppen, Det svenska UtrikPsdepartementet har utgivit ett 
arbete betitlat: Förspelet till det tyska angreppet på Danmark och 
Norge den 9 april 1940. Dåvarande danske marinattachen i Berlin, 
F, H. Kjölse11, ägnar naturligt nog stor uppmärksamhet åt dessa da-
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gar i sina memoarer Mit livs lagbog, där han även behandlar ockupa
tionstiden, sin flykt till Sverige, utbildningen av dansk trupp här och 
befrielsen. 

Från tysk sida redogöres för operationen mot Danmark framför 
allt i W. Hubatschs s.tora arbete W eseriibung. Die deutsche Besezsung 
von Dänemark und Norwegen 1940. I Geschichte der 170. Infantene
Division av H. Kardel skildras 61. a. det rent lantmilitära besät
tandet. 

Den danska motståndsrörelsens historia har skrivits av J. Hrestrup 
i Hemmelig Alliance, ett arbete som väckt stor uppmärksamhet ge
nom sin redogörelse för den danska armechefens vapenfördelnings
politik. 

Betydligt rikare är floran av arbeten av militärt intresse när det 
gäller operationerna i Norge. I de förut nämnda engelska officiella 
skildringarna finnes en del i "History of the Second World War" 
med titeln The Campaign in Norway av T. K. Derry, som även 
finnes i norsk översättning, samt en del i "A popular History" som 
heter Norway, The Commandos. Dieppe av C. Buckley. Aven ett 
franskt sammanfattande arbete finnes: La campagne de Norvege av 
J. Mordal.

Också i Norge sökte en parlamentarisk kommitte utreda händelse
förloppet och fördela ansvaret vid den tyska aktionen. Denna ut
redning har publicerats i Instilling fra Undersökelsekommisjonen av 
1945. 

Det norska utrikesdepartementet hat utgivit Norges forhold til 
Sverige un,der krigen 1940-45, och den för hela norska försvaret 
gemensamma Den krigshistoriske avdelning har sedan kriget varit 
sysselsatt med att utarb"eta två seriel' om kriget, dels Norge i krig 
1940, dels Norges sjökrig 1940-45. Av den förra serien har hittills 
6 delal' utkommit, behandlande operntioner i olika delar av Norge. 

Av serien Norges sjökrig 1940-45 har fem delar utkommit, 
varav del 1 behandlar den norska marinens neutralitetsvakt och tys
ka och allierade planer mot Norge, medan del Il-IV skildrar det 
tyska angreppet, och del V det norska sjöförsvaret. 

Om förspelet till det tyska anfallet skriver N. th-vik i Norge i

brennpunkten. Fra forhistorien til 9. april 1940 och staden Stavanger 
har låtit T. Wyller skildra skeendet i staden i Aprildagene 1940, 
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som första del av ett större arbete om den tyska ockupationen. 
Den norska motståndsrö1·elsens historia skrives av S. Kjerstadli 

i arbetet Hjemmestyrkerne i två band
) 

varav band I utkom 1959. 
Många personliga minnen från motståndsrörelsen har utkommit både 
i form av memoarer och i romanform. Här skall bara nämnas Skis 
against the atoms, vari företagets chef, den dåvarande norske kapte
nen, nuvarande överstelöjtnanten, K. Haukelid berättar om sin lyc
kade commandoräd mot den norska fabrik där tillverkning av tungt 
vatten ägde rum. Utbildningen av de över 12 000 man starka norska 
polistrnpperna i Sverige under kriget skildras i docent Harry Söder
mans bok Polititroppene i Sverige. 

Det grundläggande tyska arbetet för studiet av fälttåget i Norge 
är den förut nämnda boken Weseriibung av W. Hubatsch. Verkets 
titel syftar på den tyska täckbenämningen för operationen, och redan 
1951 utgavs arbetet i sin första upplaga med titeln: Die det,itsche Be
setzung von Dänemark und N orwegen. Den nya utökade upplagan 
utkommer under 1960. I .samband härmed utger Hubatsch också 
Dokumente zum Norwegenfeldzug 1940. 

Om striderna i och omkring Narvik handlar delar av de förut 
nämnda böckerna General Dietl och Gebirgsjäger an alle Fronten. 
Författaren till det sistnämnda arbetet, A. Buchner

) 
har också i se

rien "Die \Vehrmacht im Kampf' gett ut Narvik. Ett arbete med 
samma titel Narvik har också skrivits av den engelske sjöofficeren 
och krigshistorikern D. Macintyre, Slutligen återfinnes i Försvars
stabens Krigshistoriska avdelnings årsbok av är 1954 "Aktuellt 
och historiskt" en uppsats betitlad Operation Buffel av H. Miillem, 
som behandlar Narvik. 

I "Aktuellt och historiskt" 1955 har samme författare också gjort 
en intressant utredning om Jedningsf örhållandena i Danmark, Norge, 
Frankrike och England under krigets inledande skede i en uppsats 
betitlad: Politisk och militqr högsta ledning, där bl. a, de danska och 
norska parlamentariska undersökningarna refereras. 

I "Aktuellt och Historiskt" 1959-1960 har H, Miillem redo
gjort för den engelsk-franska expeditionen i en uppsats med titeln 
De allierades misslyckade ingripande i Norge vJren 1940, och i den 
engelske generalmajoren Carton de Wiarts memoarer Happy Odys
sey redogörs för operationerna kring Namsos. 
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Från svensk sida föreligger också två arbeten om frågan om ett 
eventuellt svenskt ingripande i Norge och Danmark i samband med 
krigsslutet, dels i form av en uppsats i "Aktuellt och historiskt" 1956 
(Furtenbach-Mi.illern: Planläggningen RN-RD) dels i form av en 
vitbok från UD med titeln: Förhandlingm-na 1945 om svensk inter
vention i Norge och Danmark. 

Västeuropa 

Västfälttåget 1940 

Händelseförloppet i väster under vintern 1939-40 och under den 
tyska offensiven i maj-juni genom Holland, Belgien, Luxemburg 
och Frankrike skildras ingående i de förut nämnda officiella och 
icke-officiella översiktsarbetena, I den officiella engelska krigshisto
rien är en del helt ägnad häråt, nämligen L. F. Ellis: The war in 
France and Flanders 1939-1940. 

Av redan nämnd memoarlitteratur som omfattar hela krigets 
historia handlar bl. a. följaITde om västfälttåget som författarna upp
levde det i sina olika militära befattningar: 

The turn of the tide - Alanbrooke var kårchef i den engelska 
expeditionskåren och återvände efter Dunkirk med uppdrag att 
ol'ganisera en ny engelsk: arme på fransk botten, något som han 
emellertid lyckades avstyra. 

The memoirs of fieldmarshal lvlontgomery - Montgomery var 
divisionschef i Alanbrookes kår. 

Soldat unter Soldaten - von Choltitz memoarer behandlar den 
tyska luftlandsättningen i Holland. 

Erinnerungen eines Soldaten - Guderians snabba pansarframryck
ning var en av de avgörande faktorerna i den tyska segern. 

Verlorene Siege - Manstein deltog endast i det sista skedet av 
själva fälttåget som divisionschef, men var som von Rundstedts 
stabschef under vintern den som lanserade planen på stöten genom 
Ardennerna. 

Från både tysk, fransk och engelsk sida föreligger mängder av 
.arbeten som skildrar, analyserar eller berättar personliga hågkomster 
från dessa dramatiska vår- och försommardagar. Det tyska intresset 
har i viss utsträckning koncentrerat sig på att klara ut ansvaret för 
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operationsplanen och för det senare som oriktigt bedömda uppstan
nandet framför Dunkirk. H. A. Jacobsen har här gett ut fyra för
nämliga arbeten, nämligen Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen 
Operationsplan zur Westoffensive 1940, samt i serien "Studien und 
Dokumente" Dokumente zum Vorgeschichte des Westfeldzuges 1939 
-40 och Dokumente zum Westfeldzug 1940. I serien "Die Wehr
macht im Kampf" har han gett ut DiJnleirchen. Ein Beitrag zttr Ge
schichte des Westfeldzuges 1940.

Chefen för den tyska generalstabens Abteilung 3 "Fremde Heere 
West" U. Liss tecknar i Westfront 1939-40 den bild som den tyska 
krigsledningen vid denna tid gjorde sig av de allierades styrka och 
dispositioner på västfronten och jämför den med de fakta som senare 
kommit i dagen. I 44 Tage und Nächte ger P. C. Ettig-Hoffer, tysk 
officer och krigshistoriker, en mera populär men välskriven och sak
lig skildring av fälttåget, och W. Melzer behandlar i band 13 i se
rien "Die \Vehrmacht im Kampf" inledningsskedet under titeln Al
bert-Kanal tmd Eben-Emael. En rad tyska förbandsskildringar, om
nämnda i bokförteckningen, berättar om förbandens insatser på olika 
frontavsnitt. 

Franska författare och krigshistoriker har kanske mera koncen
trerat sig på att analysera hur detta totala blixtnederlag överhuvud 
taget var möjligt. Män ur den dåvarande franska högsta ledningen 
har offentliggjort en hel rad arbeten, bl. a.: 

M. Weygand: lvlemoires: Rappele au service och En lisant les
memoires du General de Gaulle. 

M. Gamelin: Servir. I: Les Armees franraise de 1940. Il. Le Pro
louge du drame 1930-aout 1939. III: La Guerre (septembre 1939-
mai 1940). 

Två bra samtida skisser av nederlaget ges i Andre Maurois Tragedy 
in France (sv. uppi. Franlerikes tragedi) och Victor Vindes En stor
makts fall. 

Av större militärt intresse med mera av historiskt perspektiv i 
skildringen och analysen är dock Lumiere sur les rnines av C. L. 
Menu, La guerre des occasions perdues av A. Goutard (äv. eng. uppi.: 
The battle of France 1940 ), Annees cruciales: la co11rse a11x arme
ments 1933-39, la campaign 1939-40, av G. Roton, och kanske 
framför allt Soixante jom· q11i ebranlerent l'occident av J. Benoist-
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Mechin. Detta sistnämnda arbete i tre delar är det mest .fullständiga 
franska arbetet och mycket kritiskt mot den dåvarande franska 
armeledningen. 

Den franske generalen L. Koeltz utreder i sin Comment s'est joue 
notre destin Hitlers roll i den tyska planläggningen för och genom
förandet av fälttåget. Detta arbete är trnligen också det mest sakrik
tiga, då förf. skriver enbart som militär fackman utan sympatier 
eller antipatier vare sig för politiker, militärer, Vichyregimen eller 
de Gaulle. I Le deuxieme bureau au travail 1935-40 klarlägger det 
franska underrättelseväsendets dåvarande chef general Gauche, hur 
väl informerad den franska högsta ledningen var om de tyska pla
nerna, och R. de Belot i La marine frnn9aise pcndant la campaign 
1939-40 och d'Astier de la Vigerie i La ciel n'etait pas vide 1940

redogör för franska flottans resp. flygets insatser. 
Två goda franska skildringar av Dunkirkevakueringen är Armen

gaud: Le drame de Dunkerque. (En del mycket bra ögonvittnesskild
ringar) och Mordal: La bataille de Dunkerque (Förf. var med som 
läkare). 

Avslutningsvis bland franska arbeten om 1940 skulle jag vilja 
nämna Les taxis de Marne av Jean Dutour. Det är en skildring på 
ett helt personligt plan av en författare, som då var ung menig och 
nyutbildad gevärsskytt. Hans skildring av de förvirrade majdagarna 
är kvickt och intelligent skriven. 

Från engelsk sida föreligger förutom de förut nämnda krigs-
historiska arbetena och memoarerna - ett viktigt politiskt-militärt 
vittnesmål i Sir Edward Spears Assignement to Ca,tastrophe. Spears 
hade under första världskriget varit förbindelseofficel' hos de11' fran
ske bundsförvanten och sedan varit bunden vid Frankrike med myc
ket starka band. Churchill utsåg honom efter sitt makttillträde till 
sin personlige militäre representant vid den franska högsta krigs
ledningen, och det är om sina upplevelser där under katastrof en han 
berättar i Prelude to Dunkirk och The fall of France, de två delar 
som hans ytterst intressanta verk består av. 

Evakueringen från Dunkirk står naturligtvis också i centrum för 
intresset hos engelska krigshistoriker och skildras i The nine days 
of Dimkirk av D. Divine och i Dunkirk av E. Butler och J. S. Bra-d
ford. 
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Från "Seelöwe" till "Ovedord" 

Sedan den engelska expeditionskåren lyckats evakuera från Dun• 
kirk och Frankrike kapitulerat följde från tysk sida planläggningen 
av en eventuell invasion i England - "Unternehmen Seelöwe" -
och från engelsk sida vidtogs åtgärder för att möta detta företag. 

Förutom i de förut nämnda översiktsarbetena finnes på tysk sida 
en grundlig utredning härom i två arbeten i serien "Studien und 
Dokumente": Das Unternehmen ,,Seelö·we" och Dokumente zum 
Unternehmen "Seelöwe", båda av K. Klee. Från engelsk sida har 
R. Whetley skildrat de tyska åtgärderna i Operation Sea Lion.

Av engelska källor kan särskilt framhållas en av delarna i "History
of the Second \\7orld \Var": The defense of the United Kingd,om av 
B. Collier och The turn of the Tide, där Alanbrooke som chef fö1·
Home Defence redogör för sina åtgärder och planer, Intressanta
stämningsbilder och glimtar från denna tid i England ger P. Fleming
i Invasion 1940.

Tyskarna måste emellertid först vinna luftherraväldet över Eng· 
land, men för böcker, som behandlar "the Battle of Britain", kom
met att redogöras under rubriken "Kdget i luften". 

De närmaste åren förberedde de allierade sin återkomst på konti
nenten genom planläggning, utbildning och räder för att störa tys
karna och skaffa erfarenheter. I bokförteckningen uppräknas ett 
antal arbeten om amfibieföretag, ett ringa urval av en mycket rik 
och vildvuxen flora. 

De engelska och amerikanska översiktsarhetena om kriget behand
lar naturligtvis också själva planläggningen för den allierade in
vasionen, och så gör även många memoarer, t. ex. Alanbrookes och 
Kennedys. Sir Frederick Morgan hade emellertid på ett ganska tidigt 
stadium utsetts att planera en landstigning och han ger i Overture 
to Overlord en initierad bild av planläggningsarbetets svårigheter och 
fortskridande. 

Från Normandie till Li.ineburger Heide 

Av redan nämnda översiktsarbeten och memoarer är det några 
som här förtjänar särskild uppmärksamhet. Av det stora engelska 
krigshistoriska verket har ännu ej de två delar publicerats, som skall 
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behandla invasionen, medan däremot· i "Popular History" J. North 
gett ut North-West Europe 1944-45. The achievement of 21st 
Army group. Likaså behandlar det officiella kanadensiska historie
verkets del III invasionen och västfältdl.get: The Victory Campaign 
av C. P. Stacey. I den amerikanska armeserien finnes redan nu tre 
delar som behandlar Västeuropa 1944-45, nämligen Cross-Channel 
Attack, The Lorraine Campaigne samt delar av Three battles, och i 
Morisons "Naval Operations" har som del XI utkommit The in
vasion of France. 

Överlägset bäst bland icke officiella skildringar torde den förut 
t1ämnda The Struggle for Ettrope av den engelske journalisten Ches
cer Wilmot vara. Förf. deltog ju själv i den luftburna invasionen, 
men läsaren måste alltid hålla i minnet, att Wilmot på nära håll 
följde de engelska operationerna, där han också kan ge detaljerade 
besked, vilket kanske ger hans skildring en viss grad av ensidighet. 

Av den allierade memoarlitteraturen är det främst Eisenhowers, 
Montgomerys, Bradleys, Pattons och de Guingands böcker man bör 
konsultera, av den tyska von Choltitz' och Mellenthins. 

Från kanadensisk resp. amerikansk sida föreligger två bra över
siktarbeten över invasionen och västfälttåget 1944-45 i M. Shul
mans Dejeat in the West och A. Normans Operation Overlord. Den 
förre var underrättelseofficer i den kanadensiska armen i Montgo
merys armegrnpp, och den senare var som professionell historiker 
knuten till Bradleys stab, Normans bok innehåller mycket om plan
läggningen för Overlord och dessutom en värdefull bibliografi. 

Några intressanta och lättlästa arbeten om hur D-dagen tedde sig 
för enskilda befattningshavare i de djupa leden har utkommit med 
anledning av 15-årsminnet av invasionen. Tre författare har använt 
en modern intervjuteknik med överlevande både från den allierade 
sidan, från den franska civilbefolkningen och från tysk sida. Deras 
böcker heter: 

D. Howarth: Dawn oj D-day (Sv. övers: Dagen D), C. Ryan:
The fongest day, .J. F. Turner: Invasion 44. 

Om luftlandsättningen i invasionens inledningsskede handlar 
By Air to Battle. The official account oj the British First and 

Sixth Airborne Division,;. 
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Fyra berömda memoarförfattare - Brndley, Patton, 
Eisenhower, Montgomery. 

(Ur "The memoirs af M ontgomery", Collins.) 

R. Gale: With the 6th Airborne Division in Normandie (Förf. var
chef för divisionen och framträder i ett magnifikt porträtt av Ches
ter Wilmot i The Struggle for Europe) 

M. B. Ridgway och H. H. Martin: Soldier .
.J, M. Gavin: War and peace in the Space age (Sv. övers. Krig

och fred i rymdJldern). 
(Dessa amerikan1ska generalers memoarer handlar givetvis om myc

ket annat också, men båda förde befäl över luf ttrupp vid invasio
nen.) 

Om den jättelika marina insatsen vid invasionen handlar W. S. 
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Chalmers biografi över den engelske amiralen Sir Bertram Ramsey 
Full circle, och amiralen Sir Philip Vians memoarer Action this day. 

Den förstnämnde var Eisenhowers marin chef, den sistnämnde chef 
för den brittiska insatsen 6 juni. 

Ett band ur serien "Die \'('T ehrmacht im Kampf" har ägnats in
vasionen och striderna fram till de allierades tillknytning av Falaise
fickan, där förf. blev tillfångatagen: Die Invasion av F. Hayn, 
Rommels stabschef H. Speidel behandlar också händelseförloppet ur 
tysk synpunkt i sin Invasion '44, som finnes i svensk översättning. 
Speidel skildrar här också Rommel och hans förhållande till den 
tyska oppositionen mot Hitler. Den tyske amiralen F. Ruge slut
ligen har skrivit Rommel tmd die Invasion. 

Ett svenskt arbete av mycket stort värde framför allt på grund 
av sin opartiskhet man tycks trots allt aldrig fo1n engagerade 
parters sida kunna komma ifrån vissa överdrifter av fiendens styrka 
och den egna duktigheten -- är den svenske kustartilleriofficeren 
Benil Stjernfelts Alarm i Atlantvallen. I detta arbete behandlas först 
mycket utförligt det tyska kustförsvaret och dess utbyggnad, ma
terielen, utbildningen av försvarsstyrkorna, deras kvalite etc. Senare 
hälften av boken behandlar så själva invasionen. Stjernfelts oum
bärliga bok är också försedd med en bni om än kortfattad biblio
grafi. Ett annat svenskt arbete av intresse är bihäfte 2, 1948 av 
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift: Studie 
över operationerna till lands och i luften i anslutning till de allierades 
landstigning i Normandie. 

Ett antal engelska och amerikanska förbandshistorier, som kan 
kasta ytterligare ljus över detaljer av själva invasionen och det fort
satta fälttåget in mot Tyskland, återfinnas i bokförteckningen, 

Sedan försöket att förfölja de slagna tyskarna på bred front sla
git fel genom underhållssvårigheter på den allierade sidan och fram
ryckningstakten minskats, försökte Montgomery genom luftlandsä'tt
ningen i Holland -. operation Market Garden - ånyo få anfalls
rörelsen igång. Om denna intressanta operation har bl. a. R. E. 
Urquhart, som var chef för den brittiska luftburna styrkan, redo
gjort i boken Arnhem, och Horrocks, som var kårchef för den eng
elska anfallskilen på marken, i sina minnen A fu.tl Life. På lägre 
nivå ges intressanta skildringar i L. Hagens Arnhem Lift (förf. vat· 
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glidplansförare) och i D. Pauls och J. St. Johns Sttrgeon at arms 
(förf. var läkare i den engelska luftlandsättningen). 

Den engelske författaren och krigshistorikern R. W. Thompson 
har i två arbeten skildrat den fortsatta framryckningen mot Tysk
land. I The eighty-five days behandlas kampen om ön Walcheren, 
varifrån tyskarna kunde hindra de allierade att utnyttja Antwerpens 
hamn. I The battle for the Rhineland redogör han för de allierades 
försök att tränga in i Tyskland under hösten 1944 och vintern 
1944-45. 

Ur amerikansk synvinkel skildras den sista stora tyska offensiven 
i Ardennerna i J. Tolands Battle: The story of the B11lge. Detalj
studier av ett avsnitt av striderna ger den välkände amerikanske 
krigshistorikern S. L. A. Marshall i Bastogne - the first eight days, 
medan C. B. MacDonald, som efter kriget medarbetat i det offi
ciella amerikanska historieverket, i Company Comander ger en per
sonlig skildring av hur en ung amerikansk reservofficer upplevde 
Ardenneroffensiven och krigets sista skede i Europa. The Bridge at 
Remagen av K. Hechler är slutligen en redogörelse för den ameri
kanska kuppen mot denna viktiga bro över Rhen. 

Ett par bra franiska skildringar av invasionen, Frankrikes befrielse 
och Tysklands nederlag, är G. Blond: Le debarquement 6 juin 1944 
och L'agonie de l'Allemagne 1944-45, R. Aron: Histoire de la libera
tion de la France, samt den förnt nämnda Histoire de la Premiere 
Armee fran<;aise Rhin-Danube av J. J. M. de Lattre de Tassigny. 

Operationerna på östfronten söder om Ladoga 

För studiet av den stora kraftmätningen på östfronten har man i 
huvudsak tyska källor att stödja sig på. Sovjetryska källor är svår
tillgängliga och deras värde svårbedömbart. Här redovisas en rad 
tyska och övriga västerländska verk och endast i bokförteckningen 
utan kommentarer ryska arbeten. 

Tyska m. fl. arbeten 

Av förut nämnda översiktsarbeten torde det framför allt vara 
Tippelkirschs historia som är oumbärlig läsning. Avsnittet om fält-
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tåget i Ryssland fin11es, som redan nämnts, separat översatt till

svenska under titeln Östfronten under Andra Världskriget. 
Av förut nämnda memoarverk beharrdlar naturligtvis de flesta 

också Ryssland, såväl Guderian som Rendulic, Choltitz etc. Men 
framför allt vill man kanske dra uppmärksamheten till Mansteins 
Verlorene Siege och till Mellenthins Panzer Battles. 

Ett par andra intressanta personliga hågkomster är H. Teskes Die 
Silbernen Spiegel och H. Friessners Verratene Schlachten. Teske 
skildrat framför allt generalstabs- och underhållstjänst på ostfron
ten, medan Friessner, som år 1944 var chef för Heeresgruppe Sild, 
beskriver operationerna i samband med Rumäniens och Ungerns 
fall inför den ryska anstormningen. 

En bra studie över de avgörande månaderna 1942-43 ges i K.-H. 
Riekers Ein Mann verliert einen Weltkrieg, en mot Hitler mycket 
kritisk bok. 

På det taktiska planet föreligger ett stort antal mycket goda 
arbeten, främst bland dessa kanske E. Middeldorf s Taktik im Russ
land f eldzug, av många tyska experter ansedd som den bästa bok 
som skrivits om striderna på ostfronten. Den finnes också i svensk 
översättning med titeln Taktik prl östfronten. Om planläggningen i 
inledningsskedet handlar A. Philippi: Das Pripjetproblem, medan 
H. Kissel i Gefechte im Russland, F. Hossbach i Infanterie im Ost
feldwg 1941-42 och Die Schlacht um Ostpreussen och M. Fretter
Pico i Missbrauchte Infanterie framför allt skildrar markstriderna.

Ett stort antal delar av den tyska serien "Die Wehrmacht im 
Kampf" och några förhandsskildringar behandlar skilda avsnitt av 
det ryska fälttåget; dessa återfinnas i bokförteckningen. 

Många böcker har publicerats om Stalirrgradkatastrofen, både 
krigshistoriska arbeten, brevsamlingar och romaner, allt av högst 
olika kvalite. En rent krigshistorisk. undersökning gör H. Doen i 
Der Feldzug nach Stalingrad, en detaljgranskning av operationen 
av en tysk. gerreralstabsofficer och generalmajor. Under den drama
tiska titeln Stalingrad - bis z11m letzten Patrone framlägger H. 
Schröter det material, som han på uppdrag av OKW samlade under 
sin tid som krigshistoriker vid 6. Armen om Stalingradkatastrofen, 
ett material som han av Goebbels förbjöds att publicera. Om för
söken att luftvägen försörja den inneslutna armen handlar Die Luft-
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waffe ringt um Stalingrad av H. von Rohden. Av dessa arbeten är 
Doeas möjligen en smula torrt, Schröters kanske en smula joutnaHs
tiskt sensationellt, men: alla tre värdefulla. Det kan man d�fremot inte 
med bästa vilja i världen säga om R. Seths Stalingrad - point af
no return. Denne kände engelske författare av populära krigshisto
ri;ka skildringar från andra världskriget fick tillfälle att besöka 
Stalingrad på slutet av SO-talet och intervjua ryska deltagare i det 
stora slaget. Resultatet har tyvärr blivit föga intressant. Walter 
Görlitz har utgivit det med stora förväntningar motsedda Paulus:
lch stehe hier auf Befehl, som utgör en värdefull sammanställning av 
dokument och brev. Band 10 ur serien "Die \Vehrmacht im Kampf'' 
heter Nach Stalingrad - 48 Kilometer av H. Scheibert och behand
lar det av Mansteins trupper utförda misslyckade försöket att und
sätta 6. Armen. Ett studium av Stalingradstriderna måste också 
grunda sig på läsning av Mansteins memoarer. 

Ytterligare några arbeten om den tysk-ryska sammandrabbningen 
förtjänar kanske att dras fram då de är skrivna av "utomstående". 
Den polske generalen W. Anders har sålunda gett ut Hitler's defeat
in Russia, A. Guillaume La guerl'e germano-so'iietique 1941-45,
och den schweiziske översten och krigshistorikern Lederrey det ut
märkta arbetet La defaite allema,nde a l' est.

Operationerna på Balkan 

Från engelsk sida skildras fälttåget i Grekland och förlusten av 
Kreta våren 1941 dels i den stora officiella historien i de två första 
delarna av The Medz'.terranean and Middle East i "Campaiigns"
serien, dels i "Popular History" i delen Greece and Crete 1941 av 
C. Buckley. Aven i det officiella australiska arbetet är en del ägnad
åt Grekland: Greece, Crete and Syria av G. Long.

En förnämlig skildring av ett nyzeeländskt förband och sam
tidigt en bok med personliga Mgkomster är Jnfantry Brigadier av 
generalmajoren Sir Howard Kippenberg. Händelserna utspelas fram
för allt i Grekland, på Kreta och i Nordafrika. 

Den fortsatta mera underjordiska stridsverksamheten i dessa om
rådet har varit en givande källa att ösa ur när det gällt attskriva 
romantiska partisanskildringar, och läsaren måste här sovra nog-
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grant, En bra skildring är Fitzroy McLeans Eastern Approaches, där 
Churchills sambandsofficer hos Tito berättar om sin vistelse hos de 
jugoslaviska partisanerna. Denna bok finnes också i svensk översätt
ning med titeln Äventyr i öster. 

Från tysk sida föreligger en hel del goda arbeten. Der deutsche 
Griechenlandfeldz11g av A. Buchner är en framställning av hela fält
tåget. I några förhandshistorier, som /herfinnas i bokförteckningen, 
skildras delar av operationerna. 

Den tyska Heeresgrnppe E:s återtåg från Balkan och operationer
na i samband härmed behandlas i Rendulics memoarer Gekämpft -
Gesiegt - Geschlagen och i E. Schmidt-Richbergs Der Endkampf 
auf dem Balkan. E. von Stering skildrar reträtten som ett förkom
pani upplevde del1' under ständiga stride1· i ]eder war ein Stiicle 
von uns. 

Redan 1943 utgav den svenska Militärlitteraturföreningen ett ar
bete om Greklands försvarskamp 1941, nämligen P. Reuterswärd: 
Greklands krig 1940-41. Från grekiskt håll föreligger i tysk över
sättning general Papagos Griechenland im Kriege 1940-41,

Operationerna i Nordafrika, Nära Östern och Italien 

Eftersom detta område från 1940 till 6 juni 1944 var de väst
allierades viktigaste krigsskådeplats i striden om Europa, medan 
det för tyskarna endast var av sidoordnad betydelse, överflödar de 
allierade källorna, medan de tyska är mer fåtaliga. 

I "History of the Second \Vorld War" kommer en serie på sex 
volymer att ägnas åt medelhavsområdet: The Mediterranean and 
the Middle East av I.S.O. Playfair. Tre band har utkommit som 
behandlar händelseförloppet från krigsutbrottet till El Alamain: den 
italienska avbrutna offensiven, Wavells motoffensiv, fälttågen i Etio
pien, Irak, Iran, Syrien, Grekland och Kreta (som förut påpekats) 
samt de böljande striderna i Västöknen. 

Samma skede behandlas också i T o Benghazi av G. Long, en bok 
som ingår i arbetet "Australia in the War of 1939--45", och i Cam
paign in Western Asia och The North African Campaign, 1940-43,

som är delar av det indisk-pakistanska historieverket, 
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Auchinleck och 
W avel! i Kairo 
1941. (Ur 
"Au.chinleck - A 
critical Biqgraphy" 
Cassel.) 

I "Popular History" behandlar Five V cnt11res av C. Buck:ley bl. a. 
fälttågen i Irak, Iran och Syrien. 

Den amerikanska armens historia har hittills ägnat en del åt land
stigningen i Nordafrika: Northwest Africa: Scizing the lnitiative 
in the West. 

Ett flertal av förut nämnda memoarer och biografier behandlar 
operationerna i detta område, framför allt då Churchills, Alan
brookes, Montgomerys, Eisenhowers, de Guingands, Bradleys, Pat
tons och Truscotts böcker. Ytterligare ett memoarverk av stort in
tresse vid studiet av denna krigsskådeplats är den amerikanske ge
neralen Clarks bok Calculated Risks. Från tysk sida är det naturligt
vis först och främst Rommels efterlämnade papper, som bör konsul-
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teras, och därnäst Kesselrings memoarer. A ven D. Youngs biografi: 
Rommel är läsvärd. Om taktik och stabsarbete i västöknen handlar 
ett långt avsnitt a,v Mellenthins Panzer Battles. 

Krigets första skede behandlas i R. J. Collins bok om den engelske 
överbefälhavaren inom detta område: Lord lf/ avel 1883-1941. A 
military Biography. En analys av de militära operationerna ges i 
The campaigns of Wavell 1939-43 av R. Woollcombe. Personliga 
upplevelser i stabstjänst och truppföring inom lägre förband skildrar 
den engelske generalen S. Evans i The Desert and the ]ungle. I 
Abyssinian Adventure berättar J. F. Mac-Donald om fälttåget i Etio
pien sett ur subalternofficerens synpunkt. Detta fälttåg skildras också 
i böckerna om en av engelsmännens romaqtiska och kontroversiella 
militära gestalter: Orde Wingate, om vilken en biografi med samma 
namn skrivits av C. Sykes och som också skildras, men mindre kor
rekt, av L. Mosley i Gideon goes to iVar. 

Wavells efterträdare och hans insatser skildras i J. Connells 
Attchinleck. A critical biography men även i två förnämliga arbeten 
av de engelska militärhistorikerna Agar-Hamilton och Turner, som 
i The Sidi Rezeg Battles 1941 och i Crisis in the Desert redogör för 
de fram- och tillbakaböljande striderna i Västöknen under 1941 och 
1942. Den förstnämnda är utgiven på uppdrag av den sydafrikanska 
krigshistoriska institutionen och 1·edogör för 1st South African In
fan�ry Divisions insatser. De långvariga striderna om Tobruk under 
detta skede av kriget behandlas i A. Heckstall-Smiths arbete Tobruk. 
The story of a siege. 

Därefter kom Montgomery och den stora vändpunkten. Den eng
elske majoren Thomas har i The battle of Alam Halfa and El Ala
mam analyserat dessa slag, och G. Bar kas ger i Y be camouflage story 
en ganska roande skildring av hur förberedelserna för den stora of
fensiven kunde döljas. 

Några goda engelska förbandsskildringar är: C. Joly: T ake these 
men (7th Armomed Div. dvs. "ökenråttorna", där förf. var kapten 
och major), H. P. Satnwell: An .infantry officer with the Eight 
Army, G. L. Verney: The Desert Rats (History of 7th Arm.Div.). 

Engelsmännen förde ju också krig med långtgående bilburen jägar
trupp i öknen, och om detta finnes många böcker av högst olika 
kvalite. Den mest kända torde väl vara Popski's Private Army. Den 
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handlar om vad som mera officiellt hette No 1 Demolition Squadron 
och är skriven av förba1tdets originelle chef överstelöjtnant Pe
niakoff. Denna bok finnes också i svensk översättning. Om samma 
förband handlar P. Yunnies 117 arriors on wheels. Ett förband, vars 
insatser nämns med största respekt av Mellenthin var "Long Range 
Desert Group" vars operationer skildrats i The Desert my Dwelling
place av den engelske överstelöjtnanten D. L. Owen, som tjänst
gjorde vid L.R.D.G. 

I The Battle History of 1st Armored Division har G. F. Howe 
skildrat den första amerikanska pansardivisionen - "Old Ironsides" 
- och dess insättande i Nordafrika och Italien.

Från tysk sida föreligger ett översiktsarbete i H. G. von Ese
becks Afrikanische Schicksalsjahre och ett annat i Die lViistenfuchse 
av Paul Carell. Det sistnämnda arbetet är översatt till engelska med 
titeln The foxes of the desert. En av de yngre officerarna i Rom
mels stab vid namn Schmidt har gett ut Mit Rommel in der Wuste, 
som också finnes i engelsk upplaga: lV'ith Rommel in the desert. 
Die Geschichte der 22. Infanterie-Division av F. A. vem Metzsch 
skildrar ett av tyska Afrikakårens förband. 

En bra fransk översikt är R. Jars Les campaignes d' Afrique 
1940-43. 

Som redan nämnts har den officiella engelska historieskrivningen 
ännu icke hunnit fram till fälttåget i Italien. I "Popular History" 
däremot har E. Linklater skrivit delen The campaign in Italy, en 
kampanj, som den kände engelske författaren hade tillfälle att följa 
från Alexanders högkvarter och som ju också resulterat i en roman 
(Private Angelo) och en essäsamling (The Art of Ad-venture). 

En utmärkt och fullständig skildring av kriget ges i del II av "Of
ficial history of the Canadian Army in World \Var Il" som heter 
The Canadians in Italy 1943-45 av G. \V. L. Nicholson. 

I "U.S. Army in World \Var Il" finnes ännu så länge endast en 
bilddel om kriget i Italien. Specialstudien Three Battles behandlar 
delvis striderna här. 

Franska krigshistoriker har ägnat stor uppmärksamhet åt denna 
krigsskådeplats, då det anses vara här som den: franska armen åter
uppstod. Så har den förut omnämnde Robert Jars skrivit ett mycket 
bra översiktsarbete även över detta fälttåg med titeln La campagne 
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d' I talie. Andra arbeten är Goutard: Le corps expeditionnaire fran
<;ais dans la campagne d'Italie, M. Carpantier: Les forces alliees en 
Italie 1943-45 och R. Chambre: L'epopee franc;aise d'ltalie 1944.

Vintern 1943-44 hejdades den allierade framryckningen mot 
Rom av det tyska försvaret i den s. k, Gustavslinjen, omkring vars 
högra hörnpelare vid klostret Monte Cassino några av fälttågets mest 
våldsamma strider 11tkämpades. Följande böcker är en tysk, en 
fransk och en engelsk specialstudie härom: R. Böhmler: Monte Cas
sino (också en översikt över operationerna före och efter slaget), R. 
Chambre: Le bataillon du Belvedere och F. Majdalany: Cassino, 
portrait of a battle. 

Bra förbandsskildringar är från engelslr sida A. E. C, Bredins 
Three assault landings (1st bat. Dorsetshire Reg.) och från tysk G. 
Steiger Geschichte der 26. Panzer-Div. och H. Hoppe Die 278. In
f anterie-Divisi.on in Italien. 

Vid den svenska Försvarsstabens Krigshistoriska avdelning ut
arbetades redan 1943 en studie med titeln Sici!ienoperationen, som 
publicerades i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift som Bi
häfte 1/1943. 

Kriget mot Japan 

Som redan nämnts ägnar de engelska och amerikanska officiella 
historieverken (såväl arme- som flyg, flott- och marinkårsserierna) 
åtskilliga delar åt operationerna mot Japan, och så är också fallet 
med de nyzeeländska och indisk-pakistanska arbetena, medan man 
i Australien ännu ej publicerat planerade delar om kriget mot Japan. 
Likaså finnes naturligtvis dessa händelser skildrade i de icke-offi
ciella översiktsverken. Av förut omtalade memoarer är det framför 
allt Churchills, Alanbrookes och \Vedemeyers som bör läsas även i 
detta sammanhang. 

Det största namnet på denna krigsskådeplats var general Mac
Arthur, av bl. a. Alanbrooke ansedd som andra världskrigets skick
ligaste fältherre på den västallierade sidan. Två av hans stabsoffice
rare har skrivit var sin biografi om sin forne chef och båda skildring
arna ge uttryck för den största högaktning och beundran. MacArthur. 
His rendezvous with histmy är författad av generalmajor C. Whit-
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ney, som ledde guerillaverksamheten på Filippinerna från MacAr
thurs stab och som skildrar MacAnhur under andra världskriget, 
under ockupationen av Japan och under Koreakriget. C.B. Willough
by var också generalmajor och underrättelseofficer i hans stab och 
har tillsammans med en herre vid namn Chamberlain gett ut biogra
fien MacArthur 1941-51.

Två andra amerikanska generaler, som skrivit ned sina minnen, är 
\V. Kreuger, chef för Sixth Army, i From do'u.m tmder to Nippon, 
och Kinageneralen J. Stilwell i The Stilwell Papers. 

Av mycket hög klass är den engelske fältmarskalken och över
befälhavaren Sir William Slims bok Defeat into victory likaså Evans 
förut nämnda The desert and the ju,ngle. 

Den största engelska motgången, och dessutom ett av de största 
engelska militära debaclen i modern tid, var Singapores fall. Ett 
komplement till de officiella skildringarna ges i F. Owens arbete: 
The fall of Singapore. Födattaren är f. d. engelsk officer och tjänst
gjorde under kriget bl. a. i Burma och var bland de första engelsmän, 
som återkom till Singapore. 

Till stor del var denna krigsskådeplats flottans och flygets domän, 
varför det blir anledning att senare återkomma härtill. Den ameri
kanske krigshistorikern S. L. A. Marshall har gjort två studier av 
amfibieoperationer som är av utomordentligt intresse: Island Vic
toty och The Capture of Attu. 

Som förut nämnts innehåller den amerikanska Marinkårens of
ficiella historiska serie också ett antal monografier över amfibieföre
tag i Stilla Havet, som uppräknas i bokförteckningen. The Compact 
history of the United States Marine Corps av Pierce och Hough 
innehåller ett avsnitt om kriget mot Japan och även en bra biblio
grafi över "marinkårslitteratur". 

En framträdande gestalt i djungelkriget i Burma var den förut om
talade Orde \Vingate, vars ortodoxa teorier vann Churchills och 
andra ledande engelsmäns gillande och vars jägarstyrkor sattes in 
och underhölls från luften i ryggen på japanerna. Efter kriget har 
mycket kritik, förmodligen med full rätt, riktats mot denna föga 
effektiva form av krigföring, men ett stort antal böcker har utkom
mit om Wingate och hans Chinditstyrkor, och de utgör en ganska 
intressant läsning. Ett urval återfinnes i bok.förteckningen. 
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Kriget till sjöss 

Mängder av arbeten har utkommit om operationerna till sjöss. 
Varje strid, varje konvoj, varje fartyg tycks ha fått sina skildrare. 
Att redovisa något större antal av dessa är här bl. a. av utrymmes
skäl omöjligt, förf. kan bara hoppas att här nedan omnämnda arbeten 
något så när täcker läsarens behov. 

Engelska och amerikanska arbeten 

I den officiella engelska krigshistorien ingår en serie på 3 volymer 
av S. W. Roskill: The War at Sea. 

Det officiella australiensiska arbetet är planerat att omfatta 2 
volymer om Australiens flotta och dess insatser, men: dessa delar ha 
ännu icke utkommit. 

För Morisons stora officiella arbete över den amerikanska flottans 
insatser under kriget har redan redogjorts. Endast ytterligare ett 
amerikanskt sjökrigshistoriskt arbete skall här nämnas: Destroyer 
operation in W orld War 11, ett magnifikt arbete av T. Roscoe och 
utgivet av U.S. Naval Institute. 

Ytterligare anglosaxisk litteratur om sjökriget i form av några icke 
officiella skildringar och en rad intressanta memoarer återfinnas i 
bokförteckningen. 

Franska och övriga allierade arbeten 

I La Marine Fran<;aise pendant la Seconde Gtterre .Mondiale skild
rar den franske amiralen Auphan med biträde av J. Mordal den 
franska flottan under kriget, såväl den Vichytrogna delen som de 
s. k. Fria franska styrkorna. En kryssarstyrka på de Gaulles sida
1942-45 utgör ämnet för P. Canes Les levriers de la mer, medan
J. Mordal i La bataille de Dakar redogör för den engelsk-franska
sammandrabbningen i krigets tidigare skede. Den franske amiralen
Godfroy var chef för den i Alexandria internerade franska flott·· 
styrkan och har i L' aventure de la force X beskrivit dess öden. P.
Narillon berättar slutligen i La sabordage de la Flotte hur frans
männen sänkte sin flotta i Toulons hamn.
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Det officiella arbetet Norges Sjökrig är redan nämnt, och de i 
England baserade norska motortor_pedbåtarnas operationer har av 
H. Storm-Bjerke skildrats i Klar till kamp.

TJ1ska och övriga arbeten 

En rad goda tyska arbeten om sjökriget har efter hand utkommit. 
Dessa återfinnas i bokförteckningen. 

Tysklar1ds två sjömilitära förgrundsfigurer amiralerna Raeder och 
Dönitz har båda gett ut sina memoarer. E. Raeders heter Mein Leben, 
och dess första del behandlar hans liv fram till 1935, medan andra 
delen behandlar andra världskriget och Raeders fångenskap därefter. 
10 J ahre 1md 20 Tage skildrar Dönitz liv i flottan och hans roll som 
Hitle1·s efterträdare. 

Från italiensk sida föreligger två arbeten av intresse, nämligen The 
ltalian Navy in V?'orld l.f/ar Il av M. A. Bragadin och Submarines 
attacking av A. Cocchia, båda behandlande sjökriget i Medelhavet. 

Ett intressant japanskt arbete är Nitsuo Fuchidas och Masatake 
Okumiyas Midway: The Battle that doomed Japan. Förf. var ja
panska sjöofficerare och ger här högdramatiska ögonvittnesskildring
ar av slaget. I Sim/el skildrar en annan japansk sjöofficer Michitsura 
Haschimoto de japanska ubåtarnas försök att stoppa den' ameri
kanska framryckningen över Stilla Havet, 

Två svenska arbeten utkom så tidigt som 1947-48, nämligen 
H. Starcks båda böcker Sjömakten i andra världskriget och Sjö
kriget 1939-45.

Kriget i luften 

A ven om luf tkriget föreligger mängder av mer eller mindre vär
defulla böcket', minnen, skildringar av förband och operationer, ro
maner byggda på egna upplevelser etc. Flera av dessa har som rent 
skönlitterära skildringar rönt stor uppmärksamhet, t. ex. Satnt
Exeperys Spaning mot Arras. Här nedan redovisas ett litet antal 
arbeten, som bedömts som väsentliga och som ger en god helhetsbild 
av luftkriget, 

133 



Allierade arbeten 

Som redan nämnts kommer den officiella engelska historien att 
omfatta 4 volymer med titeln The Strategic Air Offensive, varav 
dock ännu ingen del utkommit. Däremot har ett arbete av mindre 
omfattning utkommit med titeln Histo/")' of the Royal Air Force, 
1939-45. Det amerikanska flygets insatser skildras i U.S. Army Air 
Forces in Tf7orld War Il, och i History of M,trine Corps Aviation 
in lf/ orld W ar Il. Det australiska flygets insatser kommer att skild
ras i 4 volymer, varav del 1: Air 1f/ ar against German,, and I taly 
1939-1943 utkommit. 

Tre andra allierade officiella arbeten om luftkriget är: 
The United States Strategic Bombing Survey, som redogör för den 

undersökning som straxt efter krigsslutet genomfördes för att objek
tivt söka bedöma värdet av de allierades flygstrategi. 

Afr Operations by the Allied Expeditionary Force in N. W. Euro
pe from November, 1943, t,0 September 30th, 1944 av den engelske 
flygmarskalken Sir Trafford Leigh-Mallory. Det är hans officiella 
rapport och behandlar framför allt flyginsatsen i samband med in
vasionen. 

lf/ings oj the Phoenix är den officiella skildringen av luftkriget i 
Burma. 

En förnämlig skildring av det engelska luftförsvarets historia från 
första världskriget till våra dagar ger Air Vice Marshal Peter Wyke
ham i Fighter Command. 

Detta arbete och Basil Colliers volym The Defence of the United 
Kingdom i den officiella engelska historien ger i förening med t. ex. 
de tyska arbetena Soldat bis zum letzten Tag och Geschichte eines 
]agdgeschwaders en uttömmande skildring av "Battle of Britain" 
sommaren och hösten 1940. 

Intressanta memoarer har bl. a. skrivits av Sir Arthur Harris, som 
ledde den engelska bomboffensiven, och va1·s bok också heter Bom
ber Offensive, av Sir John Slessor: The Central Bhee, och av den 
amerikanske flyggeneralen Arnold: Glob�l mission. 

I bild och text ges en översikt över krigets flygplanstyper i W. 
Greens F amous fighters o f the Second W orld W' ar och i F amotts 
Bombers oj the Second lV' orlcl W ar. 
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Alanbrooke - h1w11dpersone11 i Bryans "The Turn oj the Tide och 
"Tri1Jmph in the W'est" (Collins) - är ocksJ en hiingivcn ornitolog. 

Tyska och andra arbeten 

Ett översiktsarbete över det tyska flygvapnet är \'V. Baumbach: 
Zu spät? Aufstieg imd Untergang der deutschen Luftwaffe. En 
inera populär skildring av luftk:riget över Tyskland ges i K. Bartz 
Als der Himmel brannte, som också finnes i engelsk upplaga med 
titeln Swasti!ea in the Air. 
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En förbandsskildring, som ger mycket både av det tyska flyg
vapnets uppbyggnad före kriget och av luftkriget på västfronten un
der krigets olika skeden, är J. Prillers Geschichte eines ]agdgeschwa
ders. Det är Jagdgeschwader 26 Schlageter vars öden här skildras . 

. Första hälften av Kesselrings memoarer behandlar det tyska fly
get under krigets första skede.n (Polen, Frankrike, England, Ryss
land), De båda tyska flygaressen Galland och Rudel ha också gett 
ut sina minnen. Adolf Gallands bok heter Die Ersten 1md die Letzten 
och behandlar framför allt jaktflyg; förf. var ju den siste chefen för 
det tyska jaktflyget. H.-U. Rudel har skildrat sitt liv i Aus Krieg 
und Frieden, Trotzdem och Von den Stukas zu den Anden. 

Två officerare ur den japanska flygstaben.Mazatake Okumiya och 
Jiro Horikoshi, har i Zero gett en skildring av flygkriget över Stilla 
Havet. 

Specialarbeten inom särskilda ämnesområden 

Många av hittills nämnda arbeten kunde som redan påpekats ldas
sificeras på annat sätt och sammanföras t. ex. under rubriker som 
"infanteri under försvar och anfall", "vinterstrid", "amfibieopera
tioner" osv. Alltför många dylika rubriker skulle emellertid göra 
detta arbete långt och otympligt. Ett fåtal specialområden och -ar
beten redovisas, huvudsakligast i bokförteckningen och framför allt 
då sådana som inte fått något utrymme i föregående underavdel
n111gar. 

Pansar 

Arbeten av särskilt intresse ur pansarsynpunkt, såväl sådana som 
redan nämnts som ytterligare några, återfinnas i bokförteckningen. 

Härtill kommer naturligtvis också förnt nämnda förbandshistorier 
i den mån de rör pansarförband. 

Commandoförband, fallskärmsjägare och lufttrupp 

En del engelska commando- och specialförband har redan nämnts. 
Dessa och ytterligare ett antal återfinnas i bokfö1·teckningen. 

Dessutom har arbeten om allierad lufttrupp nämnts i kapitlet om 
invasionen, och om tyska bergsjägare i bl. a. kapitlen om Finland och 
Ryssland. 
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Motst<i.ndsrörelser. Partisaner 

Kanske mer än i något föregii.ende krig spelade de ockuperade 
ländernas motståndsrörelser en roll i an·dra världskriget. I krigets 
början ansågs också den tyska s. k. femte kolonnen ha bidragit till 
de tyska framgångarna. Massor av mer eller mindre tillförlitliga a1·
beten har publicerats om dessa företeelser. Här redovisas endast ett 
fåtal av dessa böcker, och då sådana som kan bedömas som mer på
litliga. 

En holländsk historiker, L. de Jong, gjorde straxt efter krigsslutet 
en grundlig undersökning av den roll tyska medlöpare spelat vid 
blixterövringarna, Denna undersökning har han publicerat under 
titeln The German Fifth Cofomn in World W'ar Il, ett arbete som 
allmänt anses vara vederhäftigt. 

Ytterligare arbeten om partisaner och partisankrig återfinnes i 
bokförteckningen. 

Psykologisk krigföring, propaganda 

Fyra översiktsarbeten återfinnas i bokförteckningen. 

Underrättelsetjänst 

Två intressanta arbeten, som visar de två motståndarsidorna i 
verksamhet inom samma begränsade område, är de redan nämnda 
Le dettxieme bureau au travail 1935-1940 av den franske genera
len och chefen för det militära underrättelseväsendet Gauche, och 
hans tyska kollega Liss' bok Westfront 1939-40. 

I German Military Inteltigence redogör Leverkuehn för amiral 
Canaris organisation Abwehr, som både hade hand om kontraspio
nage och underrättelsetjänst. Leverkuehn tjänstgjorde under kriget i 
denna, och då han är jurist och numera ledamot av tyska förbunds
dagen, torde det vara ett pålitligt arbete, Det finnes också i tysk 
upplaga. Ett annat mera populärt hållet arbete om Canaris är K. 
Bartz: Die Tragödie der deutschen Abwehr. 

Ett vederhäftigt arbete om ryskt spioneri är Dallin: Soviet espio
nage. I romanens form har den tyska f. d. Abwehrmannen Flicke 
skildrat det ryska spioneriet mot Tyskland i två böcker: Rote Kapel
le och Agenten funken nach Moskau. De tycks vara byggda på en 
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solid fond av fakta. En rysk mästerspion, som det skrivits mycket 
om, är Sorge. Det pålitligaste arbetet om honom tycks vara det av 
Meissner skrivna Man ·with three faces. 

En bra sammanfattning av det spioneri som bedrevs för de allie
rades räkning i Frankrike ges i Ten thousand eyes av R. Collier. 
De västallierade själva har annars varit ganska återhållsamma med 
publikationer på detta område. En av Englands mera framstående 
män på kontraspionagets område, Pinto, har dock gett ut sina min
nen i de två. volymerna Spycatcher och Friend or foe, som behand
lar kontraspionage i England under kriget. Andra intressanta arbeten 
är A. Footes H andbook for spies och Ei1idence in cttmera av C. B. 
Smith, en engelsk flyglotta som redogör för flygfotograferingens ut
veckling under kriget. 

Vapen 

Om den tyska upprustningen och de tyska vapnen finnes ett par 
arbeten av intresse: 

E. Leeb: Aus der Rustrmg des Dritten Reiches.
R.Lusar: Die deutschen 1Vaffen 1md Geheimwaffen des 2. Welt-

krieges und ihre Entwicklung. 
R. Böhm: Die deutschen Geschiitzen 1939-45.
H. A. Koch: Flak (tyskt lv).
Arbeten om pans,1r och flygplan har redan n'.inmts i resp. avsnitt.

Organisation m. m. 

Avslutningsvis kommer här att nämnas en del böcker om strids
krafternas insättande, organisation, studier över värnkraftens ut
tagande etc. 

I England, landet där traditioner hålls levande på ett enastående 
sätt, har \'{far Office utgett en liten broschyr med titehi The official 
natnes of the battles, actions and engagements, söm är den: officiella 
listan på de strider som de engelska landsuidskrafterna utkämpade 
under kriget. 

På Her Majesty's Stationary Office ;.....,.. det engelska statsförlaget 
- utkommer under 1960 Orders of B,tttle 1939--1945, ett arbete
som inte tillhör den officiella historien men är baserat på officiella
källor. Det har sammanställts av ÖYerstelöjtnant H. Josle11; öch
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räknar i sina två volymer upp alla förband från United Kingdom 
och kolonierna, som mobiliserades. 

Den engelska underM.llsorganisationen har gett ut sin historia un
der titeln: The story of the Royal Army Service Corps 1939-1945. 

När Eisenhower var rektor vid Columbiauniversitetet lät han på
börja en sto1· undersökning av hur USA utnyttjade sina människo
resurser som soldater. Denna undersökning publicerades sedan under 
titeln The ineffective soldier: I. The last divisions. 11. Breakdown 
and recovery. III. Patterns of performance. 

En del i det officiella amerikanska verket U.S. Army in World 
War II behandlar kvinnornas insats i de väpnade styrkorna, näm
ligen M. E. Treadwells The W.oman's Army Corps. 

Franska krigsministeriet har gett' ut en bok om de olika franska 
förbandens deltagande i kriget med titeln U nites combattantes des 
campagnes 1939-45, och M. Lerecouvreux beskriver i Res11rrection 
de l'armee franfaise hur franska armen återuppstod efter nederlaget 
1940. Hur detta var möjligt framgår av en av delama av den, offi
ciella amerikanska historien: Rearming the French. 

Den polske generalen Anders har i An army in exile skildrat den 
polska armens öden Utanför det egna landet. 

Ett flertal arbeten föreligger om den tyska armens och särskilt 
dess fredsförbands och statofficerskårs öden: 

F. Stahl: Heereseinteilung 1939.
B. Mueller-Hildebrand: Das Heer 1933-45. l-lll.

H. Podzum: Das drntsche Heer 1939.
H. H. Podzum: Das deutsche Heer 1939-45. 
V. Keilig: Rangliste des deutschen Heeres 1944-45.
Foltman-Möller: Opfergang der Generale.
En tysk organisation vars förhållanden är ganska oklara och som

uppträder med ett janusansikte är SS. Följande böcker klarar ut vad 
det egentligen var för något: 

P. Hausser: Waffe.n-SS im Einsatz.
F. Steiner: Die Frehvilligen.
G. Reitlinger: The SS. Alibi of a Nation.
Slutligen skall här nämnas ett utmärkt socialvetenskapligt arbete

om lägre förband: den finske vetenskapsmannen K. Pippings dok
torsavhandling Kompaniet som samhälle. 
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Avslutning 

Den här lämnade översikten av litteratur om andra världskriget 
gör helt naturligt icke anspråk på fullstä1rdighet. Men även om för
teckningen kan karakteriseras som ett personligt och subjektivt fär
gat urval, är det min förhoppning att den skall vara den intresse
rade läsaren till gagn som vägledning och orientering, vare sig han 
vill skaffa sig en allsidig bild av andra världskriget eller vill bedriva 
specialstudier på d.got särskilt område. 
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FÖR TECKNING ÖVER I UPPSATSEN NAMNDA BÖCKER 

(I uppsatsen nämnda men ej utkomna arbeten har i regel ej medtagits i biblio
graf/en.) 

I. SAMMANFATTANDE ARBETEN ÖVER HELA KRIGETS

HISTORIA

A. Officiella historiearbeten.

England och samväldet 

HISTORY OF THE SECOND 
WORLD WAR, UNITED KING
DOM MILIT AR Y SERIES. (Utg. av 
Sir James Butler, H.M.S.O., London.) 

GRAND STRATEGY. 
Val. 1 (to September 1939) av N. H.

Gibbs. 
*Val. Il (September 1939-/ime 1941)
av J. R. M. Butler,
Vol. /Il (lime 1941-September 1942) 
av J. M. A. Gwyer. 
Vol. IV (September 1942-A11g11st 1943) 
av E. J. Passant. 
*Vol. V ( A11g11st 1943-September 1944)
av J. Ehrman,
*Vol. V I (September 1944-August 1945)
av J. Ehrman.

CAMPAIGNS. 
*The Campaign in Na;-way av T. K.
Derry (1952).
*The war in France and Flanders 1939
-1940 av Major L. F, Ellis (1953).
*The Medit,manean and Middle East
(6 vols. Vols. 1-III utkomna) av
Major-General I. S. 0. Playfair (1954
-56).
*The War against Japan (5 vols. -
VoL I och II utkomna) av Major-Ge
neral S. W. Kirby (1957-58).
Victory in the West (2 vols.) av Major 
L. F. Ellis.
*The Defence of the United Kingdam
av Basil Collier (1957).
*The War at Sea (3 vols. Vols. I
lI utkomna) av Captain S. W. Roskill, 
R. N. (1954-56). 

The Strategic Air Offensive (4 vols.) 
av Sir Charles Webster och A. N. 
Frankland. 

CIVIL AFFAIRS AND 
Ml LIT ARY GOVERN MENT. 

General principles. 
*Civil Ajf,1irs and Afilitar;1 Gavern
ment in Norlh-W'est Europe av F. S. V.
Donnison.
* Allied Militan1 Administration of
!tal,,, 1943·-45 av C. R. S. Harris.
*British Military Administration in the
Far East, 1943-46 av F. S. V. Don
nison.
(Med * utmärkta titlar har utkommit.)

THE SECOND WORLD \V/ AR, 1939 
-45 A POPULAR HISTOR Y BY 
V ARIOUS AUTHORS, IN EIGHT 
VOLUMES: 

Arms and the men av I. Hay. 
Narwa,,, The Commandos, Dieppe av 
C. Buckley. London 1951.
Greece and Crete 1941 av C. Buckley.
London 1952.
The Campaign in ltaly av E. Linklater.
London 1951.

North-west E1trape 1944-45. The
achievement of 21st Army Gra11p av 
J. North, London 1953.
Five Ventltres (Fältt/igen i Irak, Syrien,
Iran 1941, Madagaskar 1942, Rhodos
och Tolvöarna 1943) av C. Buckley.
London 1954.

HISTORY OF THE ROYAL AIR 
FORCE, 1939-45: 
Vol. !. The Fight at Odds, 1939-41 
av D. Richards. London 1953, 
Vol. Il. The Fight Avails, 1941-43 
av D. Richards och Hilary St. G. Saun
ders. London 1954. 
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Vol. Il!. The Fight is Won, 1943-45 
av Hilary St. G. Saunders. London 
1954. 

0FFICIAL HIST0R Y 0F THE 
CANADIAN ARMY IN W0RLD 
WAR II: 
I. Six years of war av 0. P. Stacey.
0ttawa 1955, 
l/, The Canadians in foily 1943-45 
av G. W. L. Nicholson. 0ttawa 1957. 
III. The victory campaign av C. P.

Stacey. 0ttawa 1960.

AUSTRALIA IN THE WAR 1939-
1945. (Utg. av The commonwealth 
Government of Australia, huvudred. 
Gavin Long. 22 volymer varav 4 medi
cinska. och 5 "civil", vilka ej medtagits 
här.) 

ARMY. 
*To Benghasi av G. Long. Canberrn
1953.
*Greece, Crete and Syria av G, Long.
T obmk and El Alamain av B. Maug
h,tn.
The Japanese Thrwt av L. Wigmore.
Srmth-West Pacific Area, 1st year av 
D. McCarthy.
The New Guinea Offensives av D.
Dexter.
The Final Campaigns av G. Long.

NAVY. 
The Royal Anstralian Navy 1939-1942 
av G. Herman Gill. 
The Royal Australian Navy 1942-1945 
av G. I-lerman Gill. 

AIR. 
Royal AJtStralian Air Forces 1939-
1942 av D. Gillison. 
Air \Var Against Japan 1943-1945 av 
G. J. 0dgers. 
* Air W' ar Against Germany and Italy
1939-1943 av J. Herrington.
Air Power Over E11ropc 1944-1945
av J. Herington.

0FFICIAL HIST0RY 0F NEW 
ZEALAND IN THE SEC0ND 
\V0RLD W AR, 1939-45. 
I: The Pacific av 0. A. Gillespie. Wel-
lington 1953. 
Il: Battle for Egypt, the summer of 
1942 av J. L. Scoullar. Wellington 1956. 
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0FFICIAL HIST0RY 0F THE IN
DIAN ARMED F0RCES IN THE 
SEC0ND W0RLD WAR, 1939-1945. 
(Utgivare: Bisheshwar Prasad, D. Litt.) 
Campaign in l!7estern Asia. London 
1957. 
Expansion oj the Armed Forces and 
Defence Organisation, 1939-1945. 
London 1957. 
The North African Campaign, 1940-
1943. London 1956. 
The Reconq11est oj Burma: Vol. [, June, 
1942-}ime, 1943. London 1958. 
The Reconq11est of Burma: Vol. Il. 
}11ly,. 1944-October, 1945. London 
1960. 
Post-War Occupation Forces: Japan 
and S011th-East Asia. London 1958. 

USA 
US ARMY IN W0RLD WAR II (Go
vcrnement Printing 0ffice, Washing
ton). 

THE \VAR DEPARTMENT. 
Chief oj Staff: Prewar plans and Pre
p,1rations. (1950). 
W'ashington Comm,md Post: The Ope
rations Division. (1951). 
Strategic Planning for Coalition W'',tr
/are: 1941-1942. (1953). 
Strategic Planning for Coalition W ar
fare: 1943-1944. 
Global Logistics Md Strategy: 1940-
1943 (1955). 
The Army and Economic Mobilization 
(1959). 
The Army and indHstrial Manpower 
(l 959).

THE ARMY GROUND FORCES.
The Organization of Ground Combat 
T roops. (1947). 
The Procurement and Training of 
Ground Combat Troops. (1948). 

THE ARMY SERVlCE FORCES. 
The Organization and Role oj the 
Army Service Forces. (1954). 

DEFENCE OF THE WESTERN 
HEMISPHERE. 

The Framework oj Hemisphere De
fence. 

THE \VAR IN THE PACIFIC. 
Okinawa: The Last Battle. (1948). 
G11adalcanal: The First Offensive. 
(1949). 



The Approach to the Philippines. 
(l 953).
The Fall of the Philippines. (1953).
Leyte: Retlirn to the Philippines. (1954).
Seiwre of the Gilberts and Marshalls.
(1955 ).
Victory in Papua.
Cartwheel: The Rcd11ction of Rabaul
(1959).

THE EUROPEAN THEATER OF 
OPERATIONS. 
The Lorraine Campaign. (1950). 
Cross-Channel Attack. (1951) 
Logistical Support of the Annies, Val. 
I. (1953). 
Logistical Support of the Annies, Val.
Il. (1959).
The Supreme Command. (1954).

THE MEDITERRANEAN 
THEATER OF OPERATIONS. 

Northwest Africa: Seizing the lnitiative 
in the iflest, (l957). 

THE Jv!JDDLE EAST THEATER. 
The Persian Corridor and Aid ta Rm
sia. (1952). 

THE CHINA-BURMA-INDIA 
THEATER. 

Stilwell's Mission to China. (1953) 
Stilwell's Comma11d Problems. (1956 ), 
Time R11ns 01tt in CBl. (1960). 

THE TECHNICAL SERVICES. 
The Transpoi:tation Corps: Responsi
bilities, Organization, and Operations. 
(1951). 
The Transportation Corps: Movements, 
Training and Sup_ply. 
The Transportation Corps: Operations 
Overseas. 
The Q11artermaster Corps: Organiza
tion, Supply, ,md Services, Vol. /, 
(1953). 
The Q11artermaster Corps: Organiza
tion, S11pply, and Services, Vol. Il. 
(1955), 
The Quartennaster Corps: Operations 
in the lf?ar Against Japan. 
The Ordnance Department: Planning 
M1111itio11s for 1fl'ar. (l955). 
The Signal Corps: The Emergency. 
The Signal Corps: The Test. 

The Medical Department: Hospitaliza
tion and Evac1iaticn, Zone af lnterior. 
(1956). 
The Corps af Engineers: Troops and 
Eq11ipment. (1958). 
The Chemical l'(/ arfare Service: Orga
nizing for W7 ar. 

SPECIAL STUDIES 
T hree Battles: Arnavi!le, Alt11zzo, and 
Schmidt. (1952), 
The Womam Army Corps. (1954). 
Rearming the Frmch. (1957). 
Chronology: 1941-1945. 
Military Relatiom Between tbe United 
States and Canada: 1939-1945. 

PICTORIAL RECORD. 
The 1Var against Germany and ltaly: 
.Mediterranean and Adjecent Areas. 
The W7 ar against German 11: E11ropc 
and Adjecent Areas. (1951), 
The War against Japan. (1952). 

U.S. ARMY AIR FORCES IN 
WORLD W AR IL (Utg. av W. F. 
Craven och J. L. Catc, University of 
Chicago Press,) 
Val. l: Plans and early operations, Ja
n!lary 1939 to A11g11st 1942. (1948), 
Vol. Il: Europe: Torch ta Pointblank, 
A11gmt 1942 ta December 1943. (1949). 
Vol. III: E11rope: Argument to V.-E. 
Day, Jammry 1944 to May 1945. 
(1951.) 
Val. IV: The Pacific: Guadalcanal ta 
S,iipan, A11gwt 1942 to July 1944. 
(1950). 
Vol. V: The Pacific: Matterhom to 
Nagasaki, J1111e 1944 to Angwt 1945, 
(1953 ). 
Vol. VI: Men and planer. (1955). 
Val. VII: Services around the 1fl'orfd. 
(1958). 

HISTORY OF UNITED STATES 
NAVAL OPERATIONS IN WORLD 
WAR IL (Utg. av S. E. Morison, Littlc, 
Brown & Co, Cambridge Mass.) 
I. The Bat.tlc of the Atlantic, 1939-
1943. (1947).
Il. Operations in North African Wa
ters, October 1942-June 1943, ( 1947)
Il!. Th.e Rising S,m in the Pacific,
1931-April, 1942. (1948).
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JV. Coral Sea, ,Widway and S11bmarin 
Actions, May 1942-A11g11st 1942. 
(1949). 
V. The Struggle for G11adalcanal, A11-
gwt 1942-February 1943. (1949).
VI. Breaking the Bismarcks Barrier, 22

]11/y 1942-1 May 1944. (1950).
Vll. Alemians, Gilberts and Marshalls,
J1me 1942-April 1944. (1951)
VIII. Ne1v Guinea and The Marianas,
March 1944-August 1944. (1953)
IX. Sicily-Salerno-Anzio, Jan11ary
1943-}tme 1944. (1954)
X. The 'Atlantic Battle 'l\''l'on, Ma)' 1943
-May 1945. (1956)
XI. The Invasion of France and Ger
many, 1944-1945. (1957)
XII. Leyte, fune 1944-January 1945.
(1958)
Xlll. The Liberation af the Philippines,
Luzon, Mindanao. The Visayas, 1944-
1945. (1959).
Sherrod, R: History af Marine Corps
aviation in World War Il. Washington
1952.

HISTORY OF US MARINE CORPS 
OPERATIONS IN WORLD W AR II: 
I. Pearl Harbor to G11adalcanal. \Vas
hington 1958.
Greenfield, K. R. (utgivare): Command 
Decisions. New York 1959. 

B. Icke-officiella historiearbeten.

Västallierade översiktsarbeten 

Baldwin, H. B.: Great mistakes of the 
W ar. London 1950. 
Burne, A.: Strategy in World War Il. 
Harrisburg 1947. 
Chassin, L.-M.: Histoire militaire de la 
seconde guerre mondiale 1939-1945. 
Paris 1947. 
Churchill, W. S.: The Second World 
War, I-VI. London 1948-52. 
Churchill, W. S.: Andra Världskriget, 
I-VI. Stockholm 1948-54.
Falls, C.: History o/ the Second World
W ar. London 1948.
Falls, C.: A h1mdred years of war. Lon
don 1953.
Flowers, D. och Reeves, J.: The War
1939-1945. London 1959.
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Fuller, J. F. C.: The Second World 
W ar. London 1 948. 
Fuller, J. F. C.: The decisive battles 
of the Western World and their in
fluence upon history, vol. III. Lon
don 1956. 
Gilbert, F.: Hitler directs bis war. New 
York 1950. 
Hinsley, F. H.: Hitler's strntegy, Cam
bridge 1951. 
Kingston-McCloughry, E. J.: The di
rection of war. London 1955. 
Lidell Hart, B. H.: On the other side 
of tbe hill. London 1951. 
Lidell Hart, B. H.: Nu törs de tala. 
Eksjö 1948. 
Martienssen, A.: Hitler and bis Admi
rals. London 1948. 
Morison, S. E.: American contribtttion 
ta the strategy af W orld W ar Il. Lon
don 1958. 
Ropp, T.: War in the modern world. 
Durham, USA 1959. 
Wilmot, C.: The Struggle for Europe. 
London 1952. 

Västtyska översiktsarbeten 
Beumelburg, W.: Jahre olme Gnade. 
Chronik des Zweiten Weltkrieges. 01-
denburg 1952. 
Bilanz des Zweiten W eltkrieges. Ham
burg 1953. 
Buchheit, G.: Hitler - der Feldherr. 
Zerstömng einer Legende. Rastatt 1958. 
Dahms, H. G.: Der Zweite Weltkrieg. 
Tiibingen 1960. 
Erfurth, W.: Die Geschichte des deut
schen Generalstabes von 1918-1945. 
Göttingen 1959. (2 uppi.) 
The Fatal Decisions. London 1956. 
Geschichte des 2. W eltkrieges. Utg. 
Ploetz förlag. Wiirzburg 1952. (2 uppl.) 
Görlitz, W.: Der Zweite Weltkrieg 
I-Il. Stuttgart 1951.
Görlitz, \V.: Der De11tsche Generalstab.
Frankfurt 1950.
Halder, F.: Hitler als Feldherr. Mtin
chen 1949.
Heusinger, A.: Befehl im lViederstreit.
Tubingen 1957. (3 uppi.)
Jacobsen, H. A.: 1939-1945. Der 
Zweite Weltkrieg im Chronik 1md Do
kmnenten. Darmstadt 1959. (2 uppi.) 



Jacobsen, H. A. och Rohwer, J.: Ent
scheid1mguchlachten des Zweiten W'elt
krieges. Frankfurt a/M. under utg. 1960. 
Kesselring, A.: Gedanken Zllm Zweiten 
W' eltkrieg. Bonn 1955. 
Tippelkirsch, K. von: Geschichte des 
Zweiten Weltkrieges. Bonn 1951. 
Tippelkirsch, K. von: Östfronten under 
Andra Världskriget. Stockholm 1956. 
W'eltkrieg 1939-1945. (Även med ti
teln Ehrenbuch der deutschen l17ehr
macht, lVie das Gesetz es befahl och 
Das Volkbuch vom zweiten ll7eltkrieg.) 
Stuttgart 1954. 

Andra översiktsarbeten 
Badoglio, P.: Italien im Zweiten Welt
ki-ieg. Miinchen 1947. 
Badoglio, P,: ltaly in the Second World 
War. London 1948. 
Thulstrup, Ä. m. fl.: Det Andra Världs
krigets historia, 1-lll, Stockholm 1948 
-1949.
Utrikespol. Institutet: Kriget 1939-
1945, I-IV. Stockholm 1946-1947,
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