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FÖRORD

Den här framlagda 9. årgSngen av Aktuellt och historiskt innehål
ler liksom sina föregJngare fyra uppsatser.
Den första av dessa, "Vi var beredda", ingår som ett led i den
sedan några år tillbaka vedertagna principen att i puhlikationen be
lysa sr'idana med Sveriges beredskap 1939-1945 sammanhängande
fr/tgor, som tilldragit sig större allmänt intresse .och som, aktualise
rade av nyutkommen, främst utländsk litteratttr, då och dd tagas upp
till diskussion i press och allmän debatt.
Uppsatsen om Finlands sjöstridskrafter under landets bägge se
naste krig belyser nödvändigheten av dels att ett krigförande lands
sjöförbindelser h/lllas öppna, dels att sjöförsvarets bi-igge vapengrenar
ges en sådan utformning, att man vid lerig ej behöver tillgripa orga
nisatoriska improvisationer för att sätta dem i stånd att lösa alla de
mångsidiga uppgifter, som kriget inom hist- och skärgårdsområden
ställer pd den försvarande.
Den tredje uppsatsen, "Ryska landstigningsoperati.oner under
andra världskriget", belyser ocks&, sett t1r annan synpunkt, vikten av
ett kustförsvar och att därmed sammanhängande problem under
kastas ett noggrant studium.
"Fregatten Vanadis 'världsomsegling" Den fjärde 1-eppsatsen
har blivit aktuell på grnnd av, att prins Oscar Bernadottes dagböcker
välvilligt ställts till avdelningens förfogande av hans son greve Carl
Bernadotte. Artikeln visar också, huru historien upprepar sig och
att "intet är nytt under solen". Termerna "public relations" och
"sales promotion" är,o nutida men i sin reella innebörd har därmed
sammanhängande problem f1mnits Ungt tillbaka i tiden.
Med hänsyn till 20-Jrsminnet av Hangöbataljonens uppsättning
och verksamhet avsJgs till en hörjan att en uppsats härom skulle in
flyta i denna årg&ng av tidskriften. Under arbetet därmed har det

dock visat sig, att ämnet företer set många aspekter och att käll
materialet är så rilet, att den tilltänkta ttppsatsen lämpligen bör utges
som ett separat arbete. Detta väntas ktmna ske under hösten detta år.
Synpunkter och omdömen, som framläggas i de olika uppsatserna,
äro uttryck för författamas egna personliga åsikter och få ej anses
som någon Försvarsstabens officiella ttppfattning.
Stockholm i mars 1962.
Börje htrtenbach

VI VAR BEREDDA
En studie över den svenska beredskapen inför ett eventuellt
tyskt anfall över västgränsen sommaren 1943
Av BÖRJE FUR TENBACH och HERMAN MOLLERN

I en år 1960 av amerikanska armens krigshistoriska avdelning ut
given bok "The German Northern Theater of Operations", förfat
tad av Earl F. Ziemke, uppges, att chefen för den tyska 25. pansar
divisionen i Norge, generallöjtnant A. von Schell, våren 1943 på
uppdrag av OKW utarbetade en operativ studie avseende en anfalls
operation mot Sverige.
Denna studie togs för första gången upp till belysning inför svensk
läsekrets i en artikel i Ny Militär Tidskrift nr 8-9/1960 författad
av överste Nils Lund och betitlad "En studie i defaitism". Häri refe
rerade Lund bl.a. von Schells åsikt, att det svenska försvaret vid den
aktuella tidpunkten varit så svagt, att det sannolikt snart hade bru
tit samman inför ett överraskande ansatt och hänsynslöst genomfört
anfall av tyska pansal'stridskra:fter.
Med anledning av denna uppsats gjol'de N.M.T. en enquete bland
prominenta företrädare för det svenska samtida försvaret, Bl.a, till
frågades den dåvarande överbefälhavaren general 0. G. Thörnell
och generalen C. A. Ehrenswärd, som år 1943 var souschef vid för
svarsstaben. Frågeställningarna var följande:
1.
2.
3.
4.

Kännedomen om tysk uppladdning i Norge våren 1943;
Den svenska beredskapens styrka vid denna tid;
Motåtgärder på svensk sida, samt
Egna åsikter om den tyska spekulationen i svensk defaitism.

Svaren, som publicerades i N.M.T. nr 11-12/1960, var entydiga
och gick i stort ut på, att vår beredskap vid denna tid var god och
· att spekulationen i svensk defaitism måste bottna i felbedömning.
Av naturliga skäl måste dylika enquetesvar bli tämligen kortfat
tade och begränsade till vederbörandes verksamhetsområde vid den
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aktuella tiden. Eftersom frågan om vår motståndsförmåga då även
har betydelse för nutiden och framtiden, torde det vara lämpligt
att än en gång taga upp den till belysning och då ur en något vidare
aspekt. Detta är så mycket mer påkallat, som von Schell själv senare
i N.M.T. (nr 2/1961) publicerat en uppsats, "Die Operationsstudie
von 1943", vari han ger en något fylligare motivering för sina åsik
ter om det svenska försvaret.
Det som i en: sådan kompletterande undersökning i första hand
bör tagas upp till skärskådande är de tyska operationsstudierna och
deras allmifona bakgrund. Men ändå viktigare är måhända att klar
lägga, huru det dåtida svenska försvatet var uppbyggt och huru det
hade betett sig att möta ett tyskt anfall.

Tyskt blixtanfall mot Sverige 1943?
Den fruktan för allierade invasionsföretag mot Skandinavien främst Norge
som Hitler ständigt hyste, förstärktes ytterligate
kring årsskiftet 1942/1943. Efter det förlustrika slaget vid El Ala
mei11' i slutet av oktober 1942 befann sig Rommels ökenarn1e på full
retl'ätt västerut längs Afrikas medelhavskust. Den anglo-amerikanska
landstigningen i Franska Nordafrika i början av november samma
år innebar ett starkt hot mot tyskarnas södra flank. Därtill kom så
katastrofen vid Stalingrad, då hela 6. armen under generalfältmar
skalk Paulus kapitulerade den 31 januari 1943.
För den tyska högsta krigsledningen (OKW) syntes efter dessa
för Tyskland ödesdigra händelser allt tyda därpå, att man från allie
rat håll avsåg en vittomfattande kniptångsoperation mot "Festung
Europa". Under dylika omständigheter kom Norge i blickpunkten
som nästa tänkbara mål föt de allierades strategiska avsikter.
Hur det neutrala Sverige skulle komma att ställa sig inför en
framgångsrik, allierad landstign.ingsoperation var emellertid oklart
för den tyska ledningen. Men m�n måste likväl räkna med, att Sve
rige skulle kunna sätta stopp för den tyska transitotrafiken, vilken
åtgärd skulle få till följd en isolering av de tyska stridskrafterna så
väl i Norge som i Finland. Man höll det inte heller för uteslutet, att
6

Sverige kunde finna det förenligt med sina intressen att aktivt sluta
upp på fiendesidan mot Tyskland.
Förberedelser för att möta dylika eventualiteter blev därför ofrån
komliga. Närmast avsågs vissa förstärkningar av trupperna i Norge.
Och högste befälhavaren därstädes, v. Falkenhorst, erhöll direktiv
angående Norges försvar, inkluderande �hgärder vis-a-vis Sverige.
Från "Office of the Chief of Military History of the Department
of the Army" (USA) har Försvarsstabens Krigshistoriska avdelning
efter hemställan därom erMllit fotokopior av vissa tyska original
dokument, vilka är ägnade att kasta ytterligare ljus över frågan,
huruvida man från tysk sida 1943 verkligen avsåg att anfalla Sve
rige.
Bland dessa handlingar finns ett utdrag ur general Walter Warli
monts kommentarer till den krigsdagbok som fördes i Wehrmacht
fiihrungsstab.1 Kommentarerna avhandla tiden 1/1-31/3 1943, Det
avsnitt av desamma, som för vårt vidkommande är av särskilt in
tresse, har \"o/arlimont rubricerat: "Norge - Sverige och studien
Polarfuchs."

"\flarlimonts kommentarer
Ifråga om Norge framhåller \Varlimont, att landet utgjorde kraft
samlingsområde för de tyska stridskrafterna i Nordeuropa. Men
Norge var samtidigt ett område, som av Hitler nästan ständigt arr
sågs vara utsatt för faran av allierade landstigningsoperationer. Un
der hösten 1942 och vintern 1942-1943 kunde man med hänsyn
till rådande klimatförhållanden m. m. se något lugnare på frågan.
Men redan under de första månaderna 1943 kom Norge åter i blick
punkten för den tyska högsta ledningens intresse.
Den allierade underrättelsetjänsten utsände inte så sällan medvetet
falska uppgifter i vilseledande syfte. Warlimont framhåller, att var
ken Hitler eller överbefälhavaren i Norge2 insåg dessa meddelandens
rätta karaktär utan tog dem för gott. Såväl detta förhållande sorn en
delvis framgångsrik raid av brittiska motortorpedbåtar rnot norska
v�'stkusten3 jämte Sveriges alltmer hårdnande attityd gentemot Tysk
land bidrog till att öka Hitlers fruktan för allierade företag mot
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Norge fram på vårsidan. Ja, Hitler räknade även därmed, att de
allierade förutom en landstigningsoperation även skulle kunna igång
sätta ett föl'etag över eller till och med i samverkan med Sverige.
Till och med en händelse av så ringa betydelse som den ur folk
rättslig synpunkt fullt legala behandlingen av brittiska handelsfartyg
i Göteborgs hamn medförde, att Hitlers avoghet mot Sverige i hög
grad skärptes.
I motsats till tidigare spända lägen, då man ansett stridskrafterna
i Norge såsom på det hela taget tillräckliga, började man nu, efter
förnyat bedömande av läget, att till och med söka efter möjligheter
att kunna överföra åtminstone ett högre armeförband till Norge. 4
Men på grund av det ytterst ansträngda truppläget inskränkte sig
l'esultatet däl'till, att sex fästningsbatalj.oner organiserades av resterna
från en utkämpad Stalingraddivision. Vidare skulle 25. pansardivi
sionen (i Norge), vilken endast bestod av en kader, utbyggas till en
fullständig division. Med i Norge till förfogande stående medel skulle
på liknande sätt 230. och 270. di,visionema utökas till fulltaliga in
fanteridivisioner. Genom dessa åtgärder skulle det bli möjligt för
\V. B. Norwegen att avdela operativa reserver, varpå det rådde svår
brist.
Flygvapnet skulle i viss utsträckning förstärka sina fältregemen
ten och luftvärnet.
Marinen skulle för sin del förlägga 2 tunga enheter till norska far
vatten samt dessutom söka att förbättra kustskyddet. Men andra
önskemål, såsom att besätta och förstärka ytterligare ett antal öar,
kunde inte förverkligas.
För att öka styrkan hos försvaret i Norge beordrade Hitler vidare,
framför allt med tanke på ett eventuellt upphörande av transitotrafi
k:en genom Sverige, att till Nordnorge och Nordfinland skulle över
föras förråd av skilda slag, beräknade för en tid av 9 månader.
Hitler tog också med skärpa upp sitt gamla krav på, att det tidi
gare påbörjade järnvägsbygget norr om Trondheim nu skulle full
följas. Man lyckades emellertid, även om det skedde efter segslitna
och långdragna förhandlingar, förmå honom att tillsvidare avstå
ifrån arbetena norr om Narvik. Sträckan Fauske-Narvik blev före
mål för ytterligare en del rekognosceringar. Och den under arbete
varande bandelen Mo-Fauske sattes i andra hand efter en hel del
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viktiga befästningsa.rbeten. Frågan var dock därmed ej ur världen.
Krrda till långt in på året 1944 sysslade de högre staberna med den
samma.
Om de operationsstudier, vilka i samband med den förmenta faran
för ett svenskt ingripande i kriget bearbetades de första månaderna
1943 under samverkan: mellan \VFStab och W.B. Norwegen, ger
krigsdagboken endast vissa upplysningar, efter som saken hölls myc
ket hemlig.
Vid sina överläggningar den 15 februari med generalstabschefen
hos W. B. Norwegen5 synes general Jodl ha inskränkt sig till att
endast göm ett bedömande av Norges säkerhet ur allmänna syn
punkter.
Men trots detta framlade \VFStab den 8 mars nya förslag "med
hätl'syn till den svenska regeringens ovissa hållning och många
svenskars öppet visade fientlighet". Dessa innebar, att \V. B. Nor
wegen skulle göra förnyade bedömanden angående, "vilka åtgärder
som kun:de bli nödvändiga, om Sverige ingrep på fiendesidan".
Dessa förslag ha till synes inte vunnit general Jodls gillande. I
stället utarbetades ett utkast till direktiv för W. B. Norwegen och
(Geb.-)AOK 20 i Finland. De skulle "utarbeta en kortfattad studie
över, hur striden skulle föras i hela det skandinaviska omr!idet för
det fall, att det militära och politiska läget där uppe skulle ändras". 6
Av de därvid givna riktlinjerna, vilka fastställdes av chefen för
\VFStab, må särskilt framhållas, att ifråga om Sverige inte längre var
tal om "att genom offensiv krigföring på andra sidan riksgränsen
kväva eventuella svenska anfallsförsök i sin linda". Tvärtom. Nu
krävdes endast "ett förstärkt säkrande av de militärt viktigaste gräns
vägarna med undvikande av varje som helst antydan till leränkning
av svenslet territorfrtm". 6
Samma försiktighet ifråga om åtgärder, vilka kunde verka utma
nande mot Sverige och komma detta att gripa till vapen mot tyskar
na, gjorde att Hitler stoppade även denna order och bestämde, att
hela frågan i fortsättningen skulle handläggas genom muntliga över
läggningar.
Det kan därefter anses såsom säkert, att general Jodl i detalj har
givit instruktioner till förste generalstabsofficeren hos W. B. Nor
wegen, dåvarande översten Lossberg, och till stabschefen vid 20.
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(Geb.-) AOK vid en för detta ändamål den 16 mars anordnad kon
ferens i Hitlers högkvarter. Grundsatsen därvid var, att åtgärder
vis-a-vis Sverige skulle vidtagas med den allra största återhållsamhet.
Om det vidare härrdelseförloppet säger krigsdagboken endast, att
W. B. Norwegen skulle tillställas ett "mobiliseringsförråd av kartor
över Sverige".
General Warlimont säger slutligen, att enligt vad han kan min
nas, infann sig Lossberg någon tid senare i högkvarteret och före
drog då den under mellantiden vid staben i Oslo utarbetade studien,
som bar täcknamnet "Polarfuchs". I denna studie hade man gått
långt utöver de av OKW givna direktiven. Man hade sålunda även
studerat möjligheterna för operation i skilda riktningar på svenskt
territorium.
På grund av olika omständigheter kom man aldrig att inom WF
Stab närmare sysselsätta sig med dessa "planer". Och någon före
dragll'ing av ärendet inför Hitler ägde inte rum.
Det är sannolikt, säger \Varlimont, att strax 'efter Lossbergs besök
allt skriftligt underlag i denna sak förstördes.
Så lårugt Warlimont.

Kort resume av "Polarfuchs"
Kring studien "Polarfuchs" har mycket skrivits. Generallöjtnant
Bamler, som i egenskap av stabschef vid AOK Norwegen, ursprung
ligen utarbetat studien, har skrivit en artikel härom i "Krasnaja
Svesda" 1946. I denna gjorde han gällande, att det här rörde sig om
en verklig plan, som var avsedd att sättas i verket, och att det endast
var de tyska motgångarna i Ryssland våren 1943 samt misslyckandet
av offensiven vid Orel-Kursk i början av augusti, som gjorde att
den blev inaktuell.
Enligt Bamler skulle anfallet mot Sverige genomföras på följande
sätt.
1. Huvudanfallet skulle ansättas från området Trondheim-Röros
med en: pansarkår (om två pansardivisioner), en motoriserad infan
teridivision och tre infanteridivisioner över Östersund mot Sundsvall.
Målet för operationen skulle vara att förinta de svenska trupperna
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vid Östersund, innan de hunnit erhålla förstärkningar, avskära för
bindelsen mellan Nord- och Mellansverige samt öppna en sjöförbin
delse till de i Finland grupperade tyska trupperna.
Detta huvudanfall skulle bl. a. understödjas av:
a) två förstärkta infanteriregementen från området Rognan
Narvik mot Kiruna,
b) en infanteridivision från Haparanda mot Boden,
c) en från Finland sjöledes överförd infanteridivision mot Söder
hamn, samt
d) luftlandsättningar vid Kiruna och Östersund.
2. Samtidigt med huvudanfallet skulle två infanteridivisioner från
Oslo rycka fram mot Karlstad för att binda där grupperade svenska
krafter och på samma gång trygga den tredje anfallsgruppens norra
flank.
3. Den tredje anfallsgruppen - tre infanteridivisioner - skulle
fr1'1.n området Halden-Fredrikstad framrycka väster om Vänern
mot Göteborg. Denna framryckning skulle understödjas av minst en
infanteridivision från Danmark, vilken skulle operera söder om Gö
teborg.
4. Åtgärder skulle dessutom vidtagas för att binda de svenska i
Skåne grupperade stridskrafterna.
5. Gotland skulle besättas.
6. Åtminstone en infanteridivision skulle hållas i reserv vid Elverum.
För operation "Polarfuchs" krävdes alltså inte mindre än:
en pansarkår (om två divisioner)
en motoriserad infanteridivision
15 infanteridivisioner
2 förstärkta infanteriregementen
luftlandsättningstrupp
flygstridskrafter
marinstridskrafter
underhållsförband av skilda slag och i stort antal.
Bamler har emellertid fått många vedersakare. Redan den om
ständi:gheten, att han ej återvände till Västtyskland, sedan han fri
givits av ryssarna, utan slog sig ned i Öst-Berlin, har väckt misstan-
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ken, att hans uppgifter måste tagas med minst en nypa salt. Denna
uppfattning har stärkts av den propagandistiska utformningen av
slutet på hans uppsats. Vad som främst gör hans uppgifter osannolika
är dock dels att Tyskland från och med 1943 .icke på långa vägar
kunde lösgöra de styrkor, som enligt B. erfordrades för en operation
mot Sverige, dels att planen "Polarfuchs", sådan han framlägger den,
innebär en rad strategiska orimligheter.
Den utförligaste kritiken i dessa bägge sistnämnda hänseenden hat
framförts av den kände tyske historikern, professor \Valther Hu
batsch i "Wehrwissenschaftliche Rundschau" 1956, häfte 1, där han
publicerat en uppsats betitlad: "Operation "Polarfuchs"
ein stra
7
tegischer Schttbladenentwurf." Av vad professor Hubatsch där skri
ver må följande sammanfattning återges i svensk översättning.
"För den tänkta operationen krävdes 18 divisioner, ett antal, som
för ett dylikt företag varken på sommaren 1943, än mindre på hösten
samma år, någonsin stod till förfogande. Ansättandet av en division
längs Haparanda-banan kunde med hänsyn till betydelsen, a,v den
svenska spärrfästningen Boden endast få demonstrativ karaktär.
Likadant förhöll det sig med de svaga anfallsgrupperna från Narvik
mot Kiruna. från Sydfinland hade för överskeppningsföretaget mot
Söderhamn endast stått till förfogande 163. divisionen under general
Engelbrecht. En dylik isolerad framstöt över Bottenhavets bredaste
del är taktiskt så meningslös, att man inte kan taga den på allvar.
Fullkomligt oklart är, vad avsikten skulle ha varit med att besätta
Gotland från Libau och Windau. Denna överflödiga spatsertur skulle
varje operativ ledning ha besparat sig. Den isolerade framstöten av
en division från Nordjylland mot den svenska kusten söder om Gö
tebotg skulle i varje fall aldrig ha blivit någonting annat än en
mycket farlig skenmanöver. Divisionen skulle endast ha kunnat ge
nomföra sina spärruppgifter i anslutning till kustbandet och hade
inte i ringaste mån hindrat den svenska militärledningen.
Ansamlingen i Oslo-området hade endast kunnat leda till tagandet
av Göteborg. Sedan hade det blivit nödvändigt med en tidskrävande
omgruppering. Från trakten av Elverum hade visserligen en fram
stöt i avsikt att söka ett avgörande varit möjlig. Men därtill voro de
i planen avsedda förbanden alldeles för svaga, och de skulle dessutom
i avsevärd grad ha hindrnts av terrängen.
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Fullkomligt meningslös är anhopningen av 6 divisioner i Trond
heims-området för en framstöt österut. Den kunde endast ha kunnat
genomföras av bei·gsdivisioner, men aldrig av pansarförband, och
framför allt inte vintertid. Underhållsläget har vidare helt förbisetts.
Från Norge skulle dylika anfallsoperationer med stora truppmassor
(från Oslo och Trondheim) aldrig ha kunnat underhållas. Det skulle
till förutsättning ha krävts, att man hade ställt i beredskap ett jätte
likt uppbåd av underhållsförband (framför allt för flygtransporter)
samt att mycket stora lager av vapen, ammunition och drivmedel
funnits att tillgå. I själva verket var de fåtaliga divisionerna, ingåen 
de i AOK Norwegen, uteslutande hänvisade till underhåll sjöledes
från Tyskland.
Det är också alldeles osannolikt, att AOK Norwegen skulle full
ständigt ha blottlagt kusten, vilket dessutom var omöjligt, eftersom
en del divisioner voro orörliga. 8
Med hänsyn till det mycket brydsamma luftläget skulle inte hellet
de erfoi-dediga flygstridskrafterna ha kunnat ställas till förfogande.
Marinen hade 1943 att utföra säkringsuppgifter utefter hela den
långa norska kusten, ett uppdrag vida överstigande dess krafter.
Dessutom pågick i Nordatlanten u-båtskriget med den största för
bittring. Att då också till fiende draga på sig den svenska flottan,
vilken ansågs vara en beaktansvärd maktfaktot i Östersjön, hade
varit ansvarslöst.
De till förfogande stående stridsktafternas ringa numerär samt
transport- och underhållsläget utgjorde sådana hinder för ett dylikt
företag, att det redan från början måste hållas för ogenomförbart."
Det är inte mycket att tillägga till professor Hubatsch's kritik. Att
"Polarfuchs" ej bör ges den allvarliga innebörd, som Bamler gjort
sig till talesman för, bestyrkes av Warlimonts ovan återgivna utta
lande, att studien "gått långt utöver de av OKW givna direktiven".
Men om man också kan konstatera detta, så torde det samtidigt böra
sägas, att det ej lär gå att få en slutlig lösning på hithörande frågor
förrän de aktuella tyska arkiven från andra världskriget äro fullt
tillgän'gliga för forskning. Kanske ej ens då, om det är som Warli
mont förmodar, att alla skriftliga uppteckningar, som gjorts i denna
sak, ha förstörts då studien blev inaktuell.
Med hänsyn till att studien "Polarfuchs", sådan den skildrats av
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Bamler, redan förnuftsmässigt sett var både orimlig och ogenom
förbar, är denna fråga nu ej av större vikt. Vida intressantare är att
skärskåda von Schells operationsstudie, om vilken "papperen ligga
på bordet".
Att denna studie på sin tid varit en av pusselbitarna i "Polarfuchs"
synes påtagligt. Dels stäm.iner tiden för upprättandet och färdigstäl
landet av de bägge studierna väl överens, dels sammanfaller
i
varje fall i stora drag - uppgifterna för huvudanfallsgruppen enligt
"Polarfuchs" med dem för den styrka, vars anfall von Schell skulle
leda enligt nedannämnda alternativ "operation I". Signifikativt för
en större realism i von Schells studie är, att han räknar med att
disponera endast en pansardivision och även en infanteridivision
mindre, än vad som enligt Bamler skulle ingå i huvudanfa:Ilsgruppen.
Att von Schell i sin studie ej nämne1· något om de övriga a;v Bamler
omnämnda anfallsgrupperna är i och för sig ej märkligt, då arbetet
med dessa studier hölls ytterst hemligt och ingen fick vidlyftigare
orientering om bakgrunden, än som behövdes för att han skulle kunna
lösa egen uppgift.
Resume av generallöjtnant v. Schells operationsstudie
Vid årsskiftet 1942/1943 kommenderades generallöjtnanten A. v.
Schell till Norge som chef för 25. pansardivisionen, vilken vid denna
tidpunkt endast var ett kadedörband. Något längre fram på våren
fick v. Schell order om att organisera den som en fullständig divi
sion, vats primäruppgift skulle vara att utgöra en rörlig strategisk
reserv.
Omkring mitten av mars månad erhöll v. Schell i uppdrag att ut
arbeta en studie över en ,uifallsoperation mot Svetige, och den 6
april var han färdig med sin uppgift. Till grund för studien låg den
förutsättningen, att allierade stridskrafter i samband med en offensiv
i stor skala mot Skandinavien - närmast landstigningar på Norges
västkust
med markstridskrafter skulle tränga in på svenskt teni
torium eller där landsätta luftburna trupper, och att Sverige an
tingen inte kunde eller inte avsåg att motsätta sig detta.
v. Schells studie omfattade tvenne alternativ: operation I, utgående
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från Trondheim-Röros över Östersund mot Sundsvall och opera
tion Il, utgllende från området Trysil-Oslo mot Stockholm. Om
dessa bägge alternativ kan sägas, att alternativ I hade varit det för
tyskarna vanskligaste, framförallt med hänsyn till underMllssvårig
heterna. Det hade samtidigt varit det för oss minst farliga, då vi i
detta fall väl hade hunnit med att utan allvarliga störningar mobili
sera våra huvudstridskrafter och framföra dem till motanfall.
Av dessa skäl torde det vara lämpligt att begränsa den här fort
satta undersökningen till förhållanden kring operation II.
Målet för denna anfallsoperation var att taga Stockholm. I sam
band därmed skulle de i Värmland grupperade svenska stridskraf
terna sHk Insatsen av trupp från tysk sida skulle göras så ringa som
möjligt. Studien räknade därför i detta alternativ endast med: en
pansardivision, en motoriserad infanteridivison och tvenne normal
organiserade infanteridivisioner, jämte viss fallskärmstrupp.
Kortaste framrydmingsriktningen är från Oslo österut. Men om
man valde denna, måste man räkna med att stöta på tre bakom
varandra utbyggda svenska befästningslinjer. v. Schell ansåg det
föl'denskull fördelaktigare att ansätta anfallet längre norrut, från
trakten närmast söder om Trysil. Därifrån kunde man räkna med
tämligen goda vägförbindelser, möjliggörande en kringgång norr om
de båda västligaste befästningslinjerna.
Operationens genomförande tänkte sig v. Schell sålunda.
En motoriserad division skulle från Trysil framrycka mot Falun,
medan 25. pansardivisionens framryckning skulle följa Västerdal
älven med Ludvika som förstahandsmål. Sedan dessa båda mål hade
nåtts, skulle divisionerna fortsätta vidare mot Uppsala respektive
Västerås.
I höjd med Avesta räknade studien med avgörande strider, efter
som v. Schell antog, att den svenska krigsledningen där hade grup
perat tre divisioner samt ytterligare tre eller fyra söder om Filip
stad för att med denna strategiska reserv slå ut ett motanfall mot de
framryckande tyska trupperna. Beroende på omständigheterna skulle
de båda divisionerna antingen: fortsätta direkt mot Stockholm eller
också mot kusten norr och söder om huvudstaden.
Samtidigt med detta företag skulle en infanteridivision rycka fram
i anslutnJng till Klarälven mot Filipstad för att därefter fortsätta
2
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antingen mot Stockholm eller insättas i striderna norr om Vänern.
En fjärde division skulle till höger om den nyssnämnda övergå riks
gränsen för att norrifrån rulla upp de svenska försvarskraftema väs
ter om Klarälven,
Grundtanken i v. Schells operativa studie utgjordes av tvenne
komponenter: överraskning och chockverkan. Den förra skulle er
hållas genom strängt hemlighållande av alla förberedelser, den senare
genom en hänsynslös framryckning, främst av pansardivisionen, mot
vilken man antog att Sverige saknade effektiva försvarsmedel. Sedan
operationen väl igångsatts, skulle den hållas flytande dag och natt
utan uppehåll genom en ofta förekommande avlösning av tätförban
den.
Svenslea högkvarterets uppfattning om läget i Norge
febr�tari-juli 1943.
Det svenska högkvarterets uppfattning om de tyska stridskrafter
nas i Norge styrka, gruppering och förehavanden under den här
aktuella tiden framgår av en serie utsända chefs- och stabsorien
teringar.
Den första i denna rad är en chefsorientering, som den 6 mars
utsändes till samtliga högre militära befattningshavare. Denna är,
vad beträffar förhållandena i Norge, in extenso återgiven i bilaga 1.
En jämförelse med de uppgifter, som man kunnat hämta ur numera
tillgänglig tysk litteratur och andra källor, visar, att man i det
svenska högkvarteret vid denna tid ägde en ganska noggrann känne
dom om tyskarnas förehavanden i Norge, främst ifråga om där be
fintliga stabers och förbands gruppering, uppgifter och förehavanden.
Nästa aktstycke i denna serie är en stabsorientering av den 13
maj. Däri meddelas bl.a,:
"Den tyska 25. pansardivisionen, som tidigare varit grupperad inom
Trondheim-området synes nu ha omgrupperats till Akershus' och Öst
folds fylken med divisionsstaben i Trandum {strax norr Gardemoen).
Divisionen torde bestå av ett antal pansarbataljoner, ett antal pansar
grenadjärregementen, en spaningsbataljon och en signalbataljon. An
talet pansarbataljoner är okänt men antalet stridsvagnar torde uppgå
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till mellan 150 och 300 st. En del av dessa ärn små f. d. franska
stridsvagnar."
Om Norge sades i en stabsorientering den 22 maj bl.a.:
"Längs svenska gränsen synes på norsk: sida en 20 km bred spärr
zon vara under upprättande. Folkregistrering och kreatursräkning
torde pågå inom zonen. Åtgärderna kunna förmodas dels samman
hänga med tillkomsten av skarpare gränskontroll, dels ha till syfte
att förbereda en evakuering av gränstrakterna mot Sverige. - - Ytterligare befästnings.irbeten och spiirranordniagar ha kunnat kon
stateras i Oslofjorden,
- Stora delar av notska kusten i övrigt
(t. ex. Ttomsö-, Trondheim-, Bergen-området) utgöra spi:irrzoner."
Den 5 juni konstaterades bl. a. i en då utgiven stabsorientering, att
man kunnat få belägg för att i 25. Pansardivisionen utrustning in
gick ett antal Tigerstridsvagnar. Befästningsarbeten och mineringar
utfördes av tyskarna längs mot svenska gränsen ledande förbindelser.
I en krigslägesorientering den 15 juni angavs beträffande Norge
bl.a.:
"Under de senaste tre veckorna ha avsevärda förstärkningar av
infanteri, artilleri och pansartrupp anlänt till Norge. Transporterna
ha företrädesvis ägt rum sjöledes, varvid landsättning skett söder om
själva hamnen i Oslo. Trupperna ha på järnväg vidaretransporterats
norr ut och huvudsakligen urlastat i Kongsvinger och Elverum. Antalet
motorfordon har varit stort och stridsvagnar av typen Tiger och
Panter ha ilnyo konstaterats. Transporterna fortgå. Befästningsarbetena
längs svenska gränsen pågå alltjämt. Broarna mineras i stor utsträck
ning.''

Nästa stabsorientering som utgavs den 25 juni är av speciellt in
tresse. I densamma lämnades nämligen följande uppgifter om tyska
anfallsplaner mot Sverige.
"Under de gångna krigsåren ha tid efter annan uppgifter ingått om
tyska anfallsplaner mot Sverige. Att tyska krigsledningen uppgjort
planer för många olika eventualiteter är självklart. Det är därför
sannolikt, att anfallsplaner finnas uppgjorda även mot vårt land
och att dessa planer fortlöpande moderniseras och anpassas efter
krigsutvecklingen, Självfallet behöva icke de förutsatta planerna gent-
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emot Sverige innebära, att de komma att utföras, Mot ett tyskt an
grepp på Sverige tala i själva verket åtskilliga skäl av politisk, eko
nomisk och militär art.
Under de senaste månaderna ha emellertid från flera håll - ofta
i form av rykten - meddelanden om tyska anfallsförberedelser mot
Sverige kommit försvarsstaben till handa. Även om Tysklands all
männa strategiska läge talar emot en dylik operation, bjuder dock
försiktigheten, att dessa underrättelser ägnas stor uppmärksamhet.
Läget utesluter ingalunda överraskande omkastningar.
Nedanstående uppgifter, som äro av färskt datum, clterges med re
servation. De underrättelser, som kunna kontrolleras, äro f. n. föremål
för kontroll. Det har emellertid bedömts lämpligt, att redan nu del
giva det föreliggande underrättelsematerialet,
Såsom motfo för tJ ska anfallsavsikter anföres, att man på tyskt
håll utgår ifrån, att de allierades invasionsplaner mot kontinenten
bl.a. innefatta företag av betydande omfattning över Danmark-Norge.
Om en sådan operation kommer till utförande, antager man, att det
redan nu som opålitligt bedömda Sverige inom kort skall göra gemen
sam sak med Tysklands fiender. Av Sveriges befolkning anses näm
ligen 80-90 0/o vara klan proallierad. En svensk uppslutning på allie
rad sida skulle närmast innebära katastrof för de tyska trupperna i
Norge och Finland, därnäst ett dödligt hot mot "Festung Europas"
norra front. Den risk, som Sverige f. n. utgör, bör därför elimineras.
På tyskt hclll sägas följande faktorer bedömas gynna en anfalls
operation mot vårt land.
i. T y s k l a n d k a n m e d s i t t o m f a t t a n d e l ä g e
i f ö r h å l 1 a n d e t i 11 S v e r i g e skaffa sig en synnerligen
fördelaktig utgångsgruppering. Flyg och flygtransporterad trupp kan
insättas från praktiskt taget alla håll.
2. De svenska k o m m u n i k a t i o n s- o c h f ö r b i n
d e l s e n ä t e n (järnväg, landsväg, telegraf, telefon, kraftförsörjning
m. m.) bedömas vara föga utvecklade och mycket sårbara. Genom in
sättande av sabotörer, fallskärmstrupp, "permittentkontingenter" och
bombflyg anser man sig redan efter något dygn kunna framkalla kaos
på dessa områden.
3. Möjligheterna att utnyttja p e r m i t t e n t t r a n s p o r
t e r n a för kupper i olika delar av landet (skapa brohuvuden, be
sätta viktiga platser och områden, förstöra kommunikationsleder osv.)
anses stora.
4. Sveriges f ö r s v a r s b e r e d s k a p bedömes vara mycket
ringa. Endast ett fåtal bataljoner stå till förfogande. Mobilisering och
koncentrering skulle komma att slås sönder, främst av tyskt bomb
flyg, varför krigsmakten i sin helhet aldrig skulle hinna sättas på
krigsfot.
1
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Sverige bedömes praktiskt taget sakna p a n s a r t r u p p och
det fåtaliga p a n s a r v ä r n e t anses endast ha ringa verkan mot
de tyska stridsvagnar, som avses för företaget,
Det svenska s j ö f ö r s v a r e t bedömes kunna kringgås eller
elimineras genom flyganfall.
Det f å t a l i g a s v e n s k a f l y g e t anses aldrig hinna
göra sig gällande. Det kommer att kämpas ner redan under de första
dygnen,
Svensk trupp, som saknar k r i g s v a n a, skulle icke kunna göra
sig gällande mot de rutinerade och under flera års krig hätdade tyska
förbanden.
5. Majoriteten av Sveriges folk är visserligen tyskfientlig, men den
f ö r e t t b I i x t k r i g v i k t i g a s t e d e l e n a v f o 1k e t, dvs. vissa högre ämbetsmän och framför allt officerskåren (som
förmodas nazistiskt orienterad till 70 0/o), bedömes vara för Tyskland.
6. Tyskland anses i Sverige disponera en v ä r d e f u I 1 f e m t e
k o 1 o n n , huvudsakligen bestående av tyska journalister och lika
sinnade svenskar.
Det uppges emellertid, att man på tyskt håll icke är blind för före
tagets svårigheter. BLa. anges, att Sveriges storlek icke möjliggör ett
r.nabbt besättande av hela landet. Detta skulle heller icke till en början
behöva ifrågakomma. I första hand skulle en ockupation av landets
sydligaste och rikaste delar samt västkusten, för att trygga erforderliga
järnvägs- och landsvägsförbindelser med Norge, vara till fyllest,
Det har icke ansetts lämpligt att taga ställning till eller kommen
tera de här ovan såsom tyska anförda &siktema, utan de ha endast
återgivits.
Företaget mot Sverige skulle få formen av en blixtoperation, som
inledes med kuppföretag av bl.a. "permittentkontingenter" mot vissa
hamnar (Trelleborg, Malmö, Hälsingborg och Göteborg) för att skapa
brohuvuden. Genom omfattande luftlandsättning tagas vidare vik
tiga flygfält, kommunikationsknutpunkter och dylikt, Malmfälten i
Ovre Norrland besättas genom kuppföretag i syfte att förhindra att
av svenskarna planlagda förstörelsearbeten utföras. Bombflyg, fall
skärmstrupp och sabotörer insättas från början för att systematiskt
bekämpa de svenska kommunikations-, förbindelse- och kraftförsörj
ningslinjema. Härigenom beräknas, att den centrala politiska och mi
litära ledningen inom kort skall vara helt lamslagen. Mobilisering och
koncentrel'ing förhindras genom hänsynslöst insättande av bombflyg.
Svenska operationer i högre förband beräknas aldrig kunna komma
till stånd. De första dygnens operationet (flyg och luftlandsättning)
utgå från baser, främst i Balticum och norra Tyskland men även i
Danmark.
För de egentliga landoperationerna skulle avses sju-nio divisioner,
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som för närvarande anges stå i norra Tyskland, samt delar av de tyska
trupperna i Norge. De i norra Tyskland grupperade divisionerna skulle
till stor del gå över Danmark. Endast mindre delar
främst själv
ständiga jägarbataljoner
skulle sjötransponeras över Östersjön mot
hamnar på svenska ostkusten, detta i missledande syfte.
Längs norska gränsen skulle striden i ston sett föras defensivt. I
norr skulle dock, som nämnts, malmfälten tagas och längst i söder
skulle en pansardivision m. m. bryta in mot Göteborg.
Erövring av Sverige till i höjd med Vättern-Vänern uppges vara
ett första operativt mål.
Såsom sannolik tidpunkt för operationens igångsättande anges efter
sommaren eller senast hösten 1943.
Utan ställningstagande till ovan återgivna uppgifter återges i det
följande någrn under senaste veckorna inkomna underrättelser, som
möjligen kunna bedömas utgöra tecken på att den angivna anfalls
planen håller på att förberedas.
1. Rykten (som icke ännu kunnat kontrolleras) omtala, att om
kring sju tyska divisioner, som förflyttats från ostfronten, ligga för
lagda i Pommern och Ostpreussen. Fallskärmsjägarförband skulle vara
förlagda i bl.a, Riga och Gotenhaven samt några jägarbataljoner i
Estland. En större flygstab skulle finnas i trakten av Stralsund.
2. Enligt rykten (som ännu icke bestyrkts) förberedes förläggning
av tysk trupp till Hälsingör och längs kusten nordväst ut. Den batal
jon, som genom "permittcringstransport" skall taga Hälsingborg, lär
med delar befinna sig i Hälsingör.
3. En avsevärd förstärkning av "Abwehr"-organisationen uppges
ha ägt rum i Danmark. Den tyska underrättelsechefen har nyligen be
sökt Köpenhamn.
4. Ett flertal uppgifter anger att de tyska trupperna i Norge under
senaste veckorna avsevärt förstärkts med bl.a. stridsvagnar och mo
toriserad trupp. I 25. pansardivisionen ingå bl.a. nyanlända Tiger
och Panterstridsvagnar. Antalet är dock okänt.
Betydande förstärkningar i form av motoriserad trupp ha nått
Kongsvinger och Elverum.
5. Livlig verksamhet råder på norsk sida längs svenska gränsen. Be
fästningsarbeten av olika slag samt mineringar ha kunnat konstateras.
Spärrzoner längs gränsen synes va1·a under förberedande. På vissa
håll har befolkningen fått order om att vara beredd på utrymning.
6. Ett transportfartyg urlastade 5/4 i Oslo hamn en större mängd
fältkartor 1 :100.000 över Sverige (omkring 4.500 kg med ett beräknat
antal av 150.000 kartblad)."
I nästa krigslägesorientering som utsän'des den 1 juli meddelades
följande:
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"Redan 22 juni inkom underrättelse om, att tyskarna förberedde
sig pll att möta en engelsk commandoraid mot Jylland. Lördagen
26 juni anbefalldes sedan högsta alarmberedskap vid de tyska ockupa
tionstrupperna i Danmark, Ansenliga inskränkningar gjordes i trafi
ken. Sålunda spärrades samtliga broar över Limfjorden.
Enligt uppgift ansågs i tyska militära kretsar invasionsförsök eller
commandoraid vara förestående. Den högsta alarmberedskapen upp
hävdes 28 juni kl. 14.00. Om anledningen till att beredskapen anbe
fallts, är intet bekant."
Från Norge innehöll samma orientering följande.
"Transporterna av trupp och materiel till Norge synas fortgå. Sll
lunda passerades 13 juni och 20 juni Ven av tyska konvojer med far
tyg, lastade med trupp och krigsmateriel.
Särskilt livlig militär aktivitet har alltjämt kunnat konstateras inom
området Kongsvinger--EZ.Verum. Det är möjligt, att det här !lnyo är
fråga om övningsläger liksom tidigare under llret, di 14. Luftwaffen
felddivisionen var förlagd öster om Oslo i uubildningssyfte.
Beträffande den tidigare omnämnda divisionen i trakten av Stein
kjer föreligga nu uppgifter angll.ende dess gruppering. Divisionen sy
nes vara förlagd inom omrlldet V erdal-Levanger-Steinkjer-Grong
-Namsos. Den räknar omkring 18.000 man, varav i Steinkjer divi
sionsstaben samt 1.000 man, i Levanger 6-7.000 man, i Rinnan 1.000
man och i Verdal 1.000 man.
Vissa uppgifter angllende m,dmtransporterna föreligga, av vilka
framgå, att dessa äro stadda i ökning. För ett år sedan omfattade de
omkring 150.000 ton per månad. Numera uppglh mängden till inemot
250.000 ton. Det uppgives därjämte, att malm/lngarna från tyska ham
nar till Narvik icke
tomma utan på dessa resor i regel medföra
krigsmateriel och trupp.
Även fr/ln Norge inrapporteras åtgärder, som tyda på ökade far
h/lgor för commandoraider. Under midsommarhelgen anbefalldes
skärpt beredskap i Sörlandet samt infördes viss telefonspån-."
Man beräknade inom högkvarteret att tyskarna i Norge omkring
1 juli hade sammanlagt 12 divisioner av olika slag och beskaffenhet."
Av de ovan citerade orienteringarna framgår att den svenska
högsta krigsledningen noga följde utvecklingen i Norge och väl in
såg de risker denna kunde medföra för oss. Särskilda åtgärder anbe
falles också för att omöjliggöra kuppföretag utförda av permittent
kontingenterna. När överbefälhavaren i början av juni under hand
orienterades av chefen för försvarsdepartementet om, att regeringen
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fattat beslut att den 1 augusti uppsäga det svensk-tyska transitoav
talet, uppstod ett nytt och än mer kritisk läge. Om denna regeringens
avsikt skulle sippra ut och komma till tyskarnas kännedom, innan
förhandlingar i frågan inletts, var det fara värt, att tyskarna kunde
vidtaga överrumplande militära åtgärder. I detta läge beslöts den
allmänna förstärkning av den svenska beredskapen, som för menige
mall' är känd som "fördelningsövningarna 1943". Därmed var man
inne på ett nytt läge, som ej faller inom ramen för denna studie.

Det svenska gränsförsvaret i Värmland och Dalarna &r 1943
Det tyska anfallet på Danmark-Norge 1940 utlöste som allmänt
bekant en i det närmaste total krigsorganisering av hela det svenska
försvaret och en uppmarsch av armestridskrafternas huvuddel till
försvar av Skåne, västkusten och västgränsen. När sommaren gick
och risken för, omedelbart tyskt anfall syntes avtaga, måste den mi
litära ledning�n utarbeta ett nytt försvarssystem, som medgav hem
permittering av huvuddelen av de inkallade. Dessa måste återgå till
sin civila gärning inom jordbruk och industri m. 111., vilket var nöd
vändigt bl.a. för att den industriella sidan av vår upprustning skulle
kunna genomföras inom rimlig tid. En given förutsättning för hem
permitteringar av önskvärd omfattning var dock, att det tidiga
gränsförsvaret alltfort skulle äga sådan styrka, att det orkade motstå
ett angrepp under den tid, som erfordrades för att hempermitterade
förband åter skulle hinna samlas och föras fram till operationsom
rådet.
Det system, som nu såg dagen, kan lättast karaktäriseras som en
tidig motsvarighet till "skölden" och "svärdet", dvs. det system en
ligt vilket Västeuropas försvar numera är planlagt.
"Skölden"
"Sköldens" främsta element utgjordes hos oss av "täcktrupperna"
dvs. delar av de linjetrupper, som var avsedda för gränsens försvar.
Täcktruppernas styrka varierade allt efter årstid och läget i övrigt.
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Cykelinfanteriet kunde snabbt insätta,.

Försommaren 1943 var således i Värmland och Dalarna grupperade
4½ linjebataljoner, en artilleridivision, ett luftvärnsautomatkanon
kompani, ett pansarvärnskompani, ett ingenjörkompani och vissa
underhållstrupper, i runt tal c:a 7.500 man. Dessa förband var grup
perade med uppgift att fördröja fientligt framträngande över grän
sen främst i anslutning till de över denna ledande vägarna. Förban
dens utbildning tog också sikte på att sätta dem i stånd att lösa denna
uppgift. Vid den här aktuella tiden var dessa förband uppsatta av
värnpliktiga tillhörande den årsklass, som 1942-1943 genomgått
ettårig utbildning på sina respektive regementen och som nu sam
manförda i fältbataljoner och motsvarande skulle fullgöra 6 måna
ders beredskapstjänst vid gränsen. Om det också, beroende på vissa
utbildningssvårigheter vid depåerna, måhända brast en del i förban
dens utbildning, kan man dock konstatera, att truppen hade god ut
rustning och mycket god kondition. Denna underhölls också bl.a.
genom konditionsträning och hårda marschövningar. Ett annat vä
sentligt led i förbandens fortsatta utbildning vid gränsen var öv
ningar i strid i de skansar, som de skulle försvara vid ett eventueHt
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krigsutbrott. Flera av dessa övningar var upplagda som larmöv
ningar, där det gällde att på kortast möjliga tid få varje man och
varje vapen stridsfärdiga på rätt plats. Befälet, som alla gjort minst
ett par beredskapsomgångar tidigare, hade numera en tämligen god
rutin, både när det gällde att föra trupp och att leda den fortsatta
utbildningen.
Men "skölden" bestod ej endast av dessa täcktrupper ur linjen.
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Skogen var det svenska infanteriets rätta element, Skytten till vänster är
1ttrustad med kulsprntepistol, skytten till höger med antomatgevär.

Längs gränsen fanns ett antal av äldre värnpliktiga uppsatta bevak
ningsplutoner, som svarade för gränsbevalmingen mellan täcktrup
pernas gränsposteringar, vilka var utsatta vid alla större och mindre
vägar. Dessa plutoner var underställda polismyndigheterna, närmast
på grund av, att det jämväl ålåg dem att omhänderta flyktingar. Vid
krig eller anfall över gränsen skulle de dock underställas chefen för
täcktrupperna inom respektive avsnitt.
Härtill kom i andra hand ett stort antal gränsförsvarsförband,
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sammanförda i bataljoner och självständiga kompanier. Dessa arv
tagare efter de tidigare landstormsförbanden var från den 1 april
1943 territoriellt rekryterade cch omfattade således icke blott gräns
trakternas landstormsmän utan även där bosatta yngre värnpliktiga.
Genom att samtlig personal så att säga "bodde på platsen", kunde
mobilisering genomföras på mycket kort tid, i regel inom 24 timmar,
med samling direkt till den skans, flygfält eller annat försvarsföre
mål, där respektive förband skulle lösa sin stridsuppgift. Denna korta
mobiliseringstid var ej en papperskonstruktion. I praktiken kunde
den t.0.111. vara ändå kortare. Vid e n provmobilisering sommaren
1942 då inkallelserna gick ut på självamidsommaraftonen, hadekom
paniema sålunda i regel fått in 80-90 0/o av sin personalstyrka redan
på midsommardagens morgon. Eftersom förbanden ej var avsedda
för rörliga operationer, var antalet trossfordon ringa. Utrnstningen
med tunga infanterivapen var däremot relativt omfattande och,
bortsett från granatkastare, t.0.111. rikligare än vid linjeförbanden.
Gränsförsvarsbataljonerna i Värmland och Dalarna som hade en
sammanlagd styrka på cirka 14.000 man disponerade sålunda 380
kulsprutor, 24 granatkastare samt 110 pansarvärnspjäser av 37 och
22 mm kaliber samt 7 st. 8-cm kanoner. Sin kompletterande utbild
ning fick dessa förband genom att de inkallades till tjänstgöring i
omgångar, varvid de i regel placerades i anslutning till "egen skans".
De ingick då i täcktrupperna, underställda dessas befälhavare.
På grund av att förbanden sålunda hade övats i sina lokala strids
uppgifter och snabbt var beredda att övertaga huvudansvaret för
spräng- och mintjänsten, varom mera nedan, utgjorde de en högst
betydande förstärkning, som på kort tid kunde tillföras täcktrup
perna i "skölden". Beträffande. andan hos gränsförsvarsförbanden må
följande i "Värmländsk beredskap" gjorda uttalande av general
Henry Peyron anföras:
"Jag hade rika möjligheter att följa landstorms- och gränsförsvars
förbanden, kärnan av Värmlands manliga befolkning, i deras ansvars
fulla gärning. Med glädje kan jag konstatera, att det folket kunde
man lita på. Må vara att yttre skick, militär pli och dylikt ibland
lämnade ett och annat övrigt att önska. Men det är inte det, som är
det väsentliga utan det är den inre halten, den psykiska och fysiska
kraften. Jag tror, att dessa äldre årgångar av värmlänningar icke hade
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varit att leka med för en fiende, som försökt sig på invasion. De hade
nog bitit från sig med eftertryck. Jag hade de bästa hågkomster av
många, både befäl och meniga. Det fanns bl. a. mängder av dugande
chefer fdtn bataljonschefer ned till gruppchefer."
Om soldaterna i Dalarnas gränsförsvarsförband har den strängt
kritiske överste Anders Anden, som under hela tiden 1939-1945
var försvarsområdesbefälhavare i Mora fo, sagt följande i sin slut
rapport:
"De tillhörde de äldre årsklasserna och voro oftast familjefäder
med fast och ordnad civil verksamhet. De voro visserligen ur militär
synpunkt dåligt utbildade, men de hade också egenskaper av högt
värde för bercdskapstjänsten. Här i Dalarna komma de mestadels från
jordbruket, skogsbruket eller industrien. Det var praktiska och erfarna
karlar, som - i motsats till de yngre årsklasserna - hunnit lära sig
ett eller flera yrken. Deras yrkesskicklighet gjorde, att man på ett
kompani kunde få nästan vilket arbete som helst utfört med sakkun
skap. De hade stor förmåga att reda sig och komma till rätta under
primitiva och svåra förhållanden. Hos en avsevärd del var skjutskick
ligheten ganska god tack vare den frivilliga skytterörelsen och in
fingo effektiv ut
tresset för älgjakt. När de sedan - ganska sent0
bildning, blevo de goda soldater - skogssoldater jämförliga med de
yngre årsklasserna."

Av liknande typ som gränsförsvarsförbanden var bevakningskom
panierna och de tenitodella luftvärnsförbanden, De förstnämnda, 10
till .:tntalet med sammanlagt 1.100 man, hade till uppgift att trygga
drygt ett hundratal bevakningsföremål, varibland omkring hälften
broar, belägna bakom täck.truppernas område. De territoriella luft
värnsförbanden omfattade några luftvärnsbatterier och ett stort an
tal luftvärnsautomatkanontroppar. Vissa av förbanden stod i stän
dig beredskap vid särskilt viktiga orter och skyddsföremål såsom
broar, kraftverk och industrier, medan de övriga, vilka var hemper
mitterade, kunde inkallas med kort varsel och vara eldberedda inom
24 timmar.
Sköldens tredje element var hemvärnet. Detta omfattade våren
1943 i Värmland och Dalarna i det närmaste 7.500 man. Beväp
ningen bestod av 8.000 gevär, 500 kulsprutegevär och 719 kulsprute
pistoler. Under vintern 1942-194 3 hade hemvärnet fått sig upp-
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Ktilsprntepistolen blev snabbt ett pop11.lärt och i skogsstriden farligt vapen,

gifter tilldelade i anslutning till bevakning, spräng- och mintjänst,
oskadliggörande av smärre luftlandsatta grupper samt jägaruppgifter
i fria kriget. Utbildningsintensiteten var god och stridsberedskapen
hög. Vid en larmövning i Värmland år 1942 hade 2.500 man infunnit
sig på sina grupperingsplatser redan inom 3 timmar efter det att
larmsignalen gått.
En kort sammanfattning av ovanstående utvisar, att vid denna tid
"skölden" i de bägge landskapen senast 3 timma·r efter larm omfat
tade över 15.000 man och att dess totala styrka efter ett dygn upp
gick till drygt 30.000.

"Svärdet"
"Svärdet" utgjordes, som redan ovan anförts, av armens huvud
stridskrafter. För att dessa åter skulle kunna sättas på krigsfot och
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Stabschefen i Mara Jo demonstrerar nyss anlända schweiziska pansarvärns1.:apen.

nå sina förberedda grupperingsområden på kortast möjliga tid hade
en hel del gjorts. Sålunda hade förbanden vid avvecklingen av 1940
års stora inkallelser ej demobiliserats utan istället endast hempermit
terats och förlagts i s. k. fältdepåer. Där hade materielen utspritts
och i övrigt upplagts på sådant sätt, att snabb utrustning underlät
tades. Vid fältdepåerna hölls turvis ett mindre antal befäl och me
niga inkallade för att ombesörja materielens kontinuerliga vård och
bevakning. Vid plötsligt pådrag kunde personalen vid fältdepåerna
verkställa de omedelbara förberedelser, som erfordrades för att själva
organiserandet skulle gå så snabbt som möjligt. Vidare hade ett
system för radioinkallelse av förbandens hempermitterade personal
utexperimenterats och genomförts, vilket var så konstruerat, att det
möjliggjorde inkallelse, utan att omfattningen härav blottades för
<len oinvigde.
Till dessa förbättrade betingelser för sna.bb krigsorganisering kom,
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att förbandens strategiska rörlighet och därmed följande möjlighet
till snabb uppmarsch hade förbättrats genom ökad motodsering och
genom att vissa infanteriförband hade utrustats med cyklar. Tack
vare detta kunde sålunda de vid Värmlands regemente uppsatta för
banden nå fram till gränsen 12 timmar efter det att de var samlade
och utrustade. Detta var även förhållandet med de av Bergslagens
artilleriregemente uppsatta divisionerna, vilka alla var helt motorise
rade. Dessa värmländska förband, liksom de som uppsattes av Dal
regementet, kunde på kort tid bilda en allmän reserv till gränsför
svaret och var sålunda närmast att anse som ett mellanting mellan
förbanden i "Skölden" och dem i "Svärdet".
Vid en bedömning av gränsförsvarets styrka måste man emeller
tid även taga hänsyn till vissa andra faktorer, främst förbandens
kvalitet, utförda befästningsarbeten samt spräng- och minbered
skapen.
Trnppförbandens kvalitet

Vad först förbandens kvalitet beträffar, har denna redan diskute
rats i vad rör täck.trupperna våren 1943. Beträffande de övriga för
banden i linjetmppema kan nog utan överdrift konstateras, att deras
kvalitet var avsevärt högre 1943 än 1940. Först och främst hade
alla numera en icke oväsentlig beredskapstid bakom sig. Under som
maren 1940 och sedan under minst ytterligare en beredskapsomgång
hade linjetrupperna sammangjutits till förband, där befäl och trupp
kände varandra och där alla var vana att samarbeta. Kompaniche
ferna och kompaniadjutanterna hade hunnit lära känna sitt folk och
såg noga till, att personalavdelningarna ej utan tvingande orsak
bytte ut någon stöttepelare vare sig inom trupp ellel' tross. Det hade
också vuxit fram en känsla av kamratskap och samhörighet inom de
lägre förbanden, som gav den enskilde ett styrkebälte - ingen ville
svika kamraterna i farans stund. Vidare hade förbandens taktik, ut
bildning och vapenutmstning förbättrats.
Redan före andra världskrigets utbrott hade man i Sverige obser
verat den stora betydelse, som pansarförbanden med all sannolikhet
skulle komma att få i nästa krig. De anvisningai-, som dåvarande
3
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Samövning med stridsvagnar i skans i Dalarna.

chefen för generalstaben utfärdade inför armefälttjänst- och luftför
svarsövningarna 1935, innehöll sålunda ett särskilt avsnitt "Skydd
under marsch mot pansarbilar och stridsvagnar", vari föreskrifter
meddelades om spärrning av vägar, val av plats för vägspärrar samt
sammansättning av vägspärrtrupp m. m. I det första härefter utgiv
na större sammanfattande reglementet, "Fältreglemente för armen",
som utkom år 1937, ingick bl.a. två avsnitt, som i här föreliggande
studie är av särskild vikt att observera. I det första av dessa,
"Avvärjande försvar", framhölls, att försvarsställningen skulle väljas
under särskilt hänsynstagande till, att fiendens möjligheter inskränk
tes att verka med stark artillerield mot huvudställningen och att an
falla med stridsvagnar. I kapitlet "Fältarbeten" framhölls vikten av
att inskränka fiendens rörelsefrihet, bl.a. genom stridsvagnshinder
�amt förbindelseavbrott på de vägar, där fienden väntas. Dessa ge
nerella anvisningar upprepades sedan dels i 193 8 års upplaga av Fält-
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Är 1943 utgavs av armeinspektionen en redogörelse "Svenska och utländska
pansarfordon", varnr denna bild är hämtad. Den återger den medeltunga strids
vagn, som var talrikast förekommande i den tyska 25, pansardivisionen. De
rektang11.lärt inramade och snedstreckade delarna av stridsvagnen ,.1-tvisa särskilt
sårbara :ytor.

reglementet, dels i 1939 års infanterireglemente, vilket även innehöll
en rad kompletterande detaljföreskrifter bl.a. om principerna för
stridsvag,nshindrens sträckning m. m. I ett provisoriskt tillägg till
detta reglemente utgivet den 17 februari år 1940 meddelades,närmast
med stöd av erfarenheterna från finska vinterkriget, särskilda före
skrifter för pansarförstöringspatrnller och deras uppgifter samt ut
rustning.
Sedan stridskrafterna krigsorganiserats och grupperats till försvar
av syd- och väst-Sverige efter den tyska invasionen i Danmark och
Norge, utgavs den 6 juni 1940 vid 2. armekåren ett häfte be
nämnt "Taktiska bestämmelser". Dessa inleddes, som närmare fram
går av general Ehrensvärds svar på N. M. T:s enquete, med en be
skrivning av, huru ett blixtanfall kunde ansättas mot Sverige och
den stora roll, som fientliga pansarstridskrafter därvid kunde vän
tas komma att spela. Härefter utvecklades huru svensk trupp i svensk
gränsterräng skulle möta dessa anfall, vilka försvårades redan på
grund av terrängens beskaffenhet. I föreskrifterna fanns detaljerade,
väl illustrerade bestämmelser för anordnande av fasta punkter och
stridsvagnshinqer och för hur striden skulle föras. Dessa bestäm
melser, som klart underströk vikten av fast motståndsanda och ak
tivt motstånd, kom sedan till användning även inom andra delar av
armestridskraftema.
Nästa steg i meddelandet av föreskrifter av detta slag togs i mars
1941 genom utfärdandet av "Taktiska anvisningar" avsedda att full
ständiga fältreglementet och truppslagsreglementena. Däri framhölls
att man vid försvar av ett större område borde ordna försvarsställ
ningar främst där anfall kunde väntas, dvs. i gränstrakterna i an
slutning till vägar och stråk framkomliga för· pansartrupp. Vidare
framhölls vikten av att utnyttja de gynnsamma möjligheter till verk
samma anfall i fiendens flank och rygg, som uppstod, när han bun
dit sig i anfall mot försvararnas stridsställningar. Likaledes lämnades
föreskrifter för placering och försvar av pansarhinder samt huru
dessa skulle kombineras med stormhinder. Slutligen meddelades även
bestämmelser för infogande av det vid denna tid allt talrikare luft
värnsartilleriet i försvaret mot pansartrupp. År 1942 utkom en ny
upplaga av Taktiska anvisningar, som bl.a. innehöll föreskrifter om
pansarhindrens förstärkande medelst mineringar med stridsvagns-
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I hinder av betongplintar körde strids,vagnama fast och blottade dessutom
sin mycket sårbara ·''buk".
En vagn tog sig över ett stenhinder med resultat som bilden ut-visar.
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och truppminor. I denna upplaga inflöt även bestämmelser för hem
värnets användning samt för "fria kriget", dvs. det krig i fiendens
rygg, som skulle utföras dels av härtill redan från början avdelade
förband - fria jägartrupper - dels av rester av förband, som splitt
rats av fientlig övermakt. Vidare meddelades utförligare bestämmel
ser än tidigare angående mineringar. Beträffande luftvärnsförbanden
stadgades, att dessa alltid skulle vidtaga förberedelser för att med
eld avslå anfall av pansartrupp. Slutligen utkom i början av år 1943
provisoriska ändringar och tillägg till kapitlet om avvärjande för
svar i 1942 års Taktiska anvisningar. I dessa framhölls bl.a., att
pansarhindren för att vara effektiva i regel måste vara av perma
nent natur samt att deras försvar måste vara noga planlagt, så att
egna pansarvärnsvapen och pansarförstöringspatruller fick möjlighet
till ökad verkan under den känsliga tid, då stridsvagnarnas hastig
het var nedsatt i samband med att de försökte övervinna hindren.
Samtidigt underströks vikten av ett skickligt utnyttjande av ter-
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rängens fördelar och en kombination av försvar och anfall, som
gav möjligheter icke blott att hejda utan även att slå fienden.
Det må också framhållas, att utbildningen både vid depåerna och
vid täcktrupperna följsamt anpassades efter de reglementariska före
skrifterna. Förutsättningarna för att kunna tillämpa dem blev också
allt gynnsammare i takt med, att vapenutrustningen både kvalitativt
n('h kvantitativt blev bättre. Här har redan det ökade luftvärns
artilleriets betydelse antytts. Vidare bör framhållas, att pansarvärnet
hade förstärkts och att omfattande övningar hade bedrivits i pan
sarförstöring. Av stor vikt var också den öka:de utrustningen med de
för strid i skog särskilt lämpade kulsprutepistolerna samt övningarna
i skogsstrid, en stridsform vari man visste, att den väntade motstån
daren hade en av sina svagaste sidor.

Bef.=istningarna
Ett viktigt element i gränsförsvarets styrka var befästningarna.
Dessa, som hade påbörjats redan våren 1940, hade till ändamål att
ge öka:d stadga åt de till gränsförsvare� grupperade förbanden och
därigenom ge huvudstridskrafterna tid1 tiil gruppering m. m. Redan
från början hade man omsorgsfullt strävat efter att anpassa deras
gruppering efter den som regel lättförsvarade terrängen framför allt
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därigenom, att man så långt det var möjlig t med hänsyn till sam
manhanget i övrigt sökte sig till terräng, som försvårade massanfall
av stridsvagnar.
När det blev aktuellt att minska omfattningen av de stora styrkor,
som låg vid gränsen sommaren 1940, fick befästningssystemet delvis
en annan karaktär. Man sökte nu koncentrera anläggningarna till
försvar främst av vägnätet. Kven nu eftersträvades i första hand
att åstadkomma möjligheter att begränsa de tyska pansarstrids
krafternas rörelsefrihet. En vidare utveckling i denna tankegång var
att söka begränsa den strategiska rörligheten även hos de motorise
rade trupper, som kunde väntas bl i insatta för att utnyttja av pan
sarstridskrafterna eventuellt gjorda genombrott av den främte gräns
zonen, Detta ledde fram till ett system med fasta punkter, s. k. skan
sar, så anlagda att de spärrade väg11ätet både på bredden och djupet.
Varje skans fick sådan utformning, att den skulle kunna motstå
anfall från alla håll, även från ryggsidan. Där skansarna ej låg i
stridsvagnshindrande terräng försågs de hösten 1941-hösten 1942
med omfattande stridsvagnshinder av granitblock eller betongplin
tar, vilka hinder kompletterades dels med stridsvagnsminor, dels
med pansarvärnspjäser. Härtill kom stormhinder och trampminor
såväl runt skansarna som mellan olika sektioner av dessa. Redan från
början försågs skansarna med bunkers för tunga infanterivapen, i
vissa fall även för artilleripjäser, samt med skyddsrum. Tidigt v1l.ren
1943 påbörjades efter rekognosceringar under föregående höst och
vinter en omfattande förstärkning av skansarnas skyddsrumsbestånd.
Därvid anlades också i betong utförda skyttevärn och förbindelse
värn. För detta arbete utnyttjades från våren enbart i Värmland bl.a.
70 kompressorer och 250 borrmaskiner varjämte 1.500 civila arbetare
var anställda dels som specialarbetare, dels som "föregångsmän".
Dessa skansar hade en stor passiv motståndskraft, vilket bl.a. ut
visas av vissa försök. Mot en skans, som kommit att bli inaktuell,
fälldes 5.550 kg flygbomber från 500 kg minbomber ned till 50 kg
sprängbomber. Före bombningen hade skansen provbesatts och varje
man fick sedan på sin plats kvarlämna dels en pappdocka för att
konstatera splitterverkan, dels en kanin i bur för att konstatera luft
trycksverkan. 1 den sammanfattande rapport, som uppgjordes, sedan
man undersökt verkningarna efter anfallet, konstaterades, att skan-
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Storm- och pansarhinder vid en av de skansar, som 25. pansardivisionen
skulle stött på. Observera att hindret även var minerat.

sen fortfarande var i relativt oskadat skick. Ett kulsprutevärn och
ett skyddsrum hade förstörts (skansen hade 10), 5 meter förbintdelse
värn var igenrasat och 20 m av stormhindret var förstört. Antalet
döda och svårt sårade av besättningen bedömdes till 20 0/o. Vid ett
annat försök sköt granatkastare 150 st 8 cm och 300 st 12 cm spräng
granater mot en mindre del av en skans. Endast ett av de där befint
liga skyddsrummen uppvisade efter beskjutningen smärre skador.
Terrängen runt skyddsrummet såg däremot ut som ett månlandskap.
Denna befästningarnas passiva styrka kändes också instinktivt av
besättningarna, och vid stridsövningar i skansarna hade sti'ictsdomar
na all möda i världen att döma vissa av försvararna ur striden - de
ansåg sig närmast odödliga i sina skansar och n\ycket överlägsna
fienden, som måste framrycka genom skansens eldområde och hin
derlinjer. Detta var en påtaglig moralisk tillgång.
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Eombsalvorna låg
tätt över skansen.
Märk det typiska
läget. Landsvägen
går fram längs en
sjö med djup skog
och bergland in
nanför.
Skansen
måste nedkämpas
och vägen återstäl
las innan motorise
rade trnpper kunde
passera.

Krevadgrop efter
500 kg minbomb.
P!l grund av den
mycket gropiga och
steniga terrängen
blev bombverkan
relativt lokal.

---------------------1
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En bro inom det aktuella området, som hade minerats efter den 9 aptil
1940, sprängdes i maj samma år genom ett blixtnedslag. Avbrottet var full
ständigt. Här en bild från 11ppröjningen,

Men skansförsvaret innefattade även aktiva element. I första hand
skulle varje till , skansförsvar grupperat kompani avdela en rörlig
ytterstyrka om minst en pluton. Denna, som vid gränsförsvarskom
panierna var sammansatt av de yngsta il.rskullarnas soldater, skulle
först ombesörja spaning mot den annalkande fienden. Därefter skulle
ytterstyrkan återgå till dold gruppering, varifrån den sedan kurrde
framgå till eldöverfall m. m. på den fiende, som anföll skansen.
På motsvarande sätt, men i större skala, var användning förbe
redd av sådana delar av täcktruppernas linjeförband, som ej var
avdelade till skansförsvar eller som kunde frigöras därifrån, efter
det att gränsförsvarsförbanden hade hunnit organiseras. Dessa linje
förband skulle då genom de vidsträckta skogsområdena ansätta om
fattande anfall på djupet mot de fientliga tmpper, som bundit sig i
strid med skansarna, och mot deras underhållstjänst. I instruktionen
för alla ytterstyrkor anbefalles sålunda, att man städse sln11le efter
sträva att avbryta fiendens förbindelser.
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Sprängpostering vid laddad bro.

Spärr/örsvaret
Systemet med skansförsvar kompletterades redan tidigt med ett
omfattande spräng-, spärr- och minförsvar. För detta ändamål hade
man planlagt och förberett sprängning av broarna över landskapens
många vattendrag. Dessa broar hade provladdats och sprängmaterie
len förvarades sedan i närbelägna sprängförråd anslutna till täck
truppernas förläggningar eller gränsförsvarsförbandens fältdepåer.
Vissa sprängförråd, som låg mer avsrdes, stod under det lokala hem
värnets uppsikt. Där det ej räckte till med brosprängningar för att
bryta förbindelsen längs vägarna borrade man i stället in behållare
för sprängladdningar i eller intill vägbanan på sådana ställen, där
avbrotten var svåra att kringgå och där det skulle ta lång tid att
åter göra vägen farbar. På vissa ställen, där det med hänsyn till
sammanhanget i stort var nödvändigt att åstadkomma ett förbin-
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delseavbrott men där man ej kunde ordna vare sig bro- eller väg
förstöring enligt ovan, utfördes mineringar eller pansarhinder med
vägspärrar. Vid dessa platser och övriga större vägavbrott anlades
även vissa befästningar för att skydda den trupp, som hade till upp
gift att så länge som möjligt fördröja ett undanröjande av spärrarna.
För utlösningen av detta spräng- och minförsvar var noggranna
bestämmelser utarbetade. Även vid lägsta beredskapsgrad skulle de
bägge främsta sprängställena längs varje väg vara laddade och be
vakade av täcktruppernas sprängposteringar, vilka hade att verk
s;älla sprängningen på order eller när fienden framryckte. Vid högre
beredskapsgrad övertogs dessa sprängföremål av gränsförsvarsför
banden eller i vissa fall av hemvämstrupp, som stod där, till dess
gränsförsvarstrupp anlände. Samtidigt laddades sprängföremålen i
bakre spärrlinjer. Denna höjning av sprängberedskapen kunde ske
sn'abbt. Ett exempel härpå må anföras. En morgon sommaren 1943
bilade förf. (B. Furtenbach) - då stabschef vid den fördelningsstab,
under villren täcktrupperna inom mellersta Värmland lydde - från
staben för att besöka ett kompani vid gränsen. Vid ankomsten, till ett
tredje linjens vägsprängningsställe långt bakom kompaniets gruppe
ringsområde, hejdades bilen av en vägpost med röd flagga, som an
mälde, att spL·äi;gstället hade laddats och att tillhörande stridsvagns
minor var utlagda. Färden förbi sprängstället kunde därför endast
ske med hjälp av minlots, som gick före bilen. Orsaken var, att det
hade kommit order från fördelningsstaben om höjd beredskap. Nu,
två timmar efter det ordern hade anlänt, och tre timmar efter det
att stabschefen intet ont anande lämnat staben, var allt klart för
utlösning!

Försvaret längs en viigriletning
Till komplettering av ovanståell'de skildring av gränsförsvarets
allmänna uppläggning synes det vara av intresse att undersöka, vil
ket motstånd som skulle ha mött de von Schellska anfallskolonnerna
vid ett angrepp över gränsen omkring 1 juli 1943. Inom ramen av
en uppsats som denna är det av rena utrymmesskäl icke möjligt att
låta en sådan undersökning omfatta alla de ovan nämnda fyra an-
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Starka sprängladdningar borrades in under vägen, där denna gick genom
myrområden eller annan terräng, där det var svårt för stridsvagnar att
ta sig runt avbrottstället.
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fallskolonnerna. Undersökningen måste därför begränsas till för
hållandena längs en av vägriktningarna. Mindre intressant synes
härvid vara att följa de bägge infanteridivisioner, som enligt den
ovan framlagda resumen avsågs rycka in i Värmland. De hade snart
nog blivit fördröjda av sprängställen och skansar, och med
ringa
strategiska rörlighet hade de säkerligen aldrig nått långt söderut,
innan de blivit uppfångade av likvärdiga svenska förband.
Den nordligaste kolonnen
den mot Falun - som bestod av
en motorisernd division, synes också här kunna lämnas åt sidan, då
denna näppeligen hade den anfallskraft och det st9d av ingenjörs
trupp och underhållstrupper, som behövts för en isolerad strategisk
stöt på djupet de i det närmaste 40 milen från Norge över Falun ned
mot Uppsala.
Undersökningen kan därför här begränsas till 25. pansardivisionen,
vilken enligt von Schell skulle ha framryckt längs Västerdalälven
med Ludvika som förstahandsmål.
Denna pansardivision kom, som redan uppgivits, aldrig att om
fatta mer än två stridsvagnsbataljoner, ett motoriserat pansar
grenadjärregemente samt en artilleridivision. Planer var dock å bane
att förstärka den till full styrka. För denna undersökning antages
därför att den haft likartad sammansättning som andra tyska pan
sardivisioner vid denna tid. 10 Den skulle då förutom stab ha be
stått av
3 stridsvagnsbataljoner med tillsammans 210 stridsvagnar
1 skytteregemente om tre bataljoner m. m.
1 motorcykelbataljon
1 spaningsavdelning
1 artilleriregemente om två divisioner, vardera om 3 batterier,
med sammanlagt 24 st 10,5 cm haubitzer
1 pansarjägar- (pansarvärns-)avdelning om två kompanier med
tillsammans 8 pansarvärnskanoner
1 pionjärbataljon om tre kompanier och 1-2 brokolonner
1 signalbataljon
Härtill kom underhållsförband samt transportförband med en
sammanlagd kapacitet av 210 ton livsmedel och ammunition samt
150 kubikmeter drivmedel.
Utgångsläget på tysk sida förutsättes vara, att 25. pansardivisionen
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F örsvarsområdesbefälhavaren överste Andeen och dåvarande hemvärns
chefen generalmajor Petri i en av skansarna. Märk terrängen med älven
och höjderna. Den naturen gynnade ej stridsvagnsanfall.

den 1 juli på kvällen står marschberedd i sin utgångsgruppering.
För att ernå största möjliga överraskning och så vitt möjligt passera
gränsspärrarna "flying" har detta utgångsläge valts väster om Ny
bergssund drygt 20 km väster om riksgränsen. Endast spaniings- och
säkringsorgan har i förväg framskjutits mot gränsövergångarna vid
Flermoen, Stö, Linner och Vestbu. Huvudkrafternas framryckning
skall igångsättas klockan- 24.00.
4

49

Militärbefälhavaren, generalm,ijor Rappe inspekterar arbetena inom Mora
fo försommaren 1943,

I detta läge måste man räkna med, att svenskarna ägt kännedom
om dels att 25. pansardivisionen fanns väster Nybergsund, dels spa
nings- och säkringsorganens framryckning, vilken inrapporterats a:v
vårt underrättelseväsen på den norska sidan gränsen. 11 Underrättel
serna om spaningsförbandens framryckning föranledde omgående
order till täcktrupperna om ökad stridsberedskap och ökad spräng
beredskap, Dessa order förutsättas ha gått ut sent på kvällen den 1,
varför den skärpta sprängberedskapen kunde vara intagen även vid
tredje och fjärde linjernas sprängföremål omkring kl. 02.00 den
2 juli.
När meddelande anlände om de tyska huvudkrafternas påbörjade
framryckning, utgick omkring klockan 02.00 order om hemvärns
beredskap, som var intagen kl. 05.00. Något senare inkallas även
gränisförsvarsförbanden, vars folk börjat inrycka tidigt på morgonen
den 2 juli.
Klockan 03.00 går de första tyska förbanden - kompanier ur
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spaningsavdelningen och motorcykelbataljonen understödda av
stridsvagnar - över gränsen inom det här studerade området. Strid
uppstår med gränsposteringama. Skottlossningen föranleder utlös
ning av de främsta sprängställena belägna 3-5 kilometer innanför
gränsen.
Nu uppställer sig frågan huru lång tid det tar att komma förbi
dessa. Det kan då främst konstateras, att vägen ej kan användas ens
av stridsvagnar, innan broarna ersatts av fältbroar eller färjor respek
tive innan vägbanan hjälpligt återställts. Kringgångsmöjligheterna
är också mycket begränsade. Vid exempelvis ett sprängställe erford
ras en c:a 3 km lång kringgångsrörelse genom terräng av såda,n svå
righetsgrad, att stridsvagnarna där ej kan framgå med högre genom
snittshastighet än en kilometer i timmen och detta under förutsätt
ning, att de gå på ett fåtal kolonner, vilka lotsas fram av vägvisare,
som går till fots, och att vagnbefälhavarna kan stå i torn med upp
sl;gna luckm. Då och då beskjuts vägvisarna av närgångna svenska
patruller, vilka måste drivas undan, innan framryckningen kan fort
sätta. På några vagnar uppstår haverier, som måste avhjälpas. Un
dei· förutsättning av väl utbildade förare, vana att köra i svår ter
räng, kan man i det för fienden gynnsammaste fallet räkna med, att
dessa stridsvagnar åter når landsvägen omkring klockan 06.00. Se
dan tar det ung·efär lika lång tid att kringgå det andra sprängstället
och först omkring klockan 09.00 kan stridsvagnarna vara beredda
att fortsätta södemt. Den fortsatta framryckningen går också lång
samt, sedan man konstaterat, att vägen här och var är minerad,
För att övriga fordon - även sådana som är banddrivna - skall
kunna komma förbi vägavbrotten måste dessa återställas. Vid något
sprängställe är detta närmast en fråga om att få fram grus eller bro
materiel. Vid andra åter måste försvararens motstånd först övervin
nas, innan reparationsarbeten kan påbörjas. Men låt oss nu återvända
till stridsvagnarna. Landsvägen, längs vilken de framrycka, är på
bägge sido1· omgiven av skogbeväxt blockstensterräng eller sump
mark:. Vid flera tillfällen beskjutes följetruppen från skogen. Några
av de patruller, som sändes ut att rensa upp bakhållen, kommer ald
rig tillbaka.
Efter några kilometers framryckning kör den främsta stridsvagnen
på en mina och blir stående. En annan, som nära vägen söker köra
1

51

förbi den förstnämnda, råkar lika illa ut. Framsända rekognoscörer
kan konstatera, att man Jrn står inföt ett sammanhängande minföt
svat och att varje försök att röja detta mötes av stark eld från
svenskt infanteri i skyddade ställningar. Några rekognoscöret hittar
ett stråk genom en däld, som synes föra förbi försvararna, och ett
par stridsvagnar dirigeras dit för att kringgå ställningen. Den ena
går dock snart nog på en mina och den andra måste dra sig tillbaka
skadad eftet beskjutning från en 37 mm pansarvärnspjäs. Försvaret
här har påtagligen sådan styrka, att det ej kan brytas utan insats av
tungt artilleri och flyg.
Det är ej här platsen att närmare söka bedöma, huru det sedan
skulle ha gått. Till läsarens upplysning må dock meddelas, att fien
den nu hade kommit fram till en skans, som försvarades av ett täck
truppskompani, vilket hade avdelat en pluton till försvar av de
framförvarande sprängställena. Av tunga vape111 disponerade kom
paniet dels sina egna, dels dem som tillhörde det gränsförsvarskom
pani, som skulle ha grupperats där, dvs. sammanlagt 8 kulsprutor,
1 granatkastare och 2 st 37 mm pansarvärnspjäser. Kring skansen
var utlagda 213 stridsvagnsminor och 634, trampminor varjämte
40 granatminor var utplacerade som försåtsmineringar. Antalet
skyddsrum var sammanlagt 16 av vilka ett för 24 man och ett för
12 man var fullträffsäkra.
I skydd av denna skans kunde nu, trots det överraskande anfallet,
dess ordinarie besättning, ett gränsföi-svarskompani, samlas längre
sydöst ut och grupperas till försvar av ett där beläget sprängställe,
det fjärde längs denna väg. Det låg på näset mellan en blötmyr och
en sjö. Kompaniets pluton av yngre värnpliktiga från trakten utgick
dock genast efter utrustning, och sedan den hade tilldelats spräng
medel och ett antal stridsvagnsminor, med uppgift att anfalla fien
dens underhållstjänst och staber. Bl.a. fanns det några broar på
norska sidan om gränsen, som man väl kände till, och som var lätta
att förstöra. Några svårigheter att hitta i de djupa skogarna på
ömse sidor gränsen hade inte dessa ortsbor, bland vilka det f. ö.
fanns några, som redan i fredstid var vana att - som det hette på
orten - "gå rakt" dvs. att ej i onödan ta omvägen över tullstationer.
Bakom detta kompani hade nu även gränsförsvarsbataljonens öv
riga kompanier hunnit samlas och igångsätta kompletterande förbe-
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Aven där stridsvag�arna k II n d e taga sig fram, var deras verknings
möjligheter starkt begränsade av terrängens si•J.röverskJ.dlighet. Pansar
bekämpningspatrullema hade däremot lätt att t,iga sig fram obemärkt.
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redelser för försvar av ett par bakre skansar, av vilka en spärrade
landsvägen mellan älven och ett ödebygdsområde och en försvarade
en vägknut och en bro. Antalet stridsvagnsminor vid dessa skansar
var 403 respektive 643 och antalet trampminor 170 respektive 200
samt granatminor 167 respektive 90. Bägge skansarna var väl för
sedda med skyddsrum och ställningar för tunga infanterivapen. I
den främre fanns visserligen endast två 20 mm pansarvärnspjäser,
men denna skans låg i en för stridsvagnar praktiskt taget ofra·mkom
lig terräng. Nivåskillnaden mellan berget och landsvägen, som där
följde älven, var drygt 150 meter. Den södra skansen, som hade måst
läggas i mer öppen terräng, för att man därifrån skulle kunna för
svara bron, hade däremot två 37 mm pansarvärnspjäser avsedda för
flankering av pansarhinder och stridsvagnsmineringar.
De äldre soldaterna från bataljonens cykelskyttekompani samt
hemvärnsmän från trakten höll slutligen på med motsvarande för
beredelser i en ännu längre tillbaka belägen skans - den fjärde längs
denna vägriktning. Här räknade kompanichefen med att ha avslutat
sina förberedelser innan kvällen, då ett från Falun med bilar fram
sänt etappinfanteridepåkornpani väntades anlända för avlösning.
Cykelskyttekompaniets pluton yngre soldater liksom yngre hem
värnsmän hade satts in i "fria kriget" mot fiendens underhållstjänst
och staber och gick här fram efter försvarsområdesbefälhavarens
kända anvisning att vara "listiga som rävar och fräcka som vargar".
Sammanfattningsvis kan konstateras, att fienden för att kunna ut
nyttja den här undersökta vägen var tvungen att återställa 4 mer
eller mindre starkt försvarade vägavbrott samt att betvinga 4 skan
sar. Vidare måste ett linje- och 4 gränsförsvarskompanier grupperade
i befästningar och försedda med talrika tunga infanterivapen ned
kämpas och ett otal minor oskadliggöras. På motsvarande sätt var
försvaret ordnat längs övriga vägar. Härtill kommer, att terrängen
mellan och längs vägarna till övervägande del var sådan, att strids
vagnarna måste framföras kolonnvis längs stråk, som var starkt be
gränsade i sidled och därför var lätta att minera.
Vidare bör hänsyn tagas till, att fiendens staber och underhålls
förband, vilka senare måste framföra all ersättning av ammunition
och drivmedel m. m. från avlägset belägna baser i Norge, ideligen
skulle ha attackerats av svenska förband och hemvärnsmän med
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god lokalkännedom och stor vana att leva och röra sig i skog. Beak
tas bör ocks& den verkan mot tyskarnas bakre förbindelser, som en
anfallsoperation av detta slag säkerligen skulle ha utlöst från norska
"Hjemmefrontens" förband, vilka vid denna tid nått en icke för
aktlig styrka. En parallell kan här dragas med den insats, som fran
ska partisanförband gjorde i samband med de allierades invasion i
Frankrike 1944, vilken förorsakade tyskarna stora svårigheter och
starkt minskade deras rörlighet.
Vad verksamheten bakom "skölden" beträffar, må här endast kon
stateras, att ett tyskt anfall över gränsen skulle ha utlöst blixtin
kallelse av alla linjens hempermitterade förband. Dessa hade tack
vare depåberedskapen så korta mobiliseringstider, att de, som låg
närmast de hotade områdena, hade kunnat sättas in till förstärkning
redan andra dagen efter offensivens början. En annan åtgärd, som
måste ha betytt mycket, när det gällde att fördröja en fiendes fram
ryckning, var den spärrning av förbindelsenätet genom brospräng
ningar m. m. även i det inre av landet, som var förberedd genom
hemvärnets eller särskilt avdelade bevakningsförbands försorg.

Motsti!lnds'i•iljan
En faktor som tyskarna uppenbarligen felbedömt var den svenska
motståndsviljan. Detta har redan omvittnats i svaren på NMT:s
ovan citerade uttalanden. Det torde därför räcka att här göra en
kort sammanfattning av dessa svar samt att därtill foga vissa kom
mentarer. Det bör då först understrykas, att den svenska motstånds
viljan just vid den här aktuella tiden var på starkt uppåtgående efter
den vågdal, i vilken den hade befunnit sig efter medgivandena till
tyskarna 1940 och senare. Till denna förbättring samverkade en rad
faktorer. Att säga vilken av dem, som var den viktigaste, torde vara
ogörligt, då omdömena härom skifta allt efter den plats, fråll' vilken
vederbörande iakttagare gjort sina observationer. Så långt synes dock
alla vara ense, att en mycket viktig faktor var, att respekten för den
tyska krigsmakten hade nedgått efter nederlagen mot ryssarna och
efter det att tyskarnas svagheter i strid i skog och svår terräng tyd
ligt hade framträtt på Ishavsfronten och i Finland. En annan viktig
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faktor var den påtagliga kvantitativa och kvalitativa förbättringen
av vår egen krigsmakt, åskådliggjord för var och en genom tillkoms
ten av ökat antal förband samt nya och flera vapen och annan ut
rustning, vilket allt skapade en lugn tilltro till vår egen förmåga.
Beaktas måste också den av general Ehrensvärd i hans intervjusvar
skildrade synnerligen omfattande upplysningsverksamhet, som hade
bedrivits för att bekämpa defaitism och som nu började bära frukt.
Slutligen tillkom den anda av "hellre slåss än underkastelse", som
hade uppstått redan vid det tyska anfallet på Danmark-Norge 1940,
och som under de gångna åren fått en ökad näring av den allt mer
vidgade kännedomen om tyskarnas hårdhet som ockupanter, Att
denna anda var särskilt stark hos gtänsförsvarsförbanden och hem
värnet, som skulle värja den egna hemorten, och hos täcktrupperna,
vilka så gott som dagligen konfronterades med anländande flyk
tingar och hörde deras berättelser om vad de upplevt av ofrihet,
förtryck och förräderi, är lättförståeligt, De unga värnpliktiga, som
våren 1943 stod vid gränsen, hade heller aldrig personligen stått i
fält under den tid, då de direkta följderna av statsmakternas beslut
om eftergifter kändes som värst och medförde en viss nedgång i be
redskapsandan.
Alla dessa faktorer alstrade såväl stark motståndsvilja som lugn
förtröstan, Gränsförsvaret var sålunda stridsberett även i psykolo
giskt och moraliskt hänseende.
I denna studie, där det närmast gällt att belysa förhållandena inom
de gränsområden, som skulle ha berörts av ett eventuellt tyskt blixt
anfall sommaren 1943, är ej platsen att närmare ingå på det svenska
försvaret i övrigt och dess uppträdande i ett läge som detta. Fram
hållas bör emellertid, att täcktrupper och gränsförsvarsförband redan
i ett tidigt läge hade kunnat påräkna stöd av eget flyg och att vårt
flygvapen vid denna tid omfattade omkring 33 krigsflygdivisioner
med i runt tal 360 krigsflygplan. Med hänsyn till det tyska flygvap
nets alla övriga motståndare och dess vittomspännande samtida upp
gifter, var denna styrka icke att förakta.
Sett mot bakgrnnden av alla här belysta ffo·hållanden synes det
vara berättigat att påstå, dels att vi var beredda, dels att en anfal
lande snart nog skulle ha erfarit, att han undervärderat både vår
vilja och vår förmåga att göra motstånd.
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CHEFSORIENTERING 6/3 1943

Bilaga 1.

De tyska lant- och foftstridskraftema i Finland, Norge och Danmark febmari 1943
A. Lantstridskrafter.
I. F i n l a n d
II. N o r g e
a. Ledning
Chef A. 0. K. N o r w e g c n är generalöverste Falkenhorst med generalmajor
Bamler som stabschef. Staben är födagd i Oslo.
b. Sttidskraftema och deras gmppering
1. LXX. A. K.1 (chef generallöjtnant Feurstein) med staben i Oslo. ArmeHrens
uppgift synes vara att försvara kuststräckan Svinesund-Bolrnfjorden. Armekåren
består bl.a. av:
7 1 0. I. D.2 (chef generalmajor Resch), reservdivision med staben i Tönsberg
2 1 4. I. D. (chef generalmajor Horn) med divisionsstaben i Arendal;
2 8 0. I. D., kustforsvarsdivision med divisionsstaben i Stavanger;
k å r t r u p p e r n a (ett infanteriregemente, en artilleridivision, signalförband
m. m.), troligen koncenrrerade till Oslotrakten.
2. 2 6 9. I. D. med divisionsstaben i Bergen. Divisionens uppgift torde vara
att försvara kuststräckan Boknfjord-Nordfjord.
3. X X X I I I. A. K. (chef generallöjtnant Engelbrecht) med staben i Trond
heim. Armekilrens försvarsområde torde vara No!·dfjord-Sorfolda. Armekåren
bestil.r bl.a. av:
1 8 1. I. D. med divisionsstaben i Trondheim och Dombås:
1 9 6. L D. (chef generalmajor Franck), divisionsstaben i Mo;
k å r t r u p p e r n a (ett infanteriregemente, en artilleridivision, signalförband
m. m.), grupperade inom området Dombås-Opdal.
4. LX X I. A. K. (chef generallöjtnant v. N,igy) med staben vid Kåfjord
och Alta. Armekårens uppgift torde vara att försvara kuststräckan Sorfolda
Nordkyn (gräns till Geb. A.O.K. 20). ArmeHren består bl.a. av:
1 9 9. I. D. (chef generalmajor Raithel) med divisionsstaben i Narvik och
Sätermoen;
2 7 0. I. D., kustförsvarsdivisionen med divisionsstaben i Tromsö;
7 0 2. I. D. (chef generalmajor Schmitt), grupperad inom Altaområdet;
2 3 0. I. D. (chef generalmajor Menkel), kustförsvarsdivisionen med divisions
staben i Laxelf och Skoganvare.
5. 2 5. P z. D i v. (chef generallöjtnant Haarre), som ännu ej är fullt uppsatt
och utbildad, synes vara förlagd till Tröndelagen och Röros. Divisionen omfattar
för närvarande två pansarbataljoner, ett motoriserat pansargrenadjärregemente
samt en artilleridivision m. m. Ytterligare en pansarbataljon lär vara under upp
sättning.
6. Av personal ur "Die Luftwaffe" äro följande markstridskrafter organiserade
eller under utbildning:
14. L w. Fe Id D i v., varav divisionsstaben och regemente nr 27 och 28
identifierats, i Östfold samt sannolikt i Hamar och Elverum;
L w. Fe l d R. 5 0 1 grupperat inom området Harstad-Andöy;
L w. Fe l d R. 5 0 2 grupperat i trakten av Bardufoss.
1) A.K. = arm�kitr.
2) I.D. = infanteridivision.
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7. K11st/örsvarsdivisionema, vilka synas uppgl till 30 st., utgöra dels in
fanteristyrkan i kustförsvarsdivisionerna (280., 270. och 230.), medan omkring
15 st. äro underställda 214., 181., 196. (i mindre omfattning) och 199.I.D. inom
respektive divisions försvarsomrRde.
8. Byggnads-, fästningsbyggnads- och /ästningspionjärbataljonema förekomma
till ett betydande anta.I inom de olika divisionernas försvarsområden.
9. Av armetmpperna finnas ·minst delar av ett tungt armeartilleriregemcnte,
ett signalregemente· och underhållsförband, De äro troligen förlagda norr Oslo.
10. Lantvämsbataljonerna förekomma i det inre av Norge för lokala bevak
ningsuppgifter.
11. Armek11startilleriet omfattar minst 250 batterier.
c. Organisatoriska uppgifter
1. 214., 181., .196. och 199.l.D. synas vid sin ankomst till Norge varit organi
serade enligt normal sammansättningsplan, dock att 196.I.D. endast bestod av två
infanteriregementen. Då kustförsvarsdivisionerna 280., 270. och 230. organiserades
våren 1942, torde lika många infanteriregementen samt delar av pansarvärns
och ingenjörsförband hava överförts från linjedivisionerna till dessa. Såsom er
sättning underställdes kustförsvarsbataljonerna linjedivisioner för särskilda kust
försvarsuppgifter. Huvuddelen av 214., 181. och 199. divisionerna synas därför
nu vara frigjorda såsom rörliga reserver inom respektive grupperingsområden.
Vid 196.I.D. torde mindre reserver kunna avdelas.
2. K11st/örsvarsdivisionerna, vars huvuddel utgöras av kustförsvarsbataljoner
och armekustartilleri, synas återigen hava avdelat linjeinfanteriregemente jämte
en artilleridivision såsom operativ reserv.
3. Vid 214.l.D. finns en pansarbataljon, Pz.Abt, 214.
d. Styrkeuppgifter för trupperna i Norge
infanteridivisioner .. . ... ..... . , . 7 st
kustförsvarsdivisioner . . ... . . . . .. . 3 st
pansardivisioner .... .., ....., , . . 1 st
Lw.Feld.Div. . . . . . .. . . . ... .. .. . 1 st
Lw.Feld.R .. ... .. .... . . . . . . . .. 2 st
khinfanteriregementen . , . . . .. . . . 3 st
kårartilleridivisioner minst .. ,. . . 3 st
armeartilleriregemente . . ... .. .. . 1 st
Härutöver tillkomma tidigare omnämnda lantvärns- och byggnadsbataljoner
jämte signal- och underhlHlsförband.
III. D a n m a r k
B. L11/tstridskrafter
l. Territoriell i11delni11g m. m.
I territoriellt hänseende indelas de tyska flygstridskrafterna i:
a. L11/tga11komma11do Norwegen omfattande hela Norge titom Kirkenesområdet,
samt
b. L11ftgaukommande Finn land - Luftgaukommando äro indelade i F I u g h a f e n b e r e i c h e (flygbasområden),
vilka i sin tur omfatta ett antal F l i e g e r h o r s t e (större flygplatser av mer
eller mindre permanent natur),
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Indelningen foimgh av nedanstående tablå:
Flughafenbereich
Oslo

Stavanger-Bergen

Trondheim

Narvik-Tromsö

Område

Fliegerhorste inom området

Ll!jtga11kommcmdo Nor-wegen, stab Oslo
Sydöstra Norge
Fornebu
Gardemoen
Kjeller
Lister
Mandal
Sydvästra Norge
Sola (land)
Sola (sjö)
Stavanger-Forus
Bergen
Herdla 28 km nordnordväst Bergen
Mellersta Norge
Trondheim (sjö)
Värnes 25 km nordost Trondheim
Lade 5 km öster Trondheim
Hommelvik (sjö) 25 km öster
Trondheim
örlandet 50 km nordväst Trond
heim
Gossen 58 km sydväst Kristiansund
Nordvästra Norge
Bardufoss 55 km sydsydväst
Tromsö
Tromsö
Bodö
Banak 75 km öster Alta
Alta 165 km öster Tromsö
Billefjord 80 km nordöst Alta
Elvenes 55 km nordnordöst Narvik
Hattfjelldal 195 km söder Bodö
Sörreisa 63 km nordnordöstNarvik
Rognan 45 km sydöst Bodö

II. Operativ indelning
De tyska flygstridskrafterna i Norge och Finland bilda Lu.ftflotta 5 och äro
grupperade inom de ur försvarssynpunkt aktuella områdena i anslutning till den
territoriella indelningen och underställda olika s. k. "FliegerfUhrer". Jaktförbanden
äro delvis direkt underställda chefen L11ftflotte 5 ("J agdfliegerfiihrer Norwegen")
för försvar av västra och södra Norge, Huvuddelen är underställd Fliegerfuhrer
i norm Finland (Murmanskfronten).
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III. Gmppering och styrkeförh&llanden

.I I

Ungefärligt antal flygpla11
Basering

Grupperingsomrlde

I

Gefechtsstab, Luftflotte 5:
I Kemi
Fliegerfiihrer Nord (Ost), stab Kirkenes.
Kalotten och norra I
Finland

Fliegerfiihrer Lofoten, stab Bard11foss.
Nordvästra Norge
Barduf?. ss )
Tromso
Billefjord f
Fliegerfiihrer Nord (W'est), stab Trondheim
Värnes
TrondheimStavanger
Trondheim (sjö) }
Stavanger
Jagdfliegerfiihrer Norwegen, stab
Stavanger-Forus.
Stavanger-Sola 1
TrondheimLade
BergenStavangerHerdla
Lister
Bodö
J
Banak
(tillfällig basering)

Stuka
bombfl ' gp lan

70

aktJflygplan

85

I

I

torpedflyg- , övriga
plan

S:a

21

21

8

47

210

6

39

45

50

50

70

70
Summa

396

Hälften av flygstridskrafterna (omkring 200 flygplan) äro baserade i norra
Finland och Nordnorge,
Utöver ovan upptagna 396 flygplan tillkomma ytterligare ett antal transport
flygplan m. fl. förlagda till 61.a. Oslo-Fornebu.
Totala antalet tyska flygplan i Norge och Norra Finlcind var 1/3 1943 540.
KKLLOR OCH LITTERATUR:
Beredskapsverket Fst/Kr.
"Commentary on the OKW War Diary 1 Jan-31 Mar 1943" by Walter Warli
mont - Office of the Chief of Military History of the Department of the Army
(USA) - OCMH.
Extract from Helmut Greiner "Notes on the Situation Reports and Discussions at
Hitler's Headquarters from 12 August 1942 to March 17 1943" - OCMH.
"Excerpts from OK\V, Der Stellvertretende Chef des \Vehrmachtfilhrungsstabes
Kriegstagebuch vom 1/1-31/3 1943" - OCMH.
"Operation Polarfuchs - ein strategischer Schubladenentwurf", \'{{alter Hubatsch,
Wehrwissenschaftliche Rundschau 1/1956.
"Polarräven", Ernst Jungstedt, Krigshistoriska studier, Stockholm 1950.
Ziemke, Earl. F., "The German Northern Theater of Operations 1940-1945".
New York 1960.
"Operativ studie i defaitism", Nils Lund, Ny Militär Tidskrift 8-9/1960,
"Den tyska anfallsplanen mot Sverige 1943 och den wenska försvarsberedskapen,
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sidan den tedde sig frin svensk synpunkt''. Intervjuuttalanden aY genernl 0, G.
Thörnell, general C. A. Ehrensvärd m. fl. Ny Militär Tidskrift 11-12/1960.
"Die Operationsstudie von 1943", generallöjtnant A. von Schell, Ny Militär Tid
skrift 2/1961.

SUMMARY
In Earl F. Ziemke's "The German Northern Theater of Operation", published
in 1960 by the military history department of the American army, is mentioned
a German operation plan made up in 1943 and directed against Sweden.
The basic idea of this plan was that Sweden's defense forces at the time were
rather weak and would soon collapse, if the German forces in Norway made a
surprising and ruthless attack. The chief of the 25th armored division, Lieutenant
General A. von Schell, who had drawn up the plan, counted on that the Swedes
· had no effective defence against the German armored forces.
This article deals with von Schell's study as well as with the often mentioned,
more extensive study "Polarfochs", After a review of these studies, the authors
discuss the organization of the Swedish horder defence at tbe time. "The shield"
consisted of a part of the field army-tbe covering force-the border defence
forces recrutied from the neighborhood, and the home guard with a high degree
of mobilization preparedeness. These forces were supported by fortifications and
an extensive defence with mines and bursting charges. For such a defence the
difficult terrain was very suitable.
Under cover of this "shield" the rest of the defence forces could be mobilized
and take their positions. The strength of the Swedish air force was not negligible
at this time.
In their discussion the authors conclude that the Swedish defence as a whole
att this time had a toughness and a strength to resist, that was wholly underrated
by the Germans, who also erred in their judgement of the Swedes' willingness
to defend themselves.
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FI NLAN DS SJOSTRIDS K RAFTER
UNDER VINTERKRIGET 1939-1940
OCH FOR SATTNINGSKRIGET 1941
-19 44
Av OLAV I LYYTINEN

Det självständiga Finlands sjöstridskrafter grundades sommaren
1918. År 1927 fastställdes den organisation, vilken så gott som oför
ändrad kom att bestå fram till vinterkrigets början. Under denna
tid genomförda ändringar var närmast betingade av verkställda ny
anskaffningar m. m.
Försvarsgrenen, som omfattade systervapenslagen flottan och kust
artilleriet, hade som högsta chef kommendören för sjöstridskrafterna,
vilken lydde direkt under kommendören för försvarsmakten. Verk
samheten leddes av sjöstridskrafternas stab. I försvarsgrenen ingick
även en gemensam skola, sjökrigsskolan, där officerare (både på
aktiv stat samt i reserven) och blivande aktiva underofficerare er
höll grundläggande och delvis även fortsatt utbildning.
Sina första fartyg och vapen samt därtill hörande materiel, kaser
ner m. m. erhöll de båda vapenslagen efter frihetskriget, då den ryska
militären drng sig tillbaka från landet och kvarlämnade kustbatterier,
vilka till en stor del var i brukbart skick, samt några enskilda flott
en:heter. Fartygen var dock till största delen föråldrade och hade
inte bildat någon helhet inom den ryska Östersjöflottan. I stort sett
var endast fyra kanonbåtar användbara en längre tid framåt. Läget
fordrade därför en avsevärd förstärkning av fartygsbeståndet. År
1933 var följande fartyg nyanskaffade nämligen: 2 pansarbåtar
(Väinämöinen och !!marinen), 4 undervattensbåtar (Vetehinen, Vesi
hiisi, lku-T,.trso och Saukko) samt 4 motortorpedbåtar. Senare in
köptes ännu en u-båt (Vesikk,o) och byggandet av 2 minutläggare
(Ritotsiansalmi och Riilahti) påbörjades. Därtill kom några mindre
minsvepare och bevakningsbåtar.
Det ryska kustartilleriet längs Finska vikens norra kust var ur-
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sprungligen rätt starkt och modernt. Dock var pjäserna delvis för
störda liksom batterianläggningarna i övrigt. Under 1920- och spe
ciellt 1930-talet ombyggdes de gamla batteriställningarna, i synne' rhet
i östra delarna av Finska viken, samtidigt som själva pjäserna genom
gick vissa förbättringar närmast i syfte att öka skottvidden. Skjutme
toderna underkastades också en ständig utveckling för att öka träff
säkerheten och nå tillräcklig eldhastighet. Även helt nya batteriställ
ningar byggdes. Detta gällde speciellt längs Ladoga, vars kust hittills
varit helt obefäst, men även längs Finska viken. Härvid togs i vissa
fall särskild hänsyn till kravet, att kustartilleriet även skulle kunna
verka mot landfronten. Som exempel må nämnas Kaarnajoki 15 cm
batteri vid Taipale. För att öka de fasta batteriernas stridsuthållig
het fästes stor uppmärksamhet, förutom vid deras rent fortifikato
riska styrka, även till möjligheterna att fördela deras pjäser inom
större områden än tidigare.
Både flottans och kustartilleriets verksamhet syftade till att av
värja anfall mot Finlands kuster och att särskilt skydda vissa punk
ter som viktigare hamnar m. 111. samt att trygga sjöfarten både längs
kusterna och förbin'delserna med utlandet. I närheten av kusterna
skulle detta ske i samarbete mellan de båda vapenslagen, men längre
ute till havs och inom de områden, där kustartilleri inte fanns, skulle
uppgiften enbart lösas av flottan och till viss del även av flyget.
Verksamheten inriktades även för kustartilleriets del närmast på att
möta fientliga anfall från sjösidan.
Sjöstridskrafterna skulle dock hava sin uppmärksamhet inriktad
även på uppgiften att vid behov understöda fältarmen, där dess
operationsområden sträckte sig fram till kusten. Närmast ifrågakom
vissa delar av Karelska näsets kuster samt nordöstra stranden av
Ladoga. I enlighet med detta krav utbildades kustartilleriet i Viborg
och även vid Ladoga för beskjutning av landmål. Därtill genom
fördes under 1930-talet årliga övningar bl.a. i trakterna öster om
Koivisto-Björkö (Karelska näsets västra kust) där kustartilleriet
(RT 2, Viborg) fungerade som en del av fältarmen. Vissa ytterligare
förberedelser för en eventuell framtida samverkan genomfördes även.
Utbildningen i irrfanteristrid skedde i mindre omfattning och avsåg
närmast närförsvaret av egna fort.
Sjöstridskrafternas båda vapenslag, flottan och kustartilleriet, hade,
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som framgår av ovanstående, till en stor del samma mål, men pro
blemställningen för dem var olika. Kustartilleriet var lokalt och dess
,rapen, kanonerna, var praktiskt taget fast bundna till sina fort,
medan flottan under större delen av året var en rörlig kraft. Gemen
samt för vapenslagen var att de skulle vara beredda att bekämpa mål
till sjöss, på landfronten och i luften. Det må dock påpekas, att
tyngdpunkten i utbildningen var lagd på att envar främst skulle
känna sitt eget vapenslag och behärska dess metoder att lösa den ge
mensamma huvuduppgiften, bekämpandet av fientliga sjömål.

Vinterkriget
Den sovjetryska politiska aktiviteten under 1939 ändrade bl.a.
Finlands militärgeografiska läge. Större uppmärksamhet än tidigare
måste ägnas åt försvaret av Finska vikens kuster väster om Helsing
fors, landets sydvästra skärgård och Bottniska vikens kuster. Inter
nationella överenskommelser ställde stora krav på landets ledning.
Allt detta hade till följd, att kustartilleriet redan i tidigt skede
under hösten 1939 fördelades på 15 kustavsnitt börjande från Ladoga
och Viborgska viken längs kusten upp till Uleåborg. Samtidigt fick
flottan den planerade styrkan. Trupper reserverades även för Åland.
Utöver de egentliga kustartillerienheterna underställdes även infan
teri - cirka 10 bataljoner - under kommendören för sjöstridskraf
terna. Flottan hade till sitt förfogande de egentliga marina enheterna
och sjöfartsstyrelsens olika fartyg - 61.a. 5 isbrytare - samt här
utöver några civila fartyg vilka utrustades för militärt bruk. Huvud
delen grupperades i Åbo skärgård.
Det vid Ladoga uppställda Ladoga Sjöförsvar (LMeP) underställ
des direkt Huvudkvarteret (PM), medan kustartilleriet vid Ladogas
västra kust underställdes III. Armekåren och det vid Björkö (Vi
borgska viken) under II. Armekåren. Övrigt kustartilleri och flottan
stod under kommando av kommendören för sjöstridskrafterna. Un
der krigets sista veckor skedde vissa ändringar i kommandoförhål
landena, då Viborgska avsnittet helt underställdes fältarmen.
Det kortvariga men häftiga vinterkriget började i slutet av novem
ber, och nästan samtidigt lade sig isen på sjöområdena. I mitten av
5
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En konvoj i skärgården i början av år 1940. Flottan fyllde under alla
krigsåren väl den krävande uppgiften att npprätthålla sjöfarten västerut
under alla årstider.

januari låg ett starkt istäcke över alla vattendrag längs Finlands kus
ter vilket på sina håll sträckte sig även utanför skärgården. Detta
förhållande ändrades inte under hela kriget. Följden därav blev, att
tiden för egentliga sjöoperationer för båda parterna inskränkte sig
till endast cirka 1 ¼ månad.
Flottans kanske viktigaste uppgift vid krigets början var att trygga
Ålands försvar. Den skötte om transporterna till ögruppen, vilka
började natten den 1 till 2 december. Innan det för Åland avsedda
infanteriet och kustartillerienheterna var stridsberedda, hade flottan
äve� till uppgift att avvärja eventuella fientliga anfall mot ögruppen.
Något sådant anfall förekom dock icke och transporterna dit kunde
genomföras utan svårigheter.
Sedan kriget blivit en verklighet lade flottan ut några minfält längs
skärgården för att på detta sätt försvåra eventuella fientliga fram
stötar mot kusterna. Några större utomhavsmineringar utlades inte.
Våra u-båtar lämnade den egna kusten för att finna fientliga mål för
sina torpeder, men den mörka årstiden samt ogynnsam väderlek
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hindrade dem att genomföra sina planer. Sammanlagt tillryggalade
u-båtarna cirka 5000 sjömil och av detta 511 sjömil i undervattens
läge motsvarande omkring 300 gångtimmar. Nämnas kan i detta sam
manhang, att en av våra u-båtar under de första dagarna i decem
ber försökte nå kontakt med fiendens artilleriskepp söder om Vi
borgska viken dock utan att nå något resultat.
Kven i Ladoga utlades minfält under de första dagarna av kriget,
närmast för att skydda III. armekårens flank vid kusten.
Den 17 december 1939 fick flottan även till uppgift att skydda
sjöfarten mellan Åland och svenska farvatten samt hindra fientliga
u-båtar att gå in i Bottniska viken. Några ryska u-båtar hade näm
ligen iakttagits norr om Åland redan under de första krigsdagarna.
Den 13 januari 1940 lyckades en rysk u-båt sänka den till eskort
fartyg utrustade s/s Aura medan denna tillsammans med ett motsva
rande fartyg skyddade en konvoj från Åland till Sverige. I övrigt led
trafiken från Åland västerut inga förluster. Däremot lyckades fient
liga u-båt�r sänka några handelsfartyg i Bottniska viken. Härutöver
förlorades flera fartyg i Åbo skärgård samt i olika hamnar bl.a. i
Åbo genom fientliga flyganfall. Flottans ,artillerifartyg deltog i av
värjandet av dylika anfall, vid flera tillfällen med gott resultat.
De fientliga sjöstridskrafterna inledde sin verksamhet mot Fin
lands kuster genast vid krigets början. Som en första åtgärd förlda
rade Ryssland våra kuster i blockad och försökte lösa denna uppgift
med u-båtar, delvis även med jagare samt flyg. Sedan havet frusit
till, fällde flygplanen med fallskärmar försedda, minor i de öppna
lederna, vilket krävde ett besvärligt minsvepningsarbete på isen samt
oavbruten bevakning över vida områden. Att fiendens blockadverk
samhet ej ledde till åsyftad verkan har framgått av vad ovan sagts.
De första krigsdagarna besatte fienden de yttre holmarna Hogland.
Lavansaari, Peninsaari, Seitskär samt båda Tyterskären ute i Finska
viken. Dessa holmar fick enligt Tarto-fördraget inte befästas och
skulle ha fordrat allt för mycket manskap för att bli effektivt för
svarade. Endast på Hogland fanns en styrka om 30 man, vilken dock
lämnade ön natten den 1-2 december efter ett ryskt flygbombarde
mang den 1 december, Ryssarna landsteg där följande d:ig understöd
da av cirka 10 jagare.
Den första sammandrabbningen med fientliga sjöstridskrafter sked-
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Striden vid Russarö den 1 december 1939.

de utanför Hangö (se skiss). Den 1 december på förmiddagen när
made sig kryssaren Kirov åtföljd av två jagare (Groznyiklass) från
söder. Då avståndet från Russarö fort var omkring 23 km öppnade
batteriet eld med sina 234 mm kanoner. Efter några salvor siktades
träff på den ena jagaren, vilken omedelbart styrde söderut inne i ett
rökmoln. Sedan detta hade upplöst sig, var jagaren försvunnen. Ki
rov, som hade öppnat eld mot fortet med sina nio 180 mm kanoner
genast efter det fortet börjat skjuta, närmade sig fortfarande. Då
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avståndet från fortet var cirka 20 km girade Kirov och avlägsnade
sig i sydostlig riktning varefter eldgivningen så småningom upphörde.
Kirov hade hela tiden hållit en fart på 14-15 knop. Under striden
avlossade Russarö batteri inalles 15 granater och Kirov omkring 35.
Av dessa träffade de flesta fortets mittparti, dock utan att förorsaka
egentliga skador.
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Russarö grova batteri ger eld. De gamla batteriställningarna hade för
bättrats genom att splitterskydd byggts runt själva pjäsen.

Den 14 december klockan 10.37 siktades från Utö rök i sydlig
riktning (se skiss). Det visa-de sig snart, att två jagare av den redan
ovan nämnda G-klassen, vilka var försedda med 61.a. fyra 130 mm
kanoner, närmade sig fortet med 17-18 knops fart. Utö batteri var
bestyckat med fyra 152 mm kanoner. Fortchefens avsikt var att
öppna eld då jagarna, som närmade sig i bredd, skulle befinna sig
på ett avstånd av 10 km. Då avståndet klockan 11.40 var 11,4 km
började jagarna gira åt väster, Utö öppnade eld mot den närmare,
västligart; jagaren. Elden låg till en början kort men blev efter korri
gering täckande. En stund senare siktades en träff i jagarens sida
ovanför vattenlinjen, varefter bägge jagarna styrde söderut. Den
oska,dade jagaren lade ut ett skyddande rökmoln, varpå fartygen för
svann och eldgivningen upphörde klockan 11.50. Redan innan fortet
öppnat eld, anfölls det av två flygplan med bomber och maskin
gevärseld. Anfallen, som fortsatte under striden, förorsakade dock
inte nrågra förluster liksom inte heller de cirka 40 skott jagarna sköto
mot batteriet.
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Klockan 12.00 hördes starka explosioner i söder, där jagarna be
funno sig på ett avstånd av 20 km. Efter det att rökmolnen hade lät
tat, kunde blott den ena jagaren siktas, tills den försvann bakom
horisonten klockan 12.15.
Vilken uppgift de fientliga flottstyrkorna haft vid Hangö och
Utö 1 och 14 december 1939 är oklart. Striderna hade för kustar
tilleriet varit framgångsrika och visade, att fienden inte kunde närma
sig forten utan risker. Det blev även tydligt, att kustartilleriet var
att räkna med, då det gällde att skydda sjöfarten längs kusten längre
västerut, där några landstigningar ännu inte voro aktuella.
I Finska vikens östra delar anföll fientliga flottstyrkor upprepade
gånger både Björköforten och även Karelska näsets kuster. Det före
faller som om de ryska sjöstridskrafterna efter intagandet av de yttre
holmarna i Finska viken skulle ha sökt förstöra eller i varje fall
lamslå kustartilleriforten.
I början av dessa strider var forten utsatta för flygbombardemang
vilka blevo allt häftigare och efterföljdes av eld från fiendens ar
tillerifartyg. Den 8 december besköts sålunda Saarenpääs batterier
för första gången, vilket upprepades de två följande dagarna. Den 9
december fick Humaljoki batteri känning av fiendens eld. Samma
dag anföll 4 jagare Haapasaari- och Kilpisaariholmarna utanför
Kotka. Fem jagare, av vilka en var av G-klass, sköt den 15 december,
skyddade av 3 patrullbåtar, cirka 100 granater mot Haapasaari och
några andra holmar, men drog sig tillbaka sedan Kirkonmass grova
batteri öppnat eld. Pukkio grova batteri tvingade å sin sida med
några granater en flottiljledare och en jagare att avlägsna sig efter ett
misslyckat anfall mot Pukkio och Mustamaa-forten.
Den 18 och 19 december blev Saarenpää fort vid Björkö utsatt för
häftiga anfall av de ryska slagskeppen Oktjabrskaja Revolutsia och
Marat. I striderna ingick även ovanligt hårda flyganfall. Utan att
närmare ingå på dessa strider må i k01·thet omnämnas, att batterierna
varken förstördes under dessa dagar, ej heller den 24 december 1939
eller 1 januari 1940, då de beskötos med grova granater från Seivästö
trakterna.
Redan den 9 december deltog Humaljoki 152 mm batteri i stri
dema på landfronten, och i och med att isen lade sig kom hela kust
artilleriet vid Viborgska viken att deltaga i denna uppgift. Fiende·n,

71

som icke hade lyckats tysta batterierna med sina flottstyrkor, fort
satte flyganfallen dagligen utan att nå större resultat.
Batterierna fortsatte att beskjuta fienden till lands och fr. o. m. den
11 februari 1940 även på isen, där fienden då för första gången för
sökte kringgå isvägen. Den 22 februari an.föll fienden Björkö-öarna
med fyra regementen från fastlandet, där frontlinjen hade flyttats
norrut förbi holmarna. Samma dag beslöt överbefälhavaren, att hol
marna skulle utrymmas, vilket skedde följande natt, sedan kanoner
na hade förstörts. De återstående holmarna övergavs dock först se
nare efter häftiga strider.
Under andra hälften av februari fick allt flera män ur kustartil
leriet fortsätta striden som infanterister vid Viborgska viken. Här
kämpade även tee bataljoner, vilka var i all hast hopsatta av män
tillhörande flottan och kustartilleriet inom fredligare avsnitt.
Under senare hälften av februari började fienden anfalla även
Kotka-avsnittet öve1· isen. Den 25 februari nä1·made sig en kolonn
från Hogland, men den måste återvända, då en större råk hade bil
dats i dess väg. Samma dag som fienden igångsatte sitt storanfall
över Viborgska viken, den 4 mars, syntes en stor fientlig styrka,
omkring ett regemente, utanför Haapasaari tidigt på morgonen. Detta
anfall slogs dock tillbaka med artillerield från Rankki 152 mm och
Kii-konmaa 254 mm batterier. Liknande försök på andra håll av
Kotka-avsnittet utförda samma dag och även senare under kriget
avvärjdes på samma sätt.
För att ge en uppfattning om vad en kustartillerigranat kunde
åstadkomma på isen må nämnas, att skärvorna från en 152 mm gra
nat spred sig över ett område med 600 meters radie och att de hade
en dödlig verkan på 400 m avstånd.
Genom att avvärja fiendens anfall över isen både vid Viborgska
viken och senate inom Kotkaavsnittet vann kustartilleriet tid så att
försvarsförberedelser hunn:o verkställas p[ nordvästra kusten av Vi
borgska: viken och väster därom. Detta sparade i viss mån ävell' trup
per, som samlats från mindre hotade avsnitt, sedan fiendens avsikter
kunnat fastställas.
Ladogas sjöförsvar hade till uppgift att avvärja eventuella land
stigningar samt att stöda landfronterna, D[ kriget p[gick enbart
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vintertid, förekom där naturligt nog inga landsdgningsförsök över
öppet vatten.
Det kustartilleri, som lydde under III. Armekåren på Karelska
näsets västra del, deltog effektivt i försvaret av Taipale. Kaarnajokis
152 mm batteri, som färdigbyggts år 1938, var ursprungligen grup
perat så, att det kunde beskjuta både sjömål och även stödja land
fronten. Från själva pjäsplatserna kunde man ej se Ladoga. Batteriet
var även så väl infogat i terrängen, att fienden inte lyckades lokali
sera det under hela kriget. Följden blev, att battel'iet fick skjuta
gott som ostört. Raka motsatsen var förhållandet vid Järisevä 120
mm batteri.
Vilken betydelse Kaarnajoki batteri ha:de framgår bl. a. av dess
ammunitionsförbrukning. Denna var den 6 december 364 och den
7 december 238 gi-anater och sammanlagt intill 15 december 1.000
granater. Bristen på ammunition tvingade dock till sparsamhet, fast
än många betydelsefulla mål dagligen kunde siktas.
Även häi- liksom vid Viborgska viken anföll fiendens flygvapen
forten dagligen men utan att lyckas förstöra dem. I synnerhet var
Järisevä mål för såväl fiendens kanonbåtar som fältartilleri och
flygvapen. Den 17 december räknades till omkring 100 granater i
minuten, då elden val' som håi-dast. Samma tempo fo1'tsatte under
flei-a dagar i december. Under denna månad var de sammanlagda
förlusterna i fortet: 1 stupad, 12 sårade, fullträff i mätningstomet,
ka:sernen 61'ann, stallet rasade, och i kanonställningarna kom två
träffar, vilka förorsakade små tillfälliga skador. Dock var Järisevä
under hela kriget alltid be1'ett att skjuta och lyckades även slå till
baka de anfall, som riktades mot det övei- isen i februari. För att
manskapet emellanåt skulle få en välbehövlig vila, oi-dnades så att
Järisevä batteri bytte 'med Mustaniemi batteri, som låg längre nonut
inom ett lugnare avsnitt.
Kaarnajoki och Järisevä-batteriernas stora betydelse låg däri, att
bägge batterierna, och i synnerhet det förstnämnda, vilket som ti
digare nämnts var utmärkt kamouflerat, kunde öppna eld, när det
avgörande ögonblicket kom. Forten hade säkra telefonförbindelser
bakåt och fick sina o1'de1' den vägen, och genom sin stora skottvidd
kunde de skjuta långt -in på fiendens område.
Salmiavsnittet, i vilket även Mantsi 152 mm batteri ingick, sam-

73

arbetade med IV. armekåren på nordöstra kusten av Ladoga. I stri
derna deltog effektivt även två kanonbåtar, vilka med sina 75 mm
kanoner besköto fienden på kusten långt in i januari. Några sjömål
fanns inte här, men desto större var aktiviteten på landfronten. Av
snittets händelser äro så förknippade med IV. armtkårens operatio
ner, att en undersökning av det som där tilldrog sig skulle fordra in
gående studie av övriga händelser norr om Ladoga, vilket utrymmet
här ej medger. Framhållas bör dock, att Mantsi kustartilleribatteri
samt avsnittets infanteri bildade en stark stödjepunkt bakom fiendens
linjer. Deras åtgärder, då det gällde att försvåra fiendens framryck
ning, var av stor betydelse. Sedan striderna stelnat i mottikamper,
beordrade huvudkvarteret att Mantsi skulle utrymmas. IV. AK:s
kommendör ansåg dock å sin sida, att Mantsi ännu skulle ha haft
uppgifter att genomföra. Freden kom dock, innan Mantsi hunnit
evakueras.
Under vinterkriget hade Finlands sjöstridskrafter många nya och
delvis oväntade problem att lösa. De kunde också lösas även om den
materiel, som fanns, ofta var bristfällig och otillräcklig.

Mellankrigstiden
Freden i Moskva den 13 mars 1940 ändrade på många sätt läget
även för sjöstridskrafternas del. Ladoga och Viborgska avsnitten,
där kustartilleriregementena 3 och 2 hade funnits sedan 1920-talet
och där de hade kämpat vat förlornde. Däremot hade Finska vikens
och sydvästra Finlands kusttrakter fått ökad betydelse. Läget för
svårades ytterligare genom utarrendedngen av Hangöudd och dess
omnejd. Åland blev åter demilitariserat, vilket fordrade viss bered
skap för att säkerställa ögruppens neutralitet, Sjöstridskrafternas to
tala betydelse ökade, både flottans och kustartilleriets.
Flottan grupperades praktiskt taget i sin helhet väster om Hangö
i Åbo skärg.:l.rd, närmast för att vid behov kunna skydda Åland och
våra sjöförbindelser västerut, som gingo genom Abo skärgård. Kust
artilleriet å sin sida var placerat längs kusten med början från den
nya gränsen i öster och till Bottniska viken. En helt ny uppgift var
försvaret av arrendeområdets gränser.
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Huvuddelen av den materiel, som kustai-tilleriet disponerat längs
Karelska näsets kuster och Ladoga, evakuerades västernt. Större de
len av de fasta pjäserna fördes härvid längre västemt, men en del
grupperades som fästningsartilleri bl.a. längs den nya sydöstra grän
sen vid Saimen, övrigt kustartilleri, närmast gammal materiel, grup
perades i nya anläggningar längre västerut.
Vissa nyanskaffningar gjordes och flottan fick bl.a. två nya min
båtar, Ruotsinsalmi och Riilahti.
Vinterkriget hade trots den korta tid det varat givit en hel del
erfarenheter, vilka ställde nya krav på utbildningen. Beskjutning av
landmål och även samverkan med fältartilleriet hade visat sin stora
betydelse. Å andra sidan hade en stor del av kustartilleristerna och
även av flottans män måst strida som infanterister. Detta måste nu
uppmärksammas mer än tidigare. Även det direkta samarbetet mellan
fältarmen och sjöstridskrafterna blev nu av långt större betydelse
än tidigare.

Fortsättningskriget
När kriget bröt ut i juni 1941, var sjöstridskrafterna beredda att
avvärja eventuella anfall mot landets kust, skydda Åland, trygga
sjöfarten västerut och norrut från Åbo skärgård samt att isolera
Hangö arrendeområde.
Huvuddelen av flottan, kustflottan, var grupperad i Åbo skärgård
medan en mindre del, Avdelta flottavdelningen samt U-båtsflottiljen,
låg i Finska viken. 4. kustbrigaden var underställd 17. divisionen
vid Hangöfronten, medan divisionen åter lydde under kommendören
för sjöstridskrafterna. Även andra infanteritrupper ingick i sjöstrids
krafterna (se skiss sid, 75).
På Finska viken och i norra Östersjön fanns betydliga tyska sjö
stridskrafter, och senare längs Estlands kuster även kustartilleri, vil
ka samarbetade med de finska sjöstridskrafterna.
Under året 1941 genomfördes vissa ändringar di 17, divisionen
trans1 porterades östernt i juli och försvaret vid Karelska näsets kus
ter Ladoga och Onega skulle uppsättas med mera.
För striderna i Hangö skärgård och särskilt erövringen av holmar-
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na i Viborgska viken fordrades infanteritrnpper, vilka var utbil
dade och utrustade för strid av detta slag. Dessa stöttrupper organi
serades till · en början som kompanier och senare sammanslogs till
bataljoner om vardera fyra kompanier. Stötkompanierna deltog i
skärgårdsstriderna vid Hangö, medan de första bataljonerna insattes
i anfallen inom de östra delarna av Finska viken och då för första
gången vid Teikaris erövring i augusti.
Som en följd av erfarenheterna från vinterkriget organiserades
kustartilleriet i brigader. Organisationen kompletterades 1942, då
ställningskriget började (se sid. 77). År 1944, då de finska trupperna
drog sig tillbaka från Öst-Karelen, omorganiserades Onega kustartil
leribrigad så att den var sammansatt av ett infanteri- och ett artil
leriregemente (fältartilleri) samt ingenjör-, förbindelse-, luftvärns-,
försörjnings- m. m. enheter. Varken kustbrigaderna eller kustdivisio
nen var sålunda längre rena artilleriförband utan operativa enheter
om också av mindre format. Detta var även naturligt, då kustbriga
derna tilldelades självständiga uppgifter och fingo ansvar för var sitt
frontavsnitt.
Kommendören för sjöstridskrafterna var chef för flottan och hu
vuddelen av kustartilleriet under hela kriget. En del av kustartilleriet
i östra delarna av finska viken var dock i operativt hänseende un
derställt fältarmen. De inom Onegaavsnittet grupperade förbanden
var helt underställda fältarmen och de inom Ladogaområdet stod
direkt under huvudkvarteret. I vissa fall var även enheter ur flottan
operativt underställda fältarmen men blott tillfälligt och endast
för mycket kort tid.
Inom sjöstridskrafterna varierade kommandoförhållandena under
olika a:vsnitt av operationerna. Som exempel må bl.a. nämnas att
kustbrigaden utanför Kotka åren 1942 och 1943 i operativt hänseen
de var underställd kommendören för flottan.

Operationerna dr 1941
En av de första operationer, som skulle genomföras, var att be
sätta Åland. Kommendören för flottan fick till uppdrag att trygga
ögruppens neutralitet samt att leda transporterna. Utöver de för
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Åland avdelade trupperna (bl.a. IR 14 och 7. kustbrigaden) ställdes
även den i Åbo skärgård grupperade 5. kustbrigaden under hans be
fäl.
Samma dag som Tyskland anföll Ryssland, började transporterna
till Åland, och de kunde genomföras utan hinder. Samtidigt utlades
planerade skyddsmineringar vid utloppslederna utanför Nyhamn
och Käkar. För att trygga sjöfarten i Bottniska viken utlades ett min
fält vid Märket. Dessutom eskorterades handelsfartygen dels här,
dels under en kortare tid även längs Bottniska viken.
Den 1 juli kunde försvaret av Åland överlämnas åt de därvarande
trupperna, varefter flottans huvuddel gick österut för att stanna i
skärgården väster om Hangö.
Från början av juli stödde flottan fältarmen och kustartilleriet vid
belägringen av Hangö. Pansarbåtarna deltog i striderna för första
gången den 4 juli. Den 26 juli medverkade två kanonbåtar effektivt
i striden vid Bengtskärs fyr, där fienden hade landstigit. Utan när
varo av flottans enheter hade utgången säkerligen varit oviss.
I Finska viken lade flottan ut några minfält öster om Hangö och
då kriget hade börjat även längre österut, De första finska mine
ringarna längre ute till havs lades söder om Jussarö och nordväst om
Pakri och kom på så sätt att sträcka sig över hela Finska viken.
Tyskarna hade redan tidigare vid krigsutbrottet lagt ut två minfält
mellan Orö och Dagö samt mellan Porkala och Paldisk.
U-båtarna genomförde under de första krigsdagarna även några
minutläggningar samt patrullerade ute till havs utan att dock komma
i kontakt med fienden. Kven motortorpedbåtarna patrullerade flitigt
i Finska viken. Då det visade sig, att fientliga fartyg trots allt hade
kunnat taga sig ut genom minfälten, kompletterades dessa flera
gånger, och eft�r det att tyskarna hade erövrat Estland, utlades mi
nor även längre österut, bl.a. upprättades den så kallade Juminda
spärren.
För att säkerställa den egna sjöfarten måste lederna svepas utan
avbrott bl.a. till följd av att fiendens flyg fällde minor även långt
inne i skärgården.
Den 23 augusti började fältarmen sin framryckning längs Finska
vikens kust. I erövringen av skärgården deltog kustartilleriet, un
derställt IV. armekåren, samt flottans enheter, först motortorped-
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Pansarskeppet Väinämöinen beskjuter l-Iangö 1941. Utom att bombardera
arrendeområdet sökte flottan a'vskära förbindelserna sjöviigen till Hangö
genom att dels lägga ut mineringar, dels anfalla fientliga konvojer med
lätta styrkor.

båtar och minutläggare samt fr. o. m. den 30 augusti även kanon
båtarna, vilka hade förflyttats runt Hangö udd österut. Flottan lade
bl.a. ut minfält vid inloppet till Viborgska viken för att förhindra
fiendens därvarande flottstyrkor att segla ut och stödde med sitt
artilleri övergången av viken. Då IV. armekårens trupper hade nått
i höjd med Björkö by avstannade operationerna: i skärgården till
följd av ett beslut att ej söka taga den starkt bemannade Björkö
ögruppen med våld. Natten 31 oktober till 1 rrovember evakuerade
fienden holmarn'a.
Kustartillerienheter och organ från Bottniska och även från Finska
vikens lugnare avsnitt förflyttades till Viborgska viken och Karelska
näsets kust, där de sammanslogs till en ny 8. kustbrigad.
Striderna vid Hangöfronten, där även svenska frivilliga hade be
tydande uppgifter, fick en säregen karaktär till följd av överbefäl
havarens order, att området inte skulle tagas med våld.
Trupper tillhörande fältarmen fanns på själva udden medan kust-
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De första kustartilleritrupperna ha anlänt till Björkö 1941. Ryssarna hade
ett starkt försvar där och därför beslöt överbefälhavaren, sedan de flesta
öarna i Viborgska viken hade tagits, att inställa anfatlet för att undvika
onödiga förfoster. Ryssarna evakuerade Björkö den 1 november 1941.

artilleriet försvarade skärgården på ömse sidor, understött av flot
tan. Flottans andra viktiga uppgift här var att avskära fiendens för
bindelser söderut.
Förhållandena på landfronten kan närmast jämföras med dem
som rådde på andra avsnitt under ställningskriget. Artillerielden var
tidvis mycket häftig och dessutom genomfördes talrika patrullföre
tag. I skärgården blev kampen om vissa holmar och ögrupper stund
om mycket hård, och skären ifråga bytte ofta ägare. Det var inga
större styrkor, som deltog i skärgårdsstriderna, men dessa var trots
detta mycket häftiga och blodiga.
Som redan anförts förflyttades 17. divisionen utom IR 55 österut
den 17 juli, och från och med den 17 augusti bildade de svenska fri
villiga en egen bataljon (SFB).
Striderna vid Hangö fortsatte in i december, och fiendens artilleri
sköt ännu den 2 december på dagen, men följande natt konstaterades,
att hans ställningar var tomma. Evakueringen och förberedelserna
6
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härför hade genomförts i stor hemlighet. Enheter ur flottan hade dock
varit i strid med fienden söder om Jussarö natten 30 november till
1 december. Evakueringstransporterna led förluster i minfälten och
beskötos även av Porkala kustartilleri.
I början av september delades flottenheterna i Finska viken i två
avdelningar. Den ena opererade öster om Hogland och hade närmast
till uppgift att störa fiendens sjöfart. Den andra avdelningen hade
till uppgift att störa sjöfarten väster om Hogland samt att hindra
svepning av Jumindaminspärren.
I september, då tyskarna skulle erövra de estniska öarna Dagö och
Ösel m. fl., samlades enheter ur flottan och handelsfartyg - sam
manlagt 42 fartyg - vid Utö den 9 september. Enligt godkända; pla
ner seglade dessa söder ut den 13 september för att vilseleda fienden.
Pansarskeppet I/marinen med kommendören för flottan ombord i
spetsen. Sedan eskadern hade gått omkring 25 sjömil vände den för
återfärd. Under pågående vändning i högersväng hördes en stark
explosion på I/marinens babordssida och inom 7 minuter sjönk skep
pet med 271 man. Flottan hade lidit sin största förlust under kriget.
Orsaken har aldrig blivit uppklarad, men katastrofen torde ha or
sakats av en mina, som av obekant anledning fällts och blivit för
ankrad utanför minfälten. Eventuellt kan det ha varit en drivmina.
Minsvepningen var av stor betydelse för sjöfarten och fordrade
ständig vaksamhet. Från och med början av oktober sveptes en öpp
ning i fiendens minfält mellan Hangö och Ossmus för att få i gång
sjötransporterna från Örö till Helsingfors och på så sätt lätta på
trycket i hamnarna och på järnvägarna i sydvästra Finland. Sjöfar
ten inom detta område kunde därefter fortsätta utan längre uppehåll
trots några förluster.
Sedan fienden hade lämnat Hangö den 3 december, sveptes en led
tätt intill kusten förbi Hangöudd. Före vintern öppnades även en led
runt Åland osv. Utlandssjöfarten vilken hade gått i konvojer under
tiden 19 oktober-19 december blev nu åter friare. Och de sista da
garna av året kunde flottans enheter sluta segla medan isbrytarna
gjordes redo för vinterkampanj.
Sedan fältarmen hade nått Ladogas kust organiserades Ladoga sjö
försvar (senare Ladoga kustbrigad) ånyo den 15 augusti 1941 och
fick, direkt underställd huvudkvarteret, till uppgift att ordna för-
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En tung kustartilleripjäs vid södra k1tSten av Onega. Eldställningen var
enligt dåvarande uppfattning modem och gav relativt gott skydd mot
fiendens eldverkan.

svar av kusten med kustartilleri och en flottavdelning. Efter en
framgångsrik landstigning på Rahmaön 9-10 september lämnade
fienden frivilligt Valamo och de övriga öarna.
I september nådde fältarmen Onega och den 2 oktober anlände de
först,:i. kustartillerienheterna dit. Den 28 oktober uppsattes Onega
kustbrigad som bestod av två kustregementen och en flottavdelning.
Brigaden var underställd fältarmen.

Ställningskrigets tid 1942-sommaren 1944
Under vintern: 1942 fullföljdes närmast arbetet på uppbyggandet
av de nya kustbrigadernas försvar, men även stridshandlingar före
kom. Den mest betydelsefulla av dessa var erövringen av Hogland
och Tyterskären 27-28 mars och 2-4 april 1942. .Även kustartil�
leriet deltog i denna av fältarmen ledda operation. Efter erövringen
av Hogland ansvarade Kotka kustbrigad för dess försvar medan tys-
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Marschen mot Hogland börjar. Erövringen av Hogland våren 1942 krävde
mycket av trupperna och befälet. Vägar måste plogas för artilleriet och
underhå.llstransporterna, särskilda å.tgärder krävdes fär övernattning på.
öppna isen, första hjälpen till de så.rade samt deras evalettering m. m.

karna tog hand om Tyteskär. På detta sätt skapades förutsättningar
för att stänga Finska viken sommartid och även att skydda de inre
minfälten med kustartilleri (se skiss).
Den 8 juli sommaren 1942 steg fienden helt överraskande i,land
på Someri utanför Kotka. Striden fortsatte till följande dag klockan
13.00, då fortet var helt i egna händer. Flottan deltog effektivt i för
svaret genom att sänka flera av fiendens båtar. Den hindrade honom
även att sätta iland förstärkningar och att evakuera de först land
satta styrkorna. Därefter hände ingenting anmärkningsvärt på detta
avsnitt före sommaren 1944.
Kustartilleriet på Karelska näset hade möjligheter att beskjuta
fiendens flottenheter, när dessa gick västerut från Kronstadt eller in
till hamnen. Dessutom kunde ett fast batteri och ett järnvägsbatteri
skjuta över den smaila viken till den södra kusten. Motsvarande möj
lighet hade naturligtvis även fienden. Vintertid rådde här livlig
patrullverksa:mhet, och vid öppet vatten besköt kustartilleriet fien-
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Minspärren vid Hogland samt 12, kustartilleriregementets gruppering 1942
-1944, Regementets uppgift var bl.a. att skydda minfälten och hindra
svepning.

U-b!itarna förde ett osynligt men ofta effektivt krig för att trygga kusterna
och sjöfarten i Finska '1.:iken och norra Östersjön. Även minutläggning
fiendens farleder hörde till uppgifterna. - Iku-Turso i aktion.

dens fartyg. Då elden öppnades, svarade genast fiendens batterier,
inalles 44 enligt dåvarande uppgifter. Som exempel må anföras, att
fiendens artilleri den 5 juni 1934 besköt Puumala batteri med om
kring 1.000 granater. Under sommaren 1943 besköt kustartilleriet
större konvojer 18 gånger, medan fienden å sin sida besköt mål på
Karelska näsets kust 70 gånger under samma tid.
Vi:d Ladoga var vintern och våren 1942 lugna. För att få möjlig
heter till aktiv krigföring tilldelades kustbrigaden 4 italienska motor
torpedbåtar och 4 tyska minbåtar, vilka bildade en flottavdelning
under en finsk sjöofficer. Därtill kom 10 tyska eldkraftiga artilleri
färjor. Flottavdelningen lyckades sänka en kanonbåt och en fullastad
pråm. Artillerifärjornas försök att under tysk ledning förstöra Suho
fyr i södra Ladoga den 22 oktober 1942 misslyckades med stora för
luster. Flottenheternas verksamhet slutade därmed.
Därefter var läget här relativt lugnt ända till sommaren 1944.
Vid Onega började fiendens patrull- och partisanverksamhet vin
tern 1942 och fortsatte oavbrutet, så länge de finska trupperna var
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kvar där. På våren 1942 började fiendens snabbgående motorkanon
båtar utföra anfall närmast mot Onegas sydvästra kust. De egna
underhållsfartygen måste eskorteras. Detta läge fortsatte att råda
ända till sommaren 1944.
Under vintern 1942 omorganiserades flottans kommandoförhål
landen. Den 5 april 1942 flyttade kommendören för flottan och flot
tam stab till Kotka. Under honom lydde: avdelning Väinömöinen,
avdelta flottavdelningen, motortorpedbåtsflottiljen och minsvep
ningsavdelningen, vilka alla opererade på Finska viken. Kommen
dören för sjöstridskrafterna hade sig direkt underställd u-båtsflottil
jen och eskortflottiljen vilka var stationerade i Åbo skärgård.
För att innesluta fiendens flottstyrkor i de östra delarna av Finska
viken lades i samarbete med tyskarna ut två minfält tvärs över viken.
Under andra veckan i maj lade tyskarna ut ett minfält mellan Por
kala och Naissaari. I slutet av samma månad utlades den norra. delen
av det andra fältet. Detta började vid Haapasaaret och gick därifrån
söderut öster om Hogland till dess sydspets, varifrån tyskarna fort
satte. Därefter började flottans enheter, delvis i samarbete med tys
karna:, att patrullera mellan minfälten och övervaka dem för att
hindra fienden att verkställa svepning.
Tidigt på våren kontrollsveptes även lederna för sjöfarten, innan
de togs i bruk. De första dagarna i juni 1942 började fienden en u
båtsoffensiv, varefter nya minfält lades ut från finsk och tysk sida
för att komplettera de redan befintliga spärrarna. Eskortverksamhe
ten påbörjades först mellan Porkala och Reval och den 19 juni på
Ålands hav samt i början av oktober även längs Bottniska vikens
kust och över Kvarken, Den 12-13 september lyckades fienden
torpedera det första handelsfartyget på Ålands hav, och därefter
följde några sänkningar i Bottniska viken. U-båtskriget fortsatte till
in i december, då eskortverksamheten upphörde den 4 december för
att åter börja i januari 1942. Under 1942 sänkte fiendens u-båtar
samma:nlagt 12 fartyg och skadade 16. Under tiden 19 juni 1942-8
februari 1943 eskorterades 2.119 fartyg, vilka anföllos av fiendens u
båtar 7 gånger. I samband härmed sänktes endast 2 fartyg, vilket
bevisar eskortverksamhetens stora betydelse i våra farvatten.
Utom flottan deltog även flygvapnet, närmast genom den sjö
stridskrafterna underställda 6. avdelta flygflottiljen, i sökandet och
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förintandet av u-båtar. Hur många som blev förstörda blir knappast
någonsin uppklarat, men det torde vara omkring 20, som sänktes i
finska farvatten under 1942. Enligt dåtida upplysningar var antalet
30, vilket senare visade sig vara i någon mån överdrivet.
I östra delarna av Finska viken opererade bl.a. motortorpedbåtar
na. Tre av dessa torpederade och sänkte kanonbåten Krasrroje Znama
sent på kvällen den 18 november 1942 utan egna förluster,
De första dagarna i december 1942, då vintern och isbildningen
ha:de börjat, upphörde operationerna till sjöss förutom eskortverk
samheten vid Åland.
När flottan började sin verksamhet på våren 1943 hade opera
tionsmöjligheterna förbättrats genom nyanskaffningar. I stället för
de gamla utslitna motortorpedbåtarna fanns nu 15 nya och härtill
kom ännu 4, vilka hade tagits som krigsbyte från fienden. Dessa
organiserades på en avdelning bestående av två flottiljer. I övrigt
var flottans organisation i stort sett densamma som sommaren 1942.
Dock bör nämnas, att även nya minsvepare av Kuha-klassen hade
blivit färdigbyggda och att två fiskefartyg, A,mus och Viena, hade
försetts med 130 mm kanoner för att tjänstgöra som eskort och be
vakningsfartyg.
För att hindra fiendens u-båtar att nå tistersjön kompletterades
minspärrarna mellan Porkala-Naissaari och Haapasaaret-Hog
land, varjämte tyskarna lade ut ett dubbelt u-båtsnät över Finska
viken mellan Porkala och Naissaari. Arbetet härmed var avslutat i
april, och nätet, som stod under sträng bevakning, var så effektivt,
att inte en enda fientlig u-båt lyckades bryta sig ut genom spärren.
Först i oktober var nätet i behov av reparation. tister om nätet var
fiendens u-båtar dock i verksamhet, och flera av dem förstördes un
der årets lopp.
Längst österut i Finska viken opererade motortorpedbåtarna och
anföll fiendens konvojer och förbindelser mellan Kronstadt och
Lavansaari. Båtarna lade även ut minor i fiendens farleder, och på
tagliga resultat nåddes trots fiendens effektiva bevakning. Även
fiendens motortorpedbåtar var aktiva och lade ut minor i farleden
längs skärgårdens utkanter samt anföll våra fartyg. Sålunda sänktes
den 23 augusti 1943 minfartyget Riilahti utanför Tiiskeri.
Fientlig verksamhet hade pågått över sjöområdet hela tiden, sedan
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kriget började, men år 1943 fick denna större intensitet än tidigare.
Mirror, bl.a. engelska induktorminor, som nu användes för första
gången, fälldes så tätt, att bl.a. kustfarleden mellan Helsingfors och
Kotka måste stängas för två veckor. Därtill började fienden att an
vända torpedflygplan i allt större utsträckning.
Ställningskrigets tid från 1942 intill sommaren 1944 hade varit
betydligt stillsammare än året 1941. Flottan och även kustartilleriet
i öster haJde dock tidvis haft känning med fienden. Härvid hade vissa
förluster uppstått, men å andra sidan hade man fått erfarenheter,
villrn skulle komma att bli till stor hjälp under sommaren 1944.
Under våren detta år transporterades en del av det fasta kustartille
riet från Onega till Finska viken, och tunga batterier flyttades från
Karelska näsets kuster till Viborgska viken.

Operationerna år 1944
Flottans första åtgärder på våren var att kontrollsvepa de egna
farlederna och att komplettera minspärrarna samt även att lägga ut
nya minfält. Tyskarna å sin sida lade ut ett nytt u-båtsnät mellan
Porkala och Naissaari. Motortorpedbåtarna hade till uppgift att ob
servera fie11'dens sjötrafik från Kronstadt samt hindra hans lätta en
heter från att utföra mineringar längs våra kuster.
Den 9 juni 1944, sedan fienden börjat sitt storanfall på Karelska
näset, blev landfronten den primära för kustartilleriet, vars män
nu fick kämpa än som artillerister, än som infanterister. Den 22-23
juni tvangs Näsets kustartillerister att utrymma Björkögruppen efter
häftiga strider.
På Viborgska vikens västliga kust hade ett nytt kustartillerirege
mente (RTR 22) grupperats, vilket till en början även försvarade
öarna i viken. Striderna om dessa öar avslutades den 5 juli, då
Teikari samt Melansaari måste överges, efter det att den överlägsne
fienden i ett tredje - även det förlustrikt - anfall lyckats landstiga
på Teikari. Några allvarliga försök att landstiga på Viborgska vikens
västra kust gjorde fienden dock icke, och dit hade nu nya trupper,
bl.a. 1. kustdivisionen, anlänt.
Under de ovan nämrrda striderna hade flottan lämnat ett mycket
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Ett lätt kustartilleribatteri i östra delarna av Finsk,1 viken i augusti 1944.

effektivt stöd åt fältarmen och kustartilleriet. Bl.a. hade flera skydds
minfält lagts ut längs kusten, och i själva Viborgska viken och vidare
hade strandminor lagts ut även på vikens västra kust. Därtill kom
anfall mot fiendens flottstyrkor, vilka härigenom hindrades att an
falla kuste�. Under denna tid koncentrerade sig fiendens flyg tidvis
mera på att anfalla flottan än fältarmen. Evakueringen av Björkö,
där många civila ännu bodde kvar, genomfördes effektivt genom
flottans försorg.
Fiendens flottstyrkor på Ladoga anföll i juni 1944 upprepade
gånger kusterna. När storanfallet på Karelska. näset började, flytta
des ett tungt batteri från östkusten till Kaarnajoki vid Taipale. Fien
den landsteg dock den 23 juni på östra kusten vid Tuulos på en kust
sträcka, som kunde beskjutas av två 75 mm pjäser, vilkas manskap
och en 4 man stark sjöbevakningsstation till en början var allt för
svar, som fanns inom landstigningsområdet. Två landstigningsbåtar
sköts i sank och en skadades. En av fiendens artilleribåtar fick en
fullträff i den ena 75 mm kanonen på stranden. Snart därefter var
de fåtaliga försvararna tvungna att lämna sina ställningar. Kustar-
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tilleriet deltog även härefter i striderna vid Ladoga-kusten och be
höll de yttre holmarna, ända tills freden kom.
Onega kustbrigad omorganiserades den 26 juni 1944 till ett in
fanteriregemente, ett fältartilleriregemente, en luftvärnsdivision samt
brigadenheter. Därefter deltog brigaden i fördröjningsstriderna från
Onega till Hyrsylä, varefter dess huvuddel transporterades till Vi
borgska viken.
Fientligheterna mellan Finland och Sovjetunionen slutade klockan
07.00 den 4 september 1944. I villkoren ingick bl.a., att tyskarna
skulle lämna landet före den 15 september och att vapenstillestånd
skulle träda i kraft klockan 06.00 den 19 september.
Innan tyskarna lämnade södra Finland och landets farvatten, lade
de ut minor utanför Kotka och Porkala. De försökte även landstiga
på Hogland men slogos tillbaka eller togos till fånga av 12. kustar
tilleriregementet. Flottan understödde försvaret effektivt, och tys
karna förlorade med säkerhet 9 fartyg, varjämte åtminstone 7 ska
dades.
För att trygga kusttrafiken utlades under hösten 1944 och i ja
nuari 1945 ännu några minfält mellan Porkala och Åland.
Kven kriget mot tyskarna i Lappland krävde flottans insats. Då
Finlands fältarme började sin framryckning norrut, visade sig detta
vara både svårt och tidsödande på grund av, att tyskarna hade för
stört broarna över de många breda älvarna. Det beslöts då, att vissa
trupper skulle förflyttas sjöledes från Uleåborg till Torneå. Under
trden den 30 september-10 oktober transporterades som följd av
detta beslut huvuddelarna av 3. och 11. divisionerna till Torneå.
Härefter följde transporter av 15. divisionen samt materiel, vilka
transporter fortsatte ända fram till den 2 december 1944 då denna
trafik indrogs. De ovannämnda transporterna skyddades närmast
under tiden 5-20 oktober 1944 av några kanonbåtar och bevak
ningsbåtar.

Slutord
Sjöstridskrafternas uppgifter under vinterkriget var relativt enkla
beroende dels på årstiden och dels på, att kriget blev så kort, Under
fortsättningskriget blev läget helt annorlunda. Uppgifterna var nu
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många och av vitt skilda slag. De omfattade såväl anfall som för
dröjning och försvar och omspände helt olika årstider. Samarbetet
mellan försvarsgrenens vapenslag och flygvapnet gav goda resultat
och visade sig vara nödvändigt bl.a. då minfälten skulle skyddas eller
fiendens u-båtar hindras 8,tt anfalla egna transporter.
Fältarmen kunde koncentrera sin uppmärksamhet på landfronten,
då sjöstridskrafternas långt bärande artilleri fanns vid kusten och
flottans snabba enheter var redo att slå till, men å andra sidan be
hövde kustartilleriet förstärkas, när s;öfronten blev den mest hotade.
Man kan även fråga sig, huru länge landet hade kunnat föra krig,
om fienden lyckats lamslå sjöfarten. Nu lyckades flottan, trots ofta
bristfällig materiel, effektivt skydda landets förbindelser utåt under
alla krigsåren.
Framhållas bör att denna uppsats till följd av det ringa utrymme
som stått till buds, ej medgivit ett närmare skärskådande av många
viktiga förutsättningar för sjöstridskrafternas kamp. Ett av dessa är
samarbetet med tyskarna.
De enskilda operationerna och även vissa enstaka händelser inne
hålla så mycket av intresse, att de väl kunna utgöra underlag för
ett ingående studium i stöne sammanhang.
Erfarenheterna från krigen har visat, att det nutida ytkriget ford
rar intimal'e samarbete mellan olika försvarsgrenar och vapenslag,
än vad vi tidigare tänkt oss. De har också visat, huru mångsidiga
kustförsvarets uppgifter numera är. Sjöförsvaret måste för att kunna
lösa dem alla äga hög krigsberedskap på sjön, till lands och i luften.
Denna frontfördelning på flera håll, jämte sjöförsvarets trots allt
territoriella karaktär, ställer vissa speciella krav på dess organisa
tion såväl i krig som i fred. Krigserfarenheterna kunna, om de rätt
bedömas och sammanställas med den tekniska utvecklingen, bidraga
till att finna lämpliga lösningar för framtiden.
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SUMMARY
Finland's naval force, from its beginning in 1918 composed of the navy and
the coast artillery, had to start with on!y the material lett by the Russians after
the liberation of the country. During the following twenty years a considerable
number of new war-vessels were built, among them the iron-clad vessels Väinämöi
nen and Ilmarinen. The coast artillery was developed in regard to fortifications
and gunnery. Both forces concentrated in coast defence and in fighting against
sea targets.
During the Winter war the sea operations were hampered by hindering ice.
The navy had no difficulty in carrying out its main task, securing the sea lanes
westward and to Sweden. The coast artillery turned off small Russian naval
attacks against the coast of the Finnish Gulf but had its main task on the Karelian
Isthmus. Here the coast artillery fortifications were fighting hard against the
Russians advancing over the ice and added considerably to the stubborn Finnish
resistance in this zone of warfare,
\'Vhen the Continuation war started, the state of things was less satisfactory.
The Karelian Isthmus had been lost and the northern coast of the Finnish Gulf
was divided in two separate zones by the Russians' lease of Hangö. The first time
after the beginning of the war the navy concentrated in securing the sea lanes, and
the sea-trade could be carried on in spite of the fact that the Russians tried to
stop it with a considerable number of submarines. Later on in cooperation with
the Germans extensive minefields were laid and after the conquest of Hangö it
became difficult for the Russian submarines to reach the Baltic Sea, Light naval
forces supported the advance of the army eastward and conquered a number of
islands in the easter part of the Finnish Gulf, which had been taken over by the
Russians.
The coast artillery participated also in the fighting in this zone, at this time.
It was now organized in units, carrying out independent operations. They were
divided in ,mits of artillery as well as infantry, engineer and maintenance. They
were used everywhere-at the Karelian Isthmus, at Onega and Ladoga and along
the coast of the Finnish Gulf especially in the district Viborg-Kotka.
During the period from the summer of 194 2 to the summer of 1944 the war
operations were limited. The navy had as it main task to keep the sea Janes open
by continous mine-sweeping. \'Vhen the Russians finally attacked with concentrated
forces the navy as well as the coast artillery assisted in slowing down their advance
right up to the armistice September 4, 1944. Thereafter both forces took part in the
fighting against their former companions in arms. A German attack at Hogland
was turned off and army units were transported to Torne!L
The experiences from these two wars indicated that too specialized forces in
this field are out of date. The coast defence needs units prepared to fight not
only at sea hut by land and in the air as well. It requires a special organization in
war as well as in peace,
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R Y S K A L AN D S T I G N IN G S O P E R A
T I O NER UNDER ANDRA V.ARLDS
KRIGET
Ryska överskeppningsmetoder och rysk landstigningsteknik till
draga sig ur svensk synpunkt stort intresse, Inom Krigshistoriska
avdelningen har dä'rför översatts ett par ryska origin,aluppsatser
om kombinerade operationer under andra världskriget, Den ena
uppsatsen, "Erfaren/Jetet frl/n trupptransporter med fartyg 11r
östersjöflo1ta11 till Oranie11ba11m", är författad av kaptenen av
l. rangen P. Worobjev och publicerad i Sovjets krigshistoriska
tidskrift nr 7/1960. Den andra lterfinnes i samma tidskrift nr
3/1960 under rubriken "Sovjetiska la11dstigningsoperatio11er 1111der
,mdra v,7rldskriget och den 111/iindska krig shi,toriska litterat11re11s
synpunktct p,t nämnda operationer". Författare är överste P.
Sorokin, ·Följande artikel är ett koncentrat av dessa båda upp
satser'. översättningen har utförts av Krigshistoriska avdelningens
ryskspr!\kige medarbetare, kapten Georg Medwedjev. Den ryska
texten har följts sll n-ä.ra som möjligt, men vissa uttryck, som
måhända skulle ha förefallit svenska läsare väl svulstiga, ha to·
nats ned vid redigeringen inom avdelningen. f den mån ej annat
säges, äro i artikeln framförda synpunkter och p�ståenden helt
hämtade ur de bägge angivna uppsatserna.

Under det förberedande stadiet av kampen för Leningrads befrielse
i januari 1944 gjorde Östersjöflottan en betydande insats genom att
ombesörja stora transporter av trupper och k.'rigsförnödenheter från
Leningradfronten till ett brohuvud vid Oranienbaum. Sjötranspor
terna, som pågingo under tiden 5-20 november och 24 december
1943-21 januari 1944, skedde under synnerligen svåra operativa
förhållanden, och man vann åtskilliga nya erfarenheter, som hittills
ej blivit klart belysta i den krigshistoriska litteraturen.
Enligt den uppgjorda operationsplanen skulle de tyska belägrings
ställningarna genombrytas med två stötgrupper, 2. slagarmen och
42. armen, den förra utgående från Oranienbaum, den senare från
Pulkovotrakten. De bägge armeerna skulle gå fram mot Ropsja och
där förenas. Slagarmen under generallöjtnant I. I. Fedjuninskij skulle
överföras från Leningradfronten till Oranienbaum, och både sjö
transporten och åtgärderna för att upprätta brohuvudet skulle så
långt möjligt ske utan fiendens vetskap. En omgruppering av denna
storleksordning måste utföras sjöledes, och uppgiften anförtroddes
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chefen för Östersjöflottan, amiral \Y/. F. Tributs, som var underställd
chefen för Leningradavsnittet.
Som tidigare nämnts, måste överskeppningen ske under ytterst
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komplicerade förhållanden. Motståndaren kunde nå såväl de tungt
lastade konvojerna som i- och urlastningsplatserna med effektiv
artilleri- och granatkastareld. Konvojerna voro hänvisade till flo
dens mynning och hade därför inga möjligheter att gira undan vid
luftangrepp eller artillerield. De rådande meteorologiska förhållan
dena. voro också ogynnsamma. Farvattnet utsattes ofta för stormar,
som bl.a. orsakade ändringar av vattenståndet och förflyttningar av
farleden. Vidare förekom vanligen regndis och senare snötjocka samt
snabb isbildning. Den fullständiga mörkläggningen försvårade na
turligtvis arbetet, som till största delen utfördes under dygnets mörka
del.
Embarkering och lastning skedde på två ställen nämligen vid fabri
ken Kanat i Leningrad och på udden Lisij Nos utanför staden. Vid
Kanat lastades främst krigstekniska förnödenheter, senare även per
sonal, vid Lisij Nos huvudsakligen personal.
På bägge dessa platser fanns stora kajanläggningar, och lastningen
kunde därför gå snabbt och beMndigt trots förekommande artilleri
eld och flyganfall. Sämre ställt var det emellertid i Oranienbaum,
som låg bara ungefär 12 km från frontlinjen och som saknade kaj
anläggningar. Urlastningen måste där ske vid småbryggor, och av
dessa kunde man ej utnyttja mer än fyra, ty de övriga låg under
fiendens direkta insyn. Verksamheten komplicerades även av rå
dande brist på förtöjningsplatser och av att man nästan helt sak
nade för lossningsarbetet lämpade hjälpmedel i land.
Med hänsyn till Nevas vid den aktuella tiden exceptionellt låga
vattenstånd och det ständiga hotet under överfarten anlitades vid
transporterna blott mindre enheter ur Östersjöflottan eller special
fartyg med minimalt djupgående vilket närmare framgår av nedan
stående tabelL 1
överskeppmingarna från Leningrad leddes av chefen för örlogsbasen
där, konteramiral I. D. Kulisjev, och från Lisij Nos av chefen för
Kronstadts sjöbevakningsdistrikt, konteramiral G. I. Lewtjenko.
Gränslinjen mellan deras ansvarszoner följde meridianen genom
grynnan "kamennajas" mittpunkt (se skiss sid. 95).
Planläggning samt organisation av lastning och lossning utfördes
av sjötransportavdelningen vid Östel'sjöflottans stab i samråd med
hamnförvaltningen. 2 Sjötransportavdelningen förde en grafisk tabell
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Flytande tr,tnsportmedel för 2. slagarmens överskeppning
Antal november 43

Fartygens beskaffenhet
Nätläggare av Onegatyp
MIS Kreml
Motordrivna pråmar
Pdmar (av plh eller trä)

2

2
18

I

Antal
januari 44
2
1
2
14

I

Lastförmåga
ton
150
150
200
200

över sJotransporterna, vilken skulle tpna, till ledning vid bestäm
mandet av ordningsföljden för konvojernas expediering samt turen
i lastningskön. Främst i denna kö kommo skarpskyttedivisioner och
stridsvagnsavdelningar, sedan följde artilleri-, luftvärns-, granat
kastar-, ingenjör- och underhållsförband. 3
Med ledning av den grafiska översikten fastställdes tidpunkt för
varje truppförbands inlastning och sedan sörjdes för, att dessa i tid
skulle infinna sig vid lastningsplatsen.
Organiserandet av konvojernas överfart från Leningrad och Lisij
Nos till Oranienbaum utfördes av sjöbevakningsstaben vid LeninKustbatterier med totalt 332 artilleripjäser (45-406
mm) och stridsledningscentraler. Sannolikt 8 st. torpedbatterier.

Kustartilleri m. m,
Luftförsvar

205 lvpjäser (45-85 mm), grupperade i Leningrad,
Kronstadt och Oranienbaum.
Strålkastare och radar vid observationsplatser längs
kusten.
Flottans jaktflygflottilj; i slutet av 1943 stodo följande
flygplan i ständig beredskap:
12 st. "Stormovik"
- IL-2
-LA-5
8 st. Jaktplan
2 st Lätta bombplan
- IL-4
S:a 22 st. omedelbart startklara flygplan.5

Minskydd

Observationsplatser vid Nevas mynning. Snabba mmsvepare i Kronstadt och Leningra.:!.
Dagliga rutinsvepningar i segelrännan.

Dimskydd

7

I

Fasta dimbildningsstationer och "dimflygplan" i ständig beredskap.
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LivsmedelsförrJd pJ Ladogasjöns östra strand. Härifrån transporterades
livsmedel längs isvägen över Ladoga till det belägrade Leningrad vintern
1941_:_42.

grads örlogsbas och motsvarande myndigheter i Kronstadt. För varje
konvoj utfärdades en detaljerad instruktion med uppgifter bl.a.
om försvarsresurserna. Särskilt uppmärksammades behovet av en
tillförlitlig radioförbindelse mellan konvojens befälhavare och en
dagofficer vid sjöräddningsstationen för eventuella haverier. För
skyddet av överfarten disponerades stridsmedel m. m.4 enl. tab. s. 97.
Synnerligen viktig var uppgiften att utspana och övervaka den av
fienden besatta kusten för att bl.a. fastställa eventuellt förelrnmman
de truppförflyttningar, Härvid etablerades ett vittgående samarbete
mellan armens spanings- och underrättelsetjänst samt flottan.
För att dölja den i stor skala pågående omgrupperingen utfördes
sjötransporterna enbart nattetid och under täckmantel av den sedan
början av 1943 återupptagna rutinmässiga sjöfarten i Nevas myn
ning. Östersjöflottans ledning hade lyckats på kort tid återuppbygga
de ticligare sönderbombade kajanläggningarna vid Kanat samt an
lägga pirar i Lisij Nos. Man drog nya järnvägsspår till hamnanlägg
ningarna, och lyftkranar iståndsattes.

'9

8

"Livets väg", isvägen över Ladoga.

De politiska cellerna inom deltagande militära enheter och om
bord på fartygen övervakade stridsmoralen och sökte genomgående
höja stämningen inför de kommande händelserna. Partiorganisationer
och specialutbildade propagandister inpräntade i personalen uppgif
ternas vikt och betydelse mot bakgrund av den stundande stora kraft
mätningen.
De förband, som stodo i tur att överskeppas, skulle inträffa på an
befalld plats natten före överfarten. På kajen eller piren togos de
emot av två officerare, den ene representant för Östersjöflottans stab,
den andre för skeppningsledningen. Truppbefälet meddelades före
skrifter beträffande lastningsordningen, bl.a, hurn man skulle förfara
med skrymmande gods. Både lastning och lossning utfördes av ett
kompani ur respektive enhet under ledning av en specalist från sta
bens avdelning för trupptransporter. Enheter med stor personal
styrka fick därvid hjälpa avdelningar med fåtalig personal, t. ex.
sjukvårds- eller fönådsavdelningar.
De gällande lastnings- och lossningsföreskrifterna grundades på
erfarenhetsrön. Sålunda borde på ett nätläggningsfartyg stridsvagnar
och bilar lastas på det träklädda övre däcket, medan personalen hän-
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visades till lastrummen, På stålpråmar med däck av plåt lastades
artilleripjäser och olika slags maskiner på däck, medan diverse
förnödenheter stuvades i lastrummen,
Både vid lastning och lossning av stridsvagnar, traktorer och bilar
kördes dessa för egen maskin. Arbetsledarna visade ofta såväl stor
initiativkraft som fyndighet, och lastningstiderna pressades efter
hand avsevärt genom att man använde hjälpmedel vid arbetet. Så
lunda hade det tagit cirka två timmar att lasta visst antal 12 cm
artilleripjäser för hand - med hjälp av traktorer utfördes samma
operation på 15-20 minuter. överfarten till Oranienbaum krävde
3-4 timmar, och en konvoj kunde således på en natt hinna fram och
åter. Lossningen var som tidigare nämnts en besvärlig uppgift. Den
utfördes ll'attetid (kl 2200-0500) under fullständig mörkläggning
och försvårades ytterligare genom att skrymmande gods ej genast
kunde forslas bort utan hopades på tillfartsvägarna i det nästan oav
brutna, snöblandade höstregnet. Alla ankommande fartyg med last
- det kunde vara upp till 12 per natt - skulle omedelbart lossas för
att kuJ.11na vara: tillbaka'i Leningrad före gryningen, För att påskynda
lossningen insattes vid behov även fartygens ordinarie besättning
samt i speciella fall en c:a 100 man stark marinavdelning, som stod
till hamnkommendantens direkta förfogande. 6 Gällde det tunga las
ter, anlitades järnvägens 6-tons lyftkran, som satts i stånd.
Genomsnittstiden för lastning och lossning av överskeppningsfar
tygen framgår av nedanstående tabell.7
Fartygets typ
Nätutläggare
Motordrivna pråmar
Ej maskindrivna
pråmar

I

Lastningskapacitet
150 ton
200 ton
200 ton

I

Lastningstid
6 tim.
5 tim.
3 tim,

I

Lossningstid
3 tim.
4 tim.
2 tim.

Trots de svåra ll'avigeringsförhållandell'a kunde skeppningarna
pågå obehindrat ända till omkring den 24 december. 8 Då täcktes
emellertid hela Nevamynningen av ett 5-15 cm tjockt istäcke, vil
ket fördubblade överfartstiden. Dessutom försvårades navigeringen,
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eftersom alla flytande sjömärken måste tas in på grund av islägg
ningen, Man använde dock alltjämt samma farled som tidigare.
Isförhållandena medförde även större påfrestningar på överskepp
ningsmaterielen: träpråmarna utrustades därför med speciella för
stärkningskonstruktioner, och varje farkost granskades av e111 spe
cialist från tekniska sjöfartsbyrån, innan den fick lämna lastnings
hamnen, För att klara bogseringen måste man avdela ytterligare far
tyg, nämligen_ sju isför�tärkta bogserbåtar, sex kustminsvepare samt
isbrytaren "Tasuja" vars uppgift blev att skära loss farkoster, som
fastnat i isen. 9 Dessutom detacherades några snabba minsvepare från
örlogsbasen i Leningrad som extra bogserhjälp på den längre rutten
från Kanat. 10
Vid farliga isskruvningar indimmades konvojerna och extra bog
serhjälp tillkallades, Om haverier inträffade, alarmerades räddnings
stationen på Lisij Nos, För varje släp avdelades en speciell haveri
pluton med uppgift att hålla farkosterna flytande med alla till buds
stående medel.
De vidtagna åtgärderna visade sig vara effektiva, och trots is
läggningen kunde man tillsvidare fullfölja överskeppningarna. i av
sedd omfattning.
Den tilltagande isbildningen lamslog emellertid efter hand sjöfar
ten från: Leningrad, och efter den 1 januari koncentrerades verk
samheten till Lisij Nos. Även där var emellertid issituationen mycket
svår och krävde särskilda åtgärder. De lastade farkosterna måste
bogseras ut från piren till redden, där de inväntade isbrytarhjälp.
Allt som oftast sprängdes isbarriärer av specialutbildat manskap för
att möjliggöra den fortsatta bogseringen. Stundom trotsade emeller
tid ismassorna alla genombrottsförsök och lamslog tillfälligt sjöfar
ten. Under försöken att forcera den grova isen inträffade flera ha
veritillbud. Den 28 december 1943 sprang sålunda en pråm, lastad
med artilleriammunition, läck under bogsering genom is. En min
svepare, som vid tillfället tjänstgjorde som bogserare, övertog under
synnerligen dramatiska förhållanden en del av lasten, varvid prå
men lättade så mycket, att läckan kunde tätas efter en utmärkt in
sats av haveriplutonen. 11
Även om operationen i det stora hela löpte friktionsfritt klickade
organisationen i några fall och skeppningarna kommo i otakt. Dessa
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missöden orsakades av att vissa förband inte anlände i tid till respek
tive lastningsplatser, Den officer, som övervakaide lastningen, måste
då ingripa och genom improvisation söka reda upp situationen, Det
förekom emellertid, att det tog sammanlagt 3-4 nätter att lasta,
överskeppa och urlasta en truppenhet. I detta sammanhang må näm
nas, att vid ett tillfälle ett helt artilleriregemente sändes över, medan
dess livsmedel och en stor del av utrustningen, bl.a. ammunition,
reparationsverkstad och åtskilliga motorfordon, blev kvar på piren
i Lisij Nos. Regementet var alltså vid framkomsten till Oranienbaum
ej operationsdugligt för en tid framåt. 12
Som tidigare nämnts tryggades skeppningarna av flyg och kust
batterier beredda att omedelbart ingripa mot alla fientliga försök att
hindra eller störa konvojerna. Alla viktigare taktiska mål på den av
fienden besatta kusten, såsom artilleri- och granatkastarbatterier,
strålkastare-, observations- och stridsledningsplatser voro noggrant
lokaliserade och stodo under ständig kontroll. Alla förekommande
förflyttningar och omgrupperingar noterades genast och följdes nog
grant. Vid behov föranledde fientlig aktivitet snabba motåtgärder.
Gjordes t, ex, ett försök att belysa en passerande konvoj med strål
kastare, utlöstes omedelbart förberedd eld från kustbatterier mot
strålkastarplatsen, samtidigt som konvojen doldes av dimma från
flygplan och dimbildningsstationer i land.
Till stor del tack vare det välorganiserade samspelet mellan olika
vapenslag kunde den omfattande överskeppningsoperationen genom
föra:s lyckligt, Inte en enda man gick förlorad, och fartygsförlustern:a
voro obetydliga, Den 21 januari 1944 upphörde skeppningarna till
Oranienbaum i samband med att den tyska Peterhofsgruppen tvinga
des tillbaka. 13
Den av Östersjöflottan lyckligt utförda transporten av 2. slag
armen till Oranienbaum var en viktig förutsättning för den ryska
framgången vid Leningrad. Allt som allt överfördes 44.371 man,
191 stridsvagnar, 653 artilleripjäser, över 700 vagnslaster ammuni
tion samt en mängd annan krigsmateriel14 under en snävt tilltagen
tidsrymd och utan att fienden anade oråd. Tyskarna fingo känne
dom om den pågående omgrupperingen blott några få dagar före
framryckningens början, och då var det för sent att vidta evenrtuella
motåtgärder.
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För den under synnerligen sv1ira förhållanden slutförda överskepp
nittgen erhöll Östersjöflottan hedersomnämnande i högsta ledningens
dagorder. Av deltagande personal belönades ett 350-tal enskilda. av
olika kategorier och grader med hederstecken för utomordentliga
prestationer.1 5
Östersjöflottans överskeppningstjänst försiggick under exceptio
nellt besvärliga förhållanden: huvudbasen blockernd, brist på förnö
denheter, begränsad manöverfrihet, ständig minfara och slutligen en
svår issituation. Operationen kännetecknades av god Ol'ganisation och
prov visades på gott samarbete mellan olika vapengrenar. MÄnga
exempel på självuppoffrande personliga insatser förekommo.
Efter ovanstående kortfattade skildring av Oranienbaumföretaget
skola några utländska omdömen om ryska landstigningsoperationer
redovisas och kritiskt granskas mot bakgrunden av officiella uppgif
ter och rapporter.
Under loppet av andra världskriget utförde Sovjets sjöstridskrafter
mer än 100-talet taktiska och operativa landstigningar, som i hög
grad påverkade stridernas g3.ng på vissa frontavsnitt. I detta antal
inräknas ej smärre rekognoscerings- och kommandolandstigningar
av rent lokal karaktär. Flertalet operationer belyses i den ryska
krigshistoriska litteraturen. Många av dem behandlas emellertid
även i utländska, speciellt västtyska arbeten.
De utländska skildringarna äro ibland både objektiva och in
tressanta men vanligen tyvärr baserade på ej helt tillförlitliga källor,
t. ex. krigsminnen eller personliga dagböcker, och ge därför ofta en
oriktig bild a� händelseförloppet,
Ett värdefullt verk är J. Meisters "Der Seekrieg in den osteuro
päischen Gewässern 1941-1945", som i översättning publicerats i
USA, Sovjet, England, Frankrike, Västtyskland och Sverige. Analy
ser av ryska landstigningsoperationer förekomma i andra västtyska
arbeten t, ex. fältmarskalken
Mansteins "VerlOl'ene Siege", W.
Hess' "Eismeerfront 1941", generalen \Y/. Erfurth's "Der finnische
Krieg 1941-1944", Kurt von Tippelskirchs till ryska översatta krigs
historiska översikt "Geschichte des zweiten \'>?eltkrieges", F. Ruges
"Der Krieg zur See 1939-1945" samt s·amlingsverket "Det· zweite
Weltkrieg 1939-1945".
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Här nedan skola vissa operationer i Ishavs·-, Östersjö- och Ladoga
områdena samt Svarta Havet beröras.

Ishavsområdet
Lagd-stigningar med styrkor ur Ishavsflottan ha i den utländska
krigshistoriska litteraturen rönt en mer eller mindre objektiv upp
skattning. I vissa fall skönjes en tendens att underskatta operatio
nernas betydelse, varjämte förvanskningar av fakta och nedvärde
ringar av framgångar allt som oftast förekomma. En strävan att
framhäva negativa sidor gör sig dessutom stundom gällande. Låt oss
anföra några exempel från åren 1941-1942 och 1944.

1941 års operationer
Den 29 juni 1941 övergick den tyska 19. bergsjägarkåren, bestå
ende av bl.a. tv� bergsjägardivisioner, den rysk-finska gränsen i norr
och inlät sig i sti-id med 2. regementet ur 14. ryska skarpskyttedivi
sionen, som retirerade under trycket. Under en veckas tid framryckte
tyskarna ett 40-tal km i riktning mot Murmansk. Strider pågick ca
55 km från staden, och det var stor risk, att den skulle falla i tysk
hand. Den 6 juli anlände från Kandalax 52. skarpskyttedivisionen,
som omedelbart insattes i striden. Vid flodmynningen Västra Stora
Liza landsattes den 6, 7 och 14 juli tre ryska landstigningsförband,
till numerären svarande mot ungefär två regementen. De avskuro
fiendens förbindelser bakåt och lamslogo hans reserver, ca 1¼ rege
mente samt det finska 14. infanteriregementet. Därigenom omöjlig
gjordes den avsedda snabba tysk.finska framryckningen mot Mur
inansk.
Den västtyske generalen och krigshistorik:ern von Tippelskirch
skriver om sam1na händelser: ... "Framryckningen gick i början
snabbt och resulterade i 30 till 40 km terrängvinst, men då mot
ståndet hårdnade och terrängsvårigheterna växte, blev tempot lång
sammare. Ryssarna landstego i ryggen på de framryckande trup
perna och hindrade fortsatt offensiv. Tyskarna voro tvungna att
insätta ett finskt infanteriregemente för att stabilisera läget" ...16
General Erfurth, den tyska krigsledningens representant i det
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finska högkvarteret, uttrycker sig en smula uppriktigare: ... "När
ryssarna landstego i ryggen på de tyska trupperna och det började
saknas reserver, som skulle säkra general Dietls förbindelse bakåt,
vände sig generalöverste von Falkenhorst, chef för tyska armen i
Norge, till finske fältmarskalken Mannerheim med vädjan om bi
stånd. Denne sände den 8 juni 1941 ett infanteriregemente från Åland
till hjälp åt sina tyska vapenbröder, Efter regementets ankomst till
Petsamo stabiliserades läget för de tyska bergsjägarna" . , .17
Major W. Hess, som var kvartermästare vid bergsjägarkåren, be
skriver striderna och bedömer landstigningsföretaget på följande
sätt: ..."Mot de sovjettrupper, som landstego den 6 och 7 juli, måste
vi utom 2., 12, och 11. infanterikompanierna också ställa upp III.
bataljonen ur 138. bergsjägarregementet. Den 8 juli yttrade general
Dietl i ett telefonsamtal med annestabschefen mycket bestämt: , .,
"Med ett sådant flank.hot kunna vi, utan reserver och utan luftvärn,
inte ens tänka på att fortsätta framryckningen mot Liza." - För
att säkerställa Fiskarhalvön och avsnittet för de fientliga landsätt
ningarna begärde han ett ti11 två regementen. Samtalet slutade med
stabschefens löfte att ombasera en bombeskader till Kirkenås, kom
plettera kåren med en fjärde kulsprutebataljon och påskynda finska
14. infanteriregementet ...18 Efter ankomsten insattes dessa trupper
mot de på Srednijhalvön den 14 juli landsatta sovjettrupperna, dock
utan framgång, berättar Hess och fortsätter:
... "På kvällen den 17 juli beslöt man att inställa framryckningen
längs hela fronten, förkorta försvarslinjen och intaga så fördelaktiga
positioner som möjligt samt framför allt att rensa Lizaflodens myn
ning från där landstigna sovjettrupper.
Generalöverste von Falkenhorst godkände beslutet, ty först och
främst måste flankhotet från Lizamynningen avlägsnas för att man
skulle kunna fortsätta i Murmanskriktningen. De första vidtagna
åtgärderna voro ineffektiva till följd av den svaga insatsen. För att
driva undan de ryska trupperna ur deras fördelaktiga positioner
fordrades operationer av ett helt annat omfång ..." 19
Striden mot de sovjettrupper, som landsattes den 14 juli vid Srednij
halvön och som bestodo av delar av 325, skarpskytteregementet samt
en förstärkt marininfanteribataljon, fortsatte utan uppehåll. I den
tyska stridsgrupp, som sammandrogs för bekämpande av dessa ryska
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styrkor, ingingo 25 infanterikompanier och 8 artilleribatterier, kraf
tigt understödda av flyg.20 Brohuvudet rernsades efter hand, men
"det kunde inte förhindras, att en stor del av trupperna evakuera
des ... "21
I sina slutsatser om den misslyckade offensiven mot Murmansk
skriver Hess: ... "Tack vare trupplandsättningar kunde fienden
länge behålla stridsiJJ1itiativet. Halvön Sredrnij och kuststräckan mel
lan floden Västra Liza och Titovka band de trupper, som kanske
erfordrats för att eliminera dödläget i offensiven mot Liza ... "22
I själva verket överskattar Hess betydelsen av landstigningsopera
tionerna ifrågaI, men det kan anses bekräftat, att de bundo en del av
den tyska offensivkraften och härigenom avvärjde hotet mot vitala
delar av Nordryssland.
1942 års operationer
I april 1942 landsattes sovjettrupper åter i trakten av Västra Stora
Liza, men denna operation negligerades av västtyska skribenter. Den
har dock omnämnts av Meister i en uppsats i Marine Rundschau så
lunda: "I april-maj 1942 ha ryssarna i ryggen på tyskarna land-
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satt stora styrkor, vilkas framryckning efter svåra strider tillbaka
slogs den 15 maj 1942 .. ,"23
Två år senare skr ver samme författare: ..."Natten till den 29
april 1942 landstego pjl. Motovvikens kust två ryska marininfanteri
brigader, vilket medförde svåra veckolånga strider med de land
stigna ryssarna·, som slutligt förintades först den 15 maj 1942 ...24
Meisters uppgifter äro oriktiga i tre avseenden:
1. Landstigningsstyrkan bestod av enbart 12. marinbrigaden.
2. Brigaden drogs lyckligt tillbaka den 12-13 maj och blev aldrig
förintad.
3. Eftersom tillbakadragandet var klart 13 maj, kunde brigaden
ej "förintas" under ytterligare två dagar.
Nämnas bör, att förbandet ifråga den 14-15 maj befann sig vid
Araflodens mynning under förberedelser för nya operationer. 25
Fr.amhållas må, att ryska spaningsavdelningars ständiga aktivitet
med' sporadiska landstigningar på Ishavskusten höll tyskarna i var
aktig spänning och tvang dem att avdela betydande styrkor till kust
försvaret. För avvärjande av landstigningar detacherades sålunda
210. infanteridivisionen, 503. fältflygregementet samt från örlogs1i
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basen i Kirkenäs 8 batterier kustartilleri och 139. bergsjägarrege
mentet.26
Om dessa förhållanden skriver Meister: . , ."Den intensiva ryska
aktiviteten i samband med landstigningar och det ständiga hotet av
sådana operationer med betydande styrkor i ryggen orsakade na
turligtvis att ansenliga styrkor måste avdelas till kustförsvaret ... 72
1944 Jrs operationer
Om västyska krigshistoriker endast i förbigående berört land
stigningsverksamheten i norr under 1942, så ägnas desto större in
tresse åt 1944 års operationer (1943 hände intet av vikt).
Den 12-13 oktober landstego sovjetavdelningar i Petsamoområdet
nära Fiskarhalvön och avskuro tyskarnas enda reträttväg till Kir
kenäs. Om denna operation skriver generalen Dittmar i sitt arbete
"Finska fälttåget" följande: ..."Med total inringning hotades 6.
bergsjägardivisionen av de ryska marininfanteriavdelningar, som
landstego långt bakom ryggen i dess vänstra flank" ...28
Erfurth belyser under föredragning i finska högkvarteret nämnda
operation på följande sätt: ... "Läget vid 19. bergsjägarkåren skärp-
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tes 9 oktober 1944, då ryssarna la11dstego i norra flanken nära Fis
karhalvön. Den 11 försämrades läget ytterligare, då fienden kasta
de stora styrkor västerut och avskar reträttvägen längs kusten. Den
12 oktober blev läget kritiskt, när ryssarna från torpedbåtar land
stego i Petsamofjorden", ., 29
I själva verket medförde landstigningarna ej endast en försämring
av tyskarnas läge - de ledde även till 19, bergsjägarkårens bråd
störtade reträtt.
De senare i Varangerfjorden landsatta trupperna anslöto till ryska
Karelska frontavsnittets trupper i förföljelsestriderna med de slagna
tyskarna.
Ett anmärkningsvärt misstag begår den tyske amiralen Marschall,
då han talar om en rysk landstigning på Fiskarhalvön vid infarten
till Petsamofjorden den 14 oktober 1944. Denna halvö var under hela
kriget i rysk hand, och självfallet skedde ingen landstigning där.30
Vidare föll Petsamo den 15 oktober och inte som amiralen påstår
den 27.
I sin uppsats "Sjökriget" berättar Marschall om ett mystiskt land
stigningsförsök av ryska trupper i Vardö den 20 juli 1943 och till
skriver tyskarna en glänsande seger i detta sammanhang: ... "Den
20 juli 1943 företog ryssarna ett landstigningsförsök i norra Norge
i Vardötrakten. Med samfälld insats av alla till buds stående strids
krafter avvisades detta försök ..."31
Här bör påpekas, att inga landstigningsoperationer överhuvud
taget företogos av Ishavsflottan under tidsperioden 11 april-12
september 1943. Amiral Marschall behandlar alltså historiska fakta
väl lättvindigt och kommer med oriktiga påståenden.
Intressant är Meisters sammanfattande syn på Ishavsflottans land
stigrningsverksamhet: "Visserligen nådde inte alla landstigningsopera
tioner avsett resultat, men de ställde alltid till svårigheter för den
tyska krigsledningen och fastlåste stora infanteri- och artilleriför
band, som långt bättre hade behövts vid själva frontlinjen ..."32
Denna slutsats fordrar inga kommerntarer. Man kan faktiskt knap
past överskatta insatserna av de stridskrafter - fartygsbesättningar,
marininfanteri, arme-, flyg och kustartilleriförband - som deltogo
i landstigningsoperationerna på Ishavskusten, understryker Sorokin.
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Östersjö- och Ladoga-området
Av Ostersjöflottans landstigningsföretag äro bl.a. operationerna
vid floden Tuloksä, i Viborgska viken och Moonsundet av särskilt
intresse.
Tuloksäoperationen
I juni 1944 landsattes vid Tuloksäflodens mynning två ryska ma
rininfanteribrigader - 3. och 70. - vilka avskuro de finska för
bindelserna bakåt. Finska trupper - 3. utbildnings- och 45. in
fanteriregementet - insattes mot det ryska brohuvudet, och svåra
strider rasade 23 juli-26 juli, men ställningen höll. Följden blev, att
de efter Svirfrontens sammanbrott retirerande finska trupperna måste
gå norr om detta brohuvud genom oländig terräng, lämnande tunga
vapen och teknisk utrustning efter sig.
Ryska bedömare anse med all rätt denna operation vara både
lyckad och lärorik. Kven utländska auktoriteter betecknar den som
framgångsrik. Som exempel må general Erfurths uppfattning om
företaget här redovisas: ... "De finska styrkornas strid och reträtt
från Svir kunde inte genomföras enligt den finska stridsledningens
planer. Svårigheter uppstodo i samband med att ryska styrkor över
skeppats över Ladoga och landsatts i finnarnas rygg vid Tuloksä.
Att likvidera detta brohuvud misslyckades, vilket medförde svåra
komplikationer för den finska reträtten. Fältmarskalk Mannerheim
avsatte den 8 juli 1944 chefen för 2. finska infanteridivisionen, ge
neral Martola, och chefen: för 6. armekåren, general Blick" ...33
Dessa omständigheter vittna om stora svårigheter för den retireran
de finska armen. Landstigningen var faktiskt mycket irriterande för
motståndaren, samtidigt som den underlättade utvecklingen av sov
jettruppernas fortsatta stridsverksamhet.
Viborgska viken och Moonsundet
Under juni-juli 1944 genomförde Ostersjöflottan sammanlagt 14
landsättningar på olika öar i Viborgska viken.
I den utländska krigshistoriska litteraturen omnämnas dessa opera
tioner ej alls eller endast i förbigående. Meister lämnar en flyktig
översikt över verksamheten till sjöss i Viborgska viken, som här ci-
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teras: ... "En sjöstyrka, bestående av fyra finska kanonbåtar, två
mindre torpedbåtar, fem vaktbåtar och fyra tyska artilleripråmar,
erhöll den 1 juli 1944 order att undsätta försvarsstyrkorm1 på Tei
kassaari och Mellansaari och hindra landstigningsförsök där. På
grund av minfaran och fientligt motstånd kunde den tyskfinska styr
kan inte nå de ryska landstigningsfartygen. Redan i Viborgska viken
blev den indragen i en sjöstrid med fientliga torped-, vakt-, och
minsvepningsbåtar samt flyg- och kustartilleri. Efter flera dagars
svåra strider var den slutligen tvungen att draga sig tillbaka på grund
av personalförluster och fartygsskador samt ammunitionsbrist. Up
penbarligen var den insatta flottstyrkan för svag" .. , 34
I sanningens namn bör påpekas, att det tyskfinska förbandet var
betydligt starkare än Meister uppger. Det bestod nämligen av en
jagare, sju kanonbåtar, tolv patrullbåtar, fyra vaktfartyg, åtta
mindre torpedbåtar och dessutom ett antal icke närmare specificerade
båtar. Denna fartygsgrupp förmådde inte lösa den förelagda upp
giften att undsätta försvarsstyrkorna och hindra ryska landstig
ningar på öarna. De sovjetiska sjöstridskrafter, som voro engagerade
vid detta tillfälle, bestodo av nio torpedbåtar samt lika många små
patrullbåtar. Denna lilla styrka, som visserligen understöddes av
flyg, hade avsevärd framgång, i det att den fientliga sjöstyrkan
tvingades lämna stridszonen och dra sig tillbaka.
Beträffande den tyska sjöaktiviteten skriver Erfurth: ... "Tyska
sjöstridskrafter hindrade ryska landstigningar på den finska frontens
södra flygel. Till Finska viken detacherades en tysk kryssare som
förstärkning" ...35
Utan tvivel utgjorde tyska sjöstridskrafter ett allvarligt hinder
mot ryska landstigningsföretag, men de kunde ej helt lösa si11J upp
gift. Den tyska kryssaren blev f. ö. aldrig observerad av Sovjets Ös
tersjöflotta. Emellertid sänktes en finsk hjälpkryssare strax efter
här omskrivna strider, närmare bestämt den 16 juli 1944.36
Beträffande Moonsundsoperationen kan nämnas, att under tiden
30 september-24 november 1944 två divisioner ur 2. Baltiska front
avsnittet samt två marinbrigader ur Östersjöflottan successivt land
sattes med början på Ösel. Kven flygstridskrafter medverkade. Efter
hand erövrades hela Moonsundsarkipelagen a.v de sovjetryska styr
korna.37
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Operationen har fått ett mycket gott betyg av Meister, som bl.a.
skriver: ... "Den ryska erövringen av Moonsundsöama är det enda
landstigningsföretag, vari de landsatta trupperna voro både rela
tivt talrika och skickligt ledda ..,"38 - Detta Meisters omdöme är
verkligen på sin plats, ty det var en väl planerad och skickligt ge
nomförd operation. Det förekom emellertid andra sådana sovjetryska
operationer under kriget, vilka voro både av större omfattning och
väl så framgångsrika.
1

Svarta Havsområdet
Landstigningar på Svartahavskusten skedde bl.a. i Odessatrakten,
vid Feodesija, i Kertjområdet (1941 och 1943) samt vid Novorros
sijsk.
Odessa
I september 1941 gjorde ett marininfanteriförband en lyckad land
stigning i Odessatrakten. Avsikten var, att man i samverkan med
försvararna av staden skulle gå till motanfall, förbättra ställningarna
och omöjliggöra fientlig beskjutning av hamnen och där liggande
fartyg.
Meister lämnar vilseledande uppgifter om denna operation, när
han skriver: ... "I oktober 1941 landsatte Sovjet e11J marininfanteri
brigad, vilken enligt ryska påståenden temporärt skulle lätta beläg
ringstrycket på staden. Efteråt embarkerade de landsatta trupperna
åter på fartygen" .. , 39
I själva verket landsattes natten till den 22 september 1941 ett
marininfanteriregemente, alltså ingen brigad, i Odessas omgivningar.
Regementet började efter landstigningen rycka fram i riktning mot
förstäderna Grigorjevka och Dofinovka, och redan dagen därpå fick
man samband med från Odessa utfallande trupper. Sedan 13. och 15.
rumänska infanteridivisionerna krossats, besattes ett antal viktiga
punkter, varefter läget förbättrades avsevärt, bl.a, omöjliggjordes
tills vidare fientlig beskjutning av hamnen.
Senare anslöto delar av det landsatta regementet till den opere
rande kustarmen och deltogo i försvaret av Odessa till mitten av ok
tober, dvs. till den tidpunkt, då staden övergavs enligt högsta krigs
ledningens order och alla försvarande trupper dirigerades till Krim.

112

Slagskepp av Sevastopoltypen under precisionseldgi·r.ming mot landmål på
Krim vintern 1941-42.

Den västtyske viceamira:len F. Ruge bedömer operationen helt an
norlull'da än Meister i ett arbete, som utkom i Stuttgart 1954 och är
värt all uppmärksamhet. Han skriver: ... "Rumänerna hade mycket
besvär med det ryska marininfanteriet, som landsteg i deras rygg
öster om staden" ... 40 - Ja, det var faktiskt synnerligen besvärligt
för rumänerna, och Meister borde ha vetat det, tycker överste Soro
kin.
Kertj-Feodosija
En av de viktigaste ryska landstigningsoperationerna under hela
kriget var Kertj-Feodosijaföretaget i slutet av år 1941, som utfördes
med styrkor ur Svarta Havsflottan samt landstridskrafter. ur det
kaukasiska frontavsnittet. Denna operation har tilldragit sig berät
tigad uppmärksamhet av krigshistoriker såväl inom Sovjet som utom
lands. Den borgerliga krigslitteraturen bedömer genomgående denna
operation positivt, dock med tydlig strävan att förringa dess bety
delse.
Den med verkligheten mest överensstämmande bilden av denna
8
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landstigning ger Manstein, som förde befälet över den tyska 11.
arn1en i Krim. Tyvärr är dock icke heller hans värdesättning så ob
jektiv som önskvärt. I december stötte överlägsna tyska styrkor mot
Sevastopol och sovjettrupper landstego först vid Kertj och sedan
vid Feodosija. Manstein skriver härom: ... "Denna landstigning var
en dödlig fara för hela: 11. armen, då alla styrkor utom en endaa tysk
division och två rumänska brigader voro insatta mot Sevastopol.
Det stod fullständigt klart, att delar av anfallsstyrkorna måste fri
göras och överföras till det hotade frontavsnittet" ...41
Författaren beskriver utförligt händelserna vid landstigningen samt
påpekar, att 30. armekårens anstormning mot Sevastopol avstannade
efter landsättningen vid Feodosija den 29 december 1941, som med
förde att den i kåren ingående 170. infanteridivisionen måste om
dirigeras till Kertjhalvön. Den 30 inställde också 54. armekåren
offensiven mot Sevastopol och drog sig tillbaka från sina positioner.
Manstein berättar vidare, att 46. infanteridivisionen under reträt
ten från Kertjhalvön lämnade sin tekniska utrustning i sticket, och
att befälhavaren för 42. armekåren, generalen greve Schponek, av
fältkrigsrätten dömdes till döden. Vidare skriver han: ... "Sovjet
kunde ännu inte disponera stora styrkor vid Feodosija, och med
resoluta åtgärder kunde denna svaghet utnyttjas.Vi (tyskarna) hade
all anledning tro, att rumänerna skulle kunna avregla motståndarens
brohuvud vid Feodosija och hålla sina ställningar, åtminstone tills
tyska styrkor anlände. Men också dessa förhoppningar grusades. Den
rumän1ska bergskårens motanfall vid Feodosija ime bara misslycka
des; rumänerna flydde inför ett fåtal ryska stridsvagnar till digången
öster om staden Staryj Krim" ..
Det bör anmärkas, att också de tyska styrkor, som voro i Feodo
sija före landstigningen flydde tillsammans med rumänerna. Man
stein lämnar alltså felaktiga uppgifter och försöker lägga skulden på
tyskarna'S förra bundsförvanter.
Operationen ifråga beröres även av Tippelskirch, som 61.a. skri
ver: .... "En svårartad kris skapades genom de ryska landstigning
arna på Krim. De utfördes samtidigt i Kertj och Feodosija och ledde
omedelbart till förlusten av Kertjhalvön ...43
Ungefär på samma plan ligger tysken Butlars undersökningar i
uppsatsen "Der Krieg in Russland", där det bl.a. heter: ... "Sevasto-
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pol och Kertjhalvön, som segt försvarades av ryssarna, fortsatte att
engagera avsevärda tyska styrkor" .., 44
Betydelsen av operationen framhäves ytterligare av det faktum, att
ledningen för 11 . armen var väl informernd om vad som var i gör
ningen men ej kunde hindra händelsernas utveckling. I sin bok, som
huvudsakligen baseras på tyska källor, skriver Meister: ... "Förbere
delserna till landstigningsoperationerna under vintern 1941-1942
kunde inte döljas för de lokala tyska cheferna" ...45
I sin helhet får ifrågavarande företag ett gott omdöme i USA:s
krigshistoriska litteratur.En känd amerikansk krigshistoriker, dok
tor Garthoff (författare till boken "Sovjets strategi i atomåldern"),
anser sålunda denna operation vara den mest betydelsefulla, som ut
förts av sovjetmarinen. 46
Som framgår av ovanstående, bedömes operationen vid Kertj
Feodesija i den borgerliga litteraturen som en faktor av största be
tydelse för hela kampen i Svarta Havsområdet, även om vissa för
fattare ej syrias vilja erkänna detta faktum.
K e r t j-E n i k a l e-E l t i g e n
Efter rensningen av Tamanjhalvön från tyska trupper hösten1943
. började ledningen för Svarta Havsflottan och Nordkaukasiska front
avsnittet förbereda landstigning på Kertjhalvön samt befrielse av
Krim. VidEnikale ochEltigen etablerades brohuvuden, varaiv det
sistnämnda uppgavs efter månadslånga strider.Eltigen-styrkan slog
sig emellertid igenom och förstärkte brohuvudet vidEnikale.
Denna landstigningsoperation har liksom de föregående ägnats stor
uppmärksamhet av många utländska krigshistoriker. Om Eltigen
skriver Ruge sålunda: ... "De tyska trupperna voro alltför svaga
för att kunna likvidera den ryska landstigningen vidEltigen i ok
tober 1943. Slutligen blev besättningen i brohuvudet så uttröttad,
att det dock kunde tagas med storm" ...47 - Här bör anmärkas, att
landstigningen skedde den 1 november 1943 och under häftig strid
med tyska trupper.
Ruges synpunkter delas inte av förre stabschefen vid de tyska sjö
stridskrafterna i Svarta Havet, Fregattenkapitän von Konradi. I sin
uppsats om de tyska sjöstridskrafterna i Svarta Havet, publicerad
i "Marine Rundschau", skriver han: ..."Trots välordnad spaning
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och starkt försvar lyckades ryssarna gå över Kertjsundet och etablera
ett brohuvud söder och ett norr om staden Kertj, Hotet mot staden
och hela Krimhalvön blev överhängande" ., .48
Tippelskirch berör operationen helt kort: ... "Den 1 november,
när ryssarna framryckte vid Perekoplandtungan, landsatte de trnp
per vid Kertj på Krims östra kust, Efter svåra strider lyckades de
säkra och utvidga brohuvudet" ...49
I sin bok "Der Seekrieg in den osteuropäischen, Gewässern, 19411945" skriver Meister, att ryska trupper forcerade Kertjsundet och
landstego på kusten.... "De överraskade ett tyskt batteri och etable
rade ett brohuvud, som senare kunde utvidgas avsevärt" .., (s. 271).
Beträffande Eltigen skriver han: ... "Samtidigt med landstigningen
vid Enikale landsattes trupper vid Eltigen dock med mindre fram
gång ä1r på det första stället" (s.271).
Ruge, Meister och Konradi uppge, att befälhavaren för tyska
Svarta Havsflottan, amiral von Kiserickij, stupade vid Eltigen lik
som några av hans stabsofficerare. Enligt Meister uppgingo de tysk
rumänska förlusterna vid Eltigen till 2.15 5 och de ryska till 10.000
( !) man, varjämte 26 ryska stridsvagnar erövrades eller oskadlig-
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gjordes. Det är meningslöst att polemisera om dessa siffror, säger
Sarokin, och meddelar följande enligt honom faktiska sifferuppgifter
om de ryska trupperna i detta sammanhang. Under tiden 1 novem
ber-5 november landsattes vid Eltigen 6.992 man. Av dessa evakue
rades 1.256, medan 2.000 man slogo sig genom till Kertj och en del
över sundet till Tamanjhalvön. Detta innebar, att förlustsiffran
10.000 är helt missvisande. Några stridsvagnar deltogo inte vid
landstigningen och kunde således ej heller gå förlorade,
Meister måste emellertid till slut erkänna Kertj-Eltigenoperatio
nens stora betydelse, även om han anmärker på det förhållandet, att
större fartyg, t. ex. kryssare eller stora jagare ej deltogo i landstig
ningen. Han påstår också, att den taktiska ledningen av de landsatta
trupperna saknade fasthet.
Större ryska fartyg medverkade faktiskt inte i företaget på grund
av det ringa vattendjupet i Kertjsundet samt de besvärande ryska
och tyska minfälten utanför. Beträffande den taktiska ledningen är
Meisters åsikt långt ifrån riktig. Cheferna för de förband, som del
togo i operationen, ledde sina trupper störningsfritt under hela stri
den och behöllo initiativet ända till slutet, Det skulle vara oförnuf
tigt att förneka begångna fel, t. ex. chefens för 318. skarpskytte
divisionen försenade landsättning och för sent vidtagna åtgärder för
att taga Kamysj-Burun.50 På det hela taget var emellertid stridsled
ningen fast, kontinuerlig och ändamålsenlig under hela företaget.
Novorossijsk
Den 10 september 1 943 landsattes arme- och marininfanteriför
band vid Novorossijsk. Utländska uttalanden om denna operation
överensstämma bra med verkligheten och skola därför här beröras
helt kort. Tippelskirch framhåller: ... "Den 1 september inledde
ryska trupper ur Nordkaukasiska frontavsnittet framryckning mot
det ryska Kubanska brohuvudet. Efter landsättning av armeförband
och mariniinfanteri den 11 september i ryggen på de tyska trupperna
i Novorossijsk blev läget hotand�. I början lyckades man genom
energiska motanfall förinta en del av de landsatta avdelningarna,
men redan efter några dagar fanns det ingen möjlighet att hindra rys
sarna att försdirka sitt brohuvud, och den 15 september erövrades
Novorossijsk efter förbittrade gatustrider" ... 51
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Det bör poängter.rs, att landstigningen skedde den 10 september,
och att huvudrollen vid erövringen av hamnen och staden Novoros
sijsk spelades av styrkor, som landsattes i början av februari 1943
vid Stanitjka.52 A.ndamålet med landstigningen vid Novorossijsk var
inte enbart att ta staden och hamnen utan framför allt att skapa ut
gångspositioner för storanfall från Nordkaukasien.
Sammanfattning
Bortsett från en stundom mycket tendentiös inställning hos ut
ländska författare samt förvanskningar av fakta i enskilda fall ger
den utländska krigshistoriska litteraturen en positiv bild av de sovjet
ryska landstigningsoperationerna. Som exempel må Ruge och Meister
nämnas, låt vara att de komma till samma slutsatser först efter åt
skilliga invändningar och förbehåll.
Under diskussion om den ryska flottans verksamhet under kriget
kommer Ruge slutligt till den uppfattningen, att landstigningar före
tagna i samverkan med landstridskrafter icke sällan genomfördes med
framgång.53
I sin uppsats "Die Sovjetische Landungsoperationen" skriver
Meister bl.a .. .. "Slutomdömet om Sovjets landstigningsoperationer
blir i viss mån positivt, Enbart förekomsten av landstigningsbe
tingelser fastlåste tyska trupper vid kusten" ., .54
Samtidigt påpekar han, att tyska högsta krigs ledningen kraftigt
underskattade qssarnas landstigningsmöjligheter, framför allt i Svar
ta Havet, Meister framhåller vidare de ryska stabernas förmåga att
skickligt organisera operationer med begränsade och primitiva hjälp
medel. Han understryker truppens förmåga att snabbt gräva ned sig
och dess små krav på förplägnad m, m. men nämner ingenting om
sovjetsoldatens tapperhet, hjältemod och goda moral.
Efter denna värdering fortsätter Meister: ... "Landstigningarna
ledde ej till några operativa resultat, ens då förutsättningar för så
dana funnos" ., .55 Han kommer så med följande tendentiösa, på
stående: ... "Ryska landstigningar utfördes uteslutande på svagt
eller icke alls försvarad kust och endast i undantagsfall med stöd av
större fartyg som kryssare och stora jagare" .., 56 Sedan upprepar
Meister sin tidigare uttalade tes om den svaga och oskickliga taktiska
1edningen av de landsatta förbanden. Dessa påståenden, som ej över-
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ensstämma med fakta, upprepas tyvärr av andra borgerliga krigs
historiker. Som exempel kan nämnas en fransk fackman, capitain de
vaisseau Beau, som i sin uppsats "Amfibiekrigets teori" uppger att
ryska landstigningar sällan utfördes med förband av större styrka
än ett regemente.57
Vad operationsresultaten beträffar, är det kanske så, att Sovjet
och den borgerliga världen ha olika uppfattning om vad som menas
med taktiska och operativa resultat. Varje person med militär skol
ning förstår emellertid, att sådana mål för landstigningsoperationer
som t. ex. sprängning av den tyska Leningradringen, avbryt.:i.ndet av
Sevastopols belägring och fastlåsandet av 11.armen på Krim, Krims
befrielse och Moonsundsarkipelagens erövring äro mål av utpräglat
operativ karaktär.
Dr Garthoff framhåller i sina uppsatser "Sovjets landstignings
doktrin" samt "Sjömakten i Sovjets strategi": ... "De utförda land
stigningsoperationerna voro av mindre omfång och skedde med för
band av högst ett regementes styrka".58 Han påpekar vidare: ...
"Ryska landstigningstrupper mötte sällan aktivt motstånd."59 Detta
påstående är ej riktigt och bör jämföras med vissa uppgifter av
Meister. Enligt dessa, som dock torde vara tilltagna i underkant,
disponerade tyskarna t. ex. i Novorossijsk 4 st. 88-150 mm kust
batterier, 155 mm batteriet "Breslau", 7 st. 20 mm lvpjäser och ett
större antal kulsprutor.60
Landstigningen vid Stanitjka i slutet av februari 1944 skedde på
ett starkt befäst avsnitt, där det bl.a. fanns 7 artilleribatterier, 5
granatkastare, 17 korsun, 9 kulsprutor, 5 strålkastare och c:a 4.000
man.61
År 1943 var Kertjhalvöns försvar av tyskarna väl utbyggt i ar
merad betong.Enbart den c:a 75 km långa kustremsan från Majak till
Gleika var försedd med 10 betongbunkrar, 15 korsun och 25 ain:dra
skyddsrum. Bestyckningen omfattade 10 grova artilleripjäser, 12
minkastare och 30 tunga kulsprutor. Försvarsstyrkan uppgick till
3 bataljoner.62
Det är onödigt att här anföra uppgifter om tyska försvaret i Feo
dosija, Viborgska viken och på Moonsundsöama, vid Tuloksäfloden
m. fl. platser. Där funnos emellertid stora och välutrustade försvars
styrkor.
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Självklart är, att det även förekom landsättningar på obesatt eller
svagt försvarad kust. Detta förhållande kan betraktas som ett bevis
på duglighet hos staber och befäl: man hade lyckats skaffa riktiga
upplysningar om kustförsvaret och där finna svaga punkter.
De flesta landstigningarna gynnades av framgång. Som exempel
kan nämnas, att· av Ishavsflottans 74 landstigningsförsök lyckades
62, medan endast 2 bröto helt samman.
Positiva omdömen om sovjetmarinen förekomma i den borgerliga
litteraturen. Sålunda betecknas jagarna från Ishavsflottan som efter
hängsna och aktiva vid landstigningsoperationer. Vidare må fram
hållas, att den bekante amerikanske krigshistorikern P. W. Martin
efter en genomgående granskning av Sovjets marina operationer
kommer till slutsatsen ... "Ryska flottan handlade rätt och bra vid
landstignringsoperationerna" ., .
Påståendet, att större fartyg, kryssare och jagare, icke understödde
operationerna och bara i undantagsfall deltogo i striderna, äro emel
lertid inte riktiga. I landstigningsoperationen vid Kertj-Feodosija i
slutet av december 1941 deltogo 3 kryssare, 2 större jagare, 8 torped
båtar samt 3 större kanonbåtar och vid landstigningen vid Odessa
i september 1941 2 kryssare, 4 jagare och 1 större kanonbåt. Vid
Stanitjka och Eltigen i februari 1943 medverkade 2 kryssare, 1 jagare,
6 torpedbåtar och 3 stora kanonbåtar.
De sovjetryska landsättningarna av marina förband under andra
världskriget utfördes ofta under mycket svåra förhållanden. Special
byggda landstigningsbåtar saknades liksom transportfarkoster för
tung materiel, förnödenheter m. m. Landsättningarna utfördes från
krigsfartyg eller från olika fiske- och livbåtar, utan stridsvagnar, ar
tilleri och behövlig tung teknisk utrustning, vilket reducerade de
landsatta truppernas stridseffekt.Detta var naturligtvis en stor nack
del, särskilt vid anfall mot starkt försvarad kust. Det oaktat enga
gerades alltid avsevärda fiendestyrkor i kustförsvaret, samtidigt som
förvirring och oreda spred sig inom motståndarens staber och för
band.
Avslutningsvis må konstateras, att sovjetryska kombinerade ope
rationer hade stort inflytande på striderna' i viktiga frontavsnitt, och
att den borgerliga krigshistoriska' litteraturens kritik av sovjetflot
tans verksamhet vid nämnda operationer ofta skjuter över målet.
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46 "Marine Corps Gazette" 5/1958.
47 Ruge sid. 223.
48 "Marine Rundschau" 3/1956.
49 Tippelskirch sid. 436.
2

121

00
31
62
5�
51
55

66
57
ll8
60
so
61
62

Norr om Eltigen.
Tippelskirch sid. 391.
Omedelbart söder om Novorossijsk.
Ruge sid. 388.
"Marine Rundschau" 5/1955 sid. 136.
"Marine Rundschau" 5/1955 sid. 136.
"Marine Rundschau" 1955 sid. 135-136.
"La revue Maritime" 126/1956 sid. 1176-1190.
"Marine Corps Gazette" 5/1958,
"Marine Corps Gazette" 5/1958,
Meister sid. 266-267.
Marinledningens arkiv (Arkiv MO) avd. 120 bunt 45992, del 4 bl 10-11.
Marinledningens arkiv {Arkiv MO) avd. 762 bunt 222940, del 3 bl 30-37.

LITTERATUR
H, G. Dahms: "Der Zweite \'Veltkrieg".
W'. Erfurth: "Der Finnische Krieg".
W'. Hess: "Eismeerfront 1941".
E. von Manstein: "Verlorene Siege".
j. Meister: "Der Seekrieg in den osteuropäischen Gewässern 1941-45".
F. R11ge: "Der Krieg zur See 1939-1945".
K. von Tippelskirch: "Geschichte des Zweiten Wekkrieges".
"Marine Rundschau" 1955-1956.
"Marin Corps Gazette" 1958, USA.
"La Revue Maritimc" 1956.

SUMMARY
In the Sovjet Magazine fo1· Military History No. 3 and No, 7, 1960, are two
articles published dealing with amphibious operations. The fitst one, "Experiences
from troop transports to Oranienbaum with vessels of the Baltic Sea Navy", is
written by Captain P. Worobjev. The author of the second one is Colonnel
P. Sorokin and he discusses "Sovjet amphibious operations in \'Vorld War II and
observations of Lhese operations in the foreign literature of military history",
Establishing of a bridgehead at Oranienbaum was a part of the operations for
the liberation of the besieged city of Leningrad. The conditions were complicated
and difficult. During six weeks in November and December 1943, and January
1944, there were, however, 44 371 men, 191 tanks, 653 pieces of artillery, 700
carloads of ammunition and lots of other material brought over. During \'Vorld
\'Var II the Sovjet navy carried out over 100 amphibious operations. Several of
thesc have becn commented upon by foreign historians but sometimes these
comments are superficial and even contrary to the facts, Colonnel Sorokin says.
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The Sovjet Navy in the Arctic Ocean carried out an amphibious operation in
1941, and in that way the German offensive against Murmansk was stopped. In
October 1944 the Germans' retrcat to Kirkenäs was cut off in the same way.
In J une 1944, the Baltic Sea navy landed units to cut off thc Finnish conncctions
in the rear. In June and July 1944 fourteen amphibiou� operations were carried
out in the Viborg bay, most of them not mentioned in the foreign literature.
Foreign authors have devoted more interest to thc amphibious operations by the
Sovjet Navy in the Black Sea. Thesc were very important for the course of the
war in this part of Europe.

123

F R E GA T T EN VANAD I S' V 'AR LD S0 M SEGLING
Med utdrag ur Prins Oscar Bernadottes dagböcker
Av ALBIN \�TIDEN

Av de expeditioner, som företogs med fartyg ur svenska flottan
under 1800-talet, har ett par tilldragit sig särskild uppmärksamhet.
Åren 1851-53 gjorde fregatten Eugenie en världsomsegling, som
sedan skildrats i omfattande resebeskrivningar. 1 Trettio år senare
sändes fregatten Vanadis ut på en liknande expedition. Den gav i sin
tur upphov till flera reseskildringar i bokform, bortsett från rese
brev i tidningspressen av olika deltagare. 2 En av de mera utförliga
berättelserna om Vanadisexpeditionen föreligger i dagboksform.
Prins Oscar - sedermera Prins Oscar Bernadotte - som i egenskap
av sjöofficer deltog i expeditionen, gjorde nämligen dag för dag an
teckningar om färden, tjänsten ombord och om sina egna represen
tativa åligganden vid besök i främmande hamnar. Utdrag ur prin
sens dagböcker har tidigare återgivits i ett par biografiska arbeten om
prinsen3 , och han har själv utnyttjat anteckningarna för sina bidrag
till den volym, tryckt som manuskript 1885, med vilken prinsarna
Oscar, Carl och Eugen uppvaktade sina föräldrar vid julen nämnda
år:1 I sin helhet har emellertid dagböckerna icke utgivits, ehuru de är
intressanta nog från flera synpunkter. Den nuvarande innehavaren
av prinsens dagböcker, greve Carl Bernadotte på Frötuna, har ställt
dem till Krigshistoriska avdelningens förfogande och de tagas här till
utgångspunkt för en kortfattad redogörelse för expeditionen. Va:d
som hittills publicerats om densamma har varit enskilda deltagares
intryck och upplevelser. Här avses en granskning av expeditionens
ändamål och resultat, i den mån rapporter och annat arkivaliskt
material lämnar besked härom. 5
Befäl, båt och besättning
I inledningen till "Fregatten Eugenies resa omkring jorden" heter
det: "Sedan Svenska handeln och fraktfarten på vestra kusten af
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Amerika, på Ostindien och China, vunnit den utsträckning, att kon
suler på de förnämste handelsplatserna i dessa trakter blifvit an
ställde, beslöt Kongl. Maj :t, att ett större örlogsfartyg hösten 1851
skulle utsändas, dels för att skydda handeln på dessa farvatten och
tillse hur vederbörande konsuler uppfyllde sina åligganden, dels för
att söka tillvägabringa handelsförmåner åt de förenade rikenas flag
gor på sådana platser, der de ännu ej åtnjöto alla de företrädesrättig
heter, som lemnades mera gynnade nationer." Det var likaledes
främst av handelspolitiska skäl, som Vanadis skickades ut på en
jorden runt-resa. Handeln följer flaggan, och de som stodo i led
ningen för våra förbindelser med utlandet i början på 1880-talet
var påfallande kommersiellt orienterade. Friherre Carl Hochschild,
som år 1880 inträtt som utrikesminister i Arvid Posses minristär, hade
som envoye i London särskilt vinnlagt sig om att förbättra Sveriges
han1delsförbindelser och fick ännu större möjligheter därtill som
chef för utrikesdepartementet och senare inom Sveriges allmänna
exportförening, där han blev ordförande år 1887. Kabinettsekretera
ren Alfred Lagerheim hade också merkantila intressen och avslutade
sin karriär som chef för Kommerskollegium, för vars omdanring han
var verksam. Inspektion av de skandinaviska konsulaten hade in
gått i programmet för fregatten Eugenies expedition och ingick även
i Vanadis', men det hela var något ömtåligt, då konsulatfrågan hät;de
till de svensknorska tvisteämnena. Lagerheim hade emellerti:d varit
ledamot av den svensknorska konsulatkommitten 1875-76 och var
således specialist på området - han hörde för övrigt till dem som
såvitt som möjligt ville gå norrmännen till mötes. Därigenom att
konungens andre son, prins Oscar, medföljde, fick expeditionen en
särskilt officiell karaktär och större betydelse som propagaindaturne.
Expeditionens betydelse från militär, dvs. övningssynpunkt under
ströks särskilt och liksom under fregatten Eugenies världsomsegling
skulle även nu vissa vetenskapliga uppgifter utföras. I den instruk
tion, som lände Vanadis' befälhavare till efterrättelse och som om
fattar nitton paragrafer - den är daterad den 27 oktober 1883 lämnas anvisningar om vilken rutt, som skall följas och när ång
kraft skall begagnas, hur expeditionens huvudändamål skall tillgodo
ses och hur befälhavaren skall förhålla sig i vissa, tänkta situationer.
Och i en särskild instruktion, daterad den 23 november och omfat-
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tande tolv paragrafer lämnas anvisningar "med avseende på nuva
rande politiska och kommersiella förhållanden". Vi återkomma här
till i det följande.
Befälhavaren, vars erfarenhet, enligt vad det framhålles i instruk
tionen, var Kungl. Maj:t en borgen att sådana åtgärder vid alla till
fällen vidtogos, som svarade mot "gifna förtroen1det, expeditionens
ändamål och flaggans värdighet", var kommendören Otto Lager
berg, en gammal sjöbjörn, som i likhet med andra av den tidens
sjöofficerare gjort karriär i marinen samtidigt som han tjänstgjort i
handelsflottan. 6 Han hade seglat över Atlanten flera gånger och
över huvud taget förvärvat en mångårig erfarenhet som djupvattens
sjöman. Av allt att döma var han en man som höll strängt på disci
plinen. I tjänsten gjordes ingen skillnad mellan prinsen och andra
officerare men då och då inbjöds prinsen att äta middag tillsammans
med chefen. Ett par dagboksanteckningar tyder på, att det ombord
på Vanadis fanns bara en vilja, som betydde något - chefens. "Chefen vill jaga förbi denna natursköna och i så många avseenden
märkliga del av jorden. Det är också ett sätt att göra en verldsom
seglin:g på", antecknar prinsen för den 2 mars 1884, då de passerar
Magellans sund. Följande dag anhöll prinsen hos chefen att få för
söka skjuta ett sjölejon, men denne vägrade trots att det enligt prin
sen bara var fråga om en expedition på ett par timmar. "Vi voro
samtliga ursinniga", kommenterar prinsen.7 Om Lagerberg kan i öv
rigt nämnas att han utarbetat förslag till kommandoord för manöver
med fartygs ångmaskiner. 8 Att han motsvarade det förtroende, som
man från högsta ort visat honom genom att ge honom befälet över
Vanadis är otvivelaktigt. Färden gick programenligt, tidtabellen hölls
och det representativa framträdandet lämnade inget övrigt att önska.
Då nederländska regeringen framfört sin erkänsla för att Vainadis
påpassligt nog i Yokohamas hamn den 31 augusti 1884 saluterat
den nederländska flaggan med anledning av H. K. H. prinsessan Wil
helminas födelsedag, så underrättas Lagerberg därom i en särskild
skrivelse. 9
Prins Oscar fick i likhet med sin fader en gedigen sjömansutbild
ning. Oscar II sändes till sjöss som tioåring, avlade sjöofficersexamen
1845 och hade sedan olika kommenderingar, bl. a. under Krimkri
get och andra dansktyska kriget. 10 Prins Oscar deltog bl. a. i en
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Äng/regatten Vanadis på hemsegling genom Öresund. Efter oljemålning av
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expedition med kadettkorvetten Norrköping till Philadelphia år
1876. Prinsen skulle hämta ett arv till kung Oscar efter kejsarinnan
Amalia av Brasilien - silverpjäser förpackade i femton stora lådor.
Han hade samma tjänst som de andra kadetterna
han var andra
manövrist vid 10 :e kanonen, märsgast i 3:e turen och gjorde 3 :e
och 4:e klassernas tjänst. Under denna expedition förde prinsen en
dagbok, som vi dock ej skall referera i detta sammanhang. 11 Efter
utnämningen till underlöjtnant 1879 gjorde han tjänst omväxlande
till lands och sjöss. Tydligt är att han inte betraktade sig som en
kunglig grad:passerare utan tog yrket på fullt allvar. Betecknande
är en anteckning i dagboken den 7 januari 1884: "Bjudning till che
fen på middag. Diskuterade ifrigt hela ef. m. flere flottans ange
lägenheter. Jag framhöll den dåliga rent militära utbildning, som vi
få. Försvarade generalstaben." Och rent av rörande är prinsens re
flexione1·, då han under resan blir befordrad till kapten. Han skriver
i dagboken den 19 december 1884: "Emedan jag blivit kapten slutar
jag i dag min vakttjänstgöi-ing. Jag känner mig som en skolpojke,
som slutat sin skolgång. Det är liksom ett nytt lif började fr. o. med
i dag. Jag har hittills haft en tjenstgöring, som motsvarat min ålder
och uppfostran. Mina kamrater hafva varit mina jemnåriga. Nu får
jag en undantagsställning o blir aldrig förtrogen med min tjenst
göring. Jag säger farväl med saknad åt det som varit och motser det
som kommer med oro". Befordringen gick ju snabbare för prinsen
än för hans jämnåriga kamrater, men med sin starka pliktkänsla
gjorde han sitt bästa under varje kommendering och i varje befäl
han fick. Då han längre fram lämnade tjänsten, var det tydligen för
att han mera odelat skulle kunna ägna sig åt religiös verksamhet.
Vanadis var ett fartyg, som även en yngre generation kalll ha i
hågkomst. Fregatten byggdes för jämnt hundra år sedan, alltså år
1862, och planerades som ånglinjeskepp för främsta stridslirrjen. Hon
var 218 fot lång, 42 fot bred, och bestyckningen utgjordes från bör
jan av 6 st. 17 cm och 8 st 15 cm slätborrade kanoner. Utvecklingen
red emellertid fort även för hundra år sedan och Vanadis' roll blev
snart övn:ingsfartygets. Under de 30 år, som hon förde de svenska
färgerrna på världshaven, företog hon elva långfärder till främmande
farvatten, däribland medelhavsexpeditionen 1869-70, då prins
August deltog och hon paraderade vid Suezkanalens invigning. Från
1
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år 1888 fick Vanadis tjänstgöra som kadettfartyg och från 1894 som
logementsfartyg vid Stockholms örlogsstation. 12 Hösten 1941 sprang
hon läck på sin förtöjningsplats vid Skeppsholmen och sjönk men
blev sedan bärgad och nedskrotad.
Fregattens mest uppmärksammade expedition blev helt naturligt
världsomseglingen 1883-85. I generalorder av den 20 april 1883
befalles, att Vanadis efter undergången reparation skall uppläggas
och avmönstras. I generalorder av den 6 juni beordras också repara
tion, och vid denna tid torde expeditionsplanerna ha blivit defini
tiva - i generalorder av den 19 juni heter det, att Vanadis skall
efter reparation klargöras för att omkring den 1 december utgå på
cirka 18 månaders expedition. Tre dar senare utfärdas generalorder
om anskaffande av nya ångpannor för Vanadis. Sveriges minister i
Washington Carl Bildt köpte böcker och sjökort från United States'
Hydrographic Office för kr. 166: 02 att användas under den före
stående expeditionen, och som lån från K. Sjökrigsskolan medtogs
nio nautiska instrument: Repalds prismacirkel med stativ, Dovers
inklinatorium med stativ, Peichls kompass med universalkompensator
och tillhörande nakterhus, Peichls kontrollkompass med nakterhus
och därtill hörande dromoskop, Lamonts magnetiska resetededolit
med tillbehör, Thomsens deflektor, Thomsens vertikalkraftsinstru
ment (dipping needle), \Vanschaffs universalinstrument och Ross
birrocular teleskop. Den 24 juli beordras att Vanadis "för så vitt ske
kan" under förestående expedition skulle förses med dynamo
elektrisk lysapparat för yttre belysning, och den 17 augusti kom or
der om förändring i fregattens bestyckning och inredning. Den 18
oktober utfärdades generalorder om att stångmineinventarier, som
tillhörde Vanadis årrgslup, fick kvarlämnas i Karlskrona, och föl
jande dag kom det order, att fartygschefen från och med den 8 no
vember skulle ta befattning med utrustningen och anmäla, när in
mönstring kunde ske. Enligt instruktionen av den 27 oktober skulle
Vanadis vara fullständigt rustad, försedd med erforderliga förnöden
heter och i övrigt vara sjöklar den 1 december. Efter verkställd in
mönstring skulle Vanadis omedelbart avgå till Lissabon - eventuellt
skulle någon engelsk hamn anlöpas - och från Lissabon skulle färden
gå vidare till Rio de Janeiro. Den 26 november på förmiddagen ut
la:de fregatten på Karlskrona redd. Inmönstringen av besättningen
9
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verkställdes den 1 december av kommendören G. Indebetou och den
5 december kl. 2.55 e. 111. avseglade Vanadis sydvart.
Fartygschefen hade hissat sitt befälstecken den 8 november. Prins
Oscar började sina dagboksanteckningar den 29 november. Han skri
ver un1der detta datum: "afreste jag från Stockholm visserligen med
sorg men likväl med de gladaste förhoppningar. Jag visste, att i det
hus jag lemna!de, var jag saknad och önskades hjertligt tillbaka. Jag
visste, att jag gick mot det mål, som för hvarje mani af mitt yrke
utgjorde hans högsta sträfvan. Jag visste att jag stod i begrepp att
börja en den lärorikaste resa, som väl är tänkbar." Dagen därpå
gick prinsen ombord och anmälde sig och började ordna i sin hytt.
Följande dag kom kung Oskar och kronprins Gustaf till Karlskrona,
och för den 2 december antecknar prinsen: "Middag hos Chefen med
tal. · Kl. 8 afreste Pappa och Gustaf under electrisk belysning, salut
och råmaning med röda och gröna blenkfyrar. Pappa sade till de
församlade officerarna några gripande ord."
Enligt generalorder av den 8 augusti 1883 skulle utöver besätt
ningslistan på Vanadis kommenderas en kapten och sex underlöjt
nanter för den förestående expeditionen. Den 1 oktober kom order
att även en skeppspräst skulle delta i den långa färden, och den 22
oktober utökades besättningslistan med ytterligare sju man - två
ekonomikon1staplar, en kock, en hovmästare och tre hornblåsare.
Antalet deltagande officerare och vederlikar var nitton, chefen och
prinsen inberäknade. Sekond var kapten A. F. H. Klintberg, som
avgick ur aktiv tjänst 1903 som chef för flottans stab och då be
fordrades till amiral i reserven. Även av de övriga officerarna nådde
sedan flera de högsta graderna. Löjtnant W. Dyrssen var statsråd
och chef för sjöförsvarsdepartementet 1906-1907 och högste befäl
havare för kustflottan under neutralitetsvakten 1914-1916. Löjt
nant H. G, Lagercrantz var befälhavande amiral och stationsbefäl
havare i Karlskrona 1913-1919. Underlöjtnant S. A. K. Natt och
Dag dog som riksdagsman 1906. Underlöjtnant F. M. Peyron blev
förste hovmarskalk 1912, tre år före sin död. Underlöjtnant H. W.
M. von Krusenstierna var statsråd och chef för sjöförsvarsdeparte
mentet 1910-1911. Den mest namnkunnige blev emellertid Arvid
Lindman, då en liten levnadsglad underlöjtnant, senare framstående
industriman och politiker, generaldirektör, statsråd och chef för
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Gruppbild a'(,' Vanadis befäl och Prins Oscars siamesiska uppvaktning, alla iförda siamesiska byxor. Foto taget
i Bangkok, Siam. Sittande från ·vänster: leapten Klintber g, dr Stolpe, prins Oscar, en högre siamesisk funktionär,
kommendör Lagerberg, löjtnant Sundström, konsul Ehrenborg och löjtnant F. Carlsson; liggande från vänster:
löjtnant Lagercrantz, biträdande fartygsläkaren dr C. 0. Holmer, löjtnant Dyrssen, underlöjtnant af Ugglas;
de tre svenskarna i tredje raden är från vänster: under löjtnant von Krusenstierna, pastor Kjellman-Göransson
och förvaltare J. E. Lagerholm.

sjöförsvarsdepartementet, utrikesminister och statsminister. Det fanns
gott om begåvningar bland prinsens officerskamrater. Fartygsläkare
var med. lie. K. L. Rudberg, som även han gjorde en förnämlig
karriär. Skeppsprästen A. 0. I. Kiellman-Göranson dog som kom
minister i Storkyrkoförsamlingen 1910. Av de civila befattnings
havarna tjänstgjorde vice konsul H. T. Ehrenborg som konsulatin
spektör, dr K. H. Stolpe skulle ägna sig åt etnografiska forskningar
och ama111uensen C. G. Fineman åt meteorologiska studier. Tolv un
derofficerare deltog i färden, däribland skeppar R. Nilsson, som
tjänstgjort som uppbördsskeppare på Vega vid forcerandet av nord
ostpassagen 1878-1880 och nu å Vanadis var "skeppare med upp
börd". Underofficerskorpralernas antal var tjugo, övriga av sjömans
kåren utgjorde 126 man, därtill kom tolv skeppsgossar, 146 båtsmän,
en fotograf, som var assistent åt Stolpe, och prinsens personlige upp
passare, som emellertid var lungsiktig, lämnade fregatten i Hono
lulu och dog på sjukhus i Chicago, I instruktionen för chefen före
skrevs, att om besättningslistan på grund av avgång under resan
behövde kompletteras, skulle han företrädesvis utse svenska och
norska sjömän mot den månadshyra, som kunde betingas. Chefen
hade vidare rätt att påmönstra svenska och norska sjömän, som på-'
träffades arbetslösa å främmande ort och som ville komma hem han kunde då antingen ge dem månadshyra i vanlig ordning eller
låta dem nöja sig med "fri resa och skeppsportion".
I en översikt av Vanadis' rutt heter det: För kolning ankrades den
10 december i Sheerness och avgick fregatten därifrån den 13 decem
ber med Lissabon som mål. Efter ett par dagars uppehåll vid the
Downs ankom Vanadis den 22 december till Lissabon. Sedan fregat
ten den 29 december lämnat Lissabon och kurs satts västvart, besök
tes först Rio de Janeiro och därefter följande platser: Punta Arenas,
Boria Bay, Valparaiso, Callao, Anna Maria Bay vid ön Nukuliwa,
Fakarava, Papeete, Honolulu, Jaluit, Yokohama (uppehåll 36 dagar),
Kobe, Nagasaki, Hongkong, Junktown, Manilla, Bangkok, Singapore,
Calcutta, Colombo, Bombay, Aden, Massaua, Suez och Suezkanalen,
Port Said, Alexandria, Malta och Gibraltar. 13 Prinsens dagboksan
teckningar avslutas den 1 maj 1885, Återkomsten till Karlskrona
ägde rum den 4 maj och till Stockholm den 9 i samma månad.
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Militära övningar
Av instruktionen framgår som nämnts att "handelns skydd och
främjande" var huvudändamålet med Vanadis' expedition, Det mi
litära syftet avhandlas i instruktionens 8:e paragraf sålu111da:
"Enär expeditionen jemväl afser att öfva och i yrket utbilda om
bord kommenderadt befäl, underbefäl och manskap, bör Ni hafva
all möda ospard till erinrande ·av detta vigtiga ändamål, och ställa
Eder till efterrättelse, hvad i detta hänseende är särskildt före
skrifvet.
"I de hamnar hvarest militära etablissementer, fästningar, warf,
örlogsfartyg m. m. äro att bese, bör deråt egnas den uppmärksamhet
tiden medgifver, och i underdånig rapport genom Chefen för Sjö
fönvars Departementet anmälas, hvad som funnits vara av vigt att
iakttaga."
I prinsens dagböcker förekommer naturligtvis ofta anteckningar
om tjänsten ombord. Han hade emellertid ögonkatarr, som tydligen
börjat innan han kom ombord, och var därför någon tid av läkare
förbjuden att delta i tjänsten. I dagboken skriver han emellertid
den 7 januari 1884, att ögonen nu började bli bättre. Denna dag
hade man också för första gången vad prinsen kallar "rigtig kanon
exercis", Följande dag bestämdes att prinsen skulle brännas med
blåsten (kopparvitriol) för att ögonen fortare skulle bli bra. Behand
lingen förorsakade, skriver han, att han inte kunde läsa på förmid
dagen1, men han glömmer inte att anteckna, att det på eftermiddagen
var "exercis med ledsegel". Kanonexercis, segelexercis "med alle
man", exercis med äntring, larm och eldsläckning hör i fortsättningen
till de övningar prinsen noterar och som han tydligen själv gick in
för med liv och lust, sedan besväret med ögonen väl gått över. Da
gen innan han blev befordrad till kapten skriver han: "Kl. 8 f.m.
började målskjutning mot utlagd tafla. 196 skott avskjötos mellan
kl. 8-½12 o kl. ¼2-½4." Vanadis låg då utanför Calcutta,
Om den dagliga rutinen ombord på Vanadis har Natt och Dag
lämnat följande skildring: "Folket har 6.30 allmän utpurrning och
är sedan i full fart med att rengöra, skura och putsa allting, som kan
tåla vatten. Onsdagsmorgnarna är särskilt anslagna till linnetvätt.
Kl. 9.30 blåses divisioner (mönstring), derefter hålles korum och så
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exercis till kl. 11.15, måndag och fredag kanonexercis, tisdag och
torsdag segelexercis; onsdag är en s. k. ekonomidag, då folket lappar
och lagar sina kläder. Lördag generalrengöring. Manskapet är inde
ladt i två vakter, styrbords och babords, vilka turvis är på däck.
Kl. 11.30 skaffar eller på vanlig svenska äter ena vakten middag,
kl. 12 har andra vakten samma nöje. Mellan 2.30 och 4 em. exercis.
Kaffedags på em. blåses "ställning till drabbning", då mönstring för
rättas för att tillse, att alla är närvarande, att kanonernas surrningar
är goda o. s. v. Vid 6-tiden på em. hafva vakterna åter skaffning.
Sedan korum vanligen förrättats kl. 8 på aftonen går fria vakten till
kojs. Vaktombyte sker var fjärde timma, räknat från kl. 12 mid
dagen. (I hamn har manskapet vanligen nattvakt hvar fjerde natt)."14
Tydligen var chefen särskilt intresserad att höja skjutskickligheten.
Före avresan gjordes en hemställan till generalfälttygmästarell! att
flottan mot ersättning ur förrådet vid Rosersberg skulle få överta
10 st, patronhållare för gevär av Krnka's konstruktion för att för
söksvis användas under expeditionen. 15 Framställningen bifölls och
man fick även 20 magasin. Prinsens anteckningar cm övningsskjut
ning med express-studsare kan också nämnas i detta sammanhang.
Men det var ju framför allt fråga om kanonexercis och målskjutning
med kanoner. Då stationsbefälhavaren i Karlskrona efter expeditio
nens slut förrättade inspektion med Vanadis, rapporterades att
målskjutning med kanoner företagits i överensstämmelse med regle
menterade föreskrifter. Nio gånger hade gjorts klart skepp nattetid,
rapporterades vidare. Fartygschefen framhöll i sin rapport av den
13 juli 1885 att Vanadis' ångmaskin till vissa delar var ganska sliten,
och vid inspektionen fastslogs också, att fregatten på grund av sär
skilt maskinens ålder och svaghet var föga stridbar. Fartygschefen
framhöll att bestyckningen var tämligen otidsenlig och dess place
ring sådan, att den ej medgav skjutning vare sig för- eller akteröver.
"Sistnämnda ofördelaktiga förhållande framträdde i synnerhet under
de senaste dagarnas stridsöfningar, då den trånga farleden vid flera
tillfällen lade hinder i vägen för att vid eldgifning använda bred
sidekanoner, hvarigenom fartygets jemförelsevis svåra artilleri blef
ganska overksamt". Om ångmaskinen var sliten och bestyckningen
otidsenlig blev ändå inspektörens slutomdöme synnerligen positivt:
besättningens skjutskicklighet var mycket god. Däremot ansåg han,
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att kanonbetjäningens storlek kunde minskas och föreslog ändring i
gällande exercisreglemente { denna riktning.
Trivsel och disciplin är självklart faktorer av intresse i detta sam
manhang, inte minst med hänsyn till expeditionens längd. Vad be
fälet beträffar, kunde tjänstgöringen inte räknas som särskilt an
strängande. Det heter i instruktionen för chefen: "Enär under före
stående expedition ett vida större antal officerare äro ombord kom
menderade än Reglementer för Flottan bestämma för vanliga expe
ditioner, är det Eder medgifvet att fördela officerarna i fem vakt
qvarter." I varmare klimat medgavs för officerare och vederlikar
samt för underofficerare att under tjänstgöring bära inre jacka eller
stortröja med uniformskn:appar, men i hamn skulle i varje fall vakt
havande officeren bära reglementerade uniformspersedlar. Rutin
arbetet på vilka breddgrader man än befann sig medgav fritidssyssel
sättning i rätt stor omfattning, och officerarna satt inte overksamma
- somliga, berättar prins Oscar, satte i gång med att plugga spanska,
andra studerade etnografi eller andra ämnen - men naturligtvis
fann man anledning att ordna små fester då och då. Vi kan citera en
antecknill!g av prins Oscar för den 7 januari 1884: "Då det i dag är
Augustdagen togs anledning att göra en liten fest. Jag bjöd på cham
pis. Fineman, som ej kände till anledningen till festandet, blir in
billad av pojkarna att det är han som bjuder i anledning1 af att han
blifvit najad i stormärsen för sitt första besök derstädes. Han: skulle
just börja festtalet, då jag tillkännagaf anledning. Denna lilla till
dragelse helsades med allmänt jubel". Det festliga mottagandet i olika
hamnar och vid uppvaktningen av olika potentater hörde också till
den mera angenäma sidan av tjänsten.
Avståndet mellan befäl och manskap var för åttio år sedan större
än numera både formellt sett och låt oss säga psykologiskt. Typisk är
en anteckning, som prinsen gör julafton 1884. Han berättar att offi
cerarna hade julfest med bön och middag på batteriet, varvid skepps
prästen läste upp verser för "absent friends" och en versifierad häls
ning från professor Holmgren. "Efter middagen gingo vi rundt far
tyget och åsågo besättningens bord och anordningar. Folket var i det
hela ordentligt fast nog en och annan var litet rörd o exempel ej
fattades som visa att den klass menniskor ej kunna hafva roligt utan
att föra väsen o uppträda på ett brutalt o pojkaktigt sätt." Det är
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tydligt att trivseln bland manskapet lämnade en del övrigt att önska.
Personalvården från den tidens sätt att se var inte eftersatt. I in
struktionen för chefen heter det: "Ni bör egna synnerlig uppmärk
samhet åt besättningens hälsa och vård samt söka att på allt sätt
förekomma sjukdomar, och fördenskull helst undvika smittad ort;
men om så icke {1tan olägenhet kan ske, iakttaga största försiktighet
.vid gemenskap med la:nd och med i hamnen liggande fartyg, äfven
som göra uppeMllet så kort som möjligt. - Om till följd av sjuklig
het eller till förekommande af sådan, vederbörande läkare finna
angeläget att oftare än hvad Reglementet i detta hänseende bestäm
mer, utspisa preserverade artiklar, är sådana Eder medgifvet, äfven
som att vid festliga tillfällen och då besättningen eller någon del
deraf ansträngts, utspisa extra förplägning af annan beskaffenhet än
den i Reglementet bestämda (kaffe, brännvin eller öl) derest sådant
anses för besättningens välbefinnande fördelaktigt; dock bör dervid
iakttagas sträng hushållning", Hälsotillståndet var gott under hela
resan16 men rutinen med omväxlande segel- och kanonexercis var för
manskapet självklart enformig och tl'Öttsam, och man kan över
huvud taget utgå ifrån, att många av manskapet mottagit kommen
dering till den långa expeditionen med halvtannat års frånvaro från
hemmet utan entusiasm. Stämningen bland manskapet återspeglas
i ett par dagboksanteckningar av prinsen. För den 1 maj 1884 skriver
han: "På aftonen utverkade jag af seconden tillåtelse att låta musi
ken spela på backen för folket. Men detta var första gången som de
höl'de detta på ett halft år så de kom mo sig aldri:g föl' med någon
dans. Man både såg och hörde att de voro missnöjda och att de
ansågo lifvet ombord såsom ett släparbete. Mot slutet gick det dock
bättre. Jag hoppas att detta ej är sista gången." Under de följande
dagarna gör pdnsen ej några anteckningar, men den 7 maj åter
kommer han till manskapets förhållanden: "Vi hafva haft vackert
väder hela tiden och en jemn god fart. Värmen har varit i stigande
öfver 28 ° i skuggan. Exercisen har varit trägen och mycket ansträng
ande i denna temperatur. Någon lindring har dock gifvits folket de
sednare dagarne. Badning efter exercisen samt soltält på backen. Ge
nom dessa anordningar har också stämningen bland dem blifvit gla
dare, Exercisen i går gick utmärkt. Förmärsseglet hissades så att det
begynte röka ut blocket." Discipli1ten var sträng. För den 16 novem-
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ber 1884 berättar prinsen: "Rapporterades matros Nelson för olyd
nad. Förhör inne hos chefen, hvarefter han fick dom, 8 dagar sträng
arrest. Han blef både ond och ledsen och sökte kl. ½1 em. hoppa i
sjön från en port men blef fasttagen i håret då han hängde under en
kanon. Det var en obehaglig känsla för mig oaktat jag ingen orätt
visa begått. Det skulle egentligen gått till krigsrätt," Den sista rap
porten om å Vanadis verkställda bestraffningar avser första hälften
av maj 1885 och i den uppräknas att en besättningsman dömts till
6 dagars sträng arrest, av manskapet har dömts till vaktarrest,
en till 4 månader och 15 dagars fängelse enligt krigsrätt och en till
2 månader och 24 dagar. I detta sammanhang bör också nämn1as
rymningarna, som närmast kan betecknas som ett karaktäristiskt drag
för livet till sjöss på denna tid. Redan i Lissabon rymde några båts
män och Natt och Dag berättar, att de innan de lämnade fregatten
pådragit ännu en omgång kläder.17 Att rymningar skulle förekomma
var förutsett. Det heter i instruktionen: "Å de platser der besätt
ningen i allmänhet är utsatt för att af s. k. runslare antingen frestas
att af fri vilja rymma eller att mot sin vilja qvarhållas i lan'd, bör
Ni iakttaga den största försiktighet, varna de landpermitterade för
den fara för hwilken de äro utsatta samt i öfrigt vidtaga alla: de
åtgärder, som till förekommande av rymning eller runsling kunna
befinnas ändamålsenliga." Men de förebyggande åtgärderna båtade
föga, - Vi förlora-de i Lissabon tre man. I Valparaiso utfylldes dus
sinet av rymlingar. Vart qe togo vägen veta vi ej (antagligen lockats
att ta hyra på andra fartyg), meddelar Natt och Dag.18 Vid åter
komsten får fartygschefen - den 5 maj 1885 - rapportera att sam
manlagt 21 man avvikit under expeditionens lopp. Av dessa var 14
båtsmän. Lagerholm har i sina biografiska anteckningar inga upp
gifter om rymlingarnas vidare öden på ett undantag när - N:o 61
C, A. Carlsson av 5 :e matroskompaniet, som rymde i Hon:olulu, kom
till Amerika och blev så småningom polislöjtnant i Chicago och Was
hington, Den som studerar båtsman Humblas minnesanteckningar
från Vanadisexpeditionen får emellertid inte intryck av, att det råd
de något "jäsande missnöje" bland besättningen, som man kanske
kunde tro. Han namnger kamrater, som råkade ut för bestraffningar,
och han kan knota över att eftermiddagskaffet utbytts mot mönst
ring, men han tar tjänstens besvärligheter med gott humör och an-
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tecknar sorgfälligt festliga tillfällen ombord och i land och gläder
sig åt att få besöka exotiska länder med dithörande intressanta upp
levelser.19 Man får anta, att han representerar det stora flertalet av
manskapet. I brev från svensk-norska legationen i Yokohama, date
rat den 6 oktober 1884 och ställt till utrikesministern, framhålles
det, att de svenska matrosernas uppförande varit exemplariskt och
att de därvid fördelaktigt skilt sig från många andra länders.

Konsulatinspektion och .kommersiella syften
I instruktionen av den 23 november 1883 lyder§ 7: ,,Då ett bland
hufvudändamålen med expeditionen är handelns skydd och befräm
jande åligger det Kommendören att på det kraftigaste skydda de
Svenska och Norska handelsflaggorna med hvad derunder föres
äfvensom att såvidt af Kommendören kan bero och i öfrigt är för
enligt med expeditionens ändamål, söka främja Förenade Rikenas
han'del- och sjöfart." Hur därvid skulle tillgå utvecklas något när
mare i § 8: "Då för inhemtande af största möjliga kännedom om
handelsförhllllandena på de olika platser, som besökas, samt för att
inspektera vederbörande konsulat m. m. Sv. o. N. Vicekonsuln i Li
verpool Harald Ehrenborg erhållit nådigt uppdrag att i egenskap
av Konsulat-Inspektör, samt med rang af Kommendör-kapten af
2dra klassen, /ltfölja fregatten, bör Kommendören på allt sätt ull'der
lätta hans bemöclanden samt lemna honom det bistånd, som af ho
nom skäligen kan begäras, och som stll.r i öfverensstämmelse med er
h/1llna order för fullgörandet af det honom lemnade uppdrag."
Vad som avsågs var tydligen en uppryckningsmanöver i frllga om
den konsulära representationen och ett slags allmän marknadsunder
sökning. Uttryck som "good will" och "public relations" var inte
gängse pil 1880-talet, men begreppen var fullt klara - och det är
i det sammanhanget, som prins Oscar kommer in i bilden. Tack vare
hans närvaro blev det ett mottagande på högsta niv/1, i vilken hamn
Vanadis än lade till. Mellan de officiella mottagningarna reste prin
sen inkognito - som en sjöofficer bland andra, som kommenderats
för tjänstgöring på fregatten. Han fann tydligen själv att hans ställ
ning var en smula egendomlig, som framg/lr av dagboksanteckningar-
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na för den 15 november 1884, då han fyllde 25 år, och följande dag,
då Vanadis närmade sig Bangkok, där ett furstligt mottagande och
en rad fester väntade: "Lördagen d. 15 November. På morgonen
väcktes jag af musik (revelj) o folksången samt uppvaktning af kam
raterna i badkostym. Festfrukost då mot vanan alla voro närvaran
de till o med Dyrssen, Pe och Pastorn, som annars är de värsta. sju
sovarna. Vädret var denna dag vackert o soligt hvilket var mycket
behagligt efter det oerhörda regn vi haft de sista dagarne. Kl. 4 var
middag på batteriet hvilken chefen gaf för mig. Det hela var trefligt
o muntert o gubben vid ett utmärkt humör. Efter slutad middag
sutto vi ganska länge på det med japanesiska lyktor upplysta o de
korerade batteriet o jag försökte då öfverta.la chefen att föreslå
kungl majestet att vi skulle gå till Bombay med fregatten. Det var
dock omöjligt att få chefen någon hvart men jag fick dock till
låtelse att skrifva hem med förslag härom hvilket jag dock efter
noggrannare eftertanke ej gör ty det kunde få ledsamma efterföljder
med den kännedom jag har af gubben o särskilt hans uttalanden efter
samtalet. S ö n d a g e n d e n 16 n o v e mb e r. Gudstjenst på
f .m. Förfärligt regn under natten. Kl. 5 e.m. hissades Svenska flag
gan med vimpel under på stortopp under divisioner o 4 hurrarop.
Det var ganska löjligt att ena ögonblicket vara officer för att nästa
vara öfver chefen o bestämma om allt. Treflig middag."
Prinsens ställning som tjänstgörande officer å ena sidan och of
ficiell representant för de Förenade konungarikena och dess kunga
hus å den andra skapade vissa problem i fråga om etikett och proto
koll. Från Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition skickades
den 20 oktober 1883 en skrivelse till chefen å Vanadis: Under den
tid H. K. H. Hertigen af Gotland är embarkerad på fregatten Vana
dis skall den honnör och salut som tillkommer honom som Kongl.
person uteblifva, beroende det likväl på fartygschefen att å utrikes
ort härifrån göra undantag. - I instruktionen av den 23 november
bli direktiven lite mera preciserade, Det heter i § 3: "Då Hans Kongl.
Höghet Hertigen af Gotland befinner sig iibland de under kommenr
dörens befäl stående officerare, bör kommendöreru noga tillse att vid
alla de tillfällen, då Hans Kongl. Höghet aflägger sitt incogni:to, de
hedersbetygelser, som tillkomma en av de Förenade Rikenas Arf
fur�tar, blifn Harrs·Kongl. Höghet bevisade, och bör kommendören
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Prins Oscar utanför en söderhavshydda.

Underlöjtnanterna Peyron, von Krnsenstierna och Arvid Lindman i Yoko
hama.

141

i Sådant afseende göra sig noga underrättad 0111 de formaliteter och
den etikett, som vid emottagandet of krönta Suveräners söner vid
föregående tillfällen iakttagits i de stater, som af fregatten komma
att besökas". Man får nog det intrycket att prinsen trivdes bäst i rol
len som sjöofficer, med den militära rutinen, den gemytliga samvaron
med kamraterna och jakten efter "grunkor" (suvenirer) i hamn
städerna, Men han axlade också sina representativa skyldigheter utan
vare sig knot eller ängslan, han visste vad som i det fallet fordrades
och väntades av honom och var alltid beredd att göra sitt bästa samtidigt som han kunde betrakta sig själv och den roll han spelade
både med självironi och ödmjukhet, vilket kan utläsas här och var
i dagboksanteckningarna. Som antydes redan i den citerade instruk
tione111 var det iJ:11te aUtid givet på förhand hur man skulle uppträda.
I Sydamerika hade förhållandena komplicerats genom det s. k. sal
peterkriget mellan Chile och Peru, som medförde en omvälvning av
maktkonstellationen - Bolivia avskars från förbindelse med havet
och Peru miste sin ledande ställning. Den peruanska generalen Igle
sias i1J1gick den 20 oktober 1883 fördraget i Ancon - i ett brev av
den 13 april 1884 till utrikesministern redogör kommendör Lager
berg för den politiska situationen: general Iglesias, som i spetsen för
en ringa del av armen gjort sig till president, understödd av chile
narna, är ej populär och ej erkänd av de utländska makterna. Man
räknar med att han skall störtas, när de chilensiska trupperna drages
bort. Svensknorske generalkonsuln Lempke är ännu icke erkänd men
har goda förbindelser på grund av sin sociala ställning, framhåller
Lagerberg i sin skrivelse. - Men Vanadis var alltså på officiellt
besök - hur skulle nu uppvaktningen hos den peruanska statschefen
äga rum? I prinsens dagbok för den 4 april heter det: "Chefen visste
nu ej huru han skulle bete sig om Presidenten komme ombord. Jag
rådde då till att jag skulle göra ett privat besök hos presidenten o
sedan låta säga honom att jag väntade hans återbesök i min bostad
i Lima, Så blef äfven bestämt, Lempke tycktes vara en förståndig
och begriplig man, L. skulle dock först tala med Tyska och Engelska
ministrarne." I sin rapport framhöll Lagerberg att han själv ej gjort
någon uppvaktning hos presidenten, då Sverige-Norge ännu ej er
känt denne och att denna hans inställning gillats av den engelska
amiral Lyon, som var chef för Stillahavsflottan. I diplomatiska sam-
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manhang är det ju ofta fråga 0111 en gradering av hövligheten. För
besöket i Hawaii utfärdades instruktioner om att den infödda änke
drottningen skulle kallas "kunglig höghet" och ej tilltalas "Eders
Majestät",
Dagen före julafton 1883 fick prinsen för första gången under
resan fullgöra sina representativa åligganden. Vanadis var i Lissabon
och det gällde att uppvakta den portugisiska kungafamiljen. Det
heter i dagboken: "Jag afhemtades af en general i kungl. vagnar
(hvilka skulle hafva förfärat t. o. 111. D'Orchimont), 20 Sedan jag vän
tat en stund i en af salongerna kom konungen, hans söner o hans hof
mig till mötes, Jag fördes derpå genom en mörk gång in till drott
ningen, och sedan jag talat en stund och drottningen tegat ungefär
lika länge bröt hon upp och jag tog afsked. Kong. förde mig nu
in i sitt rökrum, och sedan vi pratat en stund bröt jag upp, emedan
jag var vänta!d hos kongs. fader Don Fernando, Denne var en gam
mal treflig gubbe. Stor konstälskare och samlare, Han visade mig en
stor del af sin samling, som var alldeles öfverdådig. Jag visade Ullig
o var verkligen högst intresserad. Jag blef likväl bedragen i mitt
hopp att vinna gubbens hjerta så att han gaf mig ett litet minne af
sin vackra samling. Gubben var för övrigt snäll o vänlig. Derpå
besökte jag konungens broder Don Augusto, Jag var nog ohöflig
att afslå en inbjudning till jagt o middag hos kong, på julaftonen.
Jag hoppas han ej anser mig för mycket som en isbjörn." Prinsen
deltog sedan i utflykter och jakter tillsammans med honprinsen.
- Nästa gång prinsen fick lägga av sitt incognito var den 1 februari,
då Vanadis kommit till Rio de Janeiro, Vi citera ur dagboken: "På
eftermiddagen kom kammarherre Andrade Pinto ombord, sänd av
kejsaren. Kl. 5 for jag upp till kejsaren på visit i slottet Bon Vista.
Gubben var ganska vänlig o syntes vara en intelligent man. Hade
utmärkt gott minne och kom i håg flera namn i Sverige." Följande
dag reste prinsen till Petropolis för att besöka kejsarinnan och greve
d'Eue, gift med kejsarens dotter, som var arvtagarinna till tronen.
Kejsarinnan är, antecknar prinsen, "en liten mager gumma och bär
de mäst gammalmodiga kläder. Man tror. sig se en hederlig borg
mästarfru från någon av våra småstäder i stället för en krönt
furstinna". Kejsaren var med och var mycket frågvis och prinsen
hade faktiskt svårt att lämna besked om allt men gjorde sitt bästa.
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- Om sammanträffandet med Chiles statsöverhuvud berättar prin
sen i dagboken den 25 mars: "Kl. l em. kom Intendentcia (lan:dshöf
ding o generalbefälhafvare) ombord. Kl. 2 em. foro vi i land till
presidenten. Vi voro i full parad. Chefen, Sundström o Lirudman
medföljde. Trupperna bildade (häck) från landningsplatsen till pa
latset, där presidenten bor. Tvenne musikkorpser spelade. Truppen
hade så gott som ingen hållning. Officerarna viftade några små tag
i luften, då jag gick förbi. Presidenten talar endast spanska." - Föl
jande dag kom presidenten ombord på Vanadis. "Han mottogs med
råmanning o 21 skott. Intendentcia, som var sjöofficer, fungerade
som tolk. Intendent. heter Oscar Viel och hans fader var fransk
general o adjutant hos Marchal Bernadotte. Generalen var så för
tjust i Carl Johan att han uppkallade sin son efter min farfader o
gaf honom namnet Oscar." - Efter sammanträffandet med den
peruanske presidenten fick prinsen uteslutande ägna sig åt militär
tjänsten i flera veckor. Den 8 maj kom man emellertid till Marquesas
öarna, och Vanadis kastade ankar vid Nukuhiva. Guvernören var
borta men prinsen och ett par kamrater hälsade på exdrottningen.
Hon var, skriver prinsen i dagboken, "en gammal fryntlig gumma
men hennes fasoner voro något barnsligt vilda." Den 19 maj kom
Vanadis till Tahiti. Den franske guvernören kom ombord och det
överenskoms, att prinsen skulle besöka kung Pomare V, som hade
fått fransmännens löfte att "vidbliva i sina rättigheter". Fransmän
nen hade byggt ett stort hus åt kungen, men han föredrog att bo i
ett mindre. Han tog emot i fransk generalsuniform. Samtalet, berät
tar prinsen, rörde sig om likgiltiga ting, om ön Tahiti, om resan etc.
De franska kolonierna (Marquesasöarna och Tahiti), antecknar prin
sen, "gifva 1200 000 francs årligen men kosta franska staten flera
miljoner och den indirekta vinsten genom att handeln drages öfver
Frankrike lär vara af ingen betydelse, Detta tyckes vara äkta re
publikansk sparsamhet. Skulle ej nationalstoltheten lägga hinder der
emot, skulle det väl ej heller dröja länge innan dessa kolonier upp
gåfvos eller åtminstone finge en sjelfständigare ställning." - Den
20 juni kom Vanadis till Honolulu. Här uppvaktade prinsen kung
Kalakaua. Han blev hämtad i en kunglig vagn - "den snyggaste
jag haft sedan jag lämnade Sverige", antecknar prinsen - och utan
för slottet stod "vid pass 100 man i tyska uniformer och ganska god
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Kejsar Mutmhito av Japan (1852-1912).

hållning". Kungen mottog prinsen i ett slags riddarsal och var själv
en smula högdragen. Det gick gemytligare till sedan vid en bjudning
med bal och middag hos konsul Smith. Det heter i dagboken: "Kong.
Kalakaua söp ordentligt och blef på slutet ganska ordentligt på snu
sen. Sedan jag gått, blef han ändå betänkligare och de omgifvande
herrarna började rifva ned på hans ministrar särskilt den allmänt
10
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hatade Gibson (utrikesministern). Förvaltaren, som satt o söp med
kong. fann sig föranlåten att uppträda till den konstitutionelle kong.s
försvar. Litet sednare höll kong. ett oredigare tal föt· kamraterna om
den nordiska emigrationen, Kong., mig o officerarne. Detta tal möt
tes af högljudda invändningar från en portugis, hvilken ansåg sig
förrrärma:d af något kong.s yttrande. Dyrssen svarade med ett tal
för Kalakaua," Ankedrottning Emma beskrives som "ganska hygg
lig och treflig", och vid visiten hängde hennes hovdamer blomster
kransar på prinsen.
Besöket i Japan varade flera veckor. Om sammanträffandet med
den kejserliga familjen skriver prinsen i dagboken den 30 augusti:
"Jag skulle på audiens till mikadon o kejsarinnan. Chefen o alla
officerarna voro mig följaktliga. KL 10 f.m. foro vi upp i kejserl.
vagnar o omgifvna av en eskort af det kejserliga gardet. Efter 40
minuters färd voro vi framme vid slottet, hvilket är omgifvet af
2 linier fästningsvallar med tillhörande grafvar. Det egentliga slottet
är under byggnad emedan det för 10 år sedan förstördes af elden och
D.M. bebo nu ett mindre palats uti slottsträdgården. Kejsaren o kej
sarinnan voro omgifna av sin hofstat o de kejserliga prinsarna. Den
förre var iklädd någon slags militäruniform, den sednare bar en
japansk drägt med håret utkammat i stora hvalf. Hon var för öfrigt
så sminkad att hon ej kunde röra en muskel. Först mottogs jag o
Sundström o Lagerkrantz. Derefter presenterade jag chefen och offi
cerame. Samtalet fördes genom tolk med mikadon på franska, med
kejsarinnan pi engelska. Båda majestäterna voro ganska tafatta o
blyga o det var derföt· ganska obehagligt för mig." För måndagen
den 1 september antecknar prinsen: "Kejsaren var på f.m. på kontra
besök hos mig. Jag gjorde sjelf flere visiter o mottog hela diploma
tiska corpsen." Mottagningen ägde inte rum på Vanadis, ty kejsaren
hade ställt ett sommarpalats till förfogande för prinsen och hans upp
vaktning. På onsdagen deltog prinsen i en militärrevy, då han red
i sjöofficersuniform på kejsarens vänstra sida. Samma dag gav kej
saren middag, då skålar utbragtes. Fester av olika slag, utflykter och
uppköp av "grunkor" utfyllde prinsens program under vistelsen i
Japan. Färden fortsattes till Honkong, varifrån man besökte Kanton
och uppvaktade den kinesiske vice-konungen. "Jag sade honom", an
tecknat· prinsen för den 22 oktober, "att jag var kommen för att göra
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honom min uppvaktning o beklagade att vi ej kunnat komma till en
kinesisk hamn, så att jag kunnat komma i beröring med kinesi• ska
myndigheter i11en jag hoppades att de dock ej skulle glömma oss utan
vara benägna att träda i närmare ha11delsförbindelser." - I Ma
nilla, dit färden sedan gick, fick prinsen ett sådant kungligt motta
gande - flaggor, dekorationer, äreportar, hurrarop, 23 musikkårer,
fyrspända vagnar med kusk och betjänt i de svenska färgerna
att
prinsen måste fråga sig vad som var anledningen till all denna vän
lighet. - I Siam hade prinsen ett särskilt ärende, han skulle näm
ligen till Siams härskare överlämna storkorset af S:t Olafsorden. Vi
citera ur dagboken för den 18 november: "KL 11 foro vi alla undet
dånande salut upp i kungl. vagnar till slottet eskorterade af lancierer.
- Konungen omgifven af ett talrikt o brokigt följe stod ute
på trappan der han vänligt önskade mig välkommen genom siru tolk,
sekreterare o broder prins Dewan." - Prinsen överlämnade orden
och fick siamesiska kronorden i gengäld. Sedan uppvaktades drott
ningen.
"Kamraterna, hvilka alla fått medfölja, liksom jag sjelf
voro h�nförda öfver allt hvad vi här sett och ej minst öfver den
verkligen stiliga drottningen." Prinsen fick en mängd dyrbara skän
ker och de andra officerarna blev ej heller lottlösa, varjämte hela
besättningen undfägnades. Kn1nu minns jag gästabudet i Siam som
en dröm, heter det i båtsman Humblas skildring.21 - Kven i Indien
fick prinsen ett furstligt mottagande. Han reste omkring där i flera
veckor tillsammans med prins Carl, som anslutit sig till expeditionen
i Calcutta, där bröderna sammanträffade på julaftonen.22
De korta citat, som här gjorts ur prinsens i vissa fall rätt utförliga
dagboksanteckningar om samman,träffanden med statsöverhuvuden
och andra höga herrar, torde ge vid handen att prinsen fullgjorde
sina åliggande med gott humör men ge också en antydan om, att
Vanadis' resa runt jordklotet var något av en triumffärd. Det var
något helt annat än ett vanligt ödogsbesök med övliga artighetsvisi
ter. Det storartade mottagandet, de omfattande arrangemang, som
gjordes tack vare att en medlem av de Förenade rikenas kungahus
var med - allt bidrog till att göra Vanadis' besök till en stor och
betydande händelse, var hon än kastade ankar. Man lade ju också
an på att skapa "good will" - man hade bjudningar ombord för
mera framstående personer och Vanadis musikkår gav ofta konser-
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ter i land: från Rio de Janeiro antecknar prinsen exempelvis den 4
februari 1884: "Vi gingo till Pasejo Publico der vår musik spelade
för insamling till slafvars friköpande. A11a slafvar födda före 1870
är nemligen ännu lifegna. Den mest brännande frågan i Brasilien är
frågan om alla slafvar med ens skola frigifvas eller ej. Trädgården
var alldeles full med folk o då vi inträdde hördes flera ropa: 'Viva
il princhipe svedese'. Vi åhörde stående Brasilianska folksången."
Generalkonsul E. C. J. Cederstråhle i Rio de Janeiro rapporterade,
att prinsen genom sitt öppna och rättframma väsen gjort de bästa
intryck. Det var nog den allmänna uppfattningen, var och i vilket
sammanhang prinsen än uppträdde.
Om Vanadis' ankomst var "en stor händelse", sil gällde det ju
inte minst för de svensk-norska konsulära och diplomatiska repre
sentanterna och för svenska och norska medborgare bosatta i de län
der, som besöktes. I våra dagar utgör utlandssvenskarna, affärsmän,
tekniker och andra, som fått sin verksamhet förlagd till främmande
land, en betydande och uppmärksammad kategori. Även under segel
sjöfartens dagar var det många svenskar, som drog ut i världen, helt
bortsett från massemigrationen till Nordamerika. Från Valparaiso
exempelvis berättar prinsen om angenäm samvaro bl.a. med de sven
ska familjerna Schröder och Lund. Och Natt och Dag utbrister vid
ett tillfälle: "Jag börjar tro att svenskarna är utbredda öfver hvarje
fläck av jordklotet. Åtminstone finns de alltid der, hvarest man icke
kan vänta dem. Under en utflykt på Havaji påträffades Petterson
från Göteborg, som inte varit hemma på 23 år och nu hade tjänst på
en semaforstation. I Honolulu fanns äfven en herr Fornander, öfver
domare, som författat en bok om den polynesiska rasen."23
I själva verket hade Vanadis ett särskilt ärende i Honolulu, som
just gällde utvandrade skandinaver. Det heter i instmktionen av den
23 nov. 1883: "Unde1· uppehållet i Honolulu skall Kommendören
Lagerberg såväl genom de förenade Rikenas konsul, som på annat
sätt, om han pröfvar det erforderligt, göra sig underrättad om der
varan:de Skandinaviska utvandrares vilkor, Han bör i sitt samtal
med Hawaiska myndigheter på ett välvilligt och hofsamt men dock
bestämdt sätt antyda att bland skälen för fregattens besök varit de
många klagomål, hvilka från Sandwicksöarna inlupit till fädernes
landet från norska undersåtar, och föranledt Kongl. Maj:t att för-

148

ledet år afsända en diplomatisk agent till Hawai för att undersöka
de öfverklagade förhållandena. Skulle under fregattans vistelse der
städes nya klagomål anmälas, skall kommendören i samråd med kon
sulat Inspektören pröfva deras befogenhet, och, om de befinnas grun
dade, med honom öfverenskomma om lämpligaste sättet att, med
begagnande av det m o r a 1 i s k a stöd, som af fregattens närvaro
kan gifvas åt de reklamationer, hvilka genom Svenske och Norske
konsuln på platsen framställas, söka få misshälligheterna undanröjda."
Instruktionen återspeglar en rätt intressant episod i skandinavisk
emjigrationshistoria. En kapten Christian Lorange organiserade lir
1880 en utvandrarexpedition till Hawaii, som på sin tid väckte stor
uppmärksamhet. Utvandrarna fick hela resan gratis men förband sig
att arbeta pi sockerplantager under tre år. Inte mindre än 595 per
soner följde med de båda segelskutor, som stod till Loranges förfo
gande
det var mest arbetare från Drammen, Christiania och tist
landet och deras familjer. Men Hawaii visade sig ingalunda vara ett
paradis - arbetet var tungt, värmen pressande, och för alla möj
liga "förseelser" förlängdes tjänsteplikten och reducetades lönen. De
flesta lämnade sockerplantagerna så snart som möjligt, och många
fortsatte till Californien. Från norskt håll har det gjorts gällande,
att emigranternas klagomål föranlett myndigheterna att överväga
sändandet av ett krigsskepp till Hawaiiöarna "men man nöjde sig
med att skicka en inspektör''.2'1 Det är alltså inte helt korrekt men då Vanadis kom till Honolulu, hade de klagande redan rymt
eller på annat sätt dragit sig ur tvångsarbetet.25 På vägen till Hono
lulu gjorde Vanadis ett uppehåll vid Marquesasöama och prinsen
antecknar (9 maj 1884): "Vi hade hela dagen ombord målskjutning
med tubkanon mot en klippa på stranden", så tydligt är att Vanadis
höll krutet torrt.
Det var inte bara emigranter, som ibland gick oblida öden till
mötes, även svenska sjömän kunde i främmande tjänst råka illa ut.
I ett brev, daterat den 10 december 1883, från utrikesdepartementet
till Lagerberg får denne i uppdrag att undersöka ett dylikt fall.
Svensknorske generalkonsuln i Buenos Aires hade i skrivelse till
Norska departementet för det inre påpekat, att svenska och norska
sjömän undel' tjänstgöring ombord å det argentinska pansarfartyget
Almirante Brown blivit utsatta för omänsklig behandling. Diploma�
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tiska protester hade framförts, och Lagerberg anmodas att begagna
tillfället att i Buenos Aires påskynda den utlovade undersökningen.
Den argentinska huvudstaden ingick emellertid inte i resrutten. Från
Rio de Janeiro berättar prinsen om ett ärende, som i .vår tid skulle
räknas till de fackliga: "Kl. 5 tog jag emot flera svenskar, förut hade
jag redan talat med många svenska o norska sjökaptener. Jag lofva>de
en af de svenska kaptenerna att jag skulle tala med Pappa om ut
betalningen af extrabetalning åt svenskt sjöfolk, då de arbeta på
svenska helgdagar men utländska hvardagar" (dagboksant. 3 februari
1884). Utlandssvenskar begagnade Vanadis besök för att fil ärenden
uträttade, som väl annars konsulaten kunnat handlägga. Under be
söket i Valparaiso gjorde exempelvis ölänningen Anders Jonsson sin
uppvaktning och anhöll om intyg om sin nationalitet. Han hade bott
i Peru i 22 år och var gift med en peruanska. Han hade fått sin gård
uppbränd under kriget med Chile och ansåg att svenska medborgar
papper skulle skydda honom vid ett nytt fredsbrott.26
Medan prins Oscar knöt förbindelser på högsta nivå och en del
smärre ärenden -även andra än här nämnda
uträttades, var det
den medföljande konsulatinspektörens uppgift att vid Vanadis' besök
i olika länder och hamnar skaffa sig en uppfattning om effektiviteten
i konsulernas verksamhet, och så vitt möjligt även om handeln och
förhållandena på fraktmarknaden, och rapportera därom till myn
digheterna i Sverige. 27 Flertalet svensknorska konsulat förestods av
honorärkonsuler och frågan var om inte en eller annan av dessa exempelvis i Syd-Amerika och Kina - skulle ersättas med avlöna.ide
sådana. De handelspolitiska förhållandena ute i världen voro
dana, att energiska insatser krävdes. Just vid tiden för Vanadisex
peditionen klagades allmänt och bittert över de "affärslösa" tiderna
både i Sverige och utomlands.28 Det var inte så att omsättningen i
stort hade minskats. För Sveriges vidkommande var värdet av till
landet införda varor 136 millioner kronor år 1869, 266 millioner
tio år senare och 325 millioner år 1884, medan utförseln under samma
tid representerade ett värde av respektive 125, 186 och 238 millioner.
Vad som föranledde klagomålen var derr ökade konkurrensen i fråga
om handel och frakter. Här kom också tullfrågorna i förgrunden.
Vad skeppsfarten beträffar sökte man få till stånd regionala överens
kommelser att hellre lägga upp tonnage än ta frakter till underpris.
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Konkurrensen om världshandeln nationerna emellan accentuerades
av konkurrensen mellan segelfartyg och ångbåtar. År 1885 utgjordes
världens handelsflottor av 43 692 segelfartyg om tillsammans
12 867 375 ton och 8 394 ångare om tillsammans 6 719 101 ton, Små
länder med handelsflottor bestående mest av segelfartyg kämpade en
ojämn kamp med stormakterna, som hade råd att bygga ångfartyg i
stor skala - i England byggdes vid denna tid ångare på spekulation
i sådan omfattning att även nybyggt tonnage fick läggas upp. Sven
ska: och norska segelfartyg exempelvis gingo i kustfart i Fjärran
östern men kunde i konkurrens med brittiska ångfartyg inte ta några
returfrakter till Europa.
Det var alltså mot bakgrunden av här antydda förhållanlden, som
Vanadisexpeditionen sattes in som ett stort PR-företag, ackompanje
rat av en uppryckningsmanöver för konsulatväsendets vidkommande.
Granskar man konsulatrapporterna från denna tid omtalas - bort
sett från träet, som täckte hälften av den totala exporten - inte
oväntat järnet som exportvaran framför andra - kvaliteten var
oöferträffad, och svenskt järn exporterades till alla världsdelar. 29
Men från Rio de Janeiro meddelades, att behovet av sven:skt järn
var i avtagande, emedan tillverkningen av jordbruksredskap av
svenskt järn minskat, sedan billiga amerikanska och brittiska jord
bruksredskap börjat konkurrera med produkter av inhemsk tillverk
ning. I Shanghai var det en jämn efterfrågan på svenskt järn, men
konkurrensen med engelsk och belgisk vara hade börjat bli kännbar.
Det var dock alltid en viss efterfrågan av svenskt stångjärn i Kina
på det hela taget, och även järnskrot var efterfrågat. I Japan ansågs
det svenska stålet vara bättre än det engelska eller tyska, och även
kineserna köpte svenskt stål - som levererades av engelsmännen.
Svenska tändstickor började på allvar konkurrera med svavelstickor
na litet varstans i världen, och man ansåg, att det i Kina borde fin
nas en marknad för svenskt glas, sedan kineserna börjat använda
fönsterglas i stället för oljat papper. Järn, stål och tändstickor såldes
även på Indien med engelsmännen som mellanhänder.
När prins Oscar vid sin uppvaktning för den kinesiske vicekungen
för handelsförbindelser på tal - som han särskilt antecknar i dag
boken - följde han tydligen helt sina instruktioner. Myndigheterna
i Sverige voro speciellt intresserade av den kinesiska marknaden, som
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man menade skulle få allt större betydelse. Från början var det me
ningen att Vanadis skulle stanna fem dar i Honkong och fem dar i
Shanghai. I brev från utrikesdepartementet till statsrådet von Otter
av den 18 juli 1884 framhålles emellertid, att tiden var alltför knappt
tilltagen, då det var önskvärt att konsulatinspektören erhöll "till
fälle till personligt sammanträffande med flera i de kinesiska ham
narna anställda myndigheter och derstädes vistande enskilda per
soner". Kommendör Lagerberg ansåg emellertid, att vattendjupet ej
tillät Vanadis att anlöpa Shanghai. Oturligt nog blev det en krigisk
konflikt mellan Frankrike och Kina just vid denna tid, och i brev
av den 15 oktober 1884 avrådde generalkonsul Oscar Lagerheim i
Shanghai bestämt Vanadis att över huvud taget anlöpa någon kine
sisk hamn. 30 Men det hade ju varit snöpligt om Vanadis varit tvungen
att segla Kina förbi, dl man vid fregattens besök därstädes fäst sär
skilda förhoppningar. Nu ordnades besök och uppvaktning i alla
fall, men främlingshatet bland den kinesiska befolkningen var på
fallan:de, och prinsens resa och uppvaktning för vicekungen skedde
med m'ilitäreskort.
De knapphändiga antydningar, som här har gjorts om den han
delspolitiska bakgrunden för Vanadisexpeditionen, kan kompletteras
med några allmänna synpunkter på konsulatväsendet, vars utbygg
nad och rationalisering var av väsentlig betydelse för de Förenade
konungarikenas deltagande i den internationella handeln och sjö
farten. Om Sverige behövde konsulat lite varstans ute i världen,
så berodde det på fraktfarten, och denna var i sin tur i väsentlig
grad baserad på trävaruexporten. Det stora flertalet av våra fartyg,
säger Ehrenborg i sin slutrapport, börja alltid sina färder med en
trälast hemifrån och kommer förr eller senare hem från sina vand
ringar för att börja om igen med en sådan. Det är vanligen en trälast
hemifrån till Sydafrika eller Australien, som sätter ett fartyg i stånd
att i rättan tid infinna sig i rishamnarna eller Java för att få en del
av de lönande frakterna till Europa därifrån, vanligen en trälast till
Kap, som sätter det i stånd att utan stor tidsförlust gå och hämta
kaffe, bomull, socker eller ädlare trävaror i Brasilien eller Västin
dien. Det äi· också oftast med trälaster fartyg komma till England
för att därifrån taga de lönande frakterna till avlägsnare delar av
vädden.
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I den allmänna uppfattningen var också skeppsfartsangelägen
heterna konsulernas väsentligaste arbetsuppgifter. Men Ehrenborg
framhåller med eftertryck, att dessa ärenden i genomsnitt bara kräv
de någon timmes arbete om dagen - "vad som behövs är att kon
suln intresserar sig för de merkantila förhållandena i allmänhet, de
ras omfång och utsikterna till utveckling." Aven om inte Ehrenborg
ansett sig ha anledning att 1·apportera de honorärkonsuler han sam
manträffat med för allvarliga försummelser - han ansåg att de stod
ungefär på samma nivå som andra länders - hade han en hel del
erinringar att göra. På många ställen fördes inte dagbok, ehuru det
var anbefallt i konsulsstadgan. Översättningar av svenska och norska
sjölagar saknades. Somliga konsuler skickade inte in årsberättelser
och andra underlät över huvud taget att rapportera till myndigheter
na i Sverige. Den sistnämnda un:derlåtenhetssynden sarnma:nhängde
med, att de sällan fingo mottaga erkännande på rapporter, om de
någon gång avgåvo sädana. Ehrenborg yrkade nu på att kontakten
mellan konsulaten och de svenska myndigheterna på olika sätt skulle
intensifieras. Beklagligt var den starka omsättningen av konsulats
tjänstemän - av 21 inspekterade konsulat sköttes blott 10 av per
manenta innehavare. I de tropiska länderna var dödsfall ofta anled
ning till omsättningen.31 Honorärskonsulema vorn vanligen affärs
män i god ställning, som inte sällan voro borta på grund av affärs
resor eller för rekreation. "Det är", säger Ehrenborg, "huvudsakligen
permanens, likformighet i tjänsten, bekantskap med våra förhål
landen och varmt nit för våra intressen, som brista vår konsulat
institution i de avlägsnaste delarna av världen." Vad Ehrenborg i
första hand rekommenderar är inrättande av avlönade konsulat dylika i Kina och Australien anser han särskilt nödvändiga - och
vidare föreslår han att horrorärkonsuler på skilda håll ges anslag,
så att de kan anställa en språkkunnig kontorist att helt ägna sig åt
konsulatärendena.
Ehrenborgs slutrapport är ett manuskript på boråt femtio sidor
med bilagor och statistik. Den måste betraktas som ett synnerligen
värdefullt dokument för den som vill studera våra handels- och sjö
fartsförbindelser vid denna tid. Han avtackades också av utrikes
ministern i ampla ol'dalag för värdefullt arbete. Hela hans resa kos
tade kr 18.799: 98, och det måste anses som väl använda pengar.
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Kven om han själv hellre ville resa med "posdl.ngare" än med Vana
dis, får väl hans här antydda insatser till det svenska konsulatväsen
dets modernisering räknas Vanadisexpeditionen till godo.
Vetenskaplig forskning
Om expeditionens vetenskapliga ändamål heter det in instruktio
nen: "Med afseende å den nytta som i vetenskapligt hänseende må
kun'na. dragas under expeditionen, åligger det Eder, att, i hvad på
Eder ankommer, och såvidt af Eder pröfvas gagneligt och lämpligt,
samt utan olägenhet kan ske, bidraga till underlättande och befräm
jande af de vetenskapliga iakttagelser och rön m. m. som under ex
peditionen må anställas, vare sig af de för sådant ändamål, med
Kongl. Maits Nådiga tillstånd, Fregatten åtföljande vetenskapsmän,
hvarom Ni erhåller särskild skrifvelse, eller af de å fartyget kom
menderade office1·a1·e, läkare m. fl."
Den mest framstående vetenskapsmannen ombord var Hjalmar
Stolpe, expeditionens etnograf.32 Tydligen var man rädd att den
driftige Stolpe skulle samla ihop flera föremål än man hade utrym
me för på Vanadis, ty i brevet till fartygschefen av den 26 november
1883 om medgivandet för Stolpe att medfölja på expeditionen fram
hålles det, att ingen tillåtelse lämnats angående hemtransport av in
samlade föremål utan fick chefen själv bestämma i varje särskilt fall,
om mindre skrymmande föremål kunde medtagas. Stolpe var inte
bara en framstående vetenskapsman utan även en god och glad säll
skapsbroder med sångröst. I prinsens dagböcker är hans namn ofta
nämnt. "Stolpe sjöng och Ehrenborg spelade", heter det vid ett till
fälle (12/1 1883). "Stolpe sjöng för infödingarna som tack för deras
körsång", antecknas från Papeete på Tahiti (19/5 1884). Men prin
sen antecknar också gärna, när Stolpe kom över något av särskilt
intresse eller när han tillsammans med sin assistent fotograferade in
födingar - från Eldslandet heter det exempelvis (2[3 1884): "Vid
Port Gotlant syntes en eld och chefen styrde genast in mot denna
plats. Kort derpå syntes en båt med 5 eldsländare uti. Vi stoppade
och de kommo längs sidan. De voro 2 män och 3 qvinnor, hvilka
alla skreko förfärligt. En av männen var iklädd en fransk sjöofficers-
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Dr Stolpe gör en arkeologisk undersökning under uppehållet i Pern.

mössa, några hade litet kläder, andra endast en fårskinnsfäll. Vi böto
oss till deras spjutspetsar, åror, hudar etc, Jag fick en åra o ett hals
band, Båten tycktes vara av barkstycken hopfästade medelst hval
fiskbarder. Efter någon tvekan kommo 2 män och 1 qvinna ombord
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och dessa blefvo fotograferade. Sedan vi fått nästan allt deras hus
geråd, fortsatte vi vår färd. Vid Rupertin äfvenledes i English Beach
kom ännu en båt ut till oss. I denna funnos 2 män, 2 qvinnor o 4 eller
5 barn samt en hund. Denna båt var större o årorna större och bättre
gjorda, Barnen tycktes behandlas endast som andra husgeråd. Stolpe
fick allt i denna båt för museum. Jag hade vakt så att jag ej så noga
kunde observera denna båt." Suvenirsamlama var naturligtvis många
ombord på Vanadis och prinsen var en av de ivrigaste. Som fram
går av den citeraäe dagboksanteckningen, hade han intresse även för
rena etnografica - i övrigt var det mest orientaliskt konsthantverk
av olika slag, som hah vat angelägen att förvärva. I den jargong,
som rådde ombord, kallades allt sådant föt "grunkor" och en favorit
sysselsättning, när man kom till någon hamn, var att gå i land och
"grnnka", dvs. göra uppköp av suvenirer, särskilt typiska konstföre
mål. Prinsen köpte en hel del både föt egen tälming och sådant som
han ämnade ge bort som presenter, då han kom hem till föräldrar
och syskon. Knnu dyrbarare saker fick han i present av de högt upp
satta persone1-, hos vilka han gjorde sin uppvaktning.
Det etnografiska intresset i Sverige hade stimulerats av en allmän
· etnografisk utställning, som på Hjalmar Stolpes initiativ ordnades
i Stockholm 1878-79. Stolpes deltagande i Vanadisexpeditionen
möjliggjordes genom anslag dels av kung Oscar personligen och dels
av några enskilda mecenater
bland de senare var den kände göte
borgaren Pontus Furstenberg, som betalade för den medföljande
fotografen. Vid sin återkomst ordnade Stolpe den s. k. Vanadisut
ställningen. Där uppmärksammades särskilt samlingarna från Elds
la:ndet - det var dels saker som förvärvats vid uppehållet i Punta
Arenas vid Magellans sund den 29 februari och 1 mars 1884 och
dels de saker
pilar, koger av skinn, harpun, spjutspetsar etc.
som man bytte sig till av infödingar enligt prinsens ovan citerade
dagboksanteclming. I Pern köpte Stolpe en privatsamling av antika
lerkärl och dels företog han under fyra dagar - den 8-11 april
1884 - grävningar i det berömda gravfältet Ancon norr om Lima,
varifrån han hemförde kranier, vävnader, spinnredskap, mumier och
lerkärl. Aven på Tahiti och Oahu utförde Stolpe grävningar. Från
Marquesasöarna, där man stannade den 8-12 maj 1884 hemförde
han kranier, klubbor och skålar, från Poumotu-öarna, där Vanadis
1
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gjorde uppehåll den 15-16 maj en kanot, korgar och mattor 111. 111.
På Tahiti, där uppehållet blev litet längre, 19 maj-2 juni, hop
bragtes en samling av korgar, stenyxor och andra redskap. I Hono
lulu låg Vanadis stilla i tre veckor - från 20 juni till 10 juli - och
de där förvärvade föremålen utgjordes av kranier, skallra, sovtäcke,
trumma, fiskredskap och skålar. På Marshallöarna, 26 juli-2
augusti, köpte Stolpe mattor och prydnadsföremål och på Jaluit i
Kingsmillöarna ett harnesk och en kvinnokjol. I Japan reste Stolpe
omkring under tiden 26 augusti till 11 oktober och antalet förvär
vade japanska föremål steg till 1200. Det var pjäser, som hörde
samman med shintokulten, buddhistiska gudabilder, solfjädrar, mas
ker, vävnader osv. Norra Kina och Korea representerades av en kol
lektion dräkter och lerfigurer, som överlämnades av en landsman,
kapten Benedict Carlos. I Siam, där Vanadis låg för ankar i Bang
kok 17-22 november, hopbragtes en kollektion kläder, tygstycken,
lerkärl, gudabilder och andra religiösa föremål. I Indien stanniade
Stolpe tre månader och genomreste Nordindien från Calcutta till
Bombay, 19 december 1884-20 mars 1885. De indiska samlingarna
utgjordes främst av dräkter, prydnadsföremål, mässingskärl, tobaks
pipor, verktyg och mattor. Stolpe lämnade expeditionen i Calcutta
den 2 januari 1885. På hemresan gjorde Vanadis ett uppehåll i Mas
saua den 21 februari, varvid den svenska missionsstationen M'kullo
besöktes. Sammanträffandet med missionärerna och intrycket av de
ras självuppoffrande verksamhet synes ha satt djupa spår hos prin
sen. En av missionärerna överlämnade en sköld, ett svärd m. m. som
gåva och därigenom blev även Abessinien representerat på Vanadis
utställningen. Sammanlagt hade genom expeditionen en etnografisk
samli111g på 7.500 föremål förvärvats och därtill kom 700 fotografier,
som tagits av den medföljande fotografen. Vanadisutställningen vi
sades först i Stockholm 1886 och sedan i Göteborg 1887, och sam
linga;rna införlivades därefter med Riksmuseets vertebratavdelning.
Efter långvarigt motstånd och trots ekonomiska bekymmer lyckades
Stolpe 1900 få de etnografiska samlingarna erkända som en själv
ständig avdelning vid Riksmuseet. År 1935 blev avdelningen en själv
ständig institution, Statens etnografiska museum. I inledningen till
"Vägvisare genom Vanadis-utställningen i Arffurstens palats 1886",
skrev Stolpe: "Måtte utställningen i sin mån bidraga till häfdandet

157

av ett allmänt etnografiskt museums - i utlandet mer än hos oss
erkända - betydelse för den allmänna bildningen, för handeln och
irrdustrien samt för vetenskapen". Man kan nog säga att denna för
hoppning gått i uppfyllelse.
Medan Stolpe ofta är omnämnd i prinsens dagböcker, synes denne
ha ägnat mindre intresse åt skeppsläkarens förehavanden - i den
mån de nu inte rörde besättningens eller prinsens eget hälsotillstånd.
Dr Rudberg var emellertid inte bara en framstående marinläkare,
han hade även vittomfattande vetenskapliga intressen. Under Vana
disexpeditionen gjorde han anatomiska, botaniska och zoologiska
samlingar för Uppsala universitet och erhöll i belöning universitetets
jubelfestmedalj i silver. I skrivelse av den 28 februari 1884 till ut
rikesdepartementet meddelade professor Frithiof Holmgren i Upp
sala, att Rudberg jämväl åtagit sig att - om tiden medgav - be
gagna uppehållet i hamnarna att genom undersökning av färgsirnnet
hos olika folkslag samla bidrag till upplysning om färgsinnets nuva
rande utbredning på jorden. Holmgren ville nu att konsulerna skulle
anmodas att förbereda undersökningarna genom att ordna med grup
per om cirka femtio personer, soldater, skolungdom etc, och anger
Japan som det mest lovande landet i detta hänseende. En offioiell
hänvändelse till de japanska myndigheterna gjordes också, och i brev
från svensknorska legationen i Tokio av den 14 augusti 1884 till
utrikesministern baron Hochschild meddelas, att kejsarens livläkare
Ito Hosei och Monsieur Nagayo Sensei, chef för Japans "service
medical" ställts till förfogande för att biträda Rudberg. I brev från
svensknorska legationen rapporterades senare, att Rudberg påbörjat
sina undersökningar med biträde av japanska militärläkare. Vid en
undersökning av soldater och rekryter i Tokio konstaterades, att 3
till 4 procent led av färgblindhet.
Efter hemkomsten utarbetade dr Rudberg sin akademiska avhand
ling om hygien, sjuklighet och dödlighet på svenska flottans fartyg
under de närmast föregående tjugo åren. 33 Han säger i denna: "Se
dan vi nu behandlat våra vanliga expeditioner till aflägsnare far
vatten, skola vi ej glömma den enda återstående långresa från 186585, som ej kan hänföras till någon af ofvan uppräknade s. k. statio
ner, nemligen Vanadis verldsomsegling 1883-85. Fregatten hade un
der denna minnesvärdt lyckliga färd sin vanliga besättningsstyrka
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330 man, bestämda att pröfva så väl jungfruligt obesmittade söder
hafsöar som ock gula feberns och kolerans fruktade ständiga hem
vist. Expeditionen varnde 18 månader, således ungefär dubbelt så
länge som en vanlig expedition till aflägsnare farvatten, Resultatet
i sanitärt hänseende blef följande, 372 sjukdomsfall och 4 dödsfall
inträffade. Det blir 112 0/o sjuke och 1,2 0/o döde på hela expeditio
nen eller för år beräknadt 74 0/o sjuke och 0,8 0/o döde. Jemföra vi
dessa tal med dem, vi fingo på våra vanliga Hlngresor, så se vi, att
endast de vestindiska expeditionerna kunde glädja sig åt ett bättre
resultat, hvad sjukprocenten beträffar. Dödsprocenten var visser
ligen högre på verldsomseglingen än på alla andra expeditioner, men
dervid är dock att märka, att af de 4 dödsfallen endast 2 voro döds
fall af sjukdom, medan 2 orsakade af yttre skador vid olyckshän
delser, Causa mortis34 vid det förra var, i enafallet pnevmoniaacuta3 5
och i det andra pnevmonia chronica.36 Båda dessa dödsfall inträffade
emellertid ej ombord, utan i land på sjukhus, dit pa:tienterna af
polletterats, Ytterligare 2 afpolletteringar verkställdes under resan,
i ena fallet för pnevmonia acuta och i andra pnevmonia chronica.
De 2 akuta pnevmonierna inträffade under expeditionens första må
nad eller December, som var mycket bister i Nordsjön. Hvad de
olika sjukdomsformerna i öfrigt beträffar, som förekommo, inträf
fade ingen epedemi av något slag. Af de vanliga sjukdomarna hade
vi t. ex. 21 0/o phlegmone37 , 17 0/o vulnus38, 16 0/o diarrhea39, 5 0/o
rheumatismus muscularis40 etc. De under en sådan resa särskildt fruk
tade febrarna uteblefvo alldeles. Näst en god försyn, kan man tacka
omvårdnande om hygienen i sin helhet från befälets sida för detta
goda resultat, Särskild omtanke om dricksvattnet iakttogs alltid, och
förtroendet för det destillerade vattnet rotade sig fast hos hvarje
man, till välsignelse, skola vi hoppas, för alla kommande expeditioner
i aflägsnare farvatten."
Dr Rudberg deltog i tre långresor utöver Vanadisexpeditionen och
år 1898 deltog han som svensk statsstipendiat i spanskamerikanska
kriget och tjänstgjorde på olika amerikanska lasarettsfartyg. De er
farenheter han fått blide under tjänstgöringen på Vanadis och på
andra håll meriterade honom för det förnämliga uppdraget att bi
träda chefen för flottans stab med upprättande av förslag till om
organisation av flottans läkarstat - det var alltså år 1900
och
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han blev också den nyinrättade marinläkarekårens första chef.
Rudberg var i många år läkare för hovstaten och under de delar
av året, då hovet vistades å Drottningholm eller Rosendal, tjänst
gjorde han långa tider som läkare hos Oscar II. Från världsomseg
lingen med Vanadis och från spansk-amerikanska kriget offentlig
gjorde han i pressen talrika resebrev. Efter pensioneringen var han
karantänläkare å Fejan, tjänstgjorde även vid invalidtransporterna
under första världskriget och sysselsatte sig med att skriva sina me
moarer.
Under fregatten Eugenies jorden runt-resa hade Premier-Löjtnant
C. Skogman "serskildt åliggande att förrätta de nautiskt-astrono
miska observationerna och uppdrag av Kongl. Vet.-Akademien att
biträda vid de fysiska". Motsvarande uppdrag på Vanadis hade
kapten J. R. E. Nissen, som före avresan beordrades till en två må
naders kurs hos professorerna T. R. Thalen och H. Hildebrandson
för inlärande av handhavandet av instrument för magrretiska och
meteorologiska observationer ·- kungen skicka-de sedan ett tack föl'
den utmärkta undervisningen! Kapten Nissen beordrades inställa sig
i Karlskrona den 4 oktober för att ombord å Vanadis aptera de
instrument m. m., som han skulle handhava under expeditionen. Med
Vanadis medföljde som tidigare nämnt en meteorolog, fil. lie. Gott
frid Fineman, född 1858. Efter återkomsten skrev Fineman sin
gradualavhandling om "Spegelnefoskopet och dess användning vid
molnobservationer" och tjänstgjorde sedan som docent i meteorologi
vid Uppsala universitet 1889-95, varunder han ett par år var lärare
även vid Sjökrigsskolan. År 1896 anställdes han vid Nautisk-meteoro
logiska byrån och var dess föreståndare åren 1904-19. Han syssla:de
främst med fartygsmagnetism, kompassjustering och kontroll aiv far
tygslanternor. Förutom spegelnefoskopet konstruerade han även, en
vindmätare, som under några år användes vid en del svenska fyr
platser. Över huvud taget synes han ha haft god nytta av de er
farenheter han samlat under Vanadis-expeditionen.
Den 8 maj möttes Vanadis vid Landsort :w Drott med kung Oscar
ombord. Han gick ombord på Vanadis och hälsade sin son och hela
besättningen välkommen hem. I Drotts kölvatten styrde sedan Vana
dis in mot Stockholm och ankrade vid Skeppsholmen. Prins Oscar,
vars tjänstgöring enligt generalorder av den 28 april upphörde efter
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fartygets ankomst, kunde g& i land - och medföra i,grunkor" s&
att det kunnat räcka till ett privatmuseum. För besättningen blev
det kungamiddag i exercishuset, varefter de av manskapet, som hade
Karlskrona som station, reste dit på ångaren Aeolus. Båtsman Hum
bla tog tåget hem till Hjorted, och om han inte hade så fina· "grun
kor" som prinsen hade han i alla fall sjöskrinet fullproppat med
suveni.irer - koraller, snäckor, en solfjäder och ett syskrin från
Yokohama, ett par kinesiska tidningar och en kokosnöt, för att nu
inte tala om 20 skålpund kaffe, som han köpt på Ceylon, där Vana
dis gjort ett besök, medan prinsarna var på tigerjakt i Indien. Vana
dis desinficierades och gick sedan på övning med exercisskolan vid
Stockholms station under fyra månader.
Men sommaren 1886 besökte Vanadis marockanska farvatten med
förande prover på svenska industrialster. Dessa good will-turer, av
vilka Vanadis världsomsegling var den främsta på sin tid, ha in
tresse från flera synpunkter. De representera en målmedveten strä
van att skaffa Sverige-Norge en rättmätig del av världshandeln ge
nom direkta förbindelser och med förbigående av brittiska och kon
tinenta:la mellanhänder. Den good-wil! för de Förenade konunga
rikena, som Vanadisexpeditionen medförde, kan naturligtvis inte di
rekt värderas eller uppskattas allraminst i siffror men måste betrak
tas som en betydande tillgång. Det är genom strävanden och insatser
av detta slag, som den utveckling påbörjas, vilken tillsammans med
industrialiseringen leder fram mot det moderna Sverige, som säljer
sina industriprodukter till praktiskt taget alla jordens länder. Ex
peditionens vetenskapliga resultat måste betraktas som storartade
och dess militära värde bör ej heller förbises. Vanadis' världsomseg
ling har därför sitt speciella intresse från rent militärhistorisk syn
punkt. I allmänhet är man ju benägen att betrakta allt som tillhör
"det militära", försvarsväsendet, som något väsensskilt från ''aet
civila" och utan sammanblandning med detta, Så är ju inte alls för
hållandet. Den som ser tillbaka på utvecklingen i vårt land under
hundrafemtio års fred frapperas av det ständigt pågående samspel
som råder till exempel i fråga om teknik och utbildning på det mili
tära området och det civila. Denna aspekt belyses på ett särskilt sätt
av Vanadisexpeditionen med dess militära, kommersiella och rent
kulturella syften och uppgifter. Kostnaderna för hela expeditionen
11
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stannade vid kr. 5 5 6 25 2: 16 och man kan först& att man noga
hushållade med anslagen.41 Av dessa kostnader togs 374.278: 86 av
anslaget till flottan\5 övningar, 3.817: 08 av avlöningsanslaget och
158 356: 72 redovisas som "naturaunderhåll".42 Från Handels- och
Sjöfartsfonden lämnades över huvud taget inga medel, ehuru hela
expeditionen särskilt avsåg att gynna de intressen, som fonden re
presenterade.
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dana till inflyttning. P.1 de senare .1ren hafva hitkommit mellan 6 och 7 tusen
portugiser fr.1n Azorerna och Maderia och deras arbete p.1 sockerplantagerna har
visat sig särdeles tillfredsställande. Annu mera väntar man sig af inflyttningen fr.1n
Japan, hvarom uppgörelse lärer hafva skett med regeringen i sistnämnda land,
26 Natt och Dag, s. 41.
27 Harald Torgny Ehrenborg (1849-1937), blev e.o, notarie i Svea hovrätt
1874, e.o. kontorist vid svensk-norska generalkonsulatet i London 1877 och
svensk-norsk vicekonsul i Liverpool 1881. Hans förordnande som konsulanionspek
tör omfattade tiden 23/11 1883-1/7 1885. Att en konsulatinspektör företog
tjänsteresan ombord p.1 ett örlogsfartyg hade b.1de för- och nackdelar. Det gav
honom ökad auktoritet - men i ett fall som detta kunde, om besöket var kort
varigt, den svensk-norske konsuln p.1 platsen bli s.1 upptagen av att ordna det
festliga mottagandet för prinsen, att han fick mindre tid över för överläggningar
med konsulatinspektören. För Ehrenborgs vidkommande spelade ocks.1 personliga
förh.1llanden in. Ehuru hans engelska läkare ansett att sjöre.san skulle göra honom
gott, hade han svårt att övervinna sjösjukan - a,nspelningar härom förekommer
även i prinsens dagböcker - och fr.1n Calcutta översände han intyg fr.1n far
tygsläkaren att han varken t.1lde sjön eller fartygets konserver och därför äm
nade .1tervända hem med "post.1ngare". Fr.1n myndigheterna här hemma fick
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35 Akut lunginflammation.
36 Kronisk lunginflammation (torde i dessa fall sammanhänga med lungtuberkulos).
37 Inflammation förorsakad av varbakterier.
38 Sår.
39 Diarre.
411 Muskelreumatism.
41 Sparsamhetsnitet kan belysas av följa11de, Då Ehrenborg blivit förordnad
till konsulatinspektör beställde han från utrikesdepartementet tjänstekuvert och
3,000 ark skrivpappcr. Man sände honom ocks.1 3.000 ark stämplat brevpapper
men infordrade samtidigt en förklaring, vad han i all världen skulle göra med
s.1 mycket brevpapper
det var ju inte sli m.lnga han li tjänstens vägnar skulle
korrespondera med och rapportera till. Sedan Ehrenborg förklarat att det hela
var ett missförstånd - han hade bara önskat att någon mindre del av skriv
papperet skulle stämplas I<.onmlat-lnspektören
lät man sig nöja men fram
höll eftertryckligt, att han omedelbart efter återkomsten skulle översända ej an
vänt brevpapper att bevaras på utrikesdepartementet tills man nästa gång skickade
ut en konsulatinspektör.
42 Siffrorna är hämtade från en samtida
tydligen ej komplett - tablå på
ett löst papper, som inlagts i "Marinstaben, In:komna handlingar, generalrapporter,
H.B. 1885" (Krigsarkivet). Möjligen ingår utgifterna för konsulatinspektören i
balansen.
Anm. Fotografierna ha benäget ställts till förfogande av Statens Sjöhistoriska
Museum, som erhållit dem i gåva av Arvid Lindmans sterbhus 1937.
SUMMARY
The expedition round the world made by the Vanttdis frigate in 1833-1885
served commercial and scientific as well as military purposes. The military
routine included especially cannon and sail drill. The Swedish vice consul in
Liverpool, H. T. Ehrenborg was commissioned ro inspect the Swedish and Nor
wegian consulates and report about the prospects for commerce and sea-trade in
various parts of the world. The etnographer Dr Hjalmar Stolpe brought home a
collection of 7 000 objects, that became the basis of the State Etnographical
Museum. Zoological and botanical collections also were brought home.
One of the officers 011 board was prince Oscar-later known as Prince Oscar
Bernadotte-the second son of King Oscar IL For this reaso'n the frigate received
a royal reception wherever she came. As a whole the expedition can be looked
upon as a good will voyage of real importance, The expedition was on the line
of the Scandinavian countries' efforts to get their right share of the international
commerce, without British or continental middlemen. In his diary Prince Oscar
gives us many ineresting glimpses of the life 011 board and of his visits with the
royal families in various countries.
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