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FÖRORD 

Med denna årgång har "Aktttellt och historiskt" avsl11tat sin första 
tioårsperiod. Som framgår av den systematiska innehållsöversikten ha 
de framlagda st11dierna koncentrerats kring vissa speciella ämnesområ
den. Intresset från allmänhetens sida har varit betydande, och detta har 
gällt inte minst redogörelsema för svenska beredskapsåtgärder ttnder 
vissa kritiska skeden av andra världskriget. 

I den här föreliggande årgången framlägges en redogörelse för på
gående omorganisation av den militärhistoriska verksamheten. Vidare 
framlägger Herman Miillern en kritisk stttdie av den 1943 utarbetade 
planläggningen för ett tyskt anfall mot f ämtland. Stttdien får betraktas 
som en fortsättning av den förra året p11blicerade ttppsatsen "Vi var 
beredda". Carl G. Strandman kompletterar sin år 1961 p11blicerade 
översikt av litterafttren om andra världskriget, och Lars Tersmeden ger 
i "Stormen för Köpenhamn" en detaljerad skildring av en av de 
skickelsedigraste händelserna i svensk krigshistoria. 

Omändringen i den militärhistoriska verksamhetens organisation av
ses ej inverka på tttgivandet av "Aktttellt och historiskt", som skall 
fortsätta enligt samma principer som tidigare. Det är militärhistoriska 
avdelningens förhoppning, att årsskriften även i fortsättningen skall 
åtnj11ta läsekretsens intresse. 

Som vanligt är författarna ensamma ansvariga för de publicerade 
11ppsatsernas innehåll. 

Stockholm i mars 1963. 

BÖRJE FURTENBACH 





DEN MILITÄRHISTORISKA 

VERKSAMHETENS OMORGANISATION 

Av BÖRJE FUR TENBACH 

Den 9 mars föregående år beslöt riksdagen i enlighet med av Kungl. 
Maj :t framlagd proposition, att den militärhistoriska verksamheten 
inom krigsmakten skulle omorganiseras. Beslutet innebar i korthet, att 
försvarsstabens krigshistoriska avdelning skulle indragas fr.o.m. 1 juli 
samma år och att den militärhistoriska verksamheten därefter skulle 
bedrivas dels inom Kungl. Militärhögskolan, dels under ledning av en 
av Kungl. Maj :t tillsatt delegation för militärhistorisk forskning. Mel
lan dessa bägge organ uppdelades verksamheten så, att Militärhög
skolan främst skall bedriva undervisning i militärhistoria samt utföra 
studier och utredningar av aktuell militärhistorisk natur, medan dele
gationen skall främja forsknings- och författarverksamhet främst av
seende äldre skeden. 

Då detta beslut innebär en djupgående omläggning av den tidigare 
verksamheten, synes det önskvärt att här lämna en redogörelse dels för 
de orsaker, som gjort en omorganisation nödvändig, dels för tillkom
sten av den nya organisationen och motiven för den valda utform
ningen. Slutligen synes det vara på sin plats att även framlägga några 
synpunkter på verksamhetens fortsatta bedrivande samt i vad mån 
arbetsuppgifterna korrespondera med de resurser, som ställts till för
fogande. 

Varför var en omorganisation nödvändig? 

För att kunna besvara denna fråga, är det nödvändigt att gå tillbaka 
i tiden och se efter, huru den militärhistoriska verksamheten hos oss 
tidigare varit organiserad, dess mål, medel och resurser samt vilka er
farenheter, som man gjort beträffande dessa förhållanden. 

Det kan då först sägas, att en särskild krigshistorisk avdelning upp
rättades redan 1873, då generalstaben tillkom. Den främsta uppgift, 
som tilldelades denna avdelning, var att "författa och utgiva fädernes
landets krigshistoria". Härjämte borde dock även utlandets krigshisto-
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ria studeras. Ändamålet med verksamheten var, att man ville utvinna 
lärdomar för samtid och framtid av strategiskt, taktiskt och tekniskt 
slag genom att systematiskt och med vetenskapliga metoder studera och 
analysera krigsföretag och fältslag. Verksamheten åsyftade vidare att 
stärka den historiska traditionskänslan inom krigsmakten. 

Med hänsyn till målsättningen var det naturligt, att den nyskapade 
avdelningen som första större arbetsobjekt upptog studiet av 1808-
1809 års krig, vilket ännu i slutet av 1800-talet tedde sig som fullt 
aktuellt. När detta arbete började närma sig sin fullbordan, pågick
första världskriget. Under detta hade en i jättelik skala uppförstorad 
"lineartaktik" lett till en serie militära misslyckanden, särskilt tragiska 
för mindre stater, som ej hade resurser nog för att genomkämpa ett 
långvarigt nötningskrig. Detta medförde, att krigshistoriska avdelning
en som nästa större arbetsuppgift färdigställde verket "Karl XII på 
slagfältet", vari man sökte klarlägga den svenska karolinska slagkonsten 
och stridsledningen, vilken ofta visat sig framgångsrik mot motstånda
re, som tillämpade sin tids lineartaktik. 

Under arbetet på dessa bägge verk utfördes det egentliga forsk
nings- och författararbetet av aktiva generalstabsofficerare, dock under 
frul<:tbärande samarbete med civila historiker. Denna organisationsform 
visade sig emellertid vara mindre lyckad, närmast på grund av, att 
generalstabsofficerarna med undantag av avdelningschefen i regel ej 
kunde bindas vid historiearbetet under längre tid. Många av dem hann 
knappt lära sig forskningsmetodiken, innan de förflyttades till annan 
tjänstgöring eller befordrades och därför lämnade avdelningen. 

Nästa period av krigshistoriska avdelningens verksamhet, åren 1922 
-1937, inleddes därför med en omorganisation. Enligt denna skulle
avdelningen indelas i tre sektioner. Av dessa fick den första i uppgift
att bearbeta Sveriges krig 1611-1648, den andra att bedriva studier
om allmänt politiska och ekonomiska element i Sveriges krig och den
tredje att utarbeta studier angående krigföringen, taktikens och orga
nisationens detaljer i nutida krig. Antalet generalstabsofficerare vid
avdelningen minskades, men i stället kommenderades dit ett antal
andra aktiva officerare, vilka kunde knytas till avdelningen under
längre tid.

Denna nya målsättning visade sig dock snart vara allt för vidlyftig 
i förhållande till de begränsade personalresurserna. Snart nog måste 
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man begränsa arbetet på Sveriges krig till att omfatta tiden 1611-
1632. Även med denna begränsning blev uppgiften av sådan storleks
ordning, att man trots extra och omfattande hjälp av civila forskare 
måste inkoppla så gott som all personal vid avdelningen på detta arbete. 
Kraftsamlingen till detta verk medförde, att bearbetningen av "nutida 
krig" kom helt i skymundan. 

När sedan försvarsstaben inrättats år 19 3 7, överflyttades general
stabens krigshistoriska avdelning till denna stab och fick benämningen 
"Försvarsstabens krigshistoriska avdelning". I denna inlemmades sam
tidigt den vid marinstaben år 1927 inrättade sjöhistoriska detaljen, vil
ken 1931 omorganiserats till en sjöhistorisk avdelning. 

I instruktionen för försvarsstabens krigshistoriska avdelning fastställ-
des följande arbetsuppgifter som de viktigaste: 

a) Författande och utgivande av Sveriges krigshistoria.
b) Bearbetning av erfarenheter från senaste krig.
c) Tillfälliga ärenden såsom monografier över förbandens historia,

yttranden över trofe- och traditionsärenden m.m.
d) Samarbete med civil historieforskning.
I samband med att denna omorganisation genomfördes, skedde även

en nyordning av personaluppsättningen. Kvar blev endast en general
stabsofficer, avdelningschefen. I övrigt skulle avdelningen bestå av ett 
antal "forskningsofficerare", vilka i flera fall voro pensionerade. Den
na utformning av personalstaten var dock ej betingad av tidigare erfa
renheter utan berodde närmast på den tvingande nödvändigheten att 
starkt begränsa antalet rutinerade aktiva officerare på de nyuppsatta 
staberna. 

Som avdelningens direkta arbetsuppgifter fastställdes nu att dels 
avsluta verket Sveriges krig 1611-1632, dels bearbeta spanska inbör
deskriget, det pågående kriget i Kina samt Öseloperationen 1917. Av 
dessa uppgifter medhanns avslutandet av det stora verket samt en 
första del om spanska inbördeskriget under år 1938. 

Det andra världskrigets utbrott kom till en början att starkt förrycka 
avdelningens verksamhet närmast på grund av att all aktiv personal och 
flera av de kommenderade pensionerade officerarna överflyttades till 
trupptjänst eller tjänst vid andra stabsorgan. 

Vid den omorganisation av försvarsstaben, som ägde rum den 1 ok
tober 1942, ändrades åter avdelningens personaluppsättning. Denna 
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blev nu fem officerare i arvodesbefattning, varibland avdelningschefen, 
vidare ett med hänsyn till arbetsuppgifterna lämpligt avvägt antal kom
menderade officerare samt en halvtidsanställd arkivarie. Genom denna 
omorganisation ville man nå fram till, att officerarna vid avdelningen 
skulle kunna verka där under längre tid. 

Småningom kunde verksamheten återupptagas. Den främsta upp
giften blev nu att färdigställa en omfattande historik om den svenska 
militära beredskapen. Enligt regeringsbeslut skulle denna dock tills 
vidare ej utges. Vidare utarbetades ett antal smärre aktuella studier och 
småningom kunde även publiceringsverksamheten beträffande äldre 
tiders militärhistoria återupptagas. Sålunda färdigställdes under tiden 
fram till 1948 ett antal monografier som hjälpligt täckte tiden 1632-
1648. 

Som nästa större arbetsobjekt på äldre tider upptogs därefter ett stu
dium av Karl X Gustafs krig. Samtidigt sökte man dock ägna relativt 
mer uppmärksamhet åt studiet av det moderna kriget och då närmast 
Koreakriget. I syfte att kunna publicera utredningar m.m., vilka ej var 
av den storleksordning, att de borde utges som monografier, startade 
avdelningen år 195 3 en egen årspublikation, "Aktuellt och historiskt", 
vilken därefter utkommit med i regel fyra uppsatser per år. 

Snart nog visade det sig emellertid, att avdelningens resurser var 
allt för små för att mäkta hålla verksamheten i gång i avsedd omfatt
ning. Antalet arvodesofficerare hade minskat med en, och det var svårt 
att från försvarsgrenarna - alldeles särskilt marinen och flygvapnet -
erhålla kompetenta kommenderade officerare. Härtill kom, att de pen
ningmedel, som stodo till förfogande, voro allt för knappa. Medel 
saknades sålunda praktiskt taget för att anlita arbetskraft utanför av
delningen för erforderliga översättningar och specialutredningar. An
slagen räckte ej heller till vare sig för nödvändiga forskningsuppgifter 
eller för den begränsade publiceringsverksamhet, som trots allt kunde 
upprätthållas med den enligt ovan reducerade personalen. I sistnämnda 
hänseende hade dessutom en avsevärd försämring ägt rum gentemot 
tidigare. Det hade då varit relativt lätt att från institutioner och enskil
da donatorer erhålla ekonomiskt understöd för publicering av framställ
da arbeten - och stundom även för forskningar - särskilt när respek
tive arbete var "upphängt" på något aktuellt jubileum exempelvis 
300-års minne el. dyl. I och med den skärpta statliga skattepolitiken,
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och alldeles särskilt sedan gåvor av detta slag ej längre voro avdrags
gilla i skattehänseende, stod dylik hjälp praktiskt taget ej längre att 
erhålla. Alla sådana framställningar avvisades med, att det här rörde 
sig om statlig verksamhet, som staten numera själv borde bekosta. 

Till alla dessa svårigheter kom att personalen kvalitativt sett ej heller 
var anpassad för uppgifterna. Hur militärt högkvalificerade officerarna 
i arvodesbefattningar än voro vid tillträdandet av sina befattningar, 
måste de efter några års tjänstgöring vid avdelningen komma att stå 
något vid sidan av den hastigt fortlöpande militära utvecklingen och 
dess aktuella frågeställningar. I den mån det gällde forsknings- och för
fattarverksamhet berörande äldre tider måste denna personalgrupp, som 
i regel saknade akademisk utbildning, först genomgå "omskolning" un
der relativt lång tid, innan man av den kunde kräva arbeten av erforder
lig vetenskaplig halt. 

Härtill kom slutligen det förhållandet, att utvecklingen inom den 
allmänna historiska forskningen under senare år undergått en i många 
hänseenden genomgripande förändring. 

Kort sammanfattat kan man säga, att alla de här relaterade förhål
landen gjorde en omprövning av verksamhetens ändamål och medel 
helt enkelt nödvändig. 

Httm den 1111varande organisationen tillkommit 
och motiven till dess 11tformning. 

Våren 1957 framförde chefen för krigshistoriska avdelningen ovan 
relaterade synpunkter inför chefen för försvarsstaben. Detta hade till 
följd, att avdelningschefen beordrades verkställa en preliminär utred
ning om avdelningens fortsatta verksamhet och behov. 

Under den utredning, som med anledning härav verkställdes, kunde 
det snart konstateras, att det ej var lämpligt eller ens möjligt att klar
lägga enbart krigshistoriska avdelningens uppgifter och villkor, utan 
att detta måste ske mot bakgrunden av all övrig krigshistorisk verksam
het inom försvarsmakten. En med dessa premisser som grund upp
gjord utredning inlämnades till chefen för försvarsstaben den 27 no
vember 19 5 7. I missivskrivelsen framhölls, att fortsatt utredning var 
önskvärd och att denna på grund av det stora antalet berörda myndig
heter borde ske antingen jämlikt nådigt beslut eller i samråd mellan 
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försvarsstaben och dessa myndigheter. Försvarsstabschefen anslöt sig 
till det förstnämnda alternativet och hemställde den 22 januari 1958 i 
en skrivelse till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet, att en 
utredning rörande den krigshistoriska verksamhetens uppgifter och 
organisation måtte komma till stånd. 

Denna framställning bifölls genom nådigt beslut den 23 maj samma 
år, och den 9 juni tillkallade departementschefen tre sakkunniga att 
verkställa utredningen. Dessa voro: krigsarkivarien B. Steckzen - till
lika ordförande - samt professorn i historia vid Uppsala universitet 
S. A. Nilsson och författaren till denna uppsats. Som sekreterare för
ordnades samtidigt kaptenen vid Hälsinge regemente, 0. Törnbom. 

De meddelade utredningsdirektiven voro välgörande korta och inne
höllo i huvudsak endast, att man borde undersöka "på vilka uppgifter 
den krigshistoriska forsknings- och studieverksamheten främst bör in
riktas, hur uppgifterna bör fördelas mellan olika organ inom och utom 
krigsmakten samt vilka former, som bör väljas för att säkerställa sam
verkan mellan dessa organ." 

Redan vid en första sammankomst konstaterade de sakkunniga, att 
det tidigare använda och från Tyskland emanerande begreppet "krigs
historia" ej tädde det här aktuella frågekomplexet, utan att det borde 
utbytas mot det mera_ vidsträckta begreppet "militärhistoria". Med an
ledning därav antog de sakkunniga benämningen "1958 års militär
historiska utredning". 

Utredningens betänkande, som överlämnades den 20 maj 1959, kan 
av utrymmesskäl här endast i korthet refereras. Det primära konstate
randet var, att starkt behov av militärhistorisk verksamhet fortfarande 
föreligger. Detta framgår bl. a. även därav, att man utomlands, särskilt 
i länder med egen krigserfarenhet, alltfort sätter in stora såväl perso
nella som ekonomiska resurser härpå. Nästa mycket viktiga iakttagelse 
var, att verksamheten som sådan nu som tidigare kan uppdelas i två 
större branscher, den ena syftande till utredningar och studier av aktu
ella militärproblem, den andra till militärhistorisk forskning och för
fattarverksamhet. Påtagligt är vidare, att det efter andra världskrigets 
slut ägt rum en inbördes förskjutning mellan dessa bägge verksamhets
grenar därhän, att man numera lägger ned mycket mer arbete än tidi
gare på studieverksamheten. Denna består närmast däri, att man med 
vetenskaplig metodik angriper vissa större frågor av central strategisk, 
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organisatorisk eller annan aktuell betydelse, klarlägger deras bakgrund 
och hittillsvarande utvecklingsgång i syfte att ge underlag för ett be
dömande av gripbara utvecklingslinjer. 

A andra sidan fortgår på alla håll alltjämt en ansenlig forsknings
och författarverksamhet syftande till att framställa rent militärhisto
riska verk och monografier. Härvidlag kan man göra två observanda, 
nämligen dels att detta arbete visserligen främst inriktas på andra 
världskriget och tiden därefter, men att man dock lägger ned mycket 
arbete på bearbetning även av äldre krig, dels att man i denna verksam
het numera engagerar civila historiker i avsevärt större omfattning än 
tidigare varit brukligt. 

Ett förhållande, som också kunnat konstateras, är, att man i alla de
mokratiska stater numera fäster mycket stor vikt vid en fullt objektiv 
och från all statlig censurerande påverkan fri historieskrivning och i 
stor utsträckning ställer källmaterial till forskningens förfogande som 
ej nått sådan ålder, att den normalt sett är tillgänglig för forskning 
och publicering. 

Med utgångspunkt från dessa konstateranden och efter att ha prövat 
deras tillämpbarhet på svenska förhållanden föreslog utredningen, att 
krigshistoriska avdelningen skulle ombildas till ett fristående militär
historiskt institut. Detta borde bestå av två sektioner för ombesörjande 
av de bägge ovan konstaterade större arbetsuppgifterna - studiesek
tionen och historiska sektionen - ett för försvarsväsendet centralt bib
liotek och en administrativ mindre avdelning. 

Vad beträffar personaluppsättningen på de bägge sektionerna före
slog utredningen med beaktande av tidigare erfarenheter, att persona
len på studiesektionen huvudsakligen borde bestå av aktiva officerare 
med generalstabskompetens, medan officerarna på historiska sektionen 
skulle vara krigshögskoleutbildade officerare, vilka beretts tillfälle till 
provtjänstgöring och som i samband därmed eller tidigare uppfyllt 
fordringarna för tre betyg i historia för filosofie kandidatexamen. 

För att yttermera stärka den historiska sakkunskapen inom institutet 
föreslogs, att en civil historiker med doktorsgrad skulle ställas direkt 
till den militära chefens förfogande, och att det i den historiska sek
tionen skulle ingå en yngre akademiker med licenciatexamen i historia 
kallad forskningsassistent. 

Biblioteket skulle utgöra en i viss mån fristående sektion och upp-
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byggas på basis av armestabens bibliotek, varifrån dock ett för tjänsten 
vid armestaben tillräckligt referensbibliotek skulle avskiljas för att i 
fortsättningen kvarbliva vid denna stab. 

Vad slutligen den lilla administrativa avdelningen beträffar, skulle 
dess verksamhet, utöver att behandla sedvanliga inre administrativa 
ärenden, närmast bestå i att besvara remisser och frågor från myndig
heter och enskilda rörande traditionsärenden, regementshistoria, mili
tära minnesdagar m.m. 

Slutligen föreslogs, att ett "Militärhistoriska institutets råd" skulle 
tillsättas för att stödja och befrämja institutets verksamhet. Rådet, som 
föreslogs sammansatt av kvalificerade representanter för försvarsstaben, 
försvarshögskolan, UD samt arkiv- och biblioteksväsendet och för den 
historiska vetenskapen, borde främst ha till uppgift att ge impulser, ska
pa kontakter mellan militär och civil forskning samt att granska för 
publicering avsedda arbeten. 

Utredningens betänkande och förslag sändes ut på sedvanlig remiss
behandling. Remissvaren utvisa en principiellt olika inställning till 
frågekomplexet hos militära och civila myndigheter. De militära instan
serna tillstyrkte sålunda i stort sett den historiska sektionens tillkomst, 
även om de med hänsyn till personalläget framhöll svårigheterna att 
avstå personal kvalificerad för detta arbete. Däremot var på vissa håll 
inställningen till studiesektionens tillkomst mera kallsinnig. Man fram
höll, att mycket av det här tänkta arbetet redan åvilade olika staber 
m.m., att det därför kunde bli vanskligt med gränsdragning och att risk
fanns för viss mer eller mindre olämplig inblandning i stabernas ar
betsområden från institutets sida.

Hos en del civila remissinstanser var inställningen närmast den 
motsatta. Där ställde man sig positiv mot studiesektionen, men uttalade 
i stället betänkligheter gent emot den historiska sektionen. Närmast 
var detta föranlett av, att man ej ansåg den föreslagna personalen få den 
fackhistoriska utbildning, som krävdes för att garantera erforderlig 
vetenskaplig halt i deras arbeten. Vad slutligen biblioteket beträffar, 
avstyrktes förslaget av de närmast berörda myndigheterna. 

Dessa remissinstansernas erinringar ledde till att överbefälhavaren i 
sitt yttrande förklarade sig beredd, att i samråd med utredningen och 
berörda myndigheter låta genomföra kompletterande utredningar och 
framlägga därav betingade förslag. 
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Detta blev också Kungl. Maj :ts beslut, och i nådigt brev den 29 
oktober 1959 meddelades öB anvisningar för den fortsatta utredning
en. Härvid var det tre frågor som skulle ägnas särskild uppmärksam
het. För det första borde man undersöka möjligheterna att tillgodose 
behovet av militärhistoriska forskningsresultat genom stipendier till 
enskilda forskare eller genom anslag för bestämda forskningsuppgifter. 

För det andra borde det undersökas, huruvida tillräckliga skäl före
låg för att tillskapa ett särskilt militärhistoriskt organ. 

Om sådana skäl fanns borde man för det tredje pröva, huruvida det 
militärhistoriska organet kunde anknytas till krigsarkivet eller annan 
myndighet och huru gränsdragningen skulle ske mellan organets egen 
studieverksamhet samt den som bedrives vid militära staber m. m. 

Den första av frågorna i dessa direktiv, den om understöd av militär
historisk forskning genom stipendier m.m., torde här böra beröras nå
got utförligare, då den kom att utöva stort inflytande på ärendets fort
satta utveckling. Det kan då till att börja med konstateras, att frågan 
först hade väckts av riksarkivet, som i sitt yttrande över militärhistoriska 
utredningens betänkande och förslag framhöll, att den rent militär
historiska forskningen kunde stimuleras på samma sätt som annan 
historisk forskning, d.v.s. genom anslag från statens humanistiska forsk
ningsråd, vars resurser i så fall borde förstärkas med de medel, som 
skulle erfordras för ett särskilt militärhistoriskt organ. Att detta för
slag sedan inarbetades som en fråga i utredningsdirektiven får väl ock
så anses sammanhänga med, att det överensstämde med statsmakternas 
på senare år allt mer konsekvent genomförda strävan att ej skapa stat
liga arbetsorgan inom sådana verksamhetsområden, där man kan få 
erforderligt arbete utfört på annat sätt. 

Den enligt ovan anbefallda ytterligare utredningen utfördes av en 
arbetsgrupp inom försvarsstaben, och den 21 juni 1961 insände öB 
begärd utredning jämte därpå grundat eget förslag. 

Innan dess hade biblioteksfrågan löskopplats ur sammanhanget som 
följd av nådigt bifall till chefens för försvarsstaben framställning av 
den 13 mars 1961 att få utvidga frågan om sammanslagning av arme
stabens bibliotek med det föreslagna institutet till att omfatta samord
ningen med och mellan alla militära fackbibliotek. 

I övrigt följde ÖB:s förslag i allt väsentligt de av 1958 års militär
historiska utredning uppdragna riktlinjerna. Efter att ha konstaterat, 
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att de av denna utredning klarlagda arbetsuppgifterna måste lösas, 
framhöll öB, att detta borde ske vid en central organisation. I annat fall 
var man nödsakad att placera historiskt sakkunnig personal vid ett flertal 
staber m.m. vilket var oekonomiskt och allt för personalkrävande. 

Inför den redan beslutade omorganisationen av försvarsstaben, vil
ken innebar att denna skulle frigöras från uppgifter, vilka ligger utan
för dess egentliga arbetsområde, vidhöll ÖB utredningens förslag, att 
försvarsstabens krigshistoriska avdelning borde omdanas till ett fri
stående militärhistoriskt institut. En sammanslagning med krigsarkivet 
vore ej lämplig bl.a. på grund av, att detta skulle ge arkivet en annan 
ställning än övriga motsvarande arkiv. Mot en sådan lösning talade ock
så, att krigsarkivet var för trångbott för att inom sina lokaler kunna in
rymma det föreslagna institutet. 

Vad sedan de övriga i utredningsdirektiven framställda frågorna be
träffar, så ansåg ÖB, att det ej var nödvändigt att instruktionsmässigt 
uppdraga en mera preciserad gränslinje mellan "utrednings- och studie
avdelningens" ( av utredningen kallad "studiesektionen") verksamhet 
och den verksamhet av liknande slag, som bedrives vid högre militära 
staber m.m. Det mesta arbetet vid avdelningen kunde nämligen beräk
nas bli "beställningsarbeten", utförda efter framställning av försvars
staben och försvarsgrenscheferna m.fl., och i de fall, där institutet 
självt tog initiativet till utredningar, förutsattes, att samråd skulle tagas 
med vederbörlig försvarsgren före arbetets egentliga igångsättande. 

I enlighet med direktiven ägnades i öB:s utredning frågan om 
möjlighet att tillgodose behovet av militärhistorisk forskning genom 
stipendier m.m. en ytterligare undersökning. Kontentan därav blev, att 
detta system ej kunde förordas. För att utvälja arbetsuppgifter, utlägga, 
leda och nyttiggöra utförda arbeten ansågs det alltfort erforderligt med 
viss basorganisation, enär dessa uppgifter i annat fall måste åläggas 
annan avdelning (motsvarande organisation). För nödvändigheten av 
en dylik basorganisation talade också det förhållandet, att civila forskare, 
som mer eller mindre sakna militär insikt, måste äga tillgång till mili
tärhistorisk expertis, med vilken samråd kan äga rum icke blott vid 
igångsättandet av visst arbete utan även under arbetets gång. 

Vad organisationen beträffar föreslog ÖB av ekonomiska skäl ett 
par nedprutningar i utredningens förslag, men framhöll samtidigt, 
att den av honom föreslagna personalen begränsats till ett absolut mi-
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nimum samt att det av denna orsak var nödvändigt med höga kvalifika
tionskrav på personalen. Detta var även nödvändigt för att garantera 
fullgoda arbetsresultat. 

Slutligen biträddes, ehuru med smärre ändringar beträffande urvalet 
av ledamöter, utredningens förslag om inrättande av ett "Militärhisto
riska institutets råd''. 

I remissbehandlingen möttes öB:s förslag på sina håll av hård kritik. 
Medan den organisation, som man väl får anse vara den främsta 

företrädaren för den historiska vetenskapen i vårt land, nämligen 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademin, tillstyrkte ÖB:s 
förslag och för sin del framhöll det som uteslutet, att man med hjälp 
av tillfälligt engagerade stipendiater skulle kunna nå samma resultat 
som genom en planmässigt bedriven verksamhet med fast anställd och 
tekniskt skolad personal, intog de hörda arkivmyndigheterna rakt mot
satt ståndpunkt. Att riksarkivet gjorde detta, är med hänsyn till dess 
ovan relaterade yttrande över utredningens förslag, rätt naturligt. Men 
överraskande var att krigsarkivet, som i sitt yttrande i första omgången 
anfört, att arkivet i stort sett ej hade något att erinra mot upprättandet av 
ett fristående militärhistoriskt institut, nu hade en helt annan inställ
ning. Under hänvisning till det nya läge, som uppstått genom att möj
lighet hade yppats att bekosta den militärhistoriska forskningsverksam
heten genom stipendier, avstyrktes sålunda nu helt inrättandet av ett 
militärhistoriskt institut. 

Proposition i ärendet framlades den 17 januari 1962. Om denna kan 
man först i korthet säga, att statsrådet sökt sig fram till en medelväg 
mellan utredningens och öB:s förslag å den ena sidan och de negativa 
remissinstansernas å den andra. 

Efter att ha konstaterat, att det för den svenska krigsmaktens del 
uppenbart behövs utredningar och studier rörande militärpolitiska och 
militärorganisatoriska förhållanden liksom om krigsföringen i förfluten 
tid, föreslog statsrådet, att det med denna huvuduppgift skulle tillsättas 
en särskild enhet eller arbetsgrupp vid militärhögskolan. Dess föreslag
na storlek och sammansättning överensstämde nära med utredningens 
och öB:s "studiesektion" respektive "studie- och utredningsavdelning" 
inom det av dem föreslagna institutet. Antalet befattningshavare före
slogs sålunda bli sex, d.v.s. fyra officerare på aktiv stat och två akade
miskt utbildade befattningshavare. 
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Beträffande den andra stora huvuduppgiften för den militärhisto
riska verksamheten - militärhistorisk forsknings- och författarverk
samhet - ansåg statsrådet däremot, att denna i första hand borde ut
föras med hjälp av särskilda stipendier, forskningsbidrag och dylikt. 
För att biträda med och leda denna verksamhet samt för att utdela 
forskningsbidrag etc föreslogs tillsättande av en särskild delegation för 
militärhistorisk forskning med representanter för försvaret och för ci
vila forskningsinstitutioner. 

I samband med genomförandet av denna nyorganisation borde för
svarsstabens krigshistoriska avdelning indragas. 

I propositionen sades också, att det borde ankomma på öB att i an
slutning till anslagsäskanden för budgetåret 1963/64 inkomma med 
preciserat förslag till organisation och personaluppsättning för den mi
litärhistoriska arbetsgruppen. 

Efter det att statsutskottet i utlåtande den 27 februari 1962 tillstyrkt 
propositionen bifölls denna, som inledningsvis anförts, av riksdagen 
den 9 mars. 

Den 16 i samma månad utfärdades genom Kungl. brev bestämmel
ser för delegationen för militärhistorisk forskning samt föreskrifter för 
utnyttjande av de för budgetåret 1962/63 anslagna medlen. Kunga
brevets bestämmelser om delegationens uppgifter m. m. må här in ex
tenso återges: 

"Delegationen är ett sammanhållande, rådgivande och övervakande organ 
för militärhistorisk forskning. Delegationens huvudsakliga uppgift är att 
medelst anslag i form av stipendier, forskningsbidrag och annorledes inom 
sitt område främja forskning och därmed sammanhängande verksamhet. 
Anslag må i första hand utgivas för forskning avseende krigsföretag m. m. 
under äldre skeden i Sveriges och främmande länders historia. Härvid skall 
nära samarbete åvägabringas med statens humanistiska forskningsråd. Dele
gationen må jämväl efter samråd med chefen för militärhögskolan bevilja 
anslag för forskningsuppgifter avseende aktuella militärhistoriska frågor. 
I verksamhet som nu sagts ingår även att utgiva bidrag för bestridande av 
kostnaderna för tryckning av publikationer m. m. avseende militärhistoriska 
forskningsresultat m. m." 

Vidare stadgades, att delegationen skulle bestå av fem ledamöter 
med personliga suppleanter jämte en sekreterare. Ordförande är chefen 
för Militärhögskolan. Delegationen sammanträder minst en gång i 
kvartalet. 

De ekonomiska föreskrifterna i kungabrevet innebar i korthet, att 
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det under budgetåret 1962/63 anslogs 200.000 kronor för den militär
historiska arbetsgruppens verksamhet och 100.000 kr för militärhisto
risk forskning. I enlighet med vad som utsagts i propositionen, att på
gående arbeten vid försvarsstabens krigshistoriska avdelning skulle av
slutas under en övergångsperiod, innehöll kungabrevet jämväl anvis
ningar om att den personal, som tidigare tillhört denna avdelning, 
under budgetåret fick avlönas av anslaget till den militärhistoriska 
arbetsgruppen. 

I sina jämlikt propositionen den 27 augusti inlämnade budgetäskan
den för den militärhistoriska verksamheten under 1963/64 följde ÖB 
nära propositionens anvisningar beträffande nyorganisationen. Han 
föreslog dock, att den militärhistoriska arbetsgruppen skulle ges en 
ställning inom Militärhögskolan motsvarande den, som de historiska 
institutionerna intar inom våra universitet, Motiven härför var, att den
na organisationsform medger den grad av frihet och ansvar, som den 
militärhistoriska verksamheten behöver äga för fri forskning och för 
direkt samverkan med motsvarande institutioner vid våra universitet, 
utländska krigshistoriska avdelningar m. m., samt med enskilda svenska 
och utländska forskare. Organisationsformen medger också, att chefens 
för militärhögskolan uppgifter beträffande den militärhistoriska verk
samheten i stort kan begränsas till de avsnitt, som mera direkt sam
manhänger med undervisningen. 

Utöver de i propositionen nämnda 6 befattningshavarna, 4 office
rare och 2 akademiker kallade förste och andre militärhistoriker, före
slog ÖB, att det vid institutionen jämväl borde inrättas en arvodesbe
fattning för pensionerad officer. Denne skulle enligt ÖB förslag när
mast ha till uppgift att ombesörja den serviceverksamhet som försvars
stabens krigshistoriska avdelning bedrivit med att besvara traditions
och forskningsfrågor. Något annat organ inom krigsmakten finnes ej 
för denna verksamhet. Vid sidan av detta arbete borde han som sak
kunnig på äldre tiders militära förhållanden biträda de civila forskarna, 
som anlitas för arbeten på äldre tiders militärhistoria m.m. 

I årets statsverksproposition har Kungl. Maj :t i stort sett följt de 
riktlinjer, som uppdrogos för budgetåret 1962/63. De enda förändring
ar, som nu föreslagits, är att den militärhistoriska arbetsgruppen inom 
Militärhögskolan bör organiseras som en särskild avdelning inom hög
skolan och att antalet officerare reduceras från 4 till 3. Att märka är, 
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att statsrådet ej heller tagit upp öB:s förslag om inrättande av en 
arvodesbefattning för pensionerad officer vid avdelningen. Personal
staten föreslås sålunda omfatta två militärhistoriker i högst Ae 27, tre 
regementsofficerare, kaptener eller ryttmästare i Ar 27/25/21 samt ett 
kanslibiträde i Ae 7. En av befattningshavarna i A 27 - militär eller 
civil - bör av Kungl. Maj :t utses att såsom chef leda avdelningens verk· 
samhet. 

För den militärhistoriska forskningen föreslås ett oförändrat anslag 
om 100.000: - kr. 

Synpmzkter på verksamhetens fortsatta bedrivande. 

Först några ord om den valda organisationsformen. 
Det bör då först framhållas, att frågan om st11die- och 11trednings

verksamheten synes ha fått en principiellt sett icke blott acceptabel utan 
även god lösning som nära ansluter sig till utredningens och ÖB:s för
slag. Anknytningen till militärhögskolan är i många hänseenden för
delaktig. Organisationen som egen avdelning är även gynnsam så till 
vida, att den ställer verksamheten i vårt land i en bättre paritet med 
motsvarande arbetsorganisationer utomlands än vad förslaget om ar
betsgrnpp innebar. För det internationella samarbetet är detta mer 
väsentligt, än man kanske är benägen att tro. 

På grund av att det vid militärhögskolan endast finnes en lärare i 
militärhistoria för alla där samtidigt pågående kurser, måste emellertid 
militärhistoriska avdelningens personal biträda vid undervisningen i 
detta ämne och får därigenom sin tid för egentligt studie- och utred
ningsarbete beskuren. Sett mot denna bakgrund ter det sig därför be
klagligt, att Kungl. Maj :t i årets statsverksproposition genom strykning 
av chefsbefattningen ytterligare minskat antalet officerare vid avdel
ningen. Visserligen har chefsfrågan som sådan lösts på ett sätt, som 
måhända kan komma att visa sig lämpligt, men vid en så liten organi
sation som denna, äro de egentliga chefsuppgifterna ej mer betungande 
än att avdelningschefens mesta tid kan ägnas åt det gemensamma arbe
tet. I praktiken medför strykningen av d1efsbefattningen därför en 
allvarlig begränsning av organisationens sammanlagda arbetskapacitet. 
Framhållas bör också att varje minskning av detta slag medför ökade 
svårigheter för en lämplig representation inom avdelningen av de olika 

18 



försvarsgrenarna, varjämte den försvårar en önskvärd cirkulation mel
lan tjänst vid avdelningen och annan stabstjänst eller trupptjänst. 

Vad sedan omorganisationen av den militärhistoriska forskningen 
beträffar, har nyordningen givetvis icke ännu hunnit ge underlag för 
några mer vittgående erfarenheter vare sig i positiv eller negativ rikt
ning. Det enda som redan har kunnat konstateras är, att det torde bli 
nödvändigt med en viss utvidgning av delegationens arbetsområde eller 
också att militärhistoriska avdelningen tilldelas vissa uppgifter som 
sammanhänga med även denna gren av verksamheten. Härmed för
håller det sig på följande sätt. 

Delegationen för militärhistorisk forskning saknar till skillnad från 
övriga forskningsråd någon basorganisation, tHl vilken dess verksam
het lämpligen kan anknytas. 

Enligt ovan citerade föreskrifter för dess verksamhet ( sid 16) har 
delegationen till huvudsaklig uppgift att fördela anslaget för militär
historisk verksamhet till ansökande med hänsyn till olika arbetsprojekts 
vikt och värde. Snävt tolkat kan detta, om delegationen endast ser som 
sin uppgift att pröva inkomna ansökningar om anslag, leda till att 
ämnesvalet helt överlåtes åt enskilt initiativ. Sker så, löper man emel
lertid en uppenbar risk, att vissa problem, som det är av vikt och all
mänt värde att få belysta, ej alls komma upp till behandling. Genom 
begränsning av de. anslag som delegationen får dela ut för enskilda 
arbetsprojekt - f. n. 25.000: - kr/år - synes det även troligt, att 
"fri verksamhet", som den här skisserade formen av verksamheten kan 
kallas, endast kommer att resultera i relativt små och splittrade upp
satser medan monografier kunna beräknas bli sällsynta och större sam
manhängande verk kommer att bli rena undantagsfall. 

Att ett sådant resultat av den militärhistoriska verksamheten ej kan 
anses godtagbart må här belysas med vad professor Sven A. Nilsson 
anfört i 1958 års Militärhistoriska utrednings betänkande ( sid 15-
16): 

"Men fortfarande kvarstår ett behov av att det militärhistoriska institu
tet fullföljer det historiskt inriktade författarskap, som den krigshistoriska 
avdelningen bedrivit. I första hand bör då det nu pågående arbetet med 
Karl X Gustavs krig avslutats, varigenom den tidigare raden av större 
översiktsverk om Sveriges krig torde få anses fullföljd. Men detta innebär 
icke att en fortsatt militärhistorisk forskning skulle sakna arbetsuppgifter. 
Bland angelägna sådana kunna nämnas problemen kring indelningsverkets 
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tillkomst och gradvis skeende förändring, vidare den betydelsefulla men i 
mycket okända process, som sker under 1800-talet i och med omläggningen 
från indelt till värnpliktig arme. 

Sedan Sverige från 1900-talets början dragits in i stor maktspolitikens 
kraftfält, tillkomna en rad andra synnerligen aktuella frågor om militär 
planläggning och militära åtgärder mot bakgrund av det utrikespolitiska 
läget. Ett uppmärksammat arbete av denna typ har den krigshistoriska av
delningen redan utgivit, nämligen studien "Militärt kring 1905", som på ett 
lyckligt sätt kompletterar tidigare forskning rörande unionsupplösningen. 
Från första och andra världskrigen finns åtskilliga sådana uppgifter, bland 
vilka som särskilt angelägen bör framhållas en undersökning av den svenska 
militära beredskapen 1939-45." 

För att den militärhistoriska forskningen skall kunna ge vad man 
bör ha rätt att fordra av den, synes det därför erforderligt, att viss ej 
alltför snävt begränsad del av anslaget kan disponeras för vad jag vill 
kalla "inriktad verksamhet". Detta skulle innebära, att det bör läggas 
upp ett långtidsprogram för verksamheten i fråga och att man sedan 
genom samarbete med universitet, högskolor och enskilda forskare sö
ker få önskvärda arbetsprojekt genomförda. 

Huruvida den sålunda skisserade ledande verksamheten bör ombe
sörjas av delegationen eller ej, synes böra tagas under omprövning. 
Enligt sin instruktion skall delegationen visserligen vara ett "rådgivan
de" organ, när det gäller militärhistorisk forskning, men utvidgandet 
av denna uppgift till att delegationen även skall fungera som basorga
nisation för verksamheten synes stranda redan på det förhållandet, att 
dess medlemmar varken har tid eller anslag nog att fungera på detta 
sätt. Bättre torde därför vara att ge militärhistoriska avdelningen den
na uppgift. Detta behöver ej betyda, att avdelningens personal annat 
än i mindre omfattning sysselsättes med egentlig forsknings- och för
fattarverksamhet. Det egentliga arbetet därmed bör som tänkt kunna 
lösas genom, att avdelningen i samråd med delegationen "lägger ut" 
erforderliga arbeten och därefter biträder anlitade civila forskare som 
militärt sakkunnigorgan. 

När instruktionen för militärhistoriska avdelningen skall utformas, 
synes denna på grund av vad ovan anförts böra få sig följande arbets
uppgifter ålagda: 

1. Verkställa av militära myndigheter beställda utredningar och
studier. 

2. Deltaga i utbildningsverksamheten vid Militärhögskolan.
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3. Fungera som basorganisation för militärhistorisk forsknings- och
författarverksamhet samt i denna verksamhet biträda anlitade forskare 
som militärt sakkunnigorgan. 

4. Besvara från myndigheter och enskilda inkomna förfrågningar i
traditionsärenden. 

Beträffande dessa arbetsuppgifter och möjligheterna att lösa dem 
synes följande ytterligare böra framhållas. 

Avdelningens uppgift att verkställa 11tredningar och st11dier är redan 
klart utsagd i gällande föreskrifter. Denna gren av arbetet har också 
påbörjats och avsatt goda resultat. Den enda svårigheten har varit att 
hinna med vad som begärts. Ett villkor för att arbetet skall ge önsk
värt resultat är en kvalitativt god rekrytering av personalen. 

Deltagandet i tttbildningen vid militärhögskolan har också påbörjats 
genom föreläsningar och ledande av seminarier. På lång sikt tarvas 
emellertid en fastare samordning i detta hänseende mellan det arbete 
som utföres av läraren i militärhistoria och militärhistoriska avdelning
ens verksamhet. Den rationellaste lösningen på lång sikt synes härvid 
vara, att läraren ingår i avdelningen och att denna, såsom ÖB redan 
föreslagit, organiseras på motsvarande sätt som en institution vid civila 
universitet och högskolor med den dubbelsidiga uppgiften att både 
forska och undervisa. 

Vid avdelningen pågår med stöd av nådiga bestämmelser alltfort 
visst arbete på äldre tiders militärhistoria. Detta har närmast till syfte 
att avveckla de arbeten, som redan hade påbörjats av försvarsstabens 
krigshistoriska avdelning. Att lägga ned dessa med allt vad de har dra
git i kostnader och arbetsinsats och alla redan uppnådda resultat i form 
av omfattande arbetsarkiv m. m., synes vara mycket oklok politik. Då 
avdelningens fåtaliga personal numera måste koncentreras till de bägge 
ovannämnda uppgifterna, studier och undervisning, måste emellertid 
slutförandet av de redan påbörjade arbetena på äldre tid ske på för av
delningen minst arbetskrävande sätt, d. v. s. genom utläggning av ar
beten utanför avdelningen i så stor utsträckning som möjligt. Härvid 
kan man till resp. forskares förfogande ställa avdelningens arbetsarkiv 
m. m. Möjligheterna att på detta sätt inom rimlig tid få allt önskvärt
arbete utfört måste dock tyvärr bedömas vara begränsade. Det synes
fördenskull önskvärt, att avdelningen även efter tillsättning av per
sonal på den nya staten, för viss tid får behålla där nu placerad arvodes-
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personal, som även tidigare varit inkopplad på hithörande arbetsupp
gifter. 

Motiven, varför avdelningen bör åläggas att fungera som basorgan 
för forsknings- och författarverksamhet avseende äldre tid, hava redan 
anförts. 

Vad slutligen uppgiften att besvara förfrågningar i traditionsärenden 
beträffar, så synes den tyvärr ha blivit bortglömd i 1962 års riksdags
beslut. Ett faktum är dock, att militärhistoriska avdelningen alltfort 
måste fortsätta den servicetjänst på detta område, som tidigare ombe
sörjts av försvarsstabens krigshistoriska avdelning. I annat fall måste 
denna uppgift instruktionsmässigt läggas över på en annan institution. 
Belysande för detta förhållande är, att avdelningen under år 1962 
skriftligen besvarat ett 60-tal frågor av denna art vartill kommit ett 
stort antal frågor, vilka kunna besvaras direkt vid telefonsamtal eller 
personliga besök. 

När man går att jämföra dessa uppgifter med den personal, som 
ställts till förfogande härför, kan man först konstatera, att proposi
tionen på ett glädjande sätt tagit fasta på kvalitetskraven på avdelning
ens personal både beträffande civila historiker och officerare. Här får 
man nu för första gången fram ett verkligt arbetsteam, som bör kunna 
åstadkomma ett högklassigt arbete, vilket kan förväntas avsätta goda 
resultat. 

Däremot måste man beklaga, att antalet befattningshavare tillmätts 
så knappt. Beaktas bör, att alla grenar av verksamheten måste bygga på 
omfattande och ofta långsiktiga förberedelsearbeten för att kunna ge 
avsett resultat. Sålunda erfordras en krävande uppföljning av nyutkom
men militärhistorisk litteratur i form av böcker, tidskrifter - både 
civila och militära - samt tidningspress. Detta uppföljande måste 
fördelas på flera befattningshavare för att ej bli alltför betungande. 
De härvid vunna upplysningarna skola sedan inrangeras i ett flertal 
kartotek, såsom register över böcker - även innefattande vad olika 
recensenter haft att säga -, sakregister över tidskriftsartiklar samt 
klippsamling av tidningsartiklar, de bägge sistnämnda ämnesvis upp
lagda. Som ett exempel på denna gren av arbetet må omnämnas, att 
det vid avdelningen f. n. samlas allt som publiceras om de svenska 
FN-förbandens verksamhet. En gång i framtiden kommer det att bli 
aktuellt att skriva om detta. Vidare erfordras ett register över gjorda 
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utredningar, även innefattande sådana förfrågningar i traditionsären
den som visat sig återkomma eller kunna väntas göra detta. 

För att inte den rent rutinmässiga delen av hela detta "förberedelse
arbete" allt för mycket skall betunga den personal vars huvuduppgift 
dock är studier, utredningar och undervisning, vore det i hög grad 
önskvärt att avdelningen kunde erhålla den redan begärda officeren i 
arvodesbefattning. På grund av sin förtrogenhet med kartoteken och då 
han kan bindas till avdelningen för längre tid, blir denne officer dess
utom väl skickad att besvara huvuddelen av inkomna "rutinförfråg
ningar". 

Omfattningen av det övriga arbetet motiverar mer än väl, att antalet 
övriga officerare blir 4 som ursprungligen fastställts och ej 3, som 
årets statsverksproposition föreslår. I detta sammanhang bör man också 
beakta, att officerspersonalen, som ju förutsättes återgå till annan tjänst
göring efter några års tjänst vid avdelningen, ej bör tillsättas på en 
gång utan efter hand. Först genom ett sådant förfaringssätt kan denna 
personal beredas tillfälle att smälta in i och utvecklas inom en arbets
gemenskap som denna med dess i mångt och mycket särpräglade arbets
metodik, vilken i väsentliga hänseenden skiljer sig från övrigt militärt 
stabsarbete. 

Avslutningsvis synes det kunna sägas, att det militärhistoriska arbe
tet i vårt land genom den nu fastställda organisationen erhållit en mer 
tidsenlig organisation, och att dess målsmän med förtröstan kunna se 
framtiden an och gå till sina stimulerande arbetsuppgifter med glädje 
och förtröstan. Vad som återstår att rätta till är endast mindre "skön
hetsfläckar", vilka lätt böra kunna avhjälpas. 

SUMMARY 

In March 1962, the Government decided upon a reorganization of the research 
activities carried out by the Defence Staff in the field of military history. The 
department for research projects in this field was transferred to the Royal Mili
tary College. The new organization includes three officers, two military histori
ans, and a secretary. The department is responsible for historical studies and 
investigations as well as for research work of current interest. Its officers and 
historians will also teach military history at the Royal Military College. A 
permanent committee of officers and historians has been organized for promo
tion of research projects especially in regard to older times. 
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The author points out the reasons for a reorganization and describes in detail 
how the new organizations was formed. He discusses the future activities compa
red with available means. According to the author's judgement the new orga
nization is well adapted to its purpose. An increase of the staff is desirable and 
also better coordination of the department's as well as the permanent committee's 
activities. 
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TYSKT ANFALL MOT JÄMTLAND OCH 
HÄRJEDALEN 1943 ? 1

Av HERMAN MDLLERN 

I 1962 års upplaga av "Aktuellt och historiskt" lämnades en redo
görelse för den del av den tyska "Operative Studie Schweden" -
"Operation Il" - som avsåg ett under vissa militärpolitiska förutsätt
ningar från Norge utgående anfall genom sydvästra Dalarna och Värm
land, samt hur man på svensk sida hade berett sig för att möta en sådan 
offensiv.2 

Redogörelsen fortsättes nu med den del av den tyska studien -
"Operation I" - som avhandlade ett under samma förutsättningar 
från Trondheim-Röros ansatt anfall mot och genom Jämtland och 
Härjedalen. 

Det finns ingen anledning att här belysa principerna för försvaret 
av de båda nämnda landskapen, eftersom de i allt väsentligt överens
stämma med vad som i "A o H 1962" angavs för gränsförsvaret i 
Värmland och Dalarna. 

Däremot kan det ha sitt intresse att något närmare studera möjlig
heterna att genomföra "Operation I" enligt general v. Schells studie, 
eller med andra ord att företaga en kritisk granskning av densamma. 

I 

GENERAL v. SCHELLS STUDIE 
AV "OPERATION I" 

( Sammanfattning Se kartskiss 1. ) 

Chefen för 25. pansardivisionen, generallöjtnant A. v. Schell, som 
den 10. februari 1943 hade fått sig förelagt att utarbeta den operativa 
studien, kunde redan i slutet av mars inlämna densamma till sin upp
dragsgivare, general v. Falkenhorst (W. B. Norwegen) ,3 

Han inledde studien med ett resonemang om och ett bedömande av 
de operativa möjligheterna och anförde därvid i huvudsak följande 
synpunkter. 
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Rent geografiskt sett delades, sedan riksgränsen passerats, det aktuella 
operationsområdet på djupet av sjösystemen vid och söder om Öster
sund, och mot detsamma ledde från Norge endast ett fåtal för större 
truppförband användbara vägar. Från Trondheim fanns en samman
hängande landsvägsförbindelse över Stjördalshalsen och Levanger mot 
gränsen med direkt fortsättning i Sverige över Skalstugan. En sydligare 
väg följde järnvägen österut till Meråker.4 Från Röros österut ledde 
en väg med anslutning till det svenska vägnätet i Härjedalen. Men 
inte förrän man nått fram till Östersund och trakten söder om Storsjön 
blev vägnätet rikare. Därifrån gick ett flertal vägar i väst-östlig rikt
ning. Dessa skulle, ansåg v. Schell, visserligen komma att uppställa en 
del besvärliga problem, men å andra sidan skulle de under alla för
hållanden medge den anfallande stor operationsfrihet. Det gällde där
för närmast att slå sig fram till Östersundsområdet för att nå detta 
övervägande gynnsamma vägsystem. 

Med hänsyn till de över riksgränsen ledande landsvägarna var det, 
ansåg generalen, både lämpligt och önskvärt att redan från början an
falla med tvenne starka stridsgrupper, en genom Jämtland och en ge
nom Härjedalen. 

I de jämtländska gränstrakterna medgav dessutom de till förfogande 
stående vägarna, att en där ansatt stridsgrupp uppdelades på två för
stärkta regementsgrupper. Den ena skulle slå fram längs järnvägen 
över Storlien, medan den andra ( den norra) finge begagna sig av 
landsvägen över Skalstugan. Även om den nordjämtska terrängen er
bjöd relativt begränsade möjligheter till ett ingripande från svenska 
stridskrafter var det i alla händelser av vikt att trygga stridsgruppens 
norra flank. Uppgiften kunde lösas genom att man över sjön Anjan 
samt vidare norr och öster om Kallsjön disponerade en lättrörlig, mind
re styrka utrustad med bro- och överskeppningsmateriel. 

Det räckte emellertid inte att anfalla endast med dessa båda rege
mentsgrupper. Man måste också gardera sig mot oförutsedda händelser 
genom att bakom anfallsförbanden hålla en reserv. Och därtill krävdes 
ytterligare en regementsgrupp. General v. Schell kom därför till den 
slutsatsen, att anfallet mot Jämtland fordrade en hel infanteridivision. 
Men inte heller den kunde ensam lösa primäruppgiften. Sedan divisio
nen genombrutit det svenska gränsförsvaret och därvid engagerat hu
vuddelen av de svenska försvarskraf tema i ett försvar västerut, tänkte 
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"Operation I" 



sig v. Schell, att man skulle landsätta fallskärmstrupp ( omkring en 
bataljon) vid Mattmar och att denna trupp skulle gå till anfall mot 
Järpen, d. v. s. i ryggen på försvararen. Alternativt skulle fallskärms
truppen kunna grupperas till försvar av det viktiga sjöpasset vid Ytter
ån och hålla detta öppet för divisionens fortsatta framryckning mot 
Östersund. Ytterligare ett förband fallskärmsjägare (två bataljoner) 
krävdes för att taga och försvara flygfältet vid Östersund (på Frösön). 
Avsikten därmed torde ha varit dels att förhindra svenska flygstrids
krafter att utnyttja fältet, dels att förbereda dess användning av det 
tyska flyget i ett senare skede. 

General v. Schells bedömande utmynnade i ett behov av trupp för 
anfallet mot Jämtland om en infanteridivision, en stormartilleridivision, 
en pionjärbataljon med brokolonn och stormbåtar, ett par vägbyggnads
förband, ett fallskärmsregemente samt ett antal flygförband av skilda 
slag. 

Upp gift en för strids gruppen ( = anfallsdivisionen) formulerades av 
v. Schell så: "Stöter fram längs järnvägen och landsvägen (här kraft
samling) närmast till Järpen och därefter norr om Storsjön till Öster
sund. En lättrörlig styrka med överskeppningsmateriel ansättes över
Anjan, norr och öster om Kallsjön mot Järpen. Vid rätt avpassad tid
punkt skall fallskärmstrupp ( en bataljon) landsättas vid Mattmar för
att hålla passet vid Ytterån öppet för divisionen, samt på flygplatsen
vid Östersund ( omkring två bataljoner) .

Från trakten av Mattmar spaning söderut väster om Storsjön. 
Divisionen kommer från trakten av Östersund att framrycka vidare 

österut söder om Indalsälven." 
Det framgår av uppgiftens formulering, att generalen frångått den 

alternativa uppgiften för fallskärmsbataljonen, nämligen att anfalla 
västerut mot Järpen. Han har tydligen ansett det vara viktigare att 
hålla sjöpasset vid Ytterån. Och det är säkert ett ur tysk synpunkt riktigt 
bedömande. Om försvararen hade lyckats avbryta järnvägs- och lands
vägsförbindelserna vid Ytterån ( vilket också med all säkerhet hade 
blivit fallet, om så erfordrats), skulle den anfallande kommit att ställas 
inför besvärliga problem och divisionens fortsatta framryckning avse
värt fördröjts. 

Så långt v. Schells bedömande av anfallsoperationen mot Jämtland. 
Från trakten av Röros skulle enligt studien en andra stridsgrupp 
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anfalla längs den därifrån ledande, enda vägen mot Härjedalen för att 
närmast taga området söder om Storsjön (i Jämtland). General v. 
Schell hade ( efter kartstudier) funnit, att det fanns ännu en väg som 
ledde mot samma område. Men den började först vid Ljungdalen 30 
km öster om riksgränsen. Om det vore möjligt, skrev han, att här 
framföra ett lättrörligt förband ( omkring en motorcykelskyttebataljon) 
skulle en stor framgång vinka. Och det är nog riktigt. Han framhöll 
därför betydelsen av att söka fastställa framkomstmöjligheterna inom 
det aktuella området, d. v. s. i fjällen väster om Ljungdalen på båda 
sidor gränsen. 

Enligt föreliggande underrättelser, sades det vidare, var vägen från 
Röras österut på den svenska sidan inte så starkt säkrad som den norra 
mot Järpen. A andra sidan menade v. Schell, att man vid ett anfall mot 
Härjedalen måste anfalla med stridsgrupper bakom varandra, eftersom 
man endast hade en enda väg till förfogande och avståndet till första
handsmålet var större än för den jämtländska stridsgruppen. Men sedan 
man nått detta mål i trakten av Asarna gavs det ett flertal möjligheter, 
dels rakt österut mot Sundsvall, dels norr ut mot Östersund. Framför 
allt med hänsyn till de långa avstånden syntes det ändamålsenligt och 
nödvändigt att från Röras ansätta ett motoriserat förband. Uppgiftens 
omfattning krävde en modern pansardivision. Och från densamma 
kunde ledningen av hela anfallsoperationen ( d. v. s. inklusive Jämt
land) vid behov avdela en rörlig reserv. Men pansardivisionen med 
sina många tunga fordon av skilda slag krävde, att vägbyggnadsför
band ställdes till förfogande. Dessutom måste den understödas av flyg
stridskrafter. 

För pansardivisionen formulerade v. Schell 11ppgiften så: "Bryter 
igenom från trakten av Röras längs vägen och tager i första hand Rä
tan-Asarna. Ett lättrörligt förband skall ansättas över Ljungdalen längs 
Ljungans övre lopp. Vidare framryckning österut längs Ljungans nedre 
lopp mot Sundsvall avses. Spaning i denna riktning från trakten av 
Rätan samt norrut mot Östersund är viktig." 

Sedan området vid och söder om Östersund hade nåtts, bedömde 
v. Schell, att förutsättningar skapats för att lösa huvuduppgiften. Ty
väster om detta område fanns vägar till förfogande varken från norr
mot söder för landstigna allierade trupper eller från söder mot norr
för de svenska stridsgrupperna kring Stockholm och vid Vänern.
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Fältjägare i 

fjällterräng 

Hur operationerna i fortsättningen skulle komma att förlöpa för de 
båda anfallsdivisionerna berodde naturligtvis på lägets utveckling. En
ligt generalens mening skulle förbanden emellertid fortsätta framryck
ningen österut, varvid infanteridivisionen kunde tänkas behöva avdela 
trupp för att regla av norrut och trygga sin öppna flank. 

Hade allierade stridskrafter landstigit i Nordnorge och trängt in i 
Sverige, måste man genom flygspaning söka fastställa deras vidare 
förehavanden, så att erforderliga motåtgärder i tid skulle kunna vidtagas. 

För att inskränka de allierade stridskrafternas operationsfrihet i 
norra Sverige ansåg v. Schell, att landsättandet vid Örnsköldsvik av en 
tysk division från Finland i hög grad skulle underlätta offensiven mot 
Jämtland och Härjedalen.5 

Söderöver hade tyskarna att kalkylera med de svenska stridsgrupper
na kring Stockholm och i trakten av Vänern. 

Vid ett överraskande ansatt och framgångsrikt genomfört anfall från 
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(Foto Lennart Nilsson) 

Fältjägare i 

f jä!lterräng 



Trondheim-Röros trodde sig v. Schell inte behöva räkna med att de 
svenska stridsgrupperna i Vänern-området skulle gå till offensiv mot 
Norge. Tvärtom, menade han, borde de kunna emotse ett tyskt anfall, 
eftersom en tysk division skulle komma att stå emot dem. 

Beträffande de svenska stridsgrupperna i Stockholms-området antog 
v. Schell, att de skulle omgrupperas norrut, därest den svenska krigs
ledningen inte behövde befara någon tysk landstigning i södra Sverige.
För att korsa de svenska planerna skulle därför tyska landstigningar i
trakten av Karlskrona och vid Göteborg verksamt underlätta "Opera
tion I." 6 

Till tyskarnas förfogande stod även en infanteridivision i närheten 
av Oslo. Några möjligheter att redan från början av offensiven insätta 
också denna förelåg inte enligt v. Schells mening. Man kunde, ansåg 
han, i ett senare skede eventuellt omgruppera divisionen till i första 
hand Trondheim för att sedan vid behov sätta in den bakom den ge
nom Jämtland anfallande stridsgruppen. Att sätta in den bakom pan
sardivisionen kunde inte komma ifråga, eftersom den enda vägen från 
Röros helt skulle komma att tagas i anspråk av pansarförbandet. En om
gruppering av Oslo-divisionen till Trondheim skulle kräva lång tid. 
Då emellertid uppgiften för "Operation I" gällde en genombrytning 
till Bottenhavet i avsikt att skapa förutsättningar för ett senare besättan
de av södra Sverige, och då de svenska stridskrafterna i söder måste 
förhindras från att ingripa i denna operation, kunde Oslo-divisionen 
få till uppgift att från trakten av Trysil anfalla mot Malung och Mora
strand. Om ett sådant anfall lyckades, skulle man binda de svenska 
stridsgrupperna vid Vänern, och trupperna kring Stockholm skulle 
berövas sin operationsfrihet. Därigenom skulle den tyska vidare opera
tiva avsikten ( att taga södra Sverige) i hög grad komma att förberedas 
och underlättas. 

General v. Schell ansåg, att man för att binda de svenska försvars
krafterna i Värmland borde gruppera ett polisregemente i trakten av 
Kongsvinger. 

För att med utsikt till framgång kunna lösa den förelagda uppgiften 
var det nödvändigt att förstärka pansardivisionen med stormartilleri, 
pionjär- och vägbyggnadsförband samt ett antal flygförband, vilka för 
vissa uppgifter kunde vara gemensamma med anfallsdivisionen mot 
Jämtland. 
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Såsom sammanfattning av sin studie av "Operation I" angav general 
v. Schell följande: "Genombrytning med en pansardivision från Röros
och en infanteridivision från Trondheim på ömse sidor om Östersund
till Bottniska viken ( Sundsvall och Sollefteå). Infanteridivisionen av
reglar norrut. Anfall med Oslo-divisionen från trakten av Trysil för att
taga Malung-Morastrand. Ändamål: tryggandet av anfallsgruppens söd
ra flank samt inledandet av ett senare besittningstagande av södra Sve
rige ( varvid pansardivisionen kan ansättas norrifrån mot Stockholm) .
En dylik operation anses för fttllt genomförbar med de angivna strids
krafterna." 7 

Tota/behovet av stridskrafter för "Operation I" (utom Oslo-divisio
nen) uppskattade general v. Schell till: 

armestridskrafter 
en infanteridivision 
en pansardivision 
en pionjärbataljon med brokolonn och stormbåtskompani 
en vägbyggnadsbataljon 
en stormartilleridivision 
tre luftvärnsdivisioner ( från flygvapnet) 

flygstridskrafter 
en spaningsgrupp 
två Stuka-gruppers 

tre bomb- (attack-) grupper 
två jaktgrupper 
ett fallskärms- (luftlandnings-) regemente. 

Tillsammans med studien ingav v. Schell även en del förslag till åt
gärder avseende flyg- och markspaning m. m. mot operationsområdet på 
den svenska sidan. Han förutsåg, att en hel del vägarbeten och bro
förstärkningar måste utföras, främst utefter den för pansardivisionen 
avsedda vägen. 

Den 26. maj utgav generalen "Teoretiska gmnder för tttvecklingen 
av ett skandinaviskt stridsförfarande." (Bilaga 1.) 
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II 

KORTFATTAD ANALYS AV DE I DEN TYSKA 
STUDIEN ANGIVNA ANFALLSRIKTNINGARNA 

( Gäller år 1943 rådande förhållanden.) 

På grundval av kartor över Jämtlands och Härjedalens gränstrakter 
mot Norge liksom på mångåriga personliga erfarenheter ( såväl sommar
som vintertid) från dessa områden skall jag här lämna en summarisk 
karakteristik av de vägar och vägriktningar, som kunde ifrågakommit 
vid ett eventuellt tyskt anfall. 

S11lstt1a-Sandvika-1vielen-sjön Anjan-Baksjönäset-Anjehem
Kallsedet-f ärpen: Landsvägen över Sulstua grenar sig vid Sandvika, 
nära riksgränsen. Den norra vägen går först i det närmaste parallell 
med gränsen, som övertväras omkring 5 km norr om Sandvika, och når 
fram till sjön Anjans sydvästspets vid Melen. Från Anjehem, vid sjöns 
östra ände, finns väg norr om sjön över Baksjönäset till ungefär 3 km 
väster om denna plats. Mellan Melen och vägslutet väster om Baksjö
näset saknas väg. Men möjligheter fanns att med stormbåtar eller an
nan båtmateriel överföra trupp antingen den kortaste vägen över sjön 
från Melen för att nå landsvägens början väster om Baksjönäset, eller 
att från Melen sjöledes framföra trupp längs hela sjön till Anjehem. 
I det förra alternativet hade en hel del vägarbeten måst utföras. Sedan 
man väl nått Anjehem, hade man stora landsvägen över Kallsedet och 
öster om Kallsjön ned till Järpen, där denna väg sammanlöpte med 
vägen från Duved. 

Levanger-Sttlstt1a-Sandvika-Skalst11gan-D11ved: Vägen är i hela 
sin sträckning framkomlig för större truppförband. Bebyggelsen i an
slutning till densamma är från Games ( i Norge) och vidare österut 
tämligen gles, varför där endast ges små möjligheter till truppförlägg
ning under tak. Vägen går delvis i fjällbetonad, öppen terräng, vilket 
gör en förflyttning längs densamma mycket sårbar för anfall från luf
ten. Vid ihållande trafik framför allt med motorfordon - måste en 
hel del vägarbeten och broförstärkningar utföras. 

1vieråker-Kopperå-Storlien-Enafors-Ann-D11ved: På norsk si
da slutar landsvägen vid Kopperå. Men en liten byväg leder vidare mot 
gränsen till Tevldalen. Mellan denna by och Storlien saknas varje slag 
av väg och terrängen är svårframkomlig. Endast järnvägen erbjuder 
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(Foto Le1111art Nilsso11) Patl'llll på fjällmyr. 

här vissa, men begränsade, möjligheter att framföra trupp. Vägen från 
Storlien över Enafors och Ann till Duved har närmast ( åtminstone 
väster om Ann) byvägskaraktär. Under gynnsamma väderleks- och 
årstidsförhållanden är den emellertid framkomlig för lättare motor
fordon. Den torde emellertid kräva en tämligen riklig insats av väg
underhållsförband för att kontinuerligt kunna hållas istånd för anfal
lande trupp. Den svagaste delen på hela sträckan utgör den väglösa 
delen väster om Storlien, vilken skulle ha krävt omfattande och mycket 
tidsödande arbeten för att utbyggas till en för motorfordon framkom
lig väg. 

Den förstärkta regementsgrupp, som general v. Schell räknade med 
att ansätta i denna riktning, skulle med all säkerhet ha kommit att avse
värt fördröja infanteridivisionens samlade anfall. 

St11evollen�riksgränsen-Neas dalgång-Ljtmgdalen: Från Stuevol
len leder en byväg fram mot gränsen. Men på den svenska sidan finns 
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Patmlltjänst 

ingen väg alls, endast en gångstig ( för sommarbruk) för här genom 
öppen fjällterräng fram till Ljungdalen. 

Röros-Brekken-riksgränsen-Fjällnäs-Ftmäsdalen-Hede
Vemdalen-Klövsjö: Hela vägsträckan, både i Norge och i Sverige, är 
väl framkomlig för alla slag av motorfordon. Den tunga och ihållande 
trafik, som framförandet av en hel pansardivision skulle inneburit, 
hade emellertid kommit att ställa mycket höga krav på broförstärkning
ar och vägunderhåll överhuvud taget. En alltmera sönderkörd väg skulle 
verkat avsevärt fördröjande på divisionens farmryckning. Eftersom 
vägen endast lämpar sig för enkelriktad trafik, hade även detta förhål
lande otvivelaktigt kommit att verka mycket hämmande. 

Tvärförbindelser och kringgångsvägar. 

Redan en flyktig blick på kartan över det aktuella operationsområdet 
visar, att den anfallande endast skulle ha haft få direkta vägar till för
fogande. ( Se ovan.) Man frågar sig då, i vad mån han skulle ha haft 
möjligheter att genom tvär- och kringgångsförbindelser underlätta sin 
framryckning. 

Ifråga om tvärförbindelser må följande synpunkter anföras. Mellan 
de båda anfallsdivisionerna ( infanteridivisionen mot Jämtland och 

36 



Patmlltjänst, 

pansardivisionen mot Härjedalen) saknades alla tvärförbindelser, om 
man bortser från en del gångstigar genom det vidsträckta fjällområdet, 
vilka torde ha saknat varje som helst praktisk betydelse. Inte förrän 
stridsgrupperna nått fram till sjöarna vid och söder om Östersund -
vid Mattmar respektive Asarna - stod någon genomgående landsväg 
till buds. Divisionerna saknade därför varje möjlighet att ingripa i eller 
ens påverka striderna vid det parallellframryckande förbandet annat 
än indirekt, d. v. s. genom en snabb och lyckad framryckning till Öster
sunds-området. Det torde inte minst ha varit vetskapen härom som 
gjorde, att general v. Schell så starkt framhöll betydelsen av att om 
möjligt framföra ett snabbt förband till Ljungdalen. Om ett sådant 
förband verkligen hade lyckats nå fram till Ljungdalen, skulle det se
dan eventuellt ha kunnat fortsätta över Storsjö-Asarna och vidare väster 
eller öster om Storsjön för att upprätta samband med infanteridivisio
nen, beroende på hur långt densamma kunnat slå sig fram. Men såvida 
inte pansardivisionen med åtminstone sina främsta delar nått Klövsjö, 
förefaller det ganska tvivelaktigt, om motorcykelskyttebataljonen helt 
isolerad kunnat fortsätta sin framryckning på endera sidan om Storsjön. 

Några tvärförbindelser mellan infanteridivisionens båda främsta re
gementsgrupper eller mellan den norra regementsgruppen och det lätta 
förbandet över Melen-Anjan fanns överhuvud taget inte. 

37 



Tvärförbindelserna mellan pansardivisionen och det snabba förban
det över Ljungdalen torde ha saknat praktisk betydelse. Detta omdöme 
gäller såväl byvägen mellan Ljusnedal och Ljungdalen som de öster 
därom befintliga gångstigarna, vilka i flertalet fall endast utgöra di
rekta fortsättningar på en del byvägar. 

När man studerar tänkbara kringgångsvägar finner man till en bör
jan, att dylika brukbara för förband av något större styrka (kompani, 
bataljon) helt saknas. Däremot ges det ett flertal möjligheter (för 
fjällvan trupp) att med smärre styrkor (patruller upp till plutons
styrka) taga sig fram i den helt väglösa f j ällterrängen. 9 

lvieråker-Enafors: Från Meråker (vägslutet i Norge) kunde patrul
ler över Stordal kapell och Kluksdal turiststation taga sig fram över 
gränsen för att därefter med utnyttjande av befintliga gångstigar eller 
genom helt obanad terräng nå Enafors. 

Vägriktningen Enafors-Handöl-Bmmerviken ( söder om Annsjön) 
-Skårrsdalen-Vallbo-Undersåker erbjuder i stort sett samma möj
ligheter som nyssnämnda vägriktning.

Möjligheterna att taga sig fram från Stordal kapell över Klttksdal 
t11riststation-Stor Eriksvollen tt1riststation-riksgränsen-Sylst11gorna 
-Stensdalsstt1 goma-Vålådalen-Vallbo till Undersåker äro ungefär
desamma som för de båda föregående. Men ett val av denna framryck
ningsväg för ett patrullföretag torde av rent praktiska skäl kunna ute
slutas såsom allför vidlyftigt och äventyrligt.

Kringgångsriktningen Kopperå�riksgränsen-norr om Skttrdals
sjön-näset mellan norra och södra Rensjön-gångstigen över Gråsjön 
och vidare mot Ann erbjuder i stort samma möjligheter som de söder 
om järnvägen ovan angivna sträckorna. 

Från Stalltjärnsst11gan över Saxen-Nordhallen till Dttved medger 
visserligen sträckan mellan Häggsjön och Nordhallen god framkomlig
het och är lätt att orientera, men å andra sidan måste en här fram
ryckande styrka (patrull eller större) ganska säkert räkna med, att 
vägen var försvarad. En framstöt här torde därför ha krävt ett starkt, 
eldkraftigt och lättrörligt förband. 

Slutligen kan man också räkna med kringgångsvägar utgående från 
Stalltjämsstt1gan över Saxen mot Bjömänge och Järpen. 

I Härjedalen hade pansardivisionen överhuvud taget inga kring
gångsvägar att räkna med. 
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(Foto Le1111c1rt Nilsson) Fältjägare. 

Om det med stormbåtar utrustade, lätta förbandet över Melen
An jan kunnat föra fram sina båtar till Sundet (vid nordvästspetsen av 
Kallsjön), vilket väl knappast hade inneburit några större svårigheter, 
hade tyskarna fått möjligheter att sjöledes taga sig fram utmed Kall
sjöns västra strand och undvika det svenska försvaret längs landsvägen 
öster om Kallsjön. De kunde då också på detta sätt vid behov ingripa 
exempelvis över Smedjeviken-Änglandsvallens fäbodar eller över 
Huså ( eventuellt Fä viken) för att i någon om än ringa mån lätta 
trycket mot den genom Aredalen framryckande divisionens norra flank. 
Men detta hade naturligtvis kunnat ske endast med frångående av den 
ursprungliga uppgiften att framrycka mot Järpen med det lätta för
bandet. För övrigt skulle ett dylikt företag med säkerhet ha upptäckts 
och erforderliga motåtgärder kunnat vidtagas från svenskt håll. 
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III 

ANF ALLSDIVISIONERNAS FÖRBEREDELSER 

A. 25. pansardivisionen.

Den under våren 1943 under uppsättning varande 25. pansardivisio
nen var med huvuddelen förlagd till trakten närmast nordöst om Oslo 
såsom armereserv. Enligt order skulle den vara färdigorganiserad till 
den 15. juni. 

Angående divisionens organisation och förläggning se Bilaga 2 
och 3. 

Om man här räknar med: att divisionen verkligen varit organiserad 
och fullt utrustad vid angiven tidpunkt, samt att förberedande order 
för "Operation I" utgivits vid ungefär samma tid, hade emellertid föl
jande frågor måst lösas, innan divisionen kunnat stå anfallsberedd i 
utgångsläget vid Röros: Divisionen måste genom utbildning både av 
sina underavdelningar och i sin helhet ha bibragts sådan stadga, att den 
kunnat bedömas vara operationsduglig. 

I fråga om övningar med divisionen har general v. Schell själv upp
givit, att han två gånger hade hållit en tvådagarsövning med hela för
bandet. lo 

General von Falkenhorst hade genom en order 21.6 meddelat, att en 
större övning skulle hållas med pansartrupperna. Avsikten med densam
ma - i vilken även infanteri skulle deltaga - angavs vara att inom 
en större ram göra truppen förtrogen med den av v. Schell utarbetade 
s k  "skandinavientaktiken". (Bilaga 1.) Ledningen av övningen upp
drogs, naturligt nog, åt v. Schell, vilken till 20/7 skulle inkomma med 
tidsplan för densamma. Det angavs dessutom i ordern såsom oriente
ring, att den bästa tiden för större övningar erfarenhetsmässigt var 
mitten av september i södra Norge och något senare i de mellersta de
larna av landet. övningen kom emellertid aldrig till utförande efter 
dessa direktiv, eftersom pansardivisionen redan i slutet av augusti läm
nade Norge. 

Divisionen måste omgrupperas till Röros. 
Omfattande förberedelser för underhållstjänsten hade i god tid måst 

utföras. Dessa hade bland annat måst utgöras av: För divisionens 
marsch till utgångsläget för anfall hade en hel del underhållsanstalter 
behövt vidtagas, bland annat anordnandet av drivmedelsdepåer utefter 
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(Foto Lennart Nilsson) Fältjägare. 

marschvägen. Uppläggning av förråd av ammunition, livsmedel och 
drivmedel så nära gränsen som möjligt. (Röros-Brekken.) För upp
rättandet av underhållsbaser på den svenska sidan hade förnödenheter 
av skilda slag ( främst ammunition och drivmedel) måst hållas i bered
skap för att snabbt kunna framföras. Atgärder för trafikreglering ut
efter den enda och smala vägen, som för divisionen endast medgav 
enkelriktad trafik, hade måst organiseras. Vägbyggnadsförband hade 
behövt insättas både på den norska och den svenska sidan för förbätt
rings- och underhållsarbeten samt för broförstärkning. 

General v. Schell räknade med vägförbättringar och broförstärk
ning på vägarna: Tynset-Röros-Brekken och Röros-Alen-Stue
dal-Nedalen. 

Flyg- och markspaning samt också viss agentverksamhet i Sverige 
hade måst utföras i god tid. 

Allt detta, och säkerligen ännu mycket mera, hade kommit att kräva 
en rundlig tid, hur lång är naturligtvis svårt att säkert avgöra. Men 
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om man förutsätter att allt kunnat genomföras utan allvarligare stör
ningar, synes en förberedelsetid av omkring en månad knappast vara 
tilltagen i underkant. Man skulle då komma till det resultatet, att pan
sardivisionen kunnat stå anfallsberedd tidigast i mitten av juli. 

B. Infanteridivisionen.

Beträffande den i Trondheim likaledes såsom armereserv förlagda
196. infanteridivisionen hade väl förberedelserna gått att genomföra
på väsentligt kortare tid, framför allt därför att divisionen redan prak
tisk taget befann sig i sitt utgångsläge för operationen mot Jämtland.
Men även i detta fall hade åtgärder av liknande slag som vid pansar
divisionen måst vidtagas. Bland annat hade en hel del vägarbeten måst
utföras. Och för övrigt var ju denna division beroende av, när pansar
divisionen kunde vara operationsberedd.

IV 
RYKTEN OM EN ALLIERAD INVASION I NORGE 

Genom en skrivelse 22/6 till OKW orienterade general v. Falken
horst därom, att talrika agentrapporter och diplomatiska källor talade 
om förestående allierade företag mot Norge. Två dagar senare (24/6) 
meddelade OKW, att avsevärda förstärkningar av den brittiska medel
havsflottan tydde på nära förestående operationer i detta område, var
vid man måste räkna med avlastningsföretag på andra håll utefter At
lantkusten. Det anbefalldes därför ökad beredskap för trupperna i 
Norge.11 

Omkring en månad senare (20/7) kunde v. Falkenhorst åter orien
tera OKW om alltmer ökande rapporter om ett invasionsföretag mot 
Norge, varvid tiden angavs till juli-augusti. Det antogs, att de i 
Sverige företagna stora inkallelserna till krigsmakten stod i samband 
med dessa rykten. 

Den 24/7 utfördes det första stora flyganfallet mot Norge, då om
kring 100 brittiska flygplan, fördelade på tvenne ungefär lika starka 
grupper, anföll industrianläggningar vid Porsgrunn och Heröya (110 
km sydväst om Oslo) samt varvsanläggningar i Trondheim. 

Det var ett illavarslande förebud. 
Alla dessa rykten och rapporter från skilda håll gav upphov till en 
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viss nervositet inom den tyska krigsledningen i Norge. Beredskapen vid 
framför allt de till kusternas försvar grupperade förbanden - och de 
utgjorde huvuddelen av alla tyska stridskrafter i Norge - ökades. Vid 
ett flertal tillfällen, då man befarade ett omedelbart förestående inva
sionsföretag, utgavs larmorder. Och undan för undan blevo försvars
anstalterna vid kusten alltmer omfattande. 

Det är i detta sammanhang av intresse att kunna konstatera, dels att 
2 5. pansardivisionen ( såsom armereserv) hela tiden stod kvar inom sitt 
förläggningsområde i trakten av Oslo, dels att inga som helst åtgärder 
för en omgruppering av divisionen till Röros företogs. 

Som här redan tidigare angivits skulle ett tyskt anfall mot Sverige 
utlösas endast under förutsättning av att allierade stridskrafter lyckats 
landstiga i Nordnorge och framtränga in på svenskt område. Även om 
ett allierat invasionsföretag närmast hade haft till mål att taga Nord
norge och huvudkrafterna för den skull insatts t e  mot Narvik, kan 
man knappast tänka sig en dylik operation som ett isolerat företag. Man 
får nog också räkna med, att allierade landstigningsoperationer eller i 
varje fall kraftiga demonstrationer även skulle ha riktats mot andra 
delar av den norska västkusten (bl a mot Bodö, Trondheim, Molde, 
Bergen och Stavanger). Under sådana omständigheter är det mer än 
sannolikt, att tyskarna blivit tvungna att tillgripa sina armereserver: 
25. pansardivisionen (Oslo) och 196. infanteridivisionen (Trond
heim). Om så blivit fallet, skulle de för "Operation I" avsedda strids
krafterna ( just dessa båda förband) inte längre stått till förfogande,
varför den avsedda operationen inte heller kunnat komma till utfö
rande.

Ryktena om allierade invasionsplaner gällande Norge saknade så 
tillvida allt verklighetsunderlag, som man på allierat högsta militärt 
håll bestämt motsatte sig dylika operationer, var gång som Churchill 
framkastade förslag om sådana. Därför finns klara belägg i fältmar
skalk Alanbrooke's anteckningar.12 

Men det torde få anses för säkert, att man på allierat håll medvetet 
lät utsprida dessa rykten för att oroa den tyska krigsledningen och hålla 
densamma i ovisshet om, var slaget verkligen skulle komma att träffa. 
Så var t e fallet före de allierades invasion i Nordafrika i början av 
november 1942, då Hitler in i det sista var absolut övertygad om, att 
det gällde Norge. 
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V 

GRANSKNING AV ANFALLSPLANEN 

A. Läget inom II. militärområdet den 1. j11li 1943.

Vid ifrågavarande tidpunkt hade Il. militärområdets trupper till 
ttppgift att fördröja en över landsgränsen mot Inlandsbanan, från kus
ten mot Norra stambanan och stambanan genom övre Norrland eller 
efter luftlandsättning mot dessa järnvägslinjer framträngande fiende, 
samt att skydda VI. militärområdets södra flank. 

För att lösa uppgiften skulle uppmarschen av fältförbandens huvud
del förberedas till militärområdets västra delar, d v s gränstrakterna 
mot Norge. 

En över riksgränsen anfallande fiende skulle mötas med starkast 
möjliga krafter, och förbindelseförstöring skulle ske i största möjliga 
omfattning. 

Till militärbefälhavarens förfogande stod Il. fördelningen förstärkt 
med jägarförband, pansarvärns-, ingenjör- och signalförband m fl. 

I början av juni hade Il. fördelningen jämte en del kårförband orga
niserats och förlagts för "fördelningsövningar" till trakten av Åre, 
där fördelningen kom att utgöra en högst avsevärd förstärkning av 
täcktrupperna. 

B. Infanteridivisionen.

General v. Schells studie räknade med: en regementsgrupp utefter
vägen Levanger-Skalstugan-Duved-Järpen, ett lätt förband längs 
vägriktningen Melen-sjön Anjan-Kall-Järpen, en regementsgrupp 
efter vägen och järnvägen Stjördal-Kopperå-Storlien-Duved
Järpen samt en regementsgrupp i reserv. Vilken väg denna senare av
sågs att framföras, framgår indirekt av operationsstudien, som angav 
kraftsamlingen längs vägen över Skalstugan. 

General v. Schell angav, att de båda vägarna sammanlöpa vid Jär
pen, vilket förhållande tydligen påpekades på grund av den olägenhet 
ur operativ synpunkt som detta innebar. I själva verket träffas vägarna 
redan vid Duved, ett förhållande som skulle blivit till stor fördel för 
försvaret, eftersom detta kunnat koncentreras till den jämförelsevis 
trånga Åredalen med dess ur försvarssynpunkt mycket gynnsamma 
terräng. 
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Släpning 

Det lätta förbandet över Anjan och vidare öster om Kallsjön torde 
ha varit alldeles för svagt för att kunna anses ha utgjort något allvar
ligare hot i ryggen på de i Aredalen grupperade försvarskrafterna. 

Den i Mattmar landsatta fallskärmsbataljonen, vilken enligt studien 
eventuellt kunnat få till uppgift att anfalla västerut mot Järpen, kan 
inte heller anses ha utgjort någon större fara. Liksom det lätta förban
det över Anjan var fallskärmsbataljonen helt isolerad och hade kunnat 
slås ut eller bindas och därigenom förhindras från att understödja an
fallsdivisionen. Man har goda skäl att räkna med, att divisionen, när 
den nått Duved och därmed fått sin operationsfrihet avsevärt inskränkt, 
skulle ha kommit att invecklas i hårda strider och under alla förhållan
den blivit avsevärt fördröjd i sin vidare framryckning österut. 

Divisionens operationsfrihet hade, som just framhållits, blivit avse
värt begränsad alltifrån vägskälet vid Duved. Förutom att endast en

enda väg därifrån hade stått till förfogande, kommer det faktum, att 
den trånga Aredalen på båda sidor omges av högfjäll ( norr om dalen 
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Mullfjället och Areskutan, söder om dalen Renfjället), en terrängtyp 
föga ägnad för anfallsoperationer med en ej fjällvan infanteridivision. 
Talrika vägavbrott, mineringar och hinder av skilda slag samt befäst
ningsanläggningar gynnade här i hög grad försvaret. Man bör inte 
heller bortse från de goda möjligheterna för företag mot den anfallan
des båda flanker och hans långa och sårbara underhållsförbindelser. 

Det kan väl ifrågasättas, om inte de båda fallskärmsbataljoner, vilka 
avsetts för tagandet av flygfältet vid Östersund (Frösön) hade måst 
insättas till direkt understöd av divisionen och i så fall öster om Järpen 
för att anfalla västerut. Risken med ett dylikt företag är uppenbar. 
Svenska stridskrafter hade från Alsen över Bleckåsen lätt kunnat fram
föras mot Mörsil och därmed i ryggen på fallskärmstrupperna, vilka 
under dylika förhållanden inte hade kunnat genomföra sin understöd
jande uppgift utan i stället invecklats i isolerad strid öster om Järpen. 

C. 25. pansardivisionen.
1. De t  l ä t t a  f ö r b a n d e t.

Även under de allra gynnsammaste förhållanden i fjällen ( sommar
och torrt) torde en framryckning den avsedda vägsträckan ha erbjudit 
så stora svårigheter för ett med motorcyklar utrustat förband, även 
ifråga om underhållstjänsten som måst ombesörjas från luften, att 
truppen vid framkomsten till Ljungdalen knappast varit i stånd att 
omedelbart fortsätta framryckningen landsvägsledes österut över Stor
sjö. Under passerandet av den helt öppna fjällterrängen, sommartid 
dessutom med endast kortvarigt och inte heller fullständigt nattmörker, 
hade truppen varit mycket sårbar vid ett ingripande av svenska flyg
stridskrafter. Om man från tysk sida verkligen skulle ha lyckats rekog
noscera den avsedda framryckningsvägen (vilket,starkt betvivlas), hade 
man med största sannolikhet måst se sig nödsakad att avstå från att 
här föra fram ett motorcykelburet förband. Under dylika förhållanden 
hade det väl inte heller varit troligt, att man i stället satt in ett cykel
buret eller ett fotinfanteriförband (t e en bataljon), eftersom det just 
var förbandets förmåga till snabb framryckning på väg, som skulle 
skänka den "vinkande stora framgång", som general v. Schell talar om. 

Den till synes bästa lösningen av probelemet hade väl varit att i 
Ljungdalen landsätta fallskärmstrupp utrustad med motorcyklar ( eller 
cyklar). Underhållet hade även i detta fall till en början måst ombe-
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Klövj11i11g 

sörjas från luften. Huruvida man på tysk sida hyst några tankar på att 
lösa frågan på detta sätt är svårt att veta. I varje fall finns ingen anty
dan därom i v. Schells studie. Orsaken kan möjligen ha varit den, att 
tillgången till flygburen trupp var alltför knapp. Man hade ju dispo
nerat ett helt regemente för samverkan med den genom Jämtland an
fallande infanteridivisionen. 

Ett lätt utrustat och därigenom lättframkomligt infanteriförband om 
ungefär en bataljon kunde kanske ha tagit sig fram genom fjällterräng
en och berett pansardivisionen ett om än svagt flankskydd. Men det 
skulle ha saknat alla förutsättningar för att genomföra den för det snab
ba förbandet tänkta operativa uppgiften. 

Starka skäl tala sålunda för att tyskarna hade tvingats avstå från 
framryckningen mot Ljungdalen. 

Men därmed hade då också en synnerligen betydelsefull detalj i 
operationsplanen bortfallit. 

47 



2. P a n s a r d i v i s i o n e n.
Man vågar väl förutsätta, att det på svensk sida inte skulle ha saknats

underrättelser om pansardivisionens förehavanden, framför allt inte 
om densamma hade omgrupperats till Röros. Det bör därför inte anses 
för uteslutet - snarare tvärtom - att den svenska krigsledningen kun
nat i viss och ej oväsentlig omfattning hinna förstärka det ganska svaga 
gränsförsvaret i Härjedalen. Men å andra sidan skall här ingalunda 
fördöljas, att ett anfall av en tysk pansardivision mot och genom 
Härjedalen kommit att bjuda på mycket stora, ja till en början kanske 
övermäktiga svårigheter för det uppehållande svenska försvaret. Men 
väg- och brosprängningar, skansar och mineringar samt rörliga förband 
av olika slag kunde nog ändå inte oväsentligt ha bromsat upp pansar-

} divisionens framryckningshastighet. Och sedan erforderliga förstärk
ningar söderifrån anlänt, torde situationen kunnat bemästras. 

VI 
25. PANSARDIVISIONEN LÄMNAR NORGE

Den 21. augusti erhöll von Falkenhorst order om att huvuddelen av 
25. pansardivisionen omgående och "im höchstmöglichen Tempo" skul
le omgrupperas från Norge till kanalkusten i väster (Frankrike). Or
saken härtill var bland annat och främst den, att tyskarnas stort upp
lagda kniptångsoperation "Zitadelle" mot den framskjutande ryska
frontbågen kring Kursk, som igångsattes 5/7, av flera skäl misslycka
des och måste avbrytas redan 1 7 /7. Förband från fronten i väster måste
snabbt skickas österut för att bidraga till stabiliserandet av det upp
komna svåra läget. Men dessa förband måste i sin tur ersättas med and
ra, för att inte västfronten skulle bli för svag.

25. pansardivisionen påbörjade avtransporten från Norge sjöledes
redan 25/8, och de sista delarna lämnade landet 2/9. 

Av de i Norge kvarlämnade delarna av pansardivisionen skulle orga
niseras ett lättrörligt förband, som av maskeringsskäl skulle kallas för 
pansardivision (Pz Div Norwegen). 

Det skulle bestå av: 
ett pansargrenadjärregemente om tre bataljoner 
en pansarbataljon om tre kompanier 
en pansarartilleridivision om 2 batterier 
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Bef ästningsarbete, 



en pansarjägaravdelning om ett stormartilleribatteri och två pansarjägarkom
panier 

ett pansarpionjärkompani samt 
erforderliga (men svaga) underhållsförband. 

Personalen till denna s k pansardivision skulle utgöras av 1 000 
stammanskap från 25. pansardivisionen jämte 4 000 rekryter. Av pan
sarfordon - främst stridsvagnar - tog 25. pansardivisionen med sig 
all modern material, medan den äldre blev kvar i Norge. 

Det ligger i sakens natur, att detta förband - åtminstone till en 
början - var föga stridsdugligt. Dels var ju huvuddelen av personalen 
outbildad, dels var såväl beväpning som annan utrustning allt annat än 
förstklassig. 

I "Tätigkeitsbericht för Monat September 1943" sägs det bland 
annat: "Die Einheiten der Pz Norwegen sind bis zur Zuföhrung von 
Kfz (Kraftfahrzeuge) mit wenigen Ausnahmen nur als Alarmeinheiten 
infanteristisch zu verwenden." 

Sedan 25. pansardivisionen lämnat Norge, saknades därför förut
sättningar för ett genomförande av "Operation I". 

SLUTOMDöME. 

General v. Schell uttalade om "Operation I", att "en dylik operation 
anses för fullt genomförbar med de angivna stridskrafterna." 

Den optimism, som talar ur v. Schells ord, pekar onekligen på en 
fatal underskattning både av det svenska försvaret och av de terräng
och underhållssvårigheter, vilka skulle kommit att möta de tyska an
griparna. Det torde inte få anses för oberättigat att antaga, att den tyska 
infanteridivisionen redan i ett tidigt skede - i varje fall sedan Duved 
nåtts och därmed operationsfriheten starkt inskränkts - skulle ha kom
mit att invecklas i hårda strider med de svenska försvarskrafterna. Des
sa strider skulle ha fördröjt framryckningen så avsevärt, att detta med 
säkerhet hade kommit att radikalt inverka på pansardivisionens opera
tioner. Starka skäl tala för, att pansardivisionen i stället för den avsed
da snabba framryckningen till Östersjökusten (Sundsvall) tvingats in
gripa norrut mot Östersund för att därigenom direkt understöda infan
teridivisionen. Men därmed skulle också hela operationen ha förfelats 
och endast blivit ett slag i luften. Att pansardivisionen, oavsett händel-
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seutvecklingen vid infanteridivisionen, skulle ha företagit en isolerad 
framstöt mot kusten måste anses som otroligt. För att trygga sina un
derhållsförbindelser ( Sundsvall-Röras omkring 400 km) hade divi
sionen säkerligen måst avdela så starka krafter, att divisionen, om den 
nått Sundsvall, inte längre utgjort annat än en mycket försvagad divi
sion. Och att denna skulle varit beredd att slå söderöver mot Stockholm 
är uppenbart orimligt. 

Man kommer alltså till den uppfattningen: att såväl det lätta för
bandet över Anjan som fallskärmsbataljonen vid Mattmar sannolikt 
hade blivit bundna i isolerade strider utan möjlighet att ingripa till 
infanteridivisionens understöd, att infanteridivisionen, när den nått 
Duved, kommit att invecklas i hårda strider i Aredalen, där terrängen 
var särskilt gynnsam för försvaret, att den fallskärmstrupp ( två batal
joner), vilken avsetts för tagandet av flygfältet vid Östersund (Frösön), 
sannolikt hade måst insättas för direkt understöd av infanteridivisionen, 
att det snabba förbandet ( en motorcykelskyttebataljon) genom fjällen 
mot Ljungdalen aldrig hade kunnat sättas in denna väg, att pansar
divisionen möjligen kunnat genombryta försvaret i Härjedalen men 
sedan inte kunnat fullfölja operationen mot kusten, att de för underlät
tandet av hela operationen önskvärda landsättningarna av infanteri
divisioner vid Örnsköldsvik, Karlskrona, ( ev. Hälsingborg) och Göte
borg aldrig hade kunnat ske på grund av det allmänna läget, att den 
s k  "Oslo-divisionen", även om den hade lyckats taga Malung-Mora
strand, inte hade varit tillräckligt stark för att binda tillräckliga svenska 
stridskraf ter och därigenom förhindra att förstärkningar skulle kunna 
sändas norrut ( främst till Härjedalen), att Operation I, om den ut
förts med endast en pansar- och en infanteridivision, blivit ett miss
lyckande. ( Se även Bilaga 1 sid. 4.) 

Som avslutning må anföras de synpunkter på Norge och Sverige som 
generalöverste Alfred J odl ( Chef des W ehrmachtföhrungsstabes) den 
7. november 1943 i Miinchen framförde i ett föredrag för de samlade
riks- och gauledarna.13 

Norge utgjorde, sade J odl, skyddet för Europas nordvästra flank 
med en frontlängd om 2 500 km - eller ungefär lika mycket som 
hela östfronten. Landet var i stort sett endast stödjepunktsartat besatt. 
Svensk järnmalm - omfattande 22 % av Europas hela produktion -
utskeppades över Narvik till Tyskland. Den norska kusten var väl 
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lämpad för fientliga landstigningsföretag i begränsad skala. Operatio
ner i landet var möjliga endast med begränsade stridskrafter på grund 
av järnvägs- och landsvägsnätens ringa omfattning och låga transport
kapacitet samt lättheten att genom bro- och tunnelsprängningar avbryta 
desamma. 

De tyska stridskrafterna i Norge uppgick till 380 000 man. Huvud
delen av de 13 st divisionerna var grupperad till försvar av kusterna, 
och många förband saknade egna transportmedel. Det fanns i Norge 
omkring 1 000 artilleripjäser med mer än 10 cm kaliber insatta i kust
försvaret. Av rörliga reserver fanns endast en infanteridivision i mel
lersta Norge (Trondheim) samt en infanteri- och en pansardivision i 
södra Norge (Oslo),14 

Av de neutrala staterna, sade Jodl, älskade varken Sverige eller 
Schweiz tyskarna. Men Schweiz var helt omringat samt militärt ofarligt 
och skulle inte komma att företaga sig någonting mot Tyskland. 
Schweiz levde av Tyskland, och Tyskland profiterade av Schweiz. 

Med Sverige förhöll det sig på annat sätt. Landet hade under de se
naste åren upprustat kraftigt och hade nu 12 a 14 infanteridivisioner, 
3 a 4 pansarbrigader och några cykelbrigader, tillsammans omkring 
400 000 man. Jodl ansåg, att Sverige vacklade mellan fruktan för 
bolsjevismen och hoppet om engelsk-amerikansk hjälp. Men så länge 
Tyskland spärrade Sveriges sjöförbindelser med England var ingen 
sådan hjälp att påräkna. Skulle emellertid en fientlig landstigning i 
Norge eller Danmark lyckas, då kunde Sverige bli farligt för Tyskland 
- men inte förr.

1 Alla här lämnade uppgifter om tyska militära förhållanden av skilda slag äro - med 
få och redovisade undantag - hämtade ur en från Förenta Staterna erhållen mikrofilm: 
"Microcopy No T - 312, Roll 1041", ingående i "The National Archives of the United 
States Records of German Field Commands, Armies," 

2 Förutsättningen var, att allierade trupper hade landstigit i Nordnorge och med mark-
och flygstridskrafter trängt in på svenskt område. 

3 W''ehrmacht-Befehlshaber Norwegen, 
4 Observera att år 1943 genomgående landsvägsförbindelse saknades över Storlien. 
6 Av i Finland befintliga tyska divisioner torde man endast haft att räkna med 163. (un

der generallöjtnant Engelbrecht) och 169. infanteridivisionerna, vilka båda voro insatta på 
Salla-fronten. Men det allmänna läget för de tyska stridskrafterna i Finland - karakteri
serat av hårda ställningsstrider - medgav med all säkerhet inte någon uttunning av fron
terna, Ett överförande från Finland till Sverige av en infanteridivision var från general v. 
Schells sida ett önskemål, vars förverkligande låg utom gränsen för det möjliga. 

0 Att tyskarna skulle haft mycket små möjligheter att avdela några infanteridivisioner för 
landstigningsoperationer i Sverige i avsikt att underlätta offensiven från Norge torde nedan
stående tablå över vissa viktigare krigshändelser visa, 
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1942, 2 3 okt. 

1943, 

7-8 nov.
31 jan,
13 maj 

Börjar slaget vid El Alamein. Allmän tysk reträtt. 
Allierade stridskrafter landstiga i franska Nordafrika. 
Kapitulerar tyska 6. armen i Stalingrad, 
Kapitulerar tyskarna i Tunis. 

5 juli Börjar den tyska sista offensiven på östfronten. Svåra motgångar och 
stora förluster. 

9-10 juli Allierad landstigning på Sicilien.
3 sept. Brittiska 8. armen landstiger i Italien, 
8 sept. Italien kapitulerar. 
9 sept. Amerikanska 5. armen landstiger vid Salerno. 
Hela året I norra Finland hårda ställningsstrider, 

7 Understruket i originaldokumentet, 
8 Sturzkampfgruppe. 
0 Tyskarna disponerade för "Operation I" inga fjällvana trupper. 
10 Ny Militär Tidskrift nr 2 1961. 
11 9.-10. juli landsteg allierade starka stridskrafter på Sicilien. 
12 Arthur Bryant: The tum of the Tide 1939-1943.
13 Hans-Adolf Jacobsen: 1939-1945. Der zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumen

ten. (Sid 322 och 328,) 
14 Den av Jod! nämnda pansardivisionen utgjorde vid tidpunkten för föredraget i stort 

sett endast ett kaderförband, 

SUMMARY 

In 1943 the German military leaders in Norway made up a plan for an attack 
against Sweden to be carried out if the Allies invaded Scandinavia. According to 
this "Operative Studie Schweden" - "Operation Il" - the attack was supposed 
to start from the region east of Oslo. A report of this plan was published in an 
article, in Aktuellt och historiskt, 1962, together with a survey of the Swedish 
military preparations in Värmland and Dalecarlia. 

The German plans also included an attack - "Operation I" - from Trond
heim-Röros against the Swedish provinces Jämtland and Härjedalen. In this 
article the author discusses the German planning in detail. His conclusion is 
that the plan - "Operation I" - could not have been carried through. The 
available forces, one infantry division and one armored division, were not ade
quate for such a vast undertaking, The German troops had no training nor sui
table equipment for warfare in the rugged Scandinavian mountain terrain. The 
system of roads was thin with few crossways, The divisions advancing in a paral
lel manner would have no direct cooperation before reaching the city of Öster
sund, 150 kilometres east of the horder. The Swedish defence forces were in a 
good position to attack the advancing divisions in the rear, cutting their lines of 
communication. The Swedish forces, adequately equipped and well trained for 
fighting in this terrain, would surely have given the German military leaders 
more problems than they could have coped with. Fortifications of various types at 
strategic points strengthened the Swedish defence, 
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25. Panzer-Division
Kommandeur

Tgb nr 333/43 g K 

Div St Qu den 26. Mai 1943 
30 Ausfertigungen. 

(I översättning.) 

TEORETISKA GRUNDER FöR UTVECKLINGEN 
AV ETT SKANDINAVISKT STRIDSFöRFARANDE. 

Bilaga 1 

Karaktär: Långa, trånga dalar med få tvärförbindelser, dalsluttningarna 
mestadels bevuxna med tät skog och därför ringa framkomstmöjligheter. 

Gmndsats: Där det finns hus på sluttningarna, där finns det också vägar, 
vilka (vid gynnsam väderlek) är framkomliga även för lätta, motoriserade 
trupper. 

Skogarna är p g a dels klippig, dels sumpig mark svårframkomliga! Strid 
därför i dalarna. I dessa vanligtvis vattenrika älvar med stark ström. övergång 
utom på broarna mycket försvårad. I allmänhet är sålunda terrängen mycket 
gynnsam för försvar. 

För den anfallande uppkommer tvång att i dalarna anfalla grupperad på så
dant sätt, som svarar mot truppernas insatsmöjligheter med hänsyn till lokala 
förhållanden. Eftersom dalarnas bredd växlar, måste också den anfallandes grup
pering växla. Om t e  en dal på en sträcka av 10 eller 20 km är så trång, att 
endast ett grenadjärkompani med en pansarpluton och få artilleripjäser kan 
sättas in, så måste också en marschkolonns främsta stridsgrupp sammansättas 
med hänsyn härtill. Men denna förbrukas snabbt. Om man vill vinna fram

gång, så måste man anfalla oavbrutet, dag och natt. Därför måste för att kon
tinuerligt underhålla anfallsrörelsen flera likartat sammansatta stridsgrupper 
under enhetligt befäl grupperas bakom varandra. När den främsta stridsgrup
pen är förbrukad måste den avlösas. 

Gmndsats: Anfallet måste pågå oupphörligt! 
Om dalbredden ändras, så måste också sammansättningen av stridsgruppen 

ändras. 
Eftersom endast få tvärförbindelser finns, men dalvägarna är så smala, att 

ett framförande bakifrån av förstärkningar eller ett tillbakadragande av trupp 
- vilket oftast innebär förflyttning i båda riktningarna, framför allt i fråga om
motoriserad trupp - är omöjligt, så måste en utefter en dalväg insatt marsch
kolonn redan från början göras så stark, att den alltefter dalens växlande bredd
kan anfalla med egna krafter, till dess den når en tvärförbindelse, på vilken en
utjämning (av förband) kan ske med grannkolonner. Därför kommer i de
flesta fall en marschkolonn att ha mer trupp än den i regel kan sätta in. De
för striden inte direkt nödvändiga delarna skola framföras tämligen långt bak
om för att ge stridsgrupperna operationsfrihet samt för att skona folk och ut
rustning och undvika faran från luften.
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Gr1111dsats: Ingen tillfällig indelning i förtrupp och huvudstyrka enligt sed
vanlig ordning. Tvärtom: Flera stridsgrupper (2-4) med lika sammansättning 
under enhetlig ledning, efter varandra med tidsmässigt korta avstånd. Samman
sättningen av stridsgrupperna ändras allt efter möjligheterna att sätta in trupp. 
Marschkolonnens övriga delar framföras med stora avstånd, upp till 20 km, 
förbandsvis sammanhållna och genom långa, språngvisa förflyttningar. 

Där möjligheter erbjudas, skall lokala omfattningar igångsättas! Det är all
tid möjligt, där det finns kringgångsvägar. Särskilt ägnade härför är motor
cykelskyttar med några tunga vapen. Det är mestadeis inte lämpligt med pan
sargrenadjärer på lastbilar. Omfattningen i fjällterräng kräver tid; därför skall 
om möjligt omfattningar förberedas i god tid. Det är viktigt också därför, att 
fienden i de flesta fall håller sluttningarna för att kunna rikta sig mot dal
angriparens flank. Därför gm11dsats: 

a) Omfattningskolonnerna långt fram.
b) I de främsta stridsgrupperna så många pansarfordon som möjligt (strids

vagnar, stormartillerivagnar, självgående lavettage, grenadjärer på special
fordon).

c) Tillräckliga djupavstånd för att inte bakomvarande förband skall dragas
in i strid.

Ett annat medel, som många gånger kan bli avgörande, är för att förhindra 
ett ingripande i flanken: nattanfall och genombrott så djupt som möjligt, oupp· 
härligt! Det är de bakomvarande förbandens sak att hålla eller upprätta sam
band med framförvarande. 

När en stridsgrupp inte längre kan slå sig fram, skall den förbigås eller 
grupperas till försvar åt alla håll, till dess sambandet återupprättats. 

Vid genombrott i skog skall grenadjärer sitta upp på långt fram befintliga 
stridsvagnar eller andra pansarfordon. När känning med fienden nås, auto
matisk avsittning och framryckning till höger och vänster i skogen, tills mot
ståndet är brutet. 

Förbindelse utefter dalvägarna med radio, telefon och ordonnanser. Mellan 
marschkolonner på skilda dalvägar med flyg och radio. Detta är ofta inte ge• 
nast möjligt. Då bör "Sternverkehr" via bakre gemensam radiostation etableras. 

Underhåll: Ofta möjligt endast på enkelspårig järnväg. Då upprättas "Block
system". Kolonner (ammunition och drivmedel) tilldelas såsom framskjutna 
utlämningsplatser och inordnas i marschkolonnen. För uppställning äro orter 
eller bredare dalsträckor lämpliga, om de förfoga över flera vägar. 

Uppställning i grupper i öppen terräng. 

U tbild11in gsanvis11in gar. 

a) Absolut marschdisciplin. Alltid till höger, framför allt under uppehåll. Ut
nyttjande av vägkanter och mellanrum mellan alleträd. Den ena sidan av
vägen måste alltid lämnas fri för ordonnanser. Inte för nära varandra.
(Fordonsavstånd!)

b) Förflyttning med fordon även på dåliga vägar i fjällen vid sidan av dal
vägarna.
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c) Marscher med små stridsgrupper av blandade vapen. Automatiskt anfall
ur marschgrupperingen.

d) Förbigående insats av sådana stridsgrupper.
e) Snabb, ljudlös framryckning i skog och fjällterräng vid sidan av vägarna.

Hålla riktning. Marschkompass. Den tyske soldaten måste göra sig av med
sin rädsla för strid i skog. Dylik framryckning även i mörker.

g) Okänslighet för flankhot.
h) Hårdhet. (Bivackering, utebliven förplägnad m m)

v. Schell

Kort kommentar till den v. Schellska "Skandi11avientaktike11". 

Karakteriseringen av terrängen är på det hela taget riktig och gäller även 
för Jämtlands och Härjedalens västra gränstrakter och framför allt för den 
trånga Aredale11.

När v. Schell framhåller den av terrängen påtvingade nödvändigheten för 
den anfallande att strida i dalarna och grupperad med anpassning till dessas 
längd och bredd, finner man med god kännedom om Aredalen, att just i denna 
den anfallandes främsta stridsgrupp (stridsgrupper) inte kunnat göras särskilt 
stark. v. Schell nämner såsom exempel vid anfall genom en trång dalgång "ett 
grenadjärkompani med en pansarpluton och få artilleripjäser". Den anfallande 
infanteridivisionen hade från och med Duved av terräng- och vägförhållanden 
tvingats till en avsevärd gruppering på djupet och på grund därav kommit att 
utsätta sig för uppenbara risker för företag mot båda de öppna (oskyddade, 
eller i bästa fall endast av patruller svagt tryggade) flankerna. Just detta för
hållande kunde ha givit försvararen starka trumf på hand. 

v. Schell utesluter visserligen inte möjligheten av "omfattningar i fjällter
i-äng". Men han påpekar, att dylika företag är tidskrävande och måste förbere
das redan i ett tidigt skede. 

Därest tyskarna för "Operation I" hade kunnat disponera en av sina bergs
divisioner (Gebirgsdivision) i stället för den avsedda infanteridivisionen, hade 
väl förhållandena blivit gynnsammare för den anfallande. 

Man kan väl i det aktuella fallet våga det påståendet, att en genomsnittlig 
tysk infanteridivision var föga lämpad för operationer och strid i fjällterräng, 
då den saknade såväl utbildning som utrustning för uppträdande i sådan 
terräng. 

General v. Schell gav ju också anvisningar om utbildning för "snabb, ljudlös 
framryckning i skog och fjällterräng vid sidan av vägarna", Vidare sade han: 
"Den tyske soldaten måste göra sig kvitt sin rädsla för strid i skog." Dessa 
uttalanden pekar otvetydigt på sådana brister hos anfallsdivisionen, som skulle 
kommit de skogs- och fjällvana svenska trupperna väl till pass. 

Av här anförda skäl kan man på goda grunder antaga, att ett genombrott 
av Aredalen hade kommit att bli ett synnerligen tidskrävande och taktiskt 
äventyrligt problem för den tyska ledningen. 
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Bilaga 2 
25. PZ DIV (ARMERESERV) 1/7 1943.

Divstab 
9. Pz Rgt

I. bat . . . . 2. komp (lätta strv) 
3. komp (lätta strv)
4. komp (medelt strv)

Il. bat . . . . 5. komp (lätta strv) 

91. Pz Art Regt

I. div ... .
II. div ... .

III. div ... .

146. Pz Gren Rgt.
I. bat

II. bat
147. Pz Gren. Regt

I. bat
II. bat

87. Pz N achr Abt
87. Pz Pi Abt
87. Pz Jäg Abt

6. komp (lätta strv)
7. komp (lätta strv)

tre hatt 10,5 cm haub (vardera 4 pjäser) 
tre hatt 10,5 cm haub (vardera 4 pjäser) 
två hatt 15,5 cm haub (vardera 4 pjäser) 
ett hatt 10,5 cm haub (4 pjäser) 

87. Pz Aufkl. Abt
Feldpost
Ordnungstruppen
Kraftfahrparktruppen
Sanitätstruppen
Verwaltungstruppen
N achschubtruppen

Anm: I slutet av juni hade divisionen blivit helt nyutrustad med tyskt 
artilleri och handvapen. Den hade fått mer än 1 000 lastbilar och 
andra motorfordon. 
Dess styrka uppgick till 21 000 man.

Den hade av stridsvagnar: 
7 Mark II, 41 Mark III, 16 Mark IV, 40 Hotschkiss (franska), 15 Suo
mas (franska), samt 15 stormartillerivagnar. 
Genom ytterligare tillförsel i juli ökades antalet tyska stridsvagnar till: 
14 Mark II, 62 Mark III, 26 Mark IV. 
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Bilaga 3 

25. PZ DIV GRUPPERING 1/7 1943

Divstaben . , ................ . 
9. Pz Rgt Staben , ........ . 

Jessheim (nordöst Oslo) 
Trandum 

L bat ......... . 
II. bat ......... . 

146. Pz Gren Rgt Staben .... . 
II. bat ......... . 
I. bat ......... . 

Bogstad (sydväst Oslo) 

Huseby 
147. Pz Gren Rgt Staben .... . Eidsvoll (nordöst Oslo) 

L bat ......... . 
IL bat ......... . 

91. Pz Art Rgt Staben . , ... .
IL div ....... , .. 

III. div ......... . 
L div 

Hamar 
Elverum 

Romnes 

196. I D (Trondheim)

340. Infrgt (tre bat)
362. Infrgt (tre bat)
233. Artrgt

L div: 1. batt om 4 st 10 cm kan
2. batt om 4 st 7,5 cm kan
3. batt om 4 st 7,5 cm kan

II. div = L div

233. Pz Jäg Abt
233. Aufkl Abt
233. Nachr Abt
233. Pi Abt
233. Feldpost
233. Ordnungstruppen
233. Kraftfahrparktrupp,en
233. Veterinärtruppen
233. Sanitätstruppen
233. Verwaltungstruppen
233. Nachschubtruppen

Bilaga 4 



Bilaga 5 ORGANISATION AV OCH UTRUSTNING MED TUNGA VAPEN VID ETT PANSARGRENADJÄRREGEMENTE. (Efter: Oskar Schaub: Aus der Geschichte Panzer-Grenadier-Regiment 12.) 
Ksp 7,5 cm Grk Grk 10,5 cm Ksp tillhö- kan på 7,5 cm 3,7 cm 7,5 cm kan på rande fordon pvkan pvkan infkan lätt tung pansar-fordon lavettage 

Regementsstaben 2 - - - - - -

-
-Regementsstabskomp 1 6 - 3 - -

-

-signalpluton mcordplut pionjärpluton 
I. bat1 

stab och stabskomp - 6 - - - - -

-

-

signalplutonmcordplutsjukvårdsavd1. komp 22 33 2 - 3 - 2 -

-2. komp 22 33 2 - 3 - 2 - -3. komp 22 33 2 - 3 - 2 - -4. tunga komp 6 25 6 3 - 2 - -

IL bat2 

stab och stabskomp - - - - - - - - -

signalpluton mcordplut sjukvårdsavd 5. komp 22 - - - - - 2 - -6. komp 22 - - - - - 2 - -7. komp 22 - - - - - 2 - -8. tunga komp 9 - - 3 - 2 - 4 -

9. kanonkomp3 8 - - - - - - - 6 
Summa pjäser 1158 1136 I 12 I 9 I 9 I 4 I 12 I 4 I 6 

1. Pansrad och med halvbandtraktorer.2. Motoriserad.3. Pjäserna på helbandlavettage.
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Bilaga 6

TYSKA TRUPPER (HÖGRE FÖRBAND) I NORGE 1/7 1943. 

Armeereserven: 

0 rdn "n gspolizei: 

Under uppsättning: 

Under "ppsättning: 
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25. Pz Div ................... . 
196. I D ....................... . 

7. SS-Pol Rgt
Rgtstab .................. . 
I. bat .................... . 

II. bat .................... . 
III. bat .................... . 

27. SS-Pol Rgt
Rgtstab .................. . 
I. bat .................... . 

II. bat .................... . 
III. bat .................... . 

3. SS-Pol Krd Sch Kp

15. SS-Pol Rgt
Rgtstab .................. . 
I. bat .................... . 

II. bat .................... . 
III. bat .................... . 

274. I D (beräknas färdigorg. 15/7)
710. I D
214. I D
269. I D
280. I D ..................... . 
295. I D (beräknas färdigorg. 1/8)
181. I D ..................... . 
702. I D
14. Lw Feld Div .............. . 

199. I D ..................... . 
270. I D ..................... . 
230. I D

Jessheim 
Trondheim 

Trondheim 

Spillum/N amsos 
Narvik 

Oslo 

Halden 
Kongsvinger 
Aukland 

Skarpsborg 

Mysen 
Bergen 

Drammen 
Arendal 
Stav anger 
Bergen 
Förde 

Molde 
Trondheim 
Mo 
Narvik 
Tromsö 
Alta 



"STORMEN FÖR KÖPENHAMN" 

Planen för det svenska anfallet natten till den 11 f ebrttari 
1659 och orsakerna till dess misslyckande 

Av LARS TERSMEDEN 

Vid årsskiftet 1658-59 var Sveriges militära och politiska läge i 
korthet följande. 

Med Ryssland rådde ett nyss ingånget stillestånd. I Polen, där den 
svenska krigföringen gick ut på ett försvar av W eichsels nedre lopp, 
hade den viktiga staden Thorn - låset till detta - efter en långvarig 
belägring av en betydande förbundsarme i december 1658 tvingats 
kapitulera. På huvudkrigsskådeplatsen i Danmark hade i slutet av ok
tober 1658 en holländsk undsättningsflotta brutit den svenska flottans 
blockad av Köpenhamn och därigenom tvingat Karl X Gustav att häva 
belägringen av staden, vars tillfartsvägar mot landsidan nu endast hölls 
spärrade från det svenska lägret vid Brönshöj. Själland i övrigt samt 
Fyen hölls besatta av svenskarna, och från dessa öar pågick hittills 
resultatlösa försök att sätta över trupper på Möen och Falster respektive 
Langeland. En stark förbundsarme hade under hösten 1658 söder ifrån 
trängt in i Jylland, där den svenska maktställningen nu var inskränkt 
till innehavet av fästningen Fredriksodde. På Bornholm slutligen hade 
ett uppror lett till öns frigörelse i december 1658, och i samma månad 
hade den lilla svenska garnisonen i Trondhjem efter två och en halv 
månads belägring tvingats kapitulera. 

För att finna en väg ut ur sitt alltmer kritiska läge hade Karl Gustav 
även tagit diplomatien till hjälp. Efter långvariga förhandlingar med 
England hade i december en engelsk flotta destinerad till Sundet löpt 
ut men på grund av köld och motvind tvingats vända om. Andra under
handlingar hade emellertid lett till, att Holland efter engelska och 
franska påtryckningar avhållit sig från att, som planlagts, under slutet 
av året skicka Danmark ytterligare hjälp. Men till våren var en sådan 
sannolikt att vänta. Detta var allt. Varken England eller Frankrike 
ville riskera ett krig mot Österrike, och till att Sverige krossade Dan
mark ville de heller inte bidra. 
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I detta ytterst trängda läge beslöt Karl Gustav att ta saken i egna 
händer och - ånyo med isens hjälp - med ett enda djärvt drag ställa 
motståndarna inför ett fullbordat faktum. Hans förmodligen alltsedan 
belägringens hävande närda plan på en stormning av Köpenhamn 
skulle sättas i verket. 1 

Köpenhamns försvar 

Köpenhamn hade vid mitten av 1600-talet omkring 25.000 innevå
nare och var sålunda en relativt stor stad. Dess befästningsverk vid tid
punkten för stormningen framgår av skissen, bilaga 1 ( s. 144) .2 Endast 
de inre verken kring Gamla och Nya staden från Slottsholmen till Kastel
let samt de på Kristianshamn* var besatta. De yttre hade utrymts vid 
svenskarnas ankomst i augusti 1658. Ända sedan dess hade man flitigt 
arbetat på att förstärka befästningsverken, och dessa befann sig nu i 
ett förhållandevis gott skick. Kastellet var dock ännu inte utbyggt till 
avsedd styrka. 

Av detaljer, som inte framgår av skissen, må följande nämnas. 
Brygghuset, det kungliga stallet och Lönngången ingick som led i 

Slottsholmens befästningssystem ( se även skissen, bilaga 1, under
bilaga 1 a) . Det förstnämnda var ursprungligen en bastion, som man 
lagt tak på och inrättat till brygghus. Stallets yttervägg utgjordes av 
en kurtinmur, som sammanband Brygghuset och Slottsbastionen. Lönn
gången var en murad täckt bro, som tillika tjänstgjorde som försvars
galleri. Efter svenskarnas ankomst i augusti 1658 hade ett batteri, det 
s. k. Svinebatteriet, uppförts i vinkeln mellan Brygghuset och muren.
Från Lönngångens västra brofäste fanns en nedfart genom vallen till
en väg, som löpte längs strandkanten utanför vallen till Drottningens
trädgård. Nedfarten hade under samma tid spärrats, genom att ett
mindre verk anlagts framför densamma.

Omedelbart framför vattengravarna och vallarna på landsidan samt 
längs strandkanten utanför vallarna (murarna) på sjösidan sträckte sig 
sammanhängande pålverk, s. k. palissader. Vallarna och bröstvärnen 
var på de mest utsatta ställena försedda med allehanda hinder: storm
pålar, järnspetsar, spanska ryttare m. m. När vattnen börjat frysa till, 
hade man upptagit vakar i gravarna och i isen framför de verk, som 
vette mot sjösidan, samt framför de sistnämnda vakarna uppfört ytter-

* Kristianshamn var då en självständig köpstad. 
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ligare en rad palissader. Tvärs över den frusna segelrännan mellan 
Slottsholmens södra udde od1 Kristianshamns västra halvbastion hade 
man för att - utöver genom den här förankrade och infrusna fregatten 
och den bestyckade pråmen - förstärka den svaga punkt i försvaret, 
som rännan utgjorde, dessutom uppfört en palissad. Slutligen hade 
man för att ytterligare försvåra en stormning begjutit vallarna med 
vatten, vilket i den starka kylan gjorde dem ishala.3 

Stadens besättning framgår av bilaga 2. I stort hade den följande 
sammansättning och styrka: 

Sammansättning I Antal man

Rytteri 825 
Fotfolk (avsuttna dragoner), danskt 2.890 
Fotfolk, holländskt 2.000 
Båtsmän, danska och holländska 450 
Kungl. betjänter, drabanter och adliga 

tjänare 150 
Studenter 160 
Borgare 3.760 
Hantverks gesäller 300 
Badbetjänter 115 

Summa I 10.650

På vallarna m. m. stod 343 stycken av olika grovlekar. 

Händelseförloppet 

Sedan beslutet att storma väl var fattat igångsattes förberedelserna 
snabbt. Truppförstärkningar från Sverige och av svenskarna ockupe
rade delar av Danmark fördes under senare hälften av januari och 
början av februari till lägret vid Brönshöj, dit också för stormningen 
erforderlig särskild utrustning och teknisk materiel samlades i stora 
mängder. Svenska avdelningar visade sig så gott som varje natt -
senare även på dagarna - framför staden i syfte att dels rekognosera 
försvarsanordningarna och isens bärkraft, dels genom ständiga "alarm
eringar" skrämma och trötta ut försvararna och hålla dem i ovisshet 
om, huruvida det var fråga om en allvarligt menad stormning eller inte. 

Den 8 februari var förberedelserna slutförda och order utdelade för 
stormningen, som var bestämd att äga rum påföljande natt. I skydd av 
mörkret och under största möjliga tystnad avmarscherade trupperna 
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natten till den 9 från lägret mot staden. Innan stormningen igång
sattes önskade konungen oskadliggöra en bestyckad pråm, som låg 
infrusen i Kalvebodstrands is i de stormande truppernas väg. Företaget 
tog emellertid så lång tid, att han beslöt uppskjuta stormningen till 
följande natt, varför trupperna beordrades återvända till lägret. Natten 
mellan den 9 och 10 februari uppmarscherade dessa åter i närheten av 
staden, men även denna gång måste stormningen uppskjutas, nu be
roende på en av konungen beordrad sista rekognosering av bl. a. vakar
na framför stadens sydfront, som även den tog längre tid än beräknat. 
Först natten till den 11 februari - någon timme efter midnatt -
kunde Karl Gustav äntligen ge signal till storms. Men på vallarna stod 
försvararna eldberedda. 4

I täten på de olika stormkolonnerna framryckte i vita skjortor klädda 
avantgarden. De medförde löpbroar - på vilka de uppisade gravarna 
och de eljest i isen runt staden upptagna vakarna skulle passeras -
stormstegar, handgranater m. m. Därefter följde den egentliga storm
truppen. Bakom denna stod kavalleriet berett att fullfölja stormningen. 

Huvudanfallet riktades över Kalvebodstrands is mot stadens syd
front. Samtidigt framryckte en annan anfallsstyrka över isen mot Kris
tianshamn. En fruktansvärd kanoneld mötte de stormande. Framryck
ningen avstannade efterhand, och elden förorsakade stora förluster 
bland de ute på isen och framför vallarna sammanpackade trupperna. 
Endast på en punkt - framför Gyldenlöwes bastion - lyckades de 
stormande nå ända fram till vallen, resa ett antal stormstegar och 
börja äntra uppför dessa. Ett par man nådde vallkrönet men blev ome
delbart nedgjorda. Friska trupper strömmade emellertid till, och under 
några timmar rasade striden hård och oviss på denna punkt. Försva
rarnas kanon-, musköt- och handgranateld samt från vallarna nedkasta
de föremål av olika slag åstadkom dock en allt större förödelse i de 
framför bastionen hopträngda svenska leden, och från inte hotade 
frontavsnitt skyndade förstärkningar till undsättning. Under tiden hade 
en i isen strax utanför staden infrusen fregatt erövrats, men när kano
nerna på vallarna började spela även över den, hade de anfallande 
tvingats att snabbt dra sig tillbaka. När dagen började gry måste Karl 
Gustav beordra allmänt återtåg på hela denna front. Kvar på isen låg då 
hundratals stupade och sårade - de i vakarna drunknade oräknade -
samt mängder av kringspridd materiel. 
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Även framför stadens västfront hade svenska avdelningar visat sig 
dock utan att göra några allvarligare stormningsförsök. 

Kampen i söder började just avta, när en andra strid blossade upp i 
norr. Det var en från Vartov framryckande anfallsstyrka, som där gick 
till storms. Försvararna lät de anfallande rycka fram ända till den 
uppisade vattengraven, innan de öppnade en förödande kartescheld 
med sina kanoner. Dessutom visade sig de medförda löpbroarna vara 
för korta. I den trängsel, som därigenom uppstod, fick elden en än 
större verkan och de anfallande måste efter några fåfänga försök att 
passera graven dra sig tillbaka, även här kvarlämnande ett stort antal 
stupade och sårade samt löpbroar, stormstegar och annan materiel. 

Sådant var i stora drag det yttre händelseförloppet. Hur såg nu den 
svenska stridsplanen ut? Vilken eller vilka var orsakerna till företagets 
misslyckande? 

Stridsplanen i litterat11ren 

Någon svensk specialstudie rörande stormningen föreligger inte. 
Däremot är den danska litteraturen härom relativt riklig. Flertalet av 
dessa arbeten utgöras emellertid av mer eller mindre populärt hållna 
minnesskrifter med anledning av 250- och 300-årsdagarna för storm
ningen. Endast två synes vara av betydelse i detta sammanhang. Det 
ena är författat av S. A. Sörensen 1881-92. I detta behandlas både 
de danska och de svenska dispositionerna mycket ingående. Det andra 
är en uppsats av F. Askgaard 1959, i vilken stormningen skildras rätt 
ingående, dock med tyngdpunkt på försvararnas dispositioner,5 I övrigt 
har stormningen närmare berörts endast i en del svenska och danska 
historiska och krigshistoriska översiktsverk, främst av A. Fryxell 1843, 
F. F. Carlson 1855, [. A. Fridericia 1894, L. W'-son ivitmthe 1906, 
G. Petri 1928 samt S. Bonnesen 1924-58,6 Av naturliga skäl skildrar
dessa stormningen huvudsakligen endast i stora drag.

På grund av i de flesta fall obefintliga, ofullständiga eller summa
riska källhänvisningar föreligger svårigheter att i detalj fastställa det 
källmaterial, som de nämnda författarna har utnyttjat för sina respek
tive framställningar av den svenska stridsplanen, sådan denna direkt 
återges eller indirekt framgår av det skildrade händelseförloppet. 

Fryxells framställning synes huvudsakligen bygga på Erik Dahlbergs 
teckning av stormningen. 7 
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Carlson hade för sin del utnyttjat två samtida brev, ett från Erik 
Dahlberg till generalmajoren Konrad Mardefelt8 och ett från Karl 
Gustav själv till riksamiralen Karl Gustav Wrangel.9 Hans framställ
ning avviker på många punkter från Fryxells. 

Sörensen har såsom antyddes försökt i detalj utreda de svenska dis
positionerna för stormningen. Härvid har han liksom Fryxell så gott 
som helt följt Dahlbergs teckning men även utnyttjat i tryck utgivna 
kopior av Karl Gustavs order för stormningen till några av de befäl
havande officerarna.lo 

Fridericia har liksom Carlson byggt sin framställning av stridsplanen 
huvudsakligen på Dahlbergs brev till Mardefelt men bl. a. också på 
ett år 1670 utkommet arbete om de två svensk-danska krigen författat 
av engelsmannen Roger Manley.11 

Petri stödjer sin skildring på ett helt annat källmaterial, vilket tidiga· 
re presenterats av Munthe, men som denne inte utnyttjat för sin fram
ställning. Det utgöres av Karl Gustavs order för stormningen till de 
befälhavande officerarna12 samt ett antal planer för densamma.1 3 

Petris skildring ger också en i flera avseenden annan och - med 
undantag av Sörensens - mer fullständig bild av främst planen för 
huvudanfallet. 

Övriga nämnda författare bygger eller synas bygga sina respektive 
framställningar av den svenska stridsplanen huvudsakligen på tidigare 
forskningsresultat. De framför emellertid en del egna synpunkter m. m., 
vilka är av intresse i detta sammanhang och därför od(så bli beaktade i 
framställningen. 

Den bild av huvuddragen i den svenska stridsplanen, som framgår 
ur ett studium av den anförda litteraturen, är följande. 

Stormningen skulle igångsättas omkring midnatt. Därvid skulle hu
vudanfallet under konungens egen ledning framföras över Kalvebod
strands is mot stadens sydfront, vars mot sjön vettande befästningsverk 
bedömdes vara svagare än de övriga. I anslutning till huvudanfallet 
skulle en mindre avdelning anfalla och ta de i Kalvebodstrand infrusna 
fartygen i syfte att förhindra dessa att avge eld mot de över isen fram
ryckande trupperna. 

Ett andra anfall under general Gustav Baners ledning skulle från 
Vartov ansättas mot stadens östra del och ett tredje under generallöjt
nant Klas Totts över isen mot Kristianshamns västligaste halvbastion. 
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Klas Tott, 1630-1674, greve, riksråd, 
friltmarskalk, generalg11vernör . .iHålning 
c1v okänd konstnär. Gripsholm. Copy
right Svenska Porträttarkivet. 

G11stav Baner, 1618-1689, friherre, riks
råd, fältmarskalk, ge11eralg11vernör . .Mål
ning (kopia) av okänd konstnär. Ktmgl. 
Livgrenadjärregementet, Linköping. 

Slutligen skulle ett antal mindre avdelningar utföra skenanfall mot 
stadens västra delar. 

Framför de främst stormande brigaderna skulle avantgarden av 
särskilt kommenderat folk framrycka medförande all den materiel, 
med vars hjälp försvararnas hinder och vallar skulle forceras. För att 
synas mindre mot snön skulle folket bära vita skjortor och huvor. 

På en del punkter i denna gemensamma helhetsbild skiljer sig emel
lertid uppfattningarna från varandra. 

Carlson uppger, att huvudanfallet riktades mot Västerport-Brygg
huset, under det att Sörensen och Petri säger, att anfallet riktades mot 
Gyldenlöwes bastion-Brygghuset. 

Samtliga författare är ense om, att det Banerska anfallet igångsattes 
först ett par timmar senare än huvudanfallet. I fråga om anledningen 
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härtill framförs emellertid två olika uppfattningar. Carlson menar, att 
anfallet fördröjdes längre än avsett. Sörensen och Petri däremot hävdar, 
att fördröjningen var avsiktlig. Anfallet skulle igångsättas först sedan 
huvudangreppet mot sydfronten kommit i full gång och dit bundit 
försvararnas styrkor. Även ifråga om Baners anfallsmål är uppfatt
ningarna delade. Fryxell anger Österport, Sörensen Grönlands bastion, 
Petri Kastellet och Askgaard "övergångsstället" mellan Grönlands 
bastion och Kastellet. Carlson liksom Fridericia uttrycker sig mer all
mänt: östra delen av staden respektive mellan österport och Kastellet. 
Sörensen gör emellertid det tillägget, att Baner på grund av felorien
tering i stället anföll Runda kyrkans bastion och Kvarnbastionen och 
Carlson, att Baner "förfelade rätta stället". Uppfattningarna om anfal
lets syfte varierar också. Sörensen hävdar, att detta var "att göra segern 
fullständig eller bryta fiendens sista motstånd". Bonnesen går ännu 
längre och påstår att avsikten var "att bana sig väg in i staden, falla 
de på väst- och sydfronten kämpande danskarna i ryggen och därigenom 
framkalla ett snabbt och grundligt avgörande". Och Askgaard uppger 
t. o. m. att anfallet var avsett som ett andra huvudangrepp. Fridericia
slutligen anser, att syftet kanske var att hindra ett återtåg till Kastellet.

Det Tottska anfallet mot Kristianshamns västligaste bastion uppges av 
flertalet författare ha varit avsett som ett skenanfall. Sörensen anser 
emellertid, att det skulle utföras som en "kraftig stöt" till stöd för 
huvudanfallet och för att dra kanonelden från Kristianshamn bort från 
den egentliga angreppspunkten, i vilket senare Askgaard instämmer, 
dock med framhållande av, att anfallet var en "inledande diversion". 

Även beträffande de punkter, mot vilka skenanfallen mot stadens 
västra delar skulle riktas, är uppfattningarna delade. Fridericia och 
Petri uppger hela frontsträckningen mellan Västerport och Norreport, 
Sörensen Västerport-Helmers skans och Carlson endast Norreport. 

Slutligen råder oenighet om, huruvida den mindre avdelningens 
anfall i anslutning till huvudanfallet riktades mot båda de infrusna 
fartygen eller endast mot fregatten. 

Utöver ett klarläggande av stridsplanens huvuddrag har som ovan 
antytts några författare - främst Sörensen och Petri - sökt tränga 
djupare in i vissa detaljer - de olika anfallsgruppernas sammansätt
ning, de enskilda förbandens uppgifter m. m. Detta gäller i första hand 
huvudanfallsgruppen, men även här är uppfattningarna inte helt över-
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ensstämmande. Även avantgardernas sammansättning och styrka samt 
den materiel, dessa skulle medföra, har varit föremål för undersökning. 
Samtliga uppgifter härpå är emellertid mycket summariska. Endast 
Söremen har sökt närmare påvisa dessa förhållanden. 

Såsom framgått av ovanstående råder bland historikerna inte hel 
enighet ens beträffande den svenska stridsplanens huvuddrag. Planens 
enskildheter har dessutom endast i ringa utsträckning behandlats, och 
i den mån så skett har meningarna gått i sär. Förf. har efter studium 
av tillgängligt källmaterial - delvis redan tidigare utnyttjat av forsk
ningen - funnit, att utöver ett tillrättaläggande av de ovan redovisade 
skiljaktigheterna en ytterligare rekonstruktion av den svenska strids
planen torde vara möjlig. Materialet synes innehålla så många intres
santa upplysningar rörande det dåtida taktiska och tekniska förfarings
sättet vid en stormning, att detta i och för sig motiverar ett försök till 
rekonstruktion av planen i dess helhet. 

Källorna 

Källmaterialet rörande stormningen utgöres av dels en del kvarlevor, 
dels ett antal berättande källor. 

Till den förstnämnda gruppen hör de i svenska riksarkivet förvarade 
planerna för stormningen14 samt ett par i krigsarkivet påträffade.15 
De är alla sinsemellan olika och lämnar alltså faktiska upplysningar 
om den svenska ledningens planer vid den tidpunkt de utarbetades. 
Samtliga är dock odaterade. 

Till ifrågavarande källmaterial hör också Karl Gustavs order "vor 
die sämbtliche Off icirer so vor Kopenhagen gestiirmet" givna i lägret 
vid Brönshöj den 7 februari 165916 men sannolikt utdelade först den 
8. Kopior av denna order till några av dessa officerare, vilka alla stu
pade i stormningen, finns nämligen utgivna i tryck.17 Originalorderna
uppges ha påträffats hos vederbörande efter stormningen. Kopiorna är
samtliga daterade den 8 februari 1659. Som kvarleva får också räknas
en i tryck utgiven kopia av en kunglig svensk order - också i original
påträffad hos en stupad officer - till en av de i stormtruppen ingående
brigaderna angående det kommenderade folk och de "materialier" des
sa skulle medföra framför brigaden.18 Den är daterad i lägret vid
Brönshöj den 8 februari 1659. Motsvarande order bör ha utfärdats till
samtliga brigader, vilka skulle medföra särskild materiel, som en
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komplettering till de ovan nämnda orderna, i vilka det i förekomman
de fall endast talas om "materialier" i största allmänhet. Några sådana 
materielorder har emellertid inte kunnat återfinnas vare sig i koncept 
eller avskrift i riksarkivet. 

De berättande källorna kan indelas i tre grupper: svenska, danska 
och "neutrala". 

De svenska källorna utgöres främst av två brev, det ena skrivet redan 
den 12 februari 1659 från Karl Gustav själv till riksamiralen Karl 
Gustav Wrangel19 och det andra från Erik Dahlberg till generalmajoren 
Konrad Mardefelt, vilket föreligger dels i ett odaterat koncept och dels 
som en tryd(t relation av den 15 februari 1659.20 Därtill kommer den 
tryckta officiella relationen av samma datum.21 

I sitt brev till Wrangel berör konungen inledningsvis den avslagna 
stormningen. Han vill visserligen bagatellisera misslyckandet men för
söker inte alls bortförklara detta, vilket eljest borde ha legat nära till 
hands att göra i ett brev till den vid Fredriksoddes stormning för drygt 
ett år sedan så framgångsrike W rangel. Konungen redogör i korthet 
för de svenska dispositionerna, främst vid huvudanfallsgruppen, samt 
för förloppet i stort av dennas stormning. Vad han säger måste till
mätas ett högt källvärde. 

Dahlberg nämner inledningsvis i brevkonceptet till Mardefelt, att 
han skriver detta för att bemöta fiendens väntade överdrivna segerpro
paganda genom att meddela "sanningen". Han uppger även, att han 
för "förtydligan" samtidigt överskickar en planritning av Köpenhamn, 
som visar, hur bataljonerna var disponerade i den förestående storm
ningen. Därefter följer en mycket ingående skildring av de svenska 
förberedelserna, de båda uppmarscherna nätterna till den 9 och 10 
februari och av stormningens förlopp. Dahlberg deltog själv i plan
läggningsarbetet i egenskap av generalkvartermästarlöjtnant och var 
närvarande under stormningen. I och för sig borde därför de av honom 
lämnade uppgifterna vara av stort källvärde. 

Emellertid föreligger som nämnts brevet även i form av en tryckt 
relation. Denna och konceptet överensstämmer som väntat praktiskt 
taget ordagrant. Endast beträffande inledningen och avslutningen före
kommer vissa skiljaktigheter. Relationens inledning saknar bl. a. uppgif
ten om den överskidrnde planritningen od1 i respektive avslutningar, 
som behandlar de svenska förlusterna, lämnas en hel del inte överens-
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stämmande uppgifter. I konceptet förekommer ett mycket stort antal 
ändringar och tillägg, som klart visar att detta utgjort förlaga till rela
tionen. 

Vad här sagts om förhållandet mellan brevkonceptet och brevrelatio
nen gäller i huvudsak även detta och den tryckta officiella relationen av 
den 15 februari 1659. Denna har dock inte formen av ett brev. Dess 
inledning är också avsevärt omarbetad - även här saknas uppgifter om 
den överskickade planritningen - och uppgifterna i avslutningen om de 
svenska förlusterna anknyter närmare till brevrelationens. 

Frågan är emellertid då, om Dahlberg från början skrivit brevet helt 
privat - Dahlberg och Mardefelt brevväxlade flitigt - eller i medve
tande om, att innehållet skulle offentliggöras. Dahlbergs uppgift i 
brevet om den överskickade planritningen har ju en rent personlig 
adress. A andra sidan pekar brevets klart utsagda syfte ett bemöta 
fiendens propaganda samt dess ingående skildring av händelseförlop
pet på, att det skrevs i avsikt att publiceras som en flygskrift. Det troli
gaste är därför, att Dahlberg skrev brevet i båda de ifrågasatta syftena. 
Detta måste därför som källa principiellt användas med samma för
siktighet som annat propagandamaterial. Kvar står dock, att de i stort 
antal förekommande militära sakuppgifterna är lämnade av en initierad 
fackman. 

Utöver i brevet upptar Dahlberg stormningen till behandling dels 
i sin dagbok22 och dels i en teckning av stormningen.23 

Dagboken föreligger blott i renskrift och har senare utgivits i tryck. 
Den torde ha utarbetats under 1600-talets sista årtionden. Boken stöd
jer sig utan tvekan på samtida anteckningar utom vad gäller en hel del 
mer i memoarform infogade berättelser, vilka med största sannolikhet 
nedskrivits först i samband med utarbetandet.24 Dessa måste därför 
som källor användas med stor försiktighet. Den mycket kortfattade 
skildringen av stormningen har just sådan memoarform. Förutom de 
orsaker, som han anser vara avgörande för misslyckandet, redogör Dahl
berg här dock huvudsakligen endast för sina personliga förhållanden. 

Teckningen slutligen torde ha ritats på 1680-talet. Dahlberg med
förde enligt egen uppgift i dagboken år 1667 till Paris sina teckningar 
från Karl Gustavs krig för att få dem utförda som kopparstick. Sticket 
över stormningen är emellertid som framgår av detsamma gjort i 
Stockholm år 1689. Tedrningen synes vad gäller det rent topografiska 
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Erik Dahlbergs teckning av stormningen. Teckningen Htfördes för Sam11el voll 
P11fendorfs verk om Karl X G11stav sanllolikt på 1680-talet. Staden och dess be
fästningsverk torde Dahlberg ha tecknat efter en av honom själv ritad samtida 
plamkiss (för orienterillg jfr skissen, bilaga 1). Teckningen återger h11v11ddrage11 
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tio11er11a på en mångfald p1111kter felaktig. Det är i första hand komtnären Dahl
berg, so111 här 111ed stor fantasi fört ritstiftet. 
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vara ritad efter en samtida skiss. Den ger en mycket detaljrik bild av 
stormtruppens indelning i attacker och reserver, dessas sammansättning, 
de enskilda brigadernas platser och anfallsriktningar m. m. Denna bild 
skiljer sig emellertid på en mångfald punkter från bl. a. de uppgifter 
Dahlberg själv meddelar i sitt brev till Mardefelt. Det är i första hand 
konstnären, som här med stor fantasi fört ritstiftet. Teckningen måste 
därför utmönstras som källa till stormningen. 

De danska källor, som har betydelse i detta sammanhang, utgöres 
främst av riksrådet Otte Krags dagboksanteckningar, vilka finns be
varade och är utgivna i trydc,25 samt av ett stort antal tryckta relationer 
och skrivelser från Köpenhamn, avfattade dagarna och veckorna när
mast efter stormningen,26 

Krag vistades i Köpenhamn bl. a. tiden oktober 1658-februari 
1659 och förde under denna tid dagboksantedmingar. Dessa är med 
undantag av en del senare i marginalen införda tillägg skrivna dag för 
dag. De fakta Krag meddelar rörande stormningens förlopp bör vara 
synnerligen tillförlitliga, under det att, hans egna slutsatser knappast 
kan tas för gott. 

Flertalet av de tryckta relationerna och skrivelserna från Köpenhamn 
är mycket kortfattade och har knappast något att ge beträffande de här 
aktuella frågorna. Endast två av dem synes i detta sammanhang vara 
av intresse. Den ena är daterad i Köpenhamn den 12 februari 1659 och 
enligt titelbladet översänd av danske konungen till ståthållaren i Slesvig 
och Holstein.27 I vad mån denna relation överensstämmer med den 
skrivelse, som den säger sig återge, har förf. inte haft möjlighet kontrol
lera. Den har dessutom en klart propagandistisk tendens, vilket gör att 
den som källa bör användas med försiktighet. Relationen skildrar med 
undantag av ett fåtal detaljer stormningen endast i stora drag. Den 
andra relationen är tryckt i Köpenhamn den 26 februari 1659 och 
enligt titelbladet sammanställd av fångarnas till protokollet tagna utsa
gor, påträffade svenska skriftliga originalorder ( se s. 69) samt uppgifter 
lämnade av höga och förnäma officerare, vilka själva var närvarande.28

Relationen ger alltså ett intryck av att vara en synnerligen tillförlitlig 
källa. Även den har emellertid en klart propagandistisk prägel och måste 
därför liksom relationen av den 12 februari användas med försiktighet. 
Som förlaga till skildringen av stormningens förlopp i stort har denna re
lation delvis använts, men den senare relationen är härvidlag på många 

74 



punkter avsevärt utförligare. Därutöver innehåller den en mångfald 
detaljuppgifter på de olika attackernas sammansättning och de däri 
ingående brigadernas anfallsmål m. m. Den bild av de svenska disposi
tionerna, som dessa lösryckta, okritiskt sammanställda och i flera fall 
motstridiga andrahandsuppgifter ger, är emellertid minst sagt förvirrad. 
Med all aktning för Karl Gustavs välövade trupper måste konstateras, 
att brigaderna under pågående stormning och i nattens mörker näppe
ligen kan ha störtat sig mot det ena anfallsmålet efter det andra på det 
sätt relationen anger. Den synes i detta avseende fullkomligt sakna 
källvärde. 

De "neutrala" berättande källorna representeras främst av två eng
elska arbeten om de svensk-danska krigen 1657-1660, det ena förfat
tat av Roger Manley29 och det andra av Philip Meadowe.s0 De är 
utgivna i tryck 1670 respektive 1677. Manley var en engelsk militär 
och tjänstgjorde under det andra danska kriget som något slag av sek
reterare hos Hollands ambassadörer i Köpenhamn. Meadowe vistades 
som ackrediterat engelskt sändebud hos Karl Gustav i det svenska hög
kvarteret under det andra kriget' till in på senhösten 1659. Vad de 
meddelar kan därför trots de sena utgivningsåren antas i viss utsträck
ning ha karaktär av förstahandsuppgifter.31 Manleys skildring av själ
va stormningen bygger emellertid huvudsakligen på den tryckta offi
ciella svenska relationen av den 15 februari 1659 samt delvis också på 
den i Köpenhamn den 26 februari 1659 tryckta danska relationen. 
Meadowes skildring är mycket kortfattad och lämnar inga upplysningar 
av värde i detta sammanhang. 

Slutligen må även Theatrum Europa:um nämnas.32 De uppgifter, 
som detta verk lämnar och som här kunde vara av intresse, är emeller
tid tagna ur den nämnda relationen från Köpenhamn tryckt den 26 
februari 1659. 

Sammanfattningsvis är sålunda läget beträffande de berättande käl
lorna följande. I första hand kommer i betraktande Karl Gustavs brev 
till W rangel, Dahlbergs till Mardefelt samt Krags dagboksanteckning
ar. Av dessa måste dock Dahlbergs brev, såsom säkerligen tillkommet 
med syfte att publiceras, utnyttjas med försiktighet. Detsamma gäller de 
båda Köpenhamnsrelationerna. Beträffande relationen tryckt den 26 
februari försvagas också källvärdet av dess uppenbart kompilatoriska 
karaktär. 
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Stridsplanen -- rekonstrltktion 

En rekonstruktion av den svenska stridsplanen måste givetvis utgå 
från kvarlevorna och härvid närmast Karl Gustavs orderserie av den 
7 februari 1659 till de befälhavande officerarna, sannolikt utdelad 
först den 8. Orderna gäller emellertid endast brigader m. m. med 
stridsuppgifter - några order för brigader i reserv och för kavalleriet 
förekommer sålunda inte. De innehåller i detalj gående bestämmelser 
angående framryckningsvägar, eldunderstöd, anfallsmål, samband och 
rapportering m. m. Av orderna framgår dessutom stormtruppens sanno
lika indelning i attacker ( anfallsgrupper eller stormkolonner). 

De i riks- och krigsarkiven förvarade planerna utgöras av olika mer 
eller mindre fullständiga förslag eller utkast till den svenska stormtrup
pens indelning i attacker och reserver, i dessa ingående brigader m. m. 
samt de senares tilldelning av för stormningen nödvändigt materiel och 
utrustning med för dennas handhavande särskilt kommenderat folk. 

En av de i riksarkivet förvarade planerna ("plan 1") överensstäm
mer så gott som helt med orderserieri av den 7 februari, till vilken den 
torde ha tjänat som förlaga. Den ger dessutom klart besked om indel
ningen i attacker och redovisar även de i reserv stående brigaderna vid 
dessa. 

I en annan av dessa planer ("plan 2") en schematisk teckning 
över de två i huvudanfallsgruppen ingående attackernas brigader och 
de bakomstående brigaderna i reserv jämte kortfattade order för var 
och en av dessa - hänvisas på flera ställen till bl. a. "ihrer gestrigen 
ordre", "ihrer vorigen ordre" och liknande. Detta måste förutsättas 
syfta på de nämnda orderna av den 7 februari utdelade den 8. Denna 
plan bör därför ha uppgjorts den 9. De kortfattade orderna överens
stämmer med undantag av en del smärre ändringar helt med motsvaran
de order av den 7 men innehåller därutöver vissa kompletterade bestäm
melser. 

Samtliga övriga planer skiljer sig vad gäller dispositionerna bl. a. 
vid huvudanfallsgruppens attacker och reserver så pass mycket från 
förhållandena den 8 och 9, att de inte kan ha uppgjorts efter dessa 
data. De måste ha tillkommit i ett tidigare skede av planläggnings
perioden. 

Alla planerna utom en omfattar enbart de till fot stormande trup-
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pernas fördelning på attacker och reserver. Undantaget utgöres av en 
också i riksarkivet förvarad stor plan ("plan 3") över hela stormtrup
pens indelning m. m., vari även de till häst i detalj är redovisade. De 
stå där "i beredskap" vid de olika attackerna. Förklaringen till, att 
kavalleriet förekommer i endast en av planerna, torde med största san
nolikhet vara, att dess uppgifter i en stormning var så självklara, att 
någon alternativ användning av detsamma inte diskuterats, sedan pla
nens huvuddrag fastställts. 

Beträffande "materialierna" och det kommenderade folk, som skulle 
medföra dessa framför brigaderna m. m., föreligger inte samma säkra 
utgångspunkt i orderform som för förbanden. Som sådan finns endast 
den ovan ( s. 69) nämnda i tryck utgivna kopian av ordern av den 
8 februari till en av brigaderna. Exakt samma bestämmelser återfinnas 
emellertid för motsvarande brigad i två av de i riksarkivet befintliga 
planerna (" plan 3 och 4") . Ehuru dessa planer vad gäller förbanden 
på en del punkter avviker från orderserien av den 7 februari, kan alltså 
med en viss sannolikhet även övriga brigaders materiel och kommende
rade folk fastställas. 

De genomgångna orderna och planerna medger sålunda en långt mer 
detaljerad om än på vissa punkter något osäker rekonstruktion av den 
svenska stridsplanen, än vad som framgår av litteraturen - visserligen 
med det förbehållet, att rekonstruktionen avser planen, sådan den före
låg den 8 februari.* 

Målet för huvudanfallsgruppens stormning framgår klart av mate
rialet: Gyldenlöwes bastion - Brygghuset. Bastionen skulle härvid 
efter en genombrytning bl. a. genom nedfarten i vallen från Lönn
gångens västra brofäste ( se s. 62) tas genom ett anfall i ryggen. 

Materialet lämnar inga upplysningar om tidpunkterna för de olika 
anfallens igångsättande, alltså inte heller för det Banerska. Dettas an
fallsmål är emellertid klart angivet Kastellets norra bastion och 
Grönlands bastion - men dess syfte framgår inte direkt av materialet. 
Att döma av den för anfallet avsedda styrkans storlek - fyra brigader 
m. m. jämte en mindre kavallerireserv och anfallsmålets ringa bredd 
synes avsikten varit att där åstadkomma ett genombrott, dock knappast 
i syfte att falla försvararna på sydfronten i ryggen. I så fall hade väl 
näppeligen en del av Kastellet valts som ett av förstahandsmålen, och 

* Beträffande huvudanfallets två attacker även den 9 februari,
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dessutom torde anfallsstyrkan ha varit otillräcklig därtill. Syftet sy
nes snarare ha varit att med det gynnsamma utgångsläge, som ett tagan
de av de första anfallsmålen skulle skapa, ta hela det ännu inte fullt 
utbyggda Kastellet. Härigenom skulle försvararnas eventuella reträtt 
till detta förhindras. Samtidigt och i första hand avsåg naturligtvis an
fallet att binda motstående försvarare och hindra dem att ingripa på 
sydfronten. 

I den av Tott kommenderade styrkan skulle enligt materialet inte 
ingå någon trupp till fot. Den skulle endast bestå av två kavallerirege
menten "i beredskap" på Amager. Några ytterligare upplysningar om 
Totts uppgift lämnar inte materialet. Möjligen kan det ha varit fråga 
om någon skyddsuppgift. 

Omfattningen av skenanfallen anges klart i materialet. Endast ett 
sådant skulle förekomma och riktas mot Norreport och vidliggande två 
bastioner. I materialet nämnes visserligen inte "skenanfall". Men att 
anfallet var avsett att vara ett sådant framgår bl. a. av anfallsstyrkans 
sammansättning "kanal jet" ( trossknektar, officersdrängar m. m.), 
tatarer och avsuttna skånska ryttare - samt det stora anfallsmålet. 

Slutligen skulle enligt materialet både fregatten och pråmen anfallas. 
Rekonstruktionen med stöd av det genomgångna materialet visar som 

ovan antytts stridsplanen, sådan den bör ha tett sig, när trupperna 
natten mellan den 8 och 9 februari uppmarscherade till storms framför 
staden. Men var planen densamma vid uppmarschen natten mellan den 
10 och 11 februari? För att bl. a. få ett svar på denna fråga återstår att 
undersöka, vad de berättande källorna kan ha att meddela härom. 

Av Karl Gustavs brev till W rangel och Krags dagboksanteckningar 
samt även av Dahlbergs brev till Mardefelt och de båda Köpenhamns
relationerna, framgår, att huvudanfallet ansattes i stort enligt planen 
av den 8 februari. Karl Gustav säger emellertid, att det riktades mot 
Västerport - Brygghuset, under det att de övriga uppger, att endast 
sträckningen Gyldenlöwes bastion-Brygghuset anfölls, vilket över
ensstämmer med planen. Karl Gustavs uppgifter är emellertid över
huvud mycket allmänt hållna, och för enkelhets skull torde han nämnt 
Västerport, vars läge W rangel bör ha väl känt till, i stället för att be
skriva läget på Gyldenlöwes bastion, som då saknade namn ( se bil. 1) . 

Krag och även Köpenhamnsrelationerna uppger, att Gyldenlöwes 
bastion utsattes för ett direkt anfall bl. a. över den framförliggande 
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Stormningen mot Köpenhamn. Sydvästfronten. Till v,111Ster Västerports bastion 
och till höger Gyldenlöwes bastion, mot vilken stormstegar reses. Hitom dennas 
högra del en bakre brigad 11nder framryckning. övriga tmpper föreställer del 
av den 11ppmarscherade svenska armen vid ankomsten den 11 a11g11sti 1658. 
Kopparstick (del). K1111gl. Krigsarkivet. 



ravelinen, under det att bastionen enligt planen - efter en genom
brytning bl. a. genom nedfarten i vallen från Lönngångens västra bro
fäste - skulle anfallas i ryggen. Uppgifterna i Dahlbergs brev tyder 
däremot klart på, att stormningen härvidlag igångsattes planenligt. 
Förklaringen till dessa motstridiga uppgifter torde vara följande. De 
främsta i huvudanfallet mot stadens sydfront deltagande och över isen 
framryckande brigaderna möttes av en mycket kraftig kanoneld från 
framförallt Lönngången och Slottsholmen. De enligt planen till vänster 
mot nedfarten framryckande torde därvid för att i någon mån dra sig 
ur elden ha vänt sig åt vänster mot vallen och bastionen Gyldenlöwes 
högra flank. Samtidigt synes Karl Gustav ha beordrat ett par efterföl
jande brigader att - istället för att planenligt följa efter de främsta 
mot nedfarten - framrycka över ravelinen framför bastionen och stor
ma dennas front. Dahlberg uppger också, att två dylika beordrades 
"avancera" dock utan att nämna varemot, och Köpenhamnsrelationen 
av den 26 februari säger, att de stormande här avlöstes tre gånger och 
"friskt åter satte an". Eftersom stormningen misslyckades, har Dahl
berg tydligen inte brytt sig om att närmare ingå på dessa under striden 
gjorda omdispositioner. 

Av Krags dagboksanteckningar och även av Köpenhamnsrelationer
na framgår, att det Banerska anfallet mot stadens östra del igångsattes 
omkring klockan ½5, d. v. s. närmare tre timmar senare än huvud
anfallet. Riktigheten av denna uppgift finns ingen anledning att be
tvivla. Tidpunkten för ett sekundärt anfalls igångsättande beror på 
dess syfte. Krag säger, att anfallet i fråga skedde "för sent, därför att 
man hoppades, att folket här skulle bege sig till Lönngången, där annat 
anfall skedde, och blotta denna post". Denna uppgift innebär, att man 
avsiktligt och alltså planenligt igångsatte Baners anfall senare än hu
vudanfallet för att underlätta det förra samtidigt som man försvårade 
det senare. Avgörandet skulle alltså sökas i en sekundär riktning, en 
taktisk orimlighet, som helt får stå för den militärt oerfarne Krags 
egen räkning. Dahlberg däremot säger, att anfallets syfte var att "av
leda fiendens styrka", d. v. s. en diversion i avsikt att splittra försvararnas 
styrkor, en i detta sammanhang mycket naturlig taktisk åtgärd. A vsik
ten torde emellertid som framgått ovan ( s. 77 f) även ha varit att åstad
komma ett lokalt genombrott, ett förhållande, som Dahlberg, ef ersom 
anfallet misslyckades, förmodligen inte brytt sig om att nämna. Ett 
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dylikt avledande anfall bör för att nå sitt syfte igångsättas före huvud
anfallet, en taktisk regel, som den erfarne Karl Gustav väl måste ha 
känt till. Dahlberg säger också att angreppet blev "tämligen fördröjt" 
på grund av defileringen genom Vartov och relationen av den 26 
februari, som förmodligen fått uppgiften av någon fånge, att Baner 
och hans folk "något länge dröjde". Dessa uppgifter innebär alltså, 
att anfallet skulle ha igångsatts tidigare, troligen liksom det Tottska an
fallet mot Kristianshamn ( se nedan) strax före anfallet mot sydfronten. 

Krag uppger, att Baners anfall skedde mellan Österport och Kvarn
bastionen och Köpenhamnsrelationen av den 12 februari, att det rikta
des mot Österport och vidliggande bastion. Relationen av den 26 feb
ruari säger, att fienden i stället för att enligt medhavda order framrycka 
mot Kastellet angrep två vid Österport belägna bastioner. Dahlberg 
slutligen uppger, att både österport och Kastellet anfölls. Det torde 
alltså vara obestridligt, att Baners anfall i varje fall kom att riktas mot 
trakten av Österport. Om detta var avsiktligt, skulle det ha inneburit 
en ändring av planen av den 8 februari. Köpenhamnsrelationen av den 
26 februari säger, att det berodde på ett misstag. Man skulle alltså 
inte hittat rätt i mörkret. Om denna uppgift är en slutsats, dragen med 
ledning av de påträffade orderna eller har lämnats av en fånge, är 
okänt. Att de befälhavande stupade officerarna fortfarande bar sina 
order på sig, tyder dock i och för sig på, att de inte fått några nya -
i varje fall inte skriftliga. Kastellets norra vall samt den långa fasen 
på Grönlands halvbastion - enligt orderna och planen av den 8 två 
av den Banerska anfallsgruppens närmaste anfallsmål - synes ha varit 
två svaga punkter i stadens befästningsverk. Kastellets norra vall var 
tydligen inte fullt utbyggd och istället provisoriskt förstärkt med på
lar. 33 Längs den långa fasen på Grönlands halvbastion fanns knappast 
någon vall alls. Detta hade man försökt avhjälpa genom att här upp
föra ett galleri av ektimmer ( se skissen, bilaga 1, underbilaga 1 b). 
Dessutom var vattendjupet i de framförliggande gravarna mycket litet 
och dessa därigenom sannolikt i det närmaste bottenfrusna. 34 Någon 
rimlig anledning att i sista stund ändra anfallsmålet torde därför inte 
förelegat. Inte heller anfallets naturliga slutmål - att ta Kastellet -
talar för en ändring av planen i detta hänseende. Baner har helt enkelt 
gått vilse, vilket Dahlberg naturligtvis velat förtiga. Detta förhållande 
jämte defileringen genom Vartov förklarar den stora förseningen. 
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Dahlbergs uppgift, att även Kastellet angreps, måste tas som ett försök 
att skyla över Baners misstag. 

Av de berättande källorna framgår klart, att ett anfall med muskete
rare och avsuttna ryttare utfördes mot Kristianshamn. Detta innebär 
ett tillägg i planen av den 8 februari, enligt vilken Tott med två ka
valleriregementen endast skulle stå i beredskap på Amager. Anfallet 
gjordes enligt Dahlberg som ett "blint alarm" samt igångsattes enligt 
relationen av den 26 februari något tidigare än huvudanfallet och inte 
"med sådan tystnad" som detta utan "med spelande trummor och stort 
larm". Av Krags dagboksanteckningar liksom de båda Köpenhamns
relationerna framgår, att anfallet riktades över isen mot den sydväst
ligaste bastionen på Kristianshamn. Anfallets syfte är uppenbart: att 
missleda försvararna och dra kanonelden från bastion i fråga bort från 
huvudanfallet. 35 

Dahlberg uppger, att endast en "falsk attack" gjordes mot Norre
port, vilket överensstämmer med planen av den 8 februari. Varken 
Krag eller Köpenhamnsrelationerna nämner någonting om, att något 
anfall skulle ha skett mot stadens västra delar, vilket får tas som en 
bekräftelse på anfallets ringa omfattning och intensitet. 

Beträffande anfallet mot fartygen föreligger motstridiga uppgifter. 
Krag od1 även Köpenhamnsrelationerna nämner endast fregatten, un
der det att Dahlberg påstår, att både denna och pråmen anfölls. Av 
Krags antedrningar och Dahlbergs brev framgår, att pråmen i samband 
med den svenska uppmarschen natten mellan den 8 och 9 februari an
greps av en framsänd svensk avdelning. Den erövrades och stacks i brand, 
sedan några kanoner vräkts överbord. Vid den svenska tillbakamarschen 
till lägret besattes den åter av danskarna, som släckte elden. I samband 
med uppmarschen påföljande natt önskade konungen få reda på om 
pråmen, som det spordes, åter besatts av danskarna, men den befanns 
då vara obesatt. Förmodligen har den avdelning, som skulle utföra 
anfallet natten mellan den 10 och 11, för säkerhets skull fortfarande 
haft order att angripa båda fartygen men funnit pråmen alltjämt obesatt. 

I fråga om detaljer i den svenska stridsplanen är Karl Gustavs och 
Dahlbergs brev de enda källor, som lämnar några närmare upplys
ningar. Krags dagboksanteckningar liksom Köpenhamsrelationen av 
den 12 februari innehåller visserligen en del sådana, men dessa är 
hämtade direkt ur de påträffade orginalorderna av den 8 februari och 
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saknar därför intresse i detta sammanhang. Det fåtal uppgifter Karl 
Gustav meddelar i sitt brev stämmer väl överens med planen av den 
8 februari. Dahlbergs brev innehåller ett flertal uppgifter på de olika 
attackernas och de enskilda brigadernas framryckningsriktningar, an
fallsmål m. m. Dessa uppgifter överensstämmer helt med planen så när 
som på ett par punkter, där man alltså synes ha skäl anta, att smärre 
ändringar gjorts. 

Den gjorda undersökningen av de berättande källorna visar, att 
stormningen natten mellan den 10 och 11 februari - så vitt dessa 
källor givit belägg härför - i huvudsak var avsedd att igångsättas i 
enlighet med stridsplanen av den 8 februari. Beträffande de delar i 
denna, som inte gått att belägga - främst de i reserv stående brigader
na, kavalleriet samt "materialierna" och det kommenderade folk, som 
skulle medföra dessa framför vissa av de stormande brigaderna - har 
då sannolikt inte heller någon väsentlig ändring gjorts. 

Den svenska stridsplanen i dess helhet vid uppmarschen framför 
staden natten till den 11 februari 1659, sådan den framgår av det 
genomgångna källmaterialet, återfinnes i bilaga 3. Till sina huvuddrag 
innebar den följande ( se skissen, bilaga 1). 

l. Ht1Vt1danfallsgmppen under konungens eget befäl skulle från
terrängen närmast framför "de gamla verken" mellan S:t Jörgens sjö 
och Drottningens trädgård framrycka över Kalvebodstrands is och i 
första hand storma och ta befästningsverken Gyldenlöwes bastion
Brygghuset, varifrån anfallet skulle fullföljas in i Gamla staden. 

a. Vän s t r a  s t o r m k o l o n n e n  (1. attacken) - avantgarde och
fem brigader - skulle med huvuddelen genombryta vallen mellan 
Gyldenlöwes bastion och Lönngången i "hålet" mellan densamma och 
Lönngången.* Samtidigt skulle en brigad storma själva vallen till 
vänster därom, varefter den skulle kvarlämna sina broar och stegar åt 
efterföljande brigader. Därefter skulle kolonnens huvuddel ta Gylden
löwes bastion och en brigad Lönngången. En mindre del av avant
gardet skulle storma och ta ravelinen framför Gyldenlöwes bastion. 

b. Hög r a  s t o r mk o l o n n e n  (2. attacken) - fem brigader -
skulle på bred front storma och ta Slottsbastionen, det kungliga stallet 
samt Brygghuset. 

c. Inf a n t e r i r e s er v en  - två brigader - skulle följa efter den
* Den på s. 62 nämnda nedfarten.
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vänstra stormkolonnen beredd understödja eller fullfölja dennas anfall. 
d. Kav a  11 e r i  b e r e d s k ap e n  - sex regementen eller eskvadroner

- skulle vara beredd att i första hand fullfölja anfallet in i staden -
varvid huvuddelen avsågs insättas efter den vänstra stormkolonnen och
en mindre del efter den högra - men också att avslå eventuella mot
anfall ut ur staden eller att skydda en eventuell reträtt.

e. En m i n d r e  a v d e l n i n g  180 musketerare - skulle bemäk-
tiga sig eller sticka fregatten och pråmen i brand i syfte att förhindra 
dessa avge flankerande eld mot de över isen framryckande trupperna. 

f. S ä r s k i l d a  b e s t ä m m e l s e r. Stormkolonnernas båda främsta bri
gader skulle inleda anfallet, under det att de övriga för sitt ingripande 
skulle avvakta konungens order. De förstnämnda brigaderna skulle 
snarast till konungen rapportera isens hållfasthet och vakarnas bredd. 

2. Anfallsgmppen Baner (3. attacken) skulle i syfte att splittra
försvararnas krafter framrycka från Vartov och i första hand storma 
och ta Kastellets norra bastion och Grönlands bastion samt därefter 
Kastellet i dess helhet för att förhindra eventuella återtåg dit. 

a. V ä n s t r a  s to r m k o l o n n e n  - avantgarde och tre brigader
(motsvarande) - skulle med huvuddelen genombryta Kastellets norra 
vall och ta dess norra bastion. Samtidigt skulle mindre delar storma 
dennas högra fas och flank samt Kastellets båda raveliner. 

b. Hö g r a  s t o r m k o l o n n e n  - en brigad (motsvarande) -
skulle storma den vänstra fasen på Grönlands bastion och ta bastionen 
i dess helhet. 

c. K a v a l l e r i be r e d s k a p e n  - två regementen eller eskvadroner
- skulle vara beredd att i första hand fullfölja anfallet in i Kastellet
efter den vänstra stormkolonnen men också att avslå eventuella mot
anfall ut ur staden eller att skydda en eventuell reträtt.

3. Anfallsgmppen Tott en mindre avdelning kommenderade 
musketerare och avsuttna ryttare samt två kavalleriregementen eller 
eskvadroner - skulle för att missleda försvararna framrycka över 
Kalvebodstrands is och med den mindre avdelningen storma Kalvebods 
bastion på Kristianshamn i syfte att dra bastionens kanoneld från 
huvudanfallet samt med kavalleriet stå i beredskap på Amager. 

4. Anfallsgmppen Rooth - 50 själländska knektar, 100 tatarer
samt "kanaljet" ( officersdrängar, trossknektar m. fl.) - skulle i syfte 
att missleda försvararna storma befästningsverken vid Norreport. 
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5. Materiel och för dess handhavande särskilt kommenderat folk.
Framför de främst stormande brigaderna m. m. skulle särskilt kom
menderat folk - musketerare, avsuttna ryttare, båtsmän och konstap
lar - framrycka medförande all den materiel - löpbroar, stormstegar, 
yxor, släggor, bräckjärn, båtshakar, hand- och muskötgranater, petarder 
m. m. - som erfordrades för stormningens genomförande. Efter hu
vudanfallsgruppens vänstra stormkolonn skulle bl. a. två hästbroar 
medföras och efter den högra en samt efter anfallsgruppen Baners 
vänstra stormkolonn ytterligare en hästbro. 

6. Gemensamma bestämmelser.
a. Svensk l ö s e n  skulle vara "hilf Gott" och som f äl t t e cken

skulle ett enkvistknippe omlindat med halm bäras i hattarna. 
b. Stormningen skulle i n l e da s  omkring midnatt, när två tjärtunnor

antändes uppe på Valby backe. 
c. Sedan anfallsmålen tagits skulle dessa t.v. försvaras, "för

ening" i förekommande fall sökas med sidobrigaderna och konungens 
eller Baners vidare order avvaktas. 

7. Komm gens 11ppehållsplats skulle inledningsvis vara intill "de
gamla verken". 

Stormtruppens ungefärliga styrka torde ha varit följande.36 
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Storm trupp I 
HNv11danfallsgmppe11 
Vänstra stormkolonnen 
Högra "

Den mindre avdelningen 
Infanterireserven 
Kavalleriberedskapen 

S:a I 
Anfallsgl'llppen Baner 
Vänstra stormkolonnen 
Högra "

Ka valleriberedskapen 

S:a I 
Anfallsgl'llppen Tott S:a I 
Anf allsgmppen Rooth S:a I 

Summa I 

Till fot I Till häst I Folk
. 
för 

matenelen 

2.000 - 550 

1.800 650 

200 - 50 

600 - -

- 1.900 -

4.600 I 1.900 I 1.250 

1.000 - 350 

250 - 100 

- 500 -

1.250 I 500 I 450 

250 I 400 I 100 

150* I - I -

6.250 I 2.800 I 1.800 

* Dessutom "kanal jet", vars antal är omöjligt att uppskatta.



Stridsplcl/len - analys.

Några kommentarer till den ovan rekonstruerade stridsplanen synes 
här vara på sin plats. 

Under hösten 1658 hade Karl Gustav genom en regelrätt belägring 
understödd av starkt artilleri förgäves försökt göra Köpenhamn "mo
get" för en stormning. Sedan dess hade stadens försvar avsevärt vuxit 
i styrka. Nu tillgrep han - därtill även tvingad av tidsskäl - det till 
synes enda återstående tillvägagångssättet att betvinga staden. Denna 
skulle tas enbart "par force". Därvid gällde det i första hand endast, 
att de till fots stormande lyckades ta befästningsverken i de valda an
fallsriktningarna. Det försvararnas mycket överlägsna svenska kavalle
riet skulle därigenom beredas väg in i staden, och sedan skulle allt 
återstående motstånd snabbt betvingas.37 

I och med detta beslut begränsades möjligheterna att med artilleri 
understödja stormningen högst avsevärt. För bekämpning av försva
rarnas batterier var kanonen i normala fall det effektivaste vapnet, men 
dessa pjäser kunde nu av tekniska skäl - bl. a. begränsad elevation och 
liten skottvidd ( omkring 500-600 m) - inte medverka. Karl Gustav 
vidtog inte heller några som helst åtgärder för att till lägret samla några 
dylika pjäser av det numera på olika garnisonsorter utspridda f. d. 
belägringsartilleriet. Inte ens de åtta i lägret befintliga 12- och 24-
pundiga kanonerna utnyttjades. Däremot kunde mörsaren med sin 
kastbana och större skottvidd ( omkring 1.000 m) användas, och Karl 
Gustav sparade ingen möda att till lägret samla det fåtal pjäser av 
detta slag, som var åtkomliga ( se bilaga 3, underbilaga 1, s. 113) .ss 

Den till stormning framryckande truppen måste alltså beredas ytter
ligare skydd mot framförallt försvararnas kanoneld. Detta kunde bl. a. 
erhållas genom att stormningen skedde i mörker, trots att detta i andra 
hänseenden i hög grad försvårade det redan i och för sig vanskliga 
företaget. Som någon ersättning för den uteblivna egna kanonelden 
tilldelades dessutom de främst stormande brigaderna en synnerligen 
ansenlig mängd handgranater, vilka ju helt enkelt utgjordes av för 
hand kastade kanonkulor, samt de enkom för tillfället nyanskaffade 
"musköt granaterna" ( se bilaga 3, underbilaga 1) . 

Planen i stort var mycket enkel, vilket måste anses vara en viktig 
förutsättning för att en nattlig stormning av denna storleksordning 
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skulle lyckas. Den kännetecknades av en markant kraftsamling till den 
riktning, i vilken avgörandet söktes. Om valet av denna riktning åter
kommer förf. nedan i samband med granskningen av orsakerna till 
stormningens misslyckande. 

Värdet av det Banerska anfallet mot Kastellet och Grönlands halv
bastion kan diskuteras. Dess syfte var att i första hand splittra försva
rarnas krafter, men dessa var i själva verket i och med stadens stora 
utsträckning redan från början splittrade. Gick huvudanfallsgruppens 
stormning planenligt, kunde Kastellets och övriga på nordostfronten 
stående försvarare omöjligt hinna att i tid ingripa på sydfronten. Det 
stora avståndet uteslöt dessutom all samverkan mellan de båda anfalls
grupperna under själva stormningen, vilket ju också fick till följd två 
både till rum och tid vitt skilda stridshandlingar. Slutligen torde det 
ännu inte fullt utbyggda Kastellet knappast ha kunnat spela någon av
görande roll för stadens fortsatta försvar. Med hänsyn till dessa för
hållanden förefaller det ha varit bättre, att, om ett divergerande anfall 
bedömdes erforderligt - det innebar ju en viss kraftsplittring av den 
fåtaliga anfallstruppen - detta hade riktats mot ett mer närbeläget 
mål. De två anfallen mot fartygen och mot Kalvebods bastion på 
Kristianshamn synes däremot ha varit fullt berättigade. 

Av planen för huvudanfallsgruppens stormning torde framgå, att 
avgörandet söktes inom avsnittet till vänster om Lönngången. Därvid 
skulle i första hand Gyldenlöwes bastion - hörnstenen i sydväst
frontens befästningssystem - tas. Genom den vänstra stormkolonnens 
samlade stöt mot "hålet" som var en svag punkt i systemet, skulle ett 
genombrott åstadkommas, varefter bastionen skulle anfallas i ryggen, 
samtidigt som besittningstagandet av den framförliggande ravelinen 
möjliggjorde att eventuellt här insätta de i reserv stående brigaderna 
till anfall mot bastionens front. Den till vänster om "hålet" mot själva 
vallen stormande brigadens anfall torde inledningsvis haft till syfte att 
hindra därvarande försvarare att dels avge eld mot de mot "hålet" 
främst framryckande förbandens vänstra flank, dels ingripa i riktning 
mot detta. Avsikten med ordern till denna brigad att efter stormningen 
av vallen kvarlämna sina broar och stegar synes ha varit att här kunna 
insätta efterföljande brigader, om anfallet mot "hålet" misslyckades. 
Insättandet efter en genombrytning av en brigad mot Lönngången in
nebar en kraftsplittring, men torde ha varit nödvändigt för att snarast 

88 



Stormningen mot Köpenhamn. Slottsholmen. Till vämter hitom slottets vämtra 
del, skymd av rökmoln, Slottsbastione11 och 11te i isen fregatten "Höjenhald". 
Rakt bortom denna Bryggh11sets tak längst till höger bron till Kristiamhamn. 
Till höger i bakgr11nden masttoppama på de på redden förankrade dansk-hol
länska flottoma. 
Kopparstick (del). Km1gl. Krigsarkivet. 



säkerställa, att i gången stående batteriers eld mot de över isen ännu 
framryckande brigaderna ur båda kolonnerna stoppades. 

Den kraftsplittring, som den högra stormkolonnens anfall gör in
tryck av, torde varit fullt avsiktlig. Genom ett anfall på bred front mot 
Slottsholmens mycket starkt bestyckade försvarsverk skulle därvarande 
batterier förhindras avge eld mot den vänstra kolonnens brigader, sam
tidigt som försvararna där bands. Därigenom skulle tagandet av Gyl
denlöwes bastion säkerställas. Kolonnens styrka ungefär densamma 
som den vänstra - förefaller att ha inneburit en kraftsplittring. För
modligen har Karl Gustav bedömt den senare - jämte infanterireser
ven - tillräckligt stark för att ta det avsedda anfallsmålet, och för att 
syftet med den högra kolonnens anfall skulle uppnås, krävdes att även 
denna gjordes tillräckligt stark. 

Infanterireservens gruppering bakom den vänstra kolonnen tyder 
även på att det var här avgörandet i första hand eftersträvades. Planen 
innebar möjlighet att insätta den antingen genom "hålet" eller som 
ovan nämnts efter den mot vallen till vänster stormande brigaden mot 
bastionen Gyldenlöwes rygg eller över den framförliggande ravelinen 
mot bastionens front. 

Samma taktik, som planen för huvudanfallsgruppens stormning ger 
uttryck för, kan också utläsas ur planen för anfallsgruppen Baner. Här 
var huvudanfallsmålet Kastellets norra bastion. Genom en kraftig stöt 
- motsvarande huvudanfallsgruppens vänstra stormkolonns mot "hå
let" - mot den ännu inte fullt utbyggda norra vallen skulle ett genom
brott åstadkommas, varefter bastionen skulle anfallas i ryggen, samtidigt
som mindre styrkor anföll den från andra håll. Dessutom skulle även
här mindre avdelningar anfalla de närmast angränsande verken ( rave
linerna) i syfte att hindra dessa avge eld mot de mot bastionen anfal
lande trupperna. Slutligen torde syftet med anfallet mot Grönlands bas
tion - motsvarande den högra stormkolonnens mot Slottsholmen -
närmast ha varit att odcså här hindra dels därvarande försvarare att avge
eld mot de till vänster framryckande trupperna, dels förstärkningars
överförande till Kastellet genom galleriet, vilket även tjänstgjorde som 
förbindelseled.

De utfärdade orderna är synnerligen noggranna och detaljrika ( se 
närmare härom i bilaga 3). Med hänsyn till omöjligheten att under 
själva stormningen utöva någon stridsledning har Karl Gustav tydligen 
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bedömt detta nödvändigt. En uppenbar risk, med en sådan ordergiv
ning är emellertid, att om allt inte går planenligt, anfallet kan bli 
stående till följd av att orderna inte medger underlydande chefer till
räckligt eget initiativ. 

Bestämmelsen om, att endast de båda främsta brigaderna i huvud
anfallsgru ppens stormkolonner skulle inleda anfallet och övriga för sitt 
ingripande avvakta order samt att de förstnämnda snarast skulle in
rapportera isens hållfasthet och vakarnas bredd, bör ses i ett samman
hang. Innan Karl Gustav lät stormen bryta lös för fullt ville han lik
som vid uppmarschen natten innan försäkra sig om, att isen fortfaran
de höll och att vakarna inte breddats ( se s. 64) . 39 Av bestämmelsen om, 
att, när anfallsmålen tagits, dessa t. v. skulle försvaras, "förening" 
sökas med sidobrigaderna och konungens eller Baners vidare order av
vaktas, kan utläsas den vikt Karl Gustav fäste vid att i mörkret hålla 
ihop förbanden liksom hans strävan att säkerställa, att dessa inte gick 
ledningen ur händerna utan kunde nås av order för den fortsatta verk
samheten. 

Omfattningen och fördelningen av de medförda "materialierna" 
vittnar om synnerligen omsorgsfulla förberedelser ( se närmare härom 
i bilaga 3, underbilaga 1). De dåtida tekniska hjälpmedlen synes ha 
utnyttjats så långt som möjligt, och man hade t. o. m. låtit anskaffa ett 
helt nytt hjälpmedel "muskötgranaten" - enkom för detta tillfälle. 
Hästbroarnas placering - två bakom huvudanfallsgruppens vänstra 
stormkolonn, en bakom dess högra samt en bakom den Banerska an
fallsgruppens vänstra - tyder på, att helt följdriktigt vid huvud
anfallsgruppen huvuddelen av kavalleriet avsågs insättas efter den 
vänstra stormkolonnen genom "hålet" och vid Baners anfallsgrupp 
allt kavalleri i kraftsamlingsriktningen över Kastellets inte fullt ut
byggda norra vall. 

Orsakema till misslyckandet 

Varför misslyckades nu denna så noggrant planlagda stormning? 
Som en av orsakerna härtill anges eller antydes av alla de ovan ( s. 65) 

nämnda historikerna, att det avsedda överraskningsmomentet i storm
ningen uteblev. Försvararna var genom kunskapare och överlöpare väl 
underrättade om såväl tidpunkten som planen för stormningen och stod 
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eldberedda på vallarna. S öremen framhåller dock, att de inkomna under
rättelserna om planen inte var så detaljerade, att de hade någon avgö
rande betydelse för utgången. Även försvarets styrka uppges eller antydes 
i en eller annan form ha verksamt bidragit till misslyckandet, varvid 
Sörensen också framhåller stadens starka försvarsvilja. Därutöver anför 
Fryxell de stormandes på grund av lägerlivets umbäranden utmattade 
tillstånd, till vilket Carlson lägger deras nedsatta krafter efter de före
gående nätternas ansträngande marscher. Slutligen ifrågasätter Bonnesen, 
om planen uppgjordes med tillräcklig klokhet och omsorg, varvid han 
som största fel framhåller, att angreppen mot de olika fronterna inte 
kom samtidigt. Om så skett hade försvaret decentraliserats och huvud
anfallet haft åtminstone någon utsikt att lyckas. 40 

Av källorna är det endast Dahlberg, som har något påtagligt att säga 
om orsakerna till misslyckandet. Han gör det dels i brevet till Marde
felt och dels i dagboken. I det förstnämnda skriver han, att alla förbere
delserna "hade ernått lycklig effekt, om inte utan tvivel flera spioner 
och liknande hade uppehållit sig vid Hans Kungl. Maj :ts hov, av vilka 
fienden kunde erhålla all underrättelse". 41 I dagboken däremot näm
ner han ingenting om detta utan anger de avgörande orsakerna ha 
varit, att folket, som dessutom led mycket av köld och hunger, var så 
utmattat av att två nätter i rad ha blivit förda den långa vägen i djup 
snö nära intill staden och tillbaka till lägret, att de "den tredje natten inte 
förmådde, som de gärna hade velat, angripa fienden, som stod frisk 
och frodig och tre gånger starkare inom sina fasta vallar och murar". 

Dahlbergs uppgift i brevet att planen blev förrådd innebär sålunda, 
att överraskningsmomentet i stormningen uteblev. Men vilka möjligheter 
hade Karl Gustav att igångsätta denna överraskande? 

De omfattande förberedelserna torde ha varit omöjliga att dölja, och 
de upprepade rekognoseringarna av isen i "vinkeln vid slottet mellan 
Västerport, det kungliga stallet, Lönngången och Brygghuset" 42 tnåste 
ha varskott försvararna inte endast om, att en stormning var förestående 
utan även om var denna kunde väntas. Dessutom kan Karl Gustav knap
past ha tänkt sig att kunna verkställa en uppmarsch framför staden med 
så stora styrkor och sådan skrymmande materiel som det här var fråga 
om, utan att företaget i tid skulle upptäckas av försvararnas framsända 
ryttarvakter och patruller. 43 Bortsett från möjligheten av att företaget 
kunde rörjas av t. e. överlöpare, vilket i detta fall med det stora antal 
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tvångsutskrivet danskt folk, som fanns i lägret, var särskilt stort, torde 
därför Karl Gustavs möjligheter till överraskning ha varit myd<:et be
gränsade. 

Detta var han av allt att döma väl medveten om. De upprepade natt
liga "alarmeringarna" under senare hälften av januari och början av feb
ruari synes bl. a. haft till syfte att trötta ut försvararna och göra dem 
mindre vaksamma. 44 Samtliga främst stormande brigader i huvudanfalls
gruppen - de två främsta i vänstra kolonnen och de fyra främsta i 
den högra - var värvade utländska, under det att samtliga de bakomstå
ende var inhemska ( se bilaga 3) . Sådan var planen även vid uppmarschen 
natten mellan den 8 och 9 februari. En mycket naturlig förklaring härtill 
torde vara, att Karl Gustav räknade med, att försvararna skulle vara eld
beredda, och att han inför de väntade förlusterna ville så långt möjligt 
spara sina inhemska trupper. Slutligen talar det förhållandet, att Karl 
Gustav, trots att han efter de två föregående nätternas uppmarscher, då 
dessutom pråmen stormades och en sista rekognosering av isen och vakar
na framför stadens sydfront gjordes ( se s. 64), måste ha förstått, att före
taget var röjt, och att försvararna nu var eldberedda, ändå igångsatte 
stormningen, i och för sig för att planen inte byggde på överraskning. Att 
förklara misslyckandet med att det avsedda överraskningsmomentet ute
blev, torde sålunda inte vara riktigt. I sitt brev till Wrangel nämner Karl 
Gustav för övrigt själv ingenting härom, vilket han rimligen borde ha 
gjort, om så verkligen varit fallet. 45

Dahlbergs uppgift i dagboken om folkets utmattade tillstånd förefaller 
överdriven. Säkert är dock, att truppen måste ha varit medtagen inte 
minst av de umbäranden, som det dåtida lägerlivet särskilt vintertid 
medförde, och att stridsmoralen därmed inte varit den bästa. 46 Men att 
tillståndet skulle ha varit så dåligt, att det såsom Dahlberg gör gällande 
var en avgörande orsak till misslyckandet, är knappast troligt. Det kan 
på sin höjd ha bidragit därtill. 

Av den ovan rekonstruerade stridsplanen torde framgå att misslyckan
det näppeligen kan ha berott på bristfällig detaljplanläggning ( se när
mare härom i bilaga 3). Planen verkar tvärtom att ha varit väl genom
tänkt in i minsta detalj. Man igångsatte stormningen och försökte även 
genomföra den planenligt. Den Banerska anfallsgruppens försening 
spelade därvid ingen som helst roll, eftersom huvudanfallsgruppens 
stormning kunde avslås, utan att försvararna behövde dra någon trupp 

93 



från stadens norra delar till sydfronten. Det är alltså där, den avgörande 
orsaken till misslyckandet bör sökas. Hur förhöll det sig där med Dahl
bergs antydan i dagboken om försvarets styrka? 

Stadens mot sjön vettande sydfront hade sannolikt valts som mål för 
huvudanfallet, främst därför att den svenska ledningen visste, att be
fästningsverken där var svagare än på de övriga fronterna - ett normalt 
förhållande beträffande dåtida befästningar kring sjöstäderna - och 
att man därifrån hade den kortaste vägen in i stadens centrum. Härige
nom skulle samtidigt den starkare befästade sydvästfronten kringgås, och 
försvararna där kunna anfallas i ryggen. Men vad man tydligen inte 
kände till var sydfrontens verkliga styrka. Försvararna överhuvud var 
besjälade av en stark motståndsvilja. Inom det av anfallet berörda 
mycket begränsade området fanns vidare inte mindre än omkring 100 
av stadens 343 kanoner uppställda ( se bilaga 2: 91 + omkring 10 i 
Kalvebods bastion på Kristianshamn), vilka bl. a. på grund av befäst
ningsverkens halvcirkelformade sträckning kunde rikta sin eld inte endast 
mot de stormande truppernas front utan även och framförallt mot dessas 
flanker. Också ifråga om försvararnas antal - närmare 2. 000 man ( se 
bilaga 2), vilka snabbt kunde förstärkas med trupp från bl. a. den inte 
anfallna sydvästfronten - var sydfronten förhållandevis ett av de star
kast besatta avsnitten. 

In i denna veritabla "eldgryta" ledde alltså Karl Gustav sina här till 
omkring 4.000 man uppgående två stormkolonner. Under anmarschen 
över isen möttes dessa av elden från de 100 kanonerna, vilka tillsammans 
kunde avge omkring 20 skott i minuten - en efter nutida förhållanden 
till synes blygsam eldhastighet. Men varje kula plöjde långa fåror och 
varje granat grävde stora hål i de tätt slutna leden. När kolonnernas 
anmarsch så övergick till stormning och palissader skulle nedhuggas, 
löpbroar utläggas och stormstegar resas, överöstes den på isen helt oskyd
dade stormtruppen av skrot- och kartescheld från kanonerna och eld 
från tusentals musköter samt av från vallarna nedkastade handgranater 
m. m. Det var "som om bastionerna och allt stod i ljusan låga".47 Förlus
terna blev också enorma.

Den officiella svenska relationen av den 15 februari 1659 uppger de 
totala förlusterna till ett flertal stupade och sårade överofficerare samt 
400-500· stupade gemene och 600 sårade, under det att Köpenhamns
relationen av den 26 februari bl. a. anger, att 300-400 överofficerare
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stupade od1 sårades samt att 2.000 gemene stupade, sårades och togs till 
fånga. Om dessa uppgifter är endast att konstatera, att den svenska inte 
torde vara större och den danska inte mindre än de verkliga förlusterna, 
vilka alltså borde ligga någonstans mitt emellan. Uppgifterna lämnar 
inte heller någon ledning för ett bedömande av förlusterna vid huvud
anfallsgruppens två stormkolonner. 

Även en "neutral" källa lämnar en uppgift på de svenska förlusterna. 
Meadowe uppger nämligen, att enligt konungens lista uppgjord efter 
mönsterrullorna stupade 534 och sårades 895,48 men denna uppgift kan 
som framgår nedan inte avse de totala förlusterna. 

Efter stormningen inkvarterades de sårade tillhörande vissa av de 
insatta förbanden i Roskilde och Köge. I slutet av februari inspekterade 

Svemk brigad 1111der stor11111illg, Bilden är visserligen hämtad m· ett stick över 
Fredriksoddes stormning den 24 oktober 1657, men for111eri11ge1t torde ha varit 
densamma 1111der stormningen mot Köpenhamn. 
Detalj av kopparstick, K1111gl. Krigsarkivet. 
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krigskammarpresidenten Lars Fleming dessa och rapporterade läget i ett 
brev till konungen.49 Av detta framgår, att sammanlagt omkring 900 
sårade förts till de nämnda städerna. Bland de angivna förbanden åter
finns samtliga i huvudanfallsgruppens två stormkolonner ingående rege
menten utom östgötarna. Antalet ditförda sårade vid dessa regementen 
uppgick till omkring 775 man. Utgår man vid en beräkning av antalet 
stupade vid de två stormkolonnerna från förhållandet mellan stupade 
och sårade enligt Meadowes uppgift, skulle detta bli omkring 460. 
De två stormkolonnerna skulle alltså ha lidit en förlust på inte mindre 
än omkring 30 % i stupade och sårade.50 

Företaget var på förhand dömt att misslyckas. Den egentliga anled
ningen till misslyckandet var helt enkelt, att försvaret åtminstone i den 
valda huvudanfallsriktningen var alldeles för starkt, för att Karl Gustav 
med de styrkor han disponerade skulle kunna åstadkomma ett genombrott. 
Han anför själv detta - om än indirekt - som anledning till miss
lyckandet i brevet till W rangel. Karl Gustav skriver där, att fienden, på 
grund av att den högra stormkolonnen blev hejdad ute på isen av kanon
elden, "behöll sin flank fri" od1 med sina kanoner "häftigt ansatte" den 
vänstra stormkolonnens främsta brigader, vilka nått fram till vallarna 
men där nu blev hejdade, varigenom "fienden vann tid att dit samla 
hela sin styrka". 

Hur var det då möjligt, att Karl Gustav så fullständigt synes ha fel
bedömt försvarets verkliga styrka? Under de sex månader svenskarna dels 
belägrade staden, dels höll dess tillfartsvägar spärrade, borde den svenska 
underrättelsetjänsten kunnat lämna ett bättre underlag härför. Tre för
hållanden pekar emellertid på stora brister härutinnan. I vinkeln mellan 
det kungliga stallet och Brygghuset uppfördes som ovan ( s. 62) nämnts 
efter svenskarnas ankomst i augusti 1658 ett batteri, det s. k. Svinebatte
riet. I Karl Gustavs order av den 7 februari till den brigad, som skulle 
storma just i denna vinkel, nämnes emellertid ingenting om detta batteri 
( se bilaga 3, s. 105). Under samma tid spärrades som också nämnts ned
farten genom vallen från Lönngången till Drottningens trädgård, genom 
att ett mindre befästningsverk uppfördes framför densamma. I ovan
nämnda order till de förband, som skulle storma eller framrydrn genom 
nedfarten, kallas denna rätt och slätt "hålet", men om något verk talas 
inte ( se bilaga 3, s. 104 f). Slutligen säger Krag i sina dagboksanteckning
ar, att porten på Lönngången - han avser härmed den på Slottsholms-
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sidan - inte fanns utan var igenmurad. Enligt den nämnda ordern skulle 
den öppnas med en petard av en av brigaderna ( se bilaga 3, s. 105). 

Men bakom felbedömningen kan också ha legat en underskattning av 
motståndaren parad med övertygelsen om de egna vapnens oövervinn
lighet. Ända fram till stormningen hade de av Karl Gustav personligen 
ledda svenska elittrupperna betvingat allt motstånd i sin väg - senast 
samma motståndare som nu under "tåget över Bälten". Den bristande 
underrättelsetjänsten skulle därmed även få sin förklaring. Den noncha
lerades helt enkelt. Mot en underskattning talar dock de synnerligen 
noggranna förberedelserna i övrigt. 

Att här försöka närmare spekulera över utgången, därest en annan 
kraftsamlingsriktning hade valts, är meningslöst. Men att döma av det 
källmaterial, som stått förf. till buds, synes Karl Gustav ha valt den 
sämsta tänkbara. Isen blev inte denna gång såsom för nästan på dagen ett 
år sedan hans bundsförvant. 

Om stormningen lyckats hade detta med ett slag förändrat läget till 
Karl Gustavs fördel och säkerligen fått de mest vittgående konsekvenser. 
Någon omedelbar verkan på krigsläget till dennes nackdel fick miss
lyckandet dock inte. Under vårens lopp kunde Karl Gustav t. o. m. -
delvis begagnande närvaron av en engelsk flotta - stärka sin ställning 
genom att besätta öarna Langeland, Falster, Låland och Möen. Men 
därmed var den svenska offensivkraften i stort uttömd och Karl Gustav 
definitivt tvingad på defensiven. 

1 Se t. e. T. Holm, Översikt över Sveriges krig under 1600-talets senare hälft (Militär
litteraturföreningens förlag 148, 1927), s. 58, 115 f och N. Sylvan, Karl X Gustav 
(Sveriges historia genom tiderna 3, 1948), s. 54. 

2 Efter E. Dahlbergs planskiss över Köpenhamn (bl. a. i S, Pufendorf, Die Thaten Carl 
Gustavs, Niirnberg 1697, nr 88; ett utkast till denna skiss förvaras i Dahlbergska samlingen, 
vol. 38, RA) med de ändringar, som föranledas av T. Bang, Kobenhavns Befrestning under 
Svenskekrigen (Historiske Meddelelser om Kobenhavn 4:6, 1959, s. 61 ff), s. 67 ff. -
Enligt Bang (s. 104) skulle av de två ravelinerna framför Kastellet endast den västra ha 
funnits vid tidpunkten för stormningen, Av Karl X Gustavs order till befälhavande office
ren för Douglas skvadron (RR 7/2 1659, RA), som skulle storma mot Kastellets norra 
vall, framgår dock, att även den östra ravelinen då måste ha funnits. Den är också inlagd 
på Dahlbergs skiss. 

3 Bang, a. a., s, 67 ff. - Beträffande verket framför nedfarten från Lönngången se även 
F. Askgaard, Om bevrebning og udrustning under Karl Gustav-krigene 1657-60 (Vaaben
historiske Aarb0ger X a, 1959, s. 50 ff), s. 74.

• Se t. e. F. F. Carlson, Sveriges historia under Carl X Gustafs regering ( Sveriges histo
ria under konungarne af Pfalziska huset 1), 2. uppi., 1883, s. 531 ff och J. A. Fridericia, 
Adelsvreldens sidste Dage, 1894, s, 406 ff. 
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lichen Residentz-Stadt Kopenhagen C. zugegangen ...... , Kopenhagen den 26 Febr: 1659 
(Samt. berätt, om Sveriges krig 1, s. 172). 

20 Se n. 6, 
30 Ph. Meadowe, A Narrattive of the Principal Actions occuring in the Wars betwixt 

Sueden and Denmark. Before and after the Roschild Treaty, London 1677, s. 108 ff. 
31 Se vidare A. Stade, Manley's "History", Meadowe's "Narrative" och Carl X Gustavs 

första danska krig (HT 1960, s. 249 ff), s. 250, 252, 254. 
32 Theatrum Europreum 8, 2. uppi., Frankfurt am Main 1693, s, 1147 ff. 
33 Detta framgår av Karl Gustavs order av den 7 februari 1659 till befälhavande officeren 

för Douglas brigad ( se bilaga 3, s. 107) , 
34 Bang, a. a., s. 98 f, 
35 Relationen tryckt i Köpenhamn den 26 februari uppger, att Tott medförde en stor 

"kastbro", som var lastad på en lång vagn och var så bred, att tre ryttare kunde rida över 
den i bredd, Den var den största av fiendens broar, Relationen uppger också, att båtar ut
rustade med "fyrverk" och lastade på slädar bl. a. skulle föras mot den danska och holländs
ka flottan ( se närmare härom i bilaga 3, underbilaga 1, s. 113). Denna låg förankrad på 
redden norr om Kristianshamn. Dessa förhållanden pekar på, att Tott även kan ha haft till 
uppgift att från Amager medelst fyrverk försöka sticka den dansk-holländska flottan i brand. 
Hans beredskapsuppgift där skulle då också få sin förklaring: att skydda företaget i fråga. 
Materialet är emellertid alltför opålitligt för ett påstående, att så verkligen var fallet, 

30 Rullor 1658 och 1659, KrA, Militieräkenskaper, KrA, anförda planer och order samt 
Dahlbergs anförda brev till Mardefelt, - De i rullorna och räkenskaperna hämtade upp
gifterna på infanteriförbanden avser dessas styrka (antal friska, sjuka och sårade m. m.) 
vid olika tidpunkter under senare hälften av januari 1659. Några större förändringar tor
de dock knappast ha skett under tiden fram till stormningen, Av rullorna framgår, att ut
över de som brigader angivna regementena även delar av andra regementen deltagit i storm
ningen, Dessa delar måste ha instuckits i de svagare av de förstnämnda, varför de enskilda 
brigadernas styrka inte kan beräknas utan endast en ungefärlig summa på de skilda 
attackernas. Av kavalleriförbanden föreligger något så när säkra upgifter endast på de i 
huvudanfallsgruppen ingående, Övriga kavalleriförbands styrka är uppskattad med ledning 
härav, 

37 Dahlberg skriver också i sitt brev till Mardefelt, att såvitt försöket att fatta ställning 
på några punkter i fiendens verk lyckades, hade Hans Kungl. Maj:t tillräckliga styrkor att 
försvara dessa tills kavalleriet fördes in och kunde rasera hela huvudverket. 

38 J, Hedberg, Kungl. Artilleriregementet under Karl X Gustavs tid (manuskript, Mili
tärhistoriska avdelningen) och Artilleriregementet inför Karl X Gustavs polska krig (Aktu
ellt och historiskt 1958 [tr, 1959), s. 54 ff), s. 71 ff. 

39 Enlig Sörensen, a. a., s, 122 och Askgaard, a. a, i Militrert Tidsskrift, s, 64, 70 och 
73 skulle huvudanfallsgruppens främsta brigader ha hejdats framför vakarna, på grund av 
att dessa i sista stund breddats efter mått tagna på en vid pråmen natten mellan den 8 och 9 
februari kvarlämnad löpbro. Intet i det genomgångna materialet bestyrker detta. Tvärtom 
synes Karl Gustav haft uppmärksamheten riktad just på denna möjlighet, Dessutom uppger 
Dahlberg i sitt brev till Mardefelt, att rikstygmästaren Erik Stenbock, som med en bakre 
brigad beordrats fram för att understödja högra stormkolonnens av fiendens kanoneld 
hejdade främsta brigader, blev skjuten i bröstet, när han passerade över vakarna på en 
löpbro samt att den vänstra stormkolonnens båda främsta brigader trots fiendens kanoneld 
nådde ända fram till vallen, Däremot uppger Köpenhamnsrelationen av den 26 februari 
1659, att den Banerska anfallsgruppens löpbroar var för korta. Detta kan emellertid lika 
väl ha berott på, att vakarna framför Kastellet och Grönlands bastion var smalare än de 
framför Österport, mot vilken anfallet kom att riktas. 

•° Fryxell, a. a., s. 128, 130 ff, Carlson, a. a., s. 532 f, Sörensen, a. a., s. 109 f, 121, 
132 ff, Fridericia, a. a., s. 407 f, 409, 413, Munthe, a, a,, s, 371 ff, Petri, a. a,, s. 344 f, 
Bonnesen, a, a,, s, 531, 539 f samt Askgaard, a. a, i Militrert Tidsskrift, s, 70 f. 

41 Att Köpenhamn verkligen fick kunskap om den förestående stormningen bekräftas 
bl. a. av Krag i en anteckning den 6 februari. 
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42 Dahlbergs brev till Mardefelt. 
43 Att sådana fanns framgår av Krags dagboksanteckningar och Manley, a. a., s. 48. 
44 Krags dagboksanteckningar och :Manley, a. a., s. 47. 
46 Manley (a. a., s. 47 f) uppger, att den underhandlare, som det engelska sändebudet 

Meadowe ( se s. 7 5) dagarna före stormningen skickade från det svenska lägret till Köpen
hamn med fredsförslag, "inte oklart antydde" de pågående förberedelserna för en storm
ning, vilket rimligen bör ha skett med Karl Gustavs samtrcke. Detta jämte de fullt synliga 
förberedelserna och de upprepade nattliga "alarmeringarna" srnes peka på, att Karl Gustav 
parallellt med det militära förberedelsearbetet drev en konsekvent skrämseltaktik i hopp 
om att få sina förslag antagna. Vidare uppger Krag i sina dagboksanteckningar, att man 
både den 9 och 10 februari på morgonen såg fienden "med all sin makt" avmarschera med 
sina vagnar och "maskiner". Det förhållandet att Karl Gustav båda dagarna dröj de sig kvar 
framför staden tills det ljusnat torde endast kunna förklaras med, att han, när företaget 
ändå måste uppskjutas, önskade demonstrera sin styrka i en sista förhoppning att skrämma 
försvararna till underkastelse och slippa igångsätta en stormning. 

4° Köpenhamnsrelationen av den 26 februari 1659 uppger också, att enligt fångarnas 
utsago hade de avsuttna ryttare, vilka måste löpa till storms, uppmuntrats av sin konung 
med löfte om tre dagars plundring samt "ha allt efter sin vilja med fruntimren". Dessutom 
hade prästerna med stor idoghet och diverse förespeglingar och löften dagen och kvällen 
innan stormningen uppmanat soldaterna till tapperhet. Därefter hade "hjältedrrcken i 
brännvin" överräckts till dem. 

47 Relationen tryckt i Köpenhamn den 26 februari 1659. 
48 lvfeadowe, a. a., s. 110 f. 
40 L. Fleming t. Karl X Gustav lf3 1659, Skrivelser till Kungl. Maj:t, RA.
60 Som jämförelse kan nämnas, att under en nutida strid av motsvarande karaktär och 

med konventionella vapen beräknas första dygnet medföra 12 % förluster vid en stormande 
bataljon. 

Summary 

During the night before February 11, 1659, King Charles X Gustavus tried in 
vain to take Copenhagen by assault. The unsuccessful attempt has been discussed 
especially by Danish historians, mainly interested in the measures of defence. 

The Swedish measures and preparations however have only been discussed in ge
neral terms. The opinions have been divided. The cause of the failure has been 
discussed in the same superficial way, 

The author of this article has made a detailed reconstruction of the Swedish 
attack plan. Using this reconstruction as well as the defence measures reconstruc
ted by Danish historians as a basis for his investgation, the author anylizes the 
cause of the failure. 

The plan of attack was carefully worked out in every detail, with no trust to 
chance. It is an interesting illustration of the tactical and technical methods 
used at the time for an assault "par force". 

The lack of surprise has often been mentioned as the cause of the failure. 
The author points out however, that the possibilities for a surprise were rather 
limited, and the King seems to have realized this fact. The main attack was direc
ted against the strongest part of the front. The cause of the failure was the simple 
fact, that the forces available to the King were to weak to penetrate this part of 
the defence. The author also points out, that the Swedish intelligence service, 
<luring six months of waiting, ought to have been able to gather more informa
tion about the real strength of the defence. This misjudgement may have been 
in line with the King' s general underestimation of the enemy and his belief in the 
invicibility of his own weapons. 
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Bilaga 2

KÖPENHAMNS BESÄTTNINGS UNGEFÄRLIGA STYRKA 
OCH FÖRDELNING PA OLIKA AVSNITT 

Efter F. Askgaard, Angrebet og Stormen på K0benhavn (Militrert Tidsskrift, 
88. aarg., febr. 1659, s. 46 ff), s. 67 ff. - Se även S. A. Sörensen, K0benhavns
Belejring og Fyens Gjenerobring, 1896, s. 111 ff samt beträffande styckena
F. Askgaard, Om bevrebning og udrustning under Karl Gustav-krigene 1657-
60 (Vaabenhistoriske Aarb0ger X a, 1959, s. 50 ff), s. 74 ff.

Trupp 
Avsnitt Till häst I Till fot Stycken 

Komp I Man j Komp I Man 
1 2 I 3 4 I 5 I 6 

Slotts holmen t. o, 111, Gyldenlö- 72+19 
ves bastion. på far-

S t r i d s  s t y r k a. tygen* 
Fotfolk, danskt jämte soldater 

med "konstbössor" 6 660 
Kungl. betjänter och drabanter 100 
Studenter 2 80 
Borgare 1 275 
R e s e r v. 
Rytteri 1 eskv 300 
Fotfolk, holländskt 2 200 
Studenter 2 80 
Borgare 200 
Adliga tjänare 50 

S:a I 300 I I 1.645 I 91 
Från Gyldenlöves bastion t. o. m. 

Helmers skam. 49*-½-
S t r i d s s t y r  k a. 
Fotfolk, danskt 4 400 
Borgare 2 550 

S:a - 950 49 
Från Helmers skans t. o. m. Nya 

Norreports bastion. 39 
S tdds s  t y  r k a. 
Fotfolk, danskt 5 500 
Borgare 4 1.100 
Bodbetjänter 1 115 

S:a - I 1.715 39 
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1 I 2 I 3 I 
Från Nya Norreports bastion till 

Kastellet. 
S t r i d s s  t y r  k a. 
Fotfolk, danskt 
Fotfolk, holländskt 
Borgare 
R e s e rv. 
Rytteri 2 150 
Fotfolk, holländskt 
Båtsmän, holländska 
Borgare 
Hantverksgesäller 

S:a 150 
Kastellet jämte T11llbode11. 
S t r i d s s  t y r  k a. 
Fotfolk, danskt 
Båtsmän, holländska 
R e s e r v. 
Rytteri 1 eskv 300 
Fotfolk, holländskt 
Båtsmän, danska o. holländska 
Borgare. 

S:a I 300 1 
Kristians hamn. 
Fotfolk, danskt 
Fotfolk, holländskt 
Borgare 
Hantverksgesäller 
R ö r l i g  r e s e r v. 
Rytteri 1 75 

S:a I 75 
Summa I I 825 

* Antalet stycken på fartygen enligt Sörensen.
** 50 enligt Askgaard, Om bevrebning og udrustning. , . 

*** 60 enligt Askgaard, Om bevrebning og udrustning ... 

I 
I 

4 I 5 I 6 

57*** 

5 500 
800 

3 825 

500 
100 
100 

2 150 
2.975 I 57 

55 

1 reg+l 700 
150 

2 200 
200 

1 275 

I 1.525 I 55 
52 

130 
300 
460 

2 150 

I 1.040 I 52 

I 9.850 I 343 

Anmärkning. Askgaard uppger förmodligen på grund av bristande underlag 
endast i några fall truppens styrka i antal man. I regel anger han blott antal 
kompanier. På en del håll anges styrkan dessutom antingen mycket svävande 
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("många", "några") eller inte alls, För att få fram den ungefärliga styrkan i 
antal man har förf. använt följande beräkningsgrunder m. m, 
Rytteri samt danskt och holländskt fotfolk, Erfarenhetsmässigt har varje ryttar
kompani i medeltal beräknats uppgå till omkring 75 man och varje fotfolks
kompani till omkring 100 man, Askgaard lämnar ingen styrkeuppgift på det 
holländska fotfolket inom avsnittet Nya Norreports bastion - Kastellet. Enligt 
J, A. Fridericia, Adelsvreldens sidste Dage, 1894, s 406 fanns i Körenhamn över 
2.000 man dylik trupp. Med stöd av denna uppgift och de av Askgaard medde
lade styrkeuppgifterna på det holländska fotfolket i förekommande fall beräk
nade enligt ovan har antalet man inom avsnittet i fråga här beräknats, 
Båtsmän. Askgaard uppger endast att "tämligen många" holländska båtsmän 
ingick i reserven inom avsnittet Nya Norreports bastion - Kastellet samt att 
"många" dylika stod på Tullboden. Dessas antal är här enbart uppskattat. 
K1111gl. betjänter och drabanter samt adliga tjänare, Askgaard lämnar ingen 
styrkeuppgift på de kungl. betjänterna, Drabanternas och de adliga tjänarnas 
antal uppger han till "några". Samtligas antal är här uppskattat. 
St11de11ter och borgare. Askgaard uppger studenternas styrka till 4 kompanier, 
Enligt E. Marquard, Kjobenhavns Borgere 1659, 1920 uppgick antalet i januari 
1659 till omkring 160. - Enligt samma källa var Köpenhamns borgare indelade 
i 9 kvarter (kompanier) av högst varierande styrka, Sammanlagt räknade dessa 
i januari 1659 omkring 3.500 man, varav omkring 3,300 här beräknas ha varit 
stridsdugliga, Därtill kom Kristianshamns borgare m. fl. på omkring 490 man, 
varav omkring 460 kan ha beräknats varit stridsdugliga. Askgaard uppger, att 
det utöver de 9 ordinarie kompanierna fanns ytterligare 2 jämte två borgar
styrkor om 200 respektive 100 man sammansatta av borgare från de olika 
kvarteren, Flertalet bör rimligen ha tagits från de större av dessa, varigenom 
styrkeförhållandena emellan kvarteren något utjämnats, Förf. har därför be
räknat kompaniernas styrka enligt följande: (3,300 - 300): 11=275. 
Hantverksgesäller och bodbetjänter. Askgaard uppger hantverksgesäll<irnas 
styrka till 4 kompanier och bodbetjänternas till 1. Enligt G, Olsen, Borgerne 
under belejringen (Historiske Meddelelser om Kobenhavn 4:6, 1959, s. 9 ff), 
s, 24 uppgick vid belägringens början i augusti 1658 de förstnämndas antal till 
omkring 300 och de sistnämndas till 115. Styrkeförhållandena torde vid tid
punkten för stormningen, då man åter gick man ur huse för att försvara sin 
stad, har varit ungefär desamma, 
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Bilaga 3 
DEN SVENSKA STRIDSPLANEN. 

A. HuvuDANFALLSGRUPPEN - se skissen, bil. 1 underbil. 1 a - under konung
ens eget befäl skulle från utgångsläge intill "de gamla verken" mellan S:t
Jörgens sjö och Drottningens trädgård1 framrycka över Kalvebodstrands is
och i första hand storma och ta befästningsverken Gyldenlöwes bastion-Brygg
huset, varifrån anfallet skulle fullföljas in i Gamla staden. I anslutning till
huvudanfallet skulle en mindre avdelning anfalla och ta de båda infrusna far
tygen i syfte att förhindra dessa avge flankerande eld mot de över isen fram
ryckande trupperna.
l. Vänstl'a stor111kolo11nen (l. attacken) .2 

a) A v a n t g a r d e t s  huvuddel (1 a) - 150 musketerare under överstelöjt
nant Genneck - skulle framrycka till höger om ravelinen framför Gyldenlöwes
bastion mot "hålet mellan vallen och Lönngången"* och öppna detta. Uppkom
men på vallen skulle Genneck med 100 man fortsätta åt vänster längs vallgång
en till Gyldenlöwes bastion driva ut fienden och hålla sin ställning där, tills ef.
terföljande brigader anlände. En kapten med återstående 50 man skulle åt höger
"gå lös på Lönngången", öppna den med en petard, driva ut fienden, förnagla
kanonerna och även han hålla sin ställning, tills efterföljande brigader anlände.
En mindre del av avantgardet (1 b) - en kapten och 50 musketerare - skulle
framrycka mot och storma ravelinen framför Gyldenlöwes bastion samt där
efter följa efter avantgardets huvuddel. Om stormningen misslyckades, skulle
undsättning från reserven avvaktas.3 

b) Bri g a d e n  D e l w i g  (2) - värvad utländsk - skulle först följa efter
avantgardet men sedan vika av åt vänster och storma vallen mellan Gylden
löwes bastion och Lönngången samt - kvarlämnande sina broar och stegar åt
efterföljande brigader - förena sig med avantgardet i denna bastion eller med
brigaden Fersen (se nedan) och tillsammans med denna framrycka till avant
gardet och understödja detta tills vidare order.4
c) Br i g a d e n  F e r s e n  (3) - värvad utländsk - skulle följa efter avant
gardet genom "hålet" och därefter framrycka åt vänster längs vallen, hålla väl
till höger för att inte hindra brigaden Delwig att applicera sin materiel på
denna samt förena sig med avantgardet i Gyldenlöwes bastion eller med nämn
da brigad, om denna kommit över vallen, och tillsammans med den fortsätta
till bastionen, som skulle hållas tills vidare order.4
d) Br i g a d e n  G o r g a s  ( 4) - östgötar - skulle följa brigaden Fersen
genom "hålet" och uppkommen på vallen stanna framför detta för att hindra
fienden att falla framförvarande brigader i ryggen eller att avskära förbindelsen
genom detsamma. Ur brigaden skulle en kapten och 50 knektar omedelbart
skickas att förstärka den mindre styrkan ur avantgardet vid Lönngången.

När brigaden K. Sparre (se nedan) framryckt genom "hålet" upp på vallen, 
Skulle brigaden vända sig åt höger mot Lönngången och, om denna inte redan 
var tagen, bemäktiga sig den och försvara den tills vidare order.3 

* Den på s. 62 nämnda nedfarten,
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e) B r i  g a d e  n K. S p a r  r e ( 5) - sörmlänningar och hälsingar - skulle
följa ovannämnda brigader över isen och stående på denna med eld understödja
dessas stormning. Därefter skulle brigaden snarast framrycka genom "hålet"
och överta brigaden Gorgas uppgift uppe på vallen.

När brigaden P. Sparre (se nedan) framryckt genom "hålet", skulle brigaden 
framrycka längs vallgången till Gyldenlöwes bastion och hjälpa brigaderna 
Delwig och Fersen att försvara denna tills vidare order.3 

f) Br i g a d e n  P. S p a r r e  (6) - smålänningar från Kronobergs län -
skulle följa brigaden K. Sparre över isen och liksom denna därifrån med eld
understödja främre brigaders stormning. Därefter skulle brigaden framrycka
efter densamma genom "hålet" och i sin tur överta dess skyddsuppgift uppe
på vallen och där avvakta vidare order.3 

2. Högra stormkolonnen (2. attacken) .2 

a) Br i g a d e n  G e n  g e  1 (7) - värvad utländsk - skulle framrycka mot
Slottsbastionen och storma dennas högra fas samt jämte brigaden Hestereich
(se nedan) bemäktiga sig bastionen. Därefter skulle brigaden söka förbindelse
åt höger med där stormande brigader (se nedan) ,4
b) Br i g a d e n  H e s t e r e i c h  (8) - värvad utländsk - skulle följa briga
den Gengel mot Slottsbastionen och storma dennas vänstra fas samt jämte
denna brigad bemäktiga sig bastionen. Därefter skulle brigaden söka förbin
delse åt vänster med brigaden Gorgas eller, om Lönngången ännu inte skulle
vara erövrad, öppna den med en petard och bemäktiga sig den samt sedan
söka förbindelse med denna brigad.4
c) Br i g a d e n  L a  V o y e t t e  (9) - blekingar och värvad utländsk trupp
- skulle följa efter brigaden Hestereich, efter La Voyettes eget bedömande
framrycka till höger eller vänster om fregatten och pråmen samt om möjligt
storma Brygghuset och försvara detta tills förbindelse nåddes med brigaden
Ascheberg i det kungliga stallet (se nedan). Om isen framför Brygghuset inte
skulle hålla, skulle brigaden i stället storma "i vinkeln" mellan Lönngången
och Slottsbastionen,4 

d) Br i g a d e n  A s c h e b e r g  (10) - värvad utländsk, avsuttna ryttare -
skulle följa efter brigaden La Voyette och storma det kungliga stallet i vinkeln
mellan detta och Brygghuset samt därefter söka förening med sidobrigaderna,5
e) Br i g a d e n  K a g g  (11) - smålänningar från Jönköpings län - skulle
följa ovannämnda brigader och stående på isen med eld understödja dessas
stormning. Därefter skulle brigaden följa brigaden Ascheberg in i stallet och
fatta ställning där.6 

3. Infanterireserven bestående av
a) e n  b r i g a d  u p p l ä n n i n g a r  (12) och
b) e n  b r i g a d  v ä s t g ö t a r  (13) från Skaraborgs län, skulle följa efter den
vänstra stormkolonnen7 beredd understödja eller fullfölja dennas anfall.
4. Kavalleriberedskapen skulle vara beredq att i första hand fullfölja anfallet
in i staden - varvid huvuddelen avsågs insättas genom "hålet" och återstoden
i vinkeln mellan det kungliga stallet och Brygghuset - men också att avslå
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eventuella motanfall ut ur staden eller att skydda en eventuell reträtt. Den 
skulle bestå av 
a) a v a n t g a r d e  (14) - Kungl. Maj:ts Garde till häst, Fabian Berndes
kavalleriregemente (Abo och Björneborgs läns ryttare) och Johan Galles
kavalleriregemente (Nylands och Tavastehus läns ryttare) - samt
b) r e s e r v  (15) - Pontus Fredrik De la Gardies kavalleriregemente (Upp
lands ryttare), Ludvig Wierich Lewenhaupts kavalleriregemente (östgöta rytta
re) och Fredrik av Hessen-Homburgs kavalleriregemente (värvat utländskt).8 

5. Avdelningen Schlllidt och Behm (16) - 180 musketerare - skulle fram
rycka över isen och bemäktiga sig fregatten och pråmen eller också sticka dessa
i brand.9

6. Särskilda beställlmelser.
a) Generalmajor Fabian von Fersen skulle inledningsvis f ö r a  b e  f ä  1 e t över
de två främsta brigaderna i vänstra stormkolonnen och generalmajor Johan
von Essen över de två främsta i den högra kolonnen.10 övriga i stormkolon
nerna ingående brigader skulle då stå direkt under konungens befäl.11 Befälet
över infanterireserven skulle föras av överste Nils Brahe och över kavalleri
beredskapen av pfalzgreven Filip av Sulzbach.S
b) Stormkolonnernas båda främsta brigader skulle i n l e d a  a n  f a 11 e t. De
övriga skulle för sitt ingripande avvakta konungens order.11
c) Stormkolonnernas båda främsta brigader skulle snarast till konungen r a p
P o r t e r  a isens hållfasthet och vakarnas bredd. Samtliga brigader skulle dess
utom efter taget anfallsmål "flitigt" rapportera fiendens förehavanden och
hållning.4
d) Konungens u p p e  h å  11 s p 1 a t s skulle inledningsvis vara vid "de gamla
verken",12 Fältmarskalk Gustav Otto Stenbock och rikstygmästaren Erik Sten
bock skulle här stå till förfogande som befälsreserv.13 

B. ANFALLSGRUPPEN BANER (3. attacken)14 
- se skissen, bil. 1, underbil. 1 b

skulle i syfte att splittra försvararnas krafter framrycka från Vartovl och i
första hand storma och ta Kastellets norra bastion och Grönlands bastion samt
därefter Kastellet i sin helhet för att förhindra försvararnas eventuella åter
tåg dit.

1. Vänstra stormkolo1111e11.

a) Av d e l n i n g e n  S t a h l s  huvuddel (1 a) - 150 knektar - skulle fram
rycka till vänster om Kastellets västra ravelin och storma högra fasen på dess
norra bastion, fatta ställning i denna och försvara sig tills övriga brigader
anlände (se nedan). En mindre del (1 b) - en kapten och 50 knektar -
skulle samtidigt storma Kastellets västra ravelin.3 

b) S u l z b a c h s  d r a g o ner (2) - värvade utländska - skulle följa efter
avdelningen Stahl, med hjälp av dennas materiel passera palissaderna och
graven samt storma högra flanken och kurtinen på Kastellets norra bastion
samt därefter förena sig med avdelningen Stahl i denna och på bästa sätt
försvara densamma.3 

c) G o r g a s  d r a g o n e r  (3) - värvade utländska - jämte 24 kommende-
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rade knektar skulle framrycka mot och storma Kastellets östra ravelin, driva 
ut fienden samt därefter följa efter brigaden Gi.inthersberg (se nedan), under 
vilken förbandet skulle lyda.3 

d) B r i g a d e n  Gi.in t h e r s b e r g  (4) - "Douglaska brigaden", värvad ut
ländsk - skulle framrycka till höger om Kastellets östra ravelin, runt dess
norra bastion och in i Kastellet, "där detsamma var öppet" eller också i vinkeln
mellan bastionens vänstra fas och flank samt falla fienden i bastionen i ryggen,
där förena sig med de till höger stormande förbanden och tillsammans med
dessa försvara bastionen tills vidare order. En mindre styrka skulle kommen
deras kvar vid inbrytningsstället för att fälla "pålarna" sannolikt för att bereda
väg för det efterföljande kavalleriet (se s. 81) samt för att "hindra den från
fienden möjligen kommande undsättningen".3

2. Högra stormkolonnen,
A v d e l n i n g e n  Le n tzm an  o c h  Fi t i n g h o f f  (5) - avsuttna ryttare ur
ett flertal värvade utländska kavalleriregementen - skulle framrycka till höger
om Kastellets västra ravelin och storma den vänstra fasen på Grönlands bas
tion, driva ut fienden och försvara bastionen tills vidare order.3 

3. Kavalleriberedskapen.
Re g e m e n t e n a  B o r n m a n  o c h  B a n e r  (6)8 - värvade utländska - skul
le vara beredda att i första hand över Kastellets norra vall fullfölja anfallet in
i detsamma men också att avslå eventuella motanfall ut ur staden eller att
skydda en eventuell reträtt.

4. Särskilda bestämmelser.

a) Generalmajor William Vavasor skulle under stormningen f ö r a  b e f ä l e t
över brigaden Gi.inthersberg och Gorgas dragoner15 men avsågs troligen att
senare föra befälet över samtliga förband i Kastellets norra bastion.

b) Sedan anfallsmålen tagits skulle samtliga förband till general Baner "fli.
tigt" r a p p o r t e r a  fiendens hållning. 3 

C. ANFALLSGRUPPEN ToTT - en mindre avdelning kommenderade muskete
rare och avsuttna ryttare samt Oberbecks och Pringels kavalleriregementen,
värvade utländska - skulle för att missleda försvararna framrycka över
Kalvebodstrands is och med den mindre avdelningen storma Kalvebods bastion
på Kristianshamn i syfte att dra bastionens kanoneld från huvudanfallet samt
med kavalleriet stå i beredskap på Amager,lG

D. ANFALLSGRUPPEN R00TH - 50 själländska knektar, 100 tatarer samt
"kanaljet" (officersdrängar, trossknektar m. m.) - skulle i syfte att missleda
försvararna storma ravelinen framför Norreport, vidliggande två bastioner och
mellanliggande kurtin,9

E. TILLDELNINGEN AV MATERIEL och särskilt kommenderat folk för dennas
handhavande framgår av underbilaga 1.17

F. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
1. Svensk tösen skulle vara "hilf Gott" och som fälttecken skulle ett enkvist
knippe omlindat med halm bäras i hattarna.i
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2. Stormningen skulle inledas omkring midnatt, när två tjärtunnor antändes
uppe på Valby backe.1

1 Dahlbergs brev till Mardefel t. 
2 Sammansättning enligt "plan 1". 
3 Ordern av den 7/2 1659. 
• Ordern av den 7/2 med av "plan 2" föranledda ändringar.
6 Enligt ordern av den 7 /2 skulle denna brigad ingå i den Banerska anfallsgruppen. Av

Dahlbergs brev till Mardefelt och Aschebergs egen journal (Fältmarskalken Rutger von 
Aschebergs journal och korrespondens, utg, av Kungl. Samfundet för utgifvande av hand
skrifter rörande Skandinaviens historia [Historiska handlingar 34: 1, 1951), s. 3 7 f) fram
går emellertid, att brigaden följde efter La Voyettes brigad och stormade mellan denna och 
brigaden Gengel mot det kungliga stallet. Denna uppgift var enligt ordern av den 7 /2 och 
"plan 2" tilldelad brigaden Kagg som andrahandsuppgift. Tydligen har brigaden Ascheberg 
i sista stund fått överta uppgiften i fråga. 

0 Ordern av den 7/2 med av n. 5 och "plan 2" föranledda ändringar. 
7 "Plan 1 och 2". 
8 "Plan 3". 
0 Ordern av den 7 /2 med de ändringar, som föranledas av Dahlbergs brev till Mardefelt. 
16 Enligt orderserien av den 7 februari 1659 skulle generalmajor William Vavasor föra 

befälet över de två främsta brigaderna i den högra stormkolonnen. Dahlberg uppger emeller
tid, att Vavasor förde befälet över den i den Banerska anfallsgruppen ingående "Douglaska" 
brigaden men nämner ingenting om vem, som förde befäl över de två förstnämnda briga
derna. Detta gäller emellertid även de två främsta i den vänstra kolonnen. I ordern av den 
7 till den Douglaska brigaden är en lucka lämnad för namnet på den befälhavande officeren, 
men i "plan 1", som sannolikt tjänat som förlaga till orderserien, står generalmajor von 
Essen angiven som sådan. Sannolikt har Vavasor och von Essen av någon anledning i sista 
stund fått byta uppgifter. Detta bestyrkes dessutom av, att Vavasor påträffades stupad 
framför Österport med sin order av den 7 alltjämt på sig. Detta senare förhållande måste 
legat till grund för det i Krags dagboksanteckningar och flera av de tryckta danska rela
tionerna från Köpenhamn samt även i en del av bearbetningarna förekommande påståendet, 
att Karl Gustav, när stormningen mot sydfronten misslyckades, sände Vavasor med för
stärkningar till Baner, en åtgärd, som måste betecknas som taktiskt huvudlös och därför är 
föga sannolik. 

11 "Plan 2". 
12 Relationen tryckt i Köpenhamn 26/2 1659. 
13 "Plan 1" och Dahlbergs brev till :Mardefelt. 
H Sammansättning enligt "plan 1" med den ändring, som föranledes av n. 5. 
15 Se n. 10 och orden av den 7 /2 för "Douglaska" brigaden. 
10 "Plan 3", Dahlbergs brev, Krags dagboksanteckningar samt relationen tryckt i Köpen

hamn 26/2 1659. 
17 "Plan 1, 3 och 4". 
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Underbilaga 1. 

Tilldelning av materiel och sär1kilt kommenderat folk 
för dennas handhavande och medförande framför brigaderna 111. 111,, 

Förband 
1 

H11v11danfallsgmppen Vä n s t r a  st o r m k o l  Avantgardets huvud-del (1 a) 

Den mindre av-1 delningen mot Lönngången 
Avantgardets mindre del (1 b) 

Brigaden Delwig (2) 

Brigaden Fersen ( 3)Brigaden Gorgas (4) 

Brig K. Sparre (5) 

Materiel Muskete

rare (av
suttna 

ryttare) 

Båtsmän Konstaplar 2 I 3 I 4 I 5 

2 löpbroar 14 yxor 14 dubbla stormstegar 28 halmsäckar 10 huvor 4 båtshakar 48 handgranater 1 petard jämte naglar 6 yxor 4 släggor 4 bräckjärn 48 handgranater 300 (c:a) muskötgranater 6 yxor 6 dubbla stormstegar 12 halmsäckar 4 huvor 48 handgranater 
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Brigaden Kagg ( 11) 

H:a s torm ko lo n n e nl 
In f a n t e r i r e s e rv e n  (12 o. 13) 
Avdeln. Schmidt  och Behrn (16)
Anfallsgmppen Baner Vä n s t r a  s to rm ko l  Avdelningen Stahls huvuddel (1 a) 

Avdelningen Stahls mindre del (1 b) 

Sulzbachs drag (2) 
Gorgas dragoner (3) 

Brig Giinthersberg ( 4) 

V:a s to rmkolo n n e nj 
H:a s to rm ko lo n n e n  Avdelningen Lentzrnan o. Fitinghoff (5) 
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1 Underofficerare. 2 Drabanter, 3 Detaljuppgift saknas. 4 Skulle medföras efter brigaden. 



Materiel bes kriv11i11 g. 

Se även F. Askgaard, Om bevxbning og udrustning under Karl Gustav-krigene 
1657-60 (Vaabenhistoriske Aarb0ger X a, 1959, s. 50 ff), s. 83 ff. 

l. Löp- och hästbroama var för att underlätta framtransporten försedda med 
hjul.1

2. Yxoma skulle användas för fällning av palissader och stormpålar m. m.

3. De dubbla stormstegama bestod sannolikt av två enkla fastgjorda vid sidan
av varandra för att möjliggöra äntring med två man i bredd. De två halm
säckar, som medföljde varje stege, surrades fast i stegens topp för att, då denna
efter resningen föll framåt mot vallen, mildra stöten och för att en säkrare
"anläggningsyta" skulle erhållas.

4. H11voma var avsedda att vid klättring över palissaderna träs över pålarnas
spetsade toppar.

5. Båtshakarna hade man mångsidig användning av, framförallt vid resning
av stormstegarna och för att fasthålla dessa vid vallarna, för nedrivning av
försvararnas hinder på vallsluttningarna och -krönen, för äntring uppför val
larna m. m.

6. Handgranatema utgjordes i allmänhet av vanliga 3· och 6-pundiga kanon
kulor (hållod med sprängverkan) försedda med ett brandrör, i vilket en bit
lunta var instucken. Denna antändes omedelbart före kastet.2

7. "ld11skötgra11atema" var en helt ny uppfinning. Granaterna var äggforma
de och upptill försedda med hullingar, varigenom de kunde fastna i föremål
ovan marken och ge en mer verksam krevad. Nedtill var i granaten infört ett
skaft, vars diameter var lika med muskötens kaliber. Skaftet var ihåligt och
fyllt med krut. Det nedfördes i muskötens pipa och vid avfyrning drev den
ordinarie krutladdningen ut granaten, samtidigt som den antände krutet i
skaftet. När detta efter viss tid brunnit ut kreverade granaten. 3

8. Petarden var en speciell spränganordning, som användes bl. a. till att slå
hål på fästningsportar - i detta fall Lönngångens två portar. Den var gjord
av koppar och såg ut som en kläppklocka och fästes på porten med den öppna
änden vänd mot denna. Härigenom uppnåddes riktad sprängverkan.2

9. Naglama användes vid s. k. förnagling av kanoner. De bultades hårt ned
i dessas fänghål, varigenom kanonerna inte blott för stunden blev obrukbara
utan, på grund av att hålet blev utvidgat, även måste sändas iväg till en tids
krävande reparation.

10. Det "fyrverk", som skulle medföras av avdelningen Schmidt och Behrn,
utgjordes troligen av små båtar fyllda med mycket eldfängt material, s. k.
brännare.4 Det skulle i detta fall användas för att eventuellt sticka de två
infrusna fartygen i brand. Brännarna sattes ned i vakarna runt dessa, antändes
och sköts ut mot fartygssidorna.

11. De vid infanterireserven medförda på vagnar lastade skanskorgama och
sandsäckama skulle med största sannolikhet användas för att snabbt förstärka
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de av stormtruppen intagna ställningarna i befästningsverken och på så sätt 
bereda denna större möjlighet att hålla dessa, tills kavalleriet hunnit föras in 
genom verken. 

Anmärkningar, 

1. Vid varje brigad skulle beroende på styrkan 1 kapten med 24-40 man
kommenderas att i nödfall kunna användas för att medföra "ett eller annat i
brådskan" och att i synnerhet ge akt på, att brigadens broar, stegar m. m. blev
anbringade.5
2. Det främst framryckande och stormande folket skulle bära vita skjortor
över kläderna och vita h11vor över huvudbonaderna samt dessutom vara utrustat
med "sporrar" (broddar) ,6 

3. Utöver det ovan nämnda av avdelningen Schmidt och Behrn medförda
fyrverket* synes ytterligare dylikt ha använts under stormningen. Minst fyra
mörsare fördes under januari till det svenska lägret,3 och i en av de svenska
planerna för stormningen finns bland materielen "båtarna och fyrverksmaski
nerna" (mörsarna) upptagna. Den i Köpenhamn den 26 februari 1659 tryckta
relationen uppger, att svenskarna enligt fångars utsago hade iordningsställt nio
båtar på särskilt maner7 och utrustat dessa med diverse "schlagenden auch
brennenden Feuerwerken" (d. v. s. mörsare respektive "ernstfyrverkeri"), Av
båtarna, som transporterades från lägret på slädar, skulle några gå mot den
danska och holländska flottan och några mot Kalvebod. De flesta slädarna gick
emellertid sönder under förflyttningen, varigenom båtarna blev stående. Rela
tionen liksom den av den 12 februari 1659 uppger vidare, att bland annan
materiel några "fyrmörsare" kvarlämnades vid den svenska huvudanfalls
gruppens reträtt.
4. I några av de nämnda bearbetningarna (s. 65) säges, att även tvångsuttagna
danska bönder skulle ha kommenderats att nedhugga palissader samt bära broar
och stegar, i andra däremot, att bönderna endast tvingades köra den tunga mate
rielen från lägret till utgångslägena för stormningen.

Enligt ett av Erik Dahlberg utarbetat förslag till principerna för storm
ningens utförande daterat Helsingör den 29 januari 1659s skulle bönder bl. a. 
framskjuta löpbroarna till vakarna, men enligt samtliga övriga svenska planer 
med största sannolikhet utarbetade efter detta förslag skulle båtsmän göra det. 
I de senare nämns överhuvud ingenting om bönder. Krag uppger i sina dag
boksanteckningar, att svenska trupper den 9 januari var på Amager och tog en 
del bönder med sig och den i Köpenhamn den 26 februari 1659 tryckta relatio
nen, att enligt fångarnas utsagor, 400 själländska bönder försedda med yxor 
och bilor drevs från Amager för att hugga palissader. Relationen uppger vidare, 
att en mängd sammanförda bönder och båtsmän "sekunderade" ett avantgarde 
och att de alla blev förda till storms, samt att bönder hade tvingats bära "kast
broarna" vid brigaden Gengel. Dessutom framgår det av relationen, att bönder 
användes för att i sina vagnar forsla bort sårade och stupade svenskar i ome-

* Fyrverk var en gemensam benämning på mörsare samt till "ernst- och lustfyrverkeri"
hörande materiel. 
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NY LITTERATUR OM ANDRA VÄRLDSKRIGET 

Av CARL G, STRANDMAN 

I Aktuellt och historiskt 1961 publicerades en översikt över litteratu
ren om andra världskriget, avsedd som en vägledning genom "the fog 
of war-books", Uppsatsen, som hade formen av en resonerande kom
mentar och en ganska fyllig boklista, omfattade litteratur, som utkommit 
eller aviserats fram till och med maj 1960. 

Sedan dess har ytterligare ett antal arbeten av intresse publicerats, var
för det nu ansetts vara tid att komplettera 1961 års boklista. Samma 
urvalsmetod och indelningsgrund har använts som i föregående uppsats, 
till vilken den intresserade läsaren hänvisas, Sålunda omnämnes först en 
del av de i bokförteckningen upptagna arbetena, som ansetts vara värda 
särskild uppmärksamhet. Därefter följer själva bokförteckningen indelad 
i översiktsarbeten om hela kriget med underavdelningarna officiella his
torieverk, inofficiella arbeten och memoarer, samt i böcker om särskilda 
krigsskådeplatser, operationer till sjöss och i luften och speciella ämnes
områden. Då många böcker, särskilt de av memoarkaraktär, berör flera 
krigsskådeplatser, redovisas de kanske flera gånger under olika rnbriker. 

Liksom i sin uppsats 1961 vill förf. även här framhålla, att denna 
boklista naturligtvis inte gör anspråk på fullständighet. Det rör sig om 
ett visserligen ganska fylligt men dod<: personligt urval ur en mycket 
strid bokflod, där också slumpen ofrånkomligt spelat en stor roll. Detta 
gäller särskilt sådana arbeten, som inte medtagits kanske helt enkelt 
därför att de osedda slunkit förbi författaren-bokmannens visserligen 
mycket nyfikna men dock ej allseende ögon! 

Bibliografiska arbeten 

Många här redovisade arbeten är försedda med en utförlig bibliografi, 
Detta gäller särskilt de stora tyska verken. När så är fallet, har detta 
påpekats i bokförteckningen. 

Ett par stora tyska bokfirmor har gett ut nya militärkataloger av intres
se. Sålunda har Koehler & Volckmar, Tysklands största grosshandel i 
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böcker, hösten 1962 gett ut en välredigerad katalog med titeln "Wehr
wesen", som upptar av firman förda böcker t. o. m. hösten 1962. Georg 
Lingenbrink Barsortiment i Hamburg har gett ut en ny upplaga av sin 
katalog "Wehrwesen. Biicher för <lie Bundeswehr" med titeln "Kom
pendium Nr 9 /1962". Även denna omfattar de böcker på tyska i original 
eller översättning, som finns i handeln t. o. m. hösten 1962. Det stora 
tyska specialförlaget för militärlitteratur E. S. Mittler & Sohn i Frank
furt am Main redovisar i sin senaste katalog "Verlagsverzeichnis 
1962/63'' vad förlaget hittills gett ut om andra världskriget. 

Den franska boknyhetskatalogen "Le Bulletin du Livre" har ägnat 
nr 76 /1962 åt vad som finns tillgängligt på franska i original eller i 
översättning om andra världskriget. 

SAMMANFATTANDE ARBETEN OM HELA KRIGET 

Officiella historieverk 

England och samväldet, USA 

De stora engelskspråkiga historieverken fortsätter att utkomma som 
planerat. Nya delar uppräknas i bokförteckningen. 

I det engelska arbetet "History of the Second World War, United 
Kingdom Military Series" är det kanske framför allt två serier, som är 
av intresse. Ar 1961 utkom "The Strategic Air Offensive against Ger
many 1939-1945 " i tre berättande delar och en del med tekniskt och 
statistiskt material, viktiga dokument m. m. Författare är Sir Charles 
Webster och Noble Frankland. Den förre är professor emeritius i inter
nationell historia vid Londonuniversitetet och var under kriget knuten till 
Foreign Office. Den senare tjänstgjorde under kriget i Bomber Command 
och har senare varit knuten till R.A.F.:s historiska avdelning. Han är 
sedan 1956 "director of the Imperial War Museum". Det tycks ha 
väckt ett visst uppseende, att dessa två utsågs att skriva delarna om 
bomboffensiven mot Tyskland, båda var nämligen kända för sin kritiska 
inställning mot denna form av flygkrig. Resultatet har dock - eller 
kanske just därför- blivit en mycket objektiv och väldokumenterad bok. 

Den andra serien heter "Victory in the West" och kommer att bestå 
av två volymer. Författare är major L. F. Ellis, som förut i det officiella 
engelska krigshistoriska verket skrivit "France and Flanders 1939-40". 
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Den första volymen kommer att heta "The Battle of Normandie" och 
behandla förberedelserna till den stora invasionen, själva invasionen och 
striderna fram till 1 september 1944. Denna del utkommer under våren 
1963. Andra volymen heter "The Defeat of Germany" och slutar med 
Tysklands kapitulation. Denna del är "in preparation". 

Tyska Förbundsrepubliken 

I den västtyska förbundsrepublikens försvarsmakt har man nu orga
niserat en krigshistorisk avdelning - Militärgeschichtliches Forschungs
amt - som hittills hunnit ge ut tre band i en större planerad skrift
serie kallad "Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte". Första delen 
heter "Riickzug und Verfolgung: zwei Kampfarten 1757-1944", och 
här handlar sista uppsatsen i boken om de allierades utbrytning ur bro
huvudet vid Anzio-Nettuno 1944. Andra delen heter "Operationsgebiet 
östliche Ostsee und der finnisch-baltische Raum 1944", medan en upp
sats i tredje delen behandlar den tyska generalstaben och de högre sta
berna 1871-1945. 

Sovjetunionen 

Det officiella sovjetryska krigshistoriska arbetet - "Historien om 
Sovjetunionens stora fosterländska krig" - har utkommit med ytterli
gare tre delar, varav band 2 behandlar tiden juni 1941 till november 
1942, band 3 tiden november 1942 till december 1943 och band 4 år 
1944. Verket håller nu på att utges också på tyska. Den första delen, som 
behandlar förspelet till kriget och krigets förlopp före det tyska anfallet 
mot Sovjetunionen i juni 1941, skall utkomma i november 1962. 

Icke-officiella historiearbeten 

På anglosaxisk sida har Fergusson skrivit en intressant bok om uf 
vecklingen av kombinerade operationer under kriget, "The Watery 
Maze''. Den kände krigshistorikern Fuller har utgivit ytterligare ett 
krigshistoriskt arbete "The Conduct of War". I detta arbete behandlar 
han krigskonstens utveckling från napoleontiden med tonvikt framför 
allt på hur den tekniska utvecklingen påverkat kriget. Ungefär en femte
del av arbetet berör andra världskriget. 

Det är dock ett antal omfångs- och innehållsrika tyska arbeten, som 
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tilldrar sig största intresset. På uppdrag av Arbeitskreis för Wehrforsch
ung och i samarbete med västtyska krigsmaktens krigshistoriska avdel
ning har professorn i historia vid universitetet i Göttingen Percy Ernst 
Schramm tillsammans med historikerna A. Hillgruber, W. Hubatsch 
och H. A. Jacobsen börjat utge det tyska överkommandots krigsdagbok, 
"Das Kriegstagebuch des OKW". Vid O.berkommando der Wehrmacht 
fördes krigsdagboken under de första krigsåren av Helmuth Greiner, 
som i memoarform berättat om sin verksamhet i "Die Oberste Wehr
machtsföhrung 1939-1943", och från mars 1943 av Schramm. Den 
förre lyckades vid det tyska sammanbrottet rädda sitt stenografiska ma
nuskript med sig över i amerikansk fångenskap. Schramm lyckades vid 
krigsslutet under mycket dramatiska omständigheter rädda sina hand
skrivna anteckningar med sig under flykten från de annalkande ryssarna 
och dölja dem hos en släkting i Sydtyskland. Här upptäcktes de emeller
tid .av amerikanarna, vilka "inkallade" Schramm för att tyda texten. 
Arbetet avses att omfatta fyra band. Det band, som nu utkommit, utgör 
fjärde delen och är försett med en intressant inledning och kommentarer 
av Schramm, som skildrar arbetsmetoder och miljö vid OKW samt de 
dramatiska omständigheterna vid räddandet av materialet till boken. 
Band I kommer att omfatta åren 1940-1941 och utges av H.-A. Jacob
sen, band II år 1942 och utges av A. Hillgruber och band III år 1943 
och utges av W. Hubatsch. 

I den tyska serien "Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte" 
har Helmut Heiber utgett vad som räddats av protokoll från Hitlers 
militära konferenser 1942-1945. Redan från krigets början hölls i 
Hitlers högkvarter två dagliga militära "Lagevortrag", då också Hitler, 
efter hand allt mer i detalj, meddelade sina beslut. Över dessa konferen
ser fördes till en början inga protokoll, men sedan Jodl på hösten 1942 
vid en sammanstötning med Hitler över fältmarskalk List och Heeres
grupp� A påpekat, att fältmarskalken exakt följt Hitlers anvisningar, 
beslöt denne med sin vanliga misstänksamhet att i fortsättningen proto
kollföra sina yttranden och beslut. Därför inrättades nu en stenografisk 
byrå!,vid Fiihrerhauptquartier, bestående av edssvurna riksdagsstenogra
fer. I april 1945 fanns ungefär 100 000 sidor protok�ll, som fördes 
undan till Obersalzberg. De brändes i samband med det tyska samman
brottet, men vid de amerikanska truppernas ankomst anmälde stenogra
ferna förhållandet för den amerikanska underrättelsetjänsten. Man lycka-
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Det vinnande laget - Alexander, Ch11rchill, 1"\fontgomery i Västöknen (Ur "The 
Alexander Memoris 1939-1945") 

des nu rädda ca. 10 % av de stenografiska protokollen eller av de ren
skrivna sidorna. Redan 1950 utgav Felix Steiner en amerikansk upp
laga av fragmenten med titeln "Hitler directs his War". Det nu före
liggande tyska arbetet är emellertid av en helt annan tyngd. Texten är 
försedd med utförliga noter beträffande personer och händelser. Utgi
varen jämför protokollen med de agerandes senare utgivna memoarer, 
och arbetet är försett med en utförlig bibliografi. 

Den i 1961 års förteckning nämnda och rekommenderade "Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges" utgiven på Ploetz förlag 1952 har utkommit 
i en ny och betydligt utökad upplaga. Den har uppdelats i två delar, 
dels en kronologisk del över det politiska och militära skeendet, dels en 
del om "die Kriegsmittel", som beskriver krigsekonomin och rustnings
industrin, tekniken, vapnen etc. i de olika krigförande länderna. Ett 
fylligt sak- och personregister avslutar arbetet. Det är naturligtvis ingen 
rolig och lättflytande läsning men en bra uppslagsbok vid läsning av 
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annan litteratur, som man då snabbt och lätt kan sätta in i sitt rätta sam
manhang. 

Under utgivning 1962-1963 befinner sig en omfattande tysk världs
krigshistoria, som man kan förmoda blir av hög kvalite: "Der Zweite 
Weltkrieg in Bildern und Dokumenten" utges på Verlag Kurt Desch av 
den kände tyske historikern Hans-Adolf J acobsen tillsammans med 
Hans Dollinger. Arbetet kommer att omfatta tre band, varav det första 
behandlar krigets europeiska skede, 1939-1941, medan band 2 har 
undertiteln "Der Weltkrieg 1941-1943" och tredje bandet "Sieg 
ohne Frieden 1944-1945". 

Ett intressant arbete om den tyska militära ledningens dilemma inför 
Hitlers krigs planer och krigföring är Buchheits nya bok "Soldatentum 
und Rebellion''. 

Om Schweiz militära beredskap och åtgärder gentemot den tyska in
ringningen av landet och om den schweiziska militära underrättelsetjäns
tens samarbete under kriget med den av Allan Dulles ledda och i 
Schweiz baserade amerikanska underrättelsetjänsten handlar Kimches 
"Spying for peace", som också utkommit i tysk upplaga med den mera 
adekvata titeln "General Guisans Zweifrontenkrieg." 

Memoarer och biografier. 

Tre memoarböcker synas framför allt vara värda intresse. På engelsk 
sida har fältmarskalk Alexander nu gett ut sina krigsminnen. Redan i 
början av 1961 publicerades huvuddelen av dem som en serie i den 
stora engelska söndagstidningen Sunday Times. Hösten 1962 kom de 
så ut i bokform. 

Tyvärr måste man säga, att dessa memoarer är något av en besvikelse. 
Sedan nu Alexanders alla överordnade, underlydande och motståndare 
på slagfältet fått sina uppfattningar offentliggjorda och mer eller mindre 
kompetenta krigshistoriker beskrivit och bedömt operationerna i Medel· 
havsområdet hade man kanske här väntat sig det sista och definitiva ordet. 
Så sker knappast, och inte heller är Alexander någon större stilist. Hans 
memoarer tycks ha tillkommit så, att han själv jämte hans båda stabs
chefer under kriget, nuvarande fältmarskalken Lord Harding och gene· 
ralen Sir Richard McCreery, hösten 1960 gjorde en "sentimental jour
ney" i Åttonde armens och de allierades fotspår längs Afrikas kust och 
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uppför Italien. Med på färden var majoren John North, som hade till 
upgift att sätta minnena på pränt. 

Nu vore det emellertid orättvist att för den skull nedvärdera Alexan
ders memoarer. Utan att vara briljanta eller sensationella ger de en klar 
och fyllig bild av händelseförloppet. Alexander har valt att behandla 
först fälttåget i Nordafrika, därefter sina upplevelser vid Dunkirk och i 
Burma samt slutligen Italienfälttåget. Varje avsnitt omfattar först ett 
antal kapitel med minnen och reflexioner, därefter ett kort sakligt ka
pitel kallat "Battle maps", som med hjälp av kartor och text på ett par 
sidor skildrar operationen i fråga. 

Alexander är av allt att döma en ytterst sansad och behärskad person. 
Som chef för arriärgardet vid Dunkirk lär han lett evakueringen lugnt 
strosande omkring i bomb- och granatregnet mumsande på ett äpple. 
Han höjer därför inte tonen men avger med sann brittisk aristokratisk 
flegma sina omdömen om händelser och män och om de krigshistoriker, 
som nu berättar, vad han borde gjort i olika lägen: " ... easy-looking 
arrows on 1962 diagrams can afford no conception of the sinister and 
engulfing and eruptive emptiness of the Western Desert under the fog 
of war." Han lämnar dock inte läsaren i något tvivelsmål om vilken 
dålig stämning, förvirrad organisation och allmän osäkerhetskänsla, som 
präglade såväl ledningen som de brittiska trupperna i Egypten vid hans 
och Montgomerys ankomst dit. Det var en sak, som det snart skulle bli 
ändring på! Även i sina omdömen om människor är Alexander påfallan
de hovsam även om han tycker, att amerikanerna och då särskilt Eisen
hower begick en obeskrivlig blunder när de tunnade ut styrkorna i Italien 
för den fullständigt meningslösa invasionen i Sydfrankrike. Först när han 
talar om general John Lucas, den jultomteliknande amerikanske chefen 
i Anziobrohuvudet, som med Churchills ord "låg och flämtade som en 
strandad val i stället för att härja i bergen som en vildkatt", brister hans 
tålamod och Lucas utsättes för en hel sidas bister kritik. Det är sanner
ligen inte svårt att förstå. 

Av annan karaktär men mycket intressant är den tyske generalstabs
chefens Fritz Halders nu utgivna "Kriegs-Tagebuch". Under sin tid 
som stabschef förde Halder en summarisk dagbok, där han dels tecknade 
sig till minnes sitt dags- och arbetsprogram, dels emellanåt, efter hän
delser av vikt, nedskrev längre reflexioner. Originalet består av sju band 
och befinner sig sedan krigsslutet i amerikansk ägo. Genom försorg av 
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Arbeitskreis för Wehrforschung skall nu dessa anteckningar utges av 
de kända tyska krigshistorikerna H. A. Jacobsen och A. Philippi. Första 
delen, som utkommit hösten 1962, omfattar anteckningar gjorda från 
14/8 1939 till 30/6 1940, alltså från krigsutbrottet till Frankrikes kapi
tulation. Det är ett ganska svårläst arbete, där kryptiska anteckningar av 
namn och klockslag växlar med roligare och intressantare rader med ofta 
ganska explosiva uttalanden om Hitler och krigföringen. Under frankrike
fälttåget blir reflexionspartierna allt fylligare, och det är givetvis mycket 
intressant att kunna följa högsta ledningens verksamhet och sätt att arbe
ta praktiskt taget timme för timme. Utgivarna har försett arbetet med 
en förnämlig notapparat med rikliga bibliografiska uppgifter, däremot 
tyvärr inte med någon sammanhängande bibliografi, åtminstone inte i 
denna del. 

En verkligt läsvärd bok av en mycket sympatisk författare är den 
tyske generalen von Senger und Etterlins krigsminnen "Krieg in Europa". 
Han har efter kriget publicerat en rad handböcker om pansarvapnet, 
t. ex. "Taschenbuch der Panzer". Von Senger und Etterlin skiljer sig
mycket från andra tyska generaler till härstamning och uppfostran. Han
tillhör en gammal sydtysk, katolsk adelsfamilj med starka italienska
band. Sin universitetsutbildning fick han före första världskriget i Ox
ford, där han fick många vänner. Som reservofficer återvände han 1914
till Tyskland och övergick efter 1918 i Reichswehr som kavalleriofficer.
Hans ursprung och uppfostran gjorde honom ytterst skeptisk mot den
nya regimen, men i sin perifera befattning som ställföreträdande rege
mentschef för ett kavalleriregemente kom han heller inte i konflikt med
den politiska ledningen. Efter att i västfälttågets kölvatten lett ett ryttar·
regemente, som aldrig hann insättas i strid, kommenderades han till den
italiensk-franska vapenstilleståndskommissionen. Hösten 1942 fick han
befälet över en pansardivision på ostfronten och gick i spetsen för und
sättningsarmen till Stalingrad. Sedan undsättningsförsöket misslyckats,
förflyttades han tillbaka till Italien, nu för att leda evakueringen av de
tyska styrkorna på Sicilien och senare på Korsika. Därefter ledde han de
tyska pansarstyrkorna på Italienarmens västra flygel bl. a. under försvaret
av Monte Cassino. I norra Italien upplevde han också det tyska samman
brottet och kapitulationen.

Tydligen hyste de makthavande en viss skepsis mot von Senger und 
Etterlin och använde honom bara till att leda trupp i sådana lägen, då 
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Tre mäktiga tyska volymer. 

man kunde lita på att han skulle göra sitt allra bästa för att rädda tysk 
trupp i nödlägen. Hans memoarer innehåller också vid sidan av utom
ordentliga militära iakttagelser och reflexioner många intressanta syn
punkter på de samvetsproblem av politisk och moralisk art, som män av 
hans typ ställdes inför. 

KRIGSSKADEPLATSER OCH FÄLTTAG 

I bokförteckningen uppräknas under olika "fälttågsrubriker" böcker, 
som utkommit under de senaste åren och som behandlar dessa krigsskåde
platser. Oftast framgår ju redan av titeln vad arbetet behandlar, men en 
del av böckerna får kanske anses värda en något utförligare presentation. 

Fälttågen i Polen, Finland, Danmark, Norge. 

Halders Kriegstagebuch ger en hel del informationer om fälttågen i 
Polen och Frankrike, men däremot mindre om anfallet mot Danmark 
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och Norge, som ju sköttes direkt av OKW. En del bitande och intres
santa kommentarer om de kriser i högsta ledningen, som uppkom vid 
vissa tillfälliga motgångar, kan dock noteras. 

En amerikansk akademiker, specialiserad på rysk och östeuropeisk 
historia samt samhällslära, med det svenskljudande namnet John Erid<son 
har gett ut ett arbete med titeln "The Soviet High Command 1918-
1941". Han skildrar här den ryska militära ledningens uppbyggnad och 
utveckling efter revolutionen och ger därigenom en bakgrund till hän
delserna under andra världskriget. Bokens sista fjärdedel ( ca. 200 sid.) 
är ägnat det militära händelseförloppet vid erövringen av östra Polen, 
under Vinterkriget mot Finland samt det tyska angreppet fram t. o. m. 
slaget om Moskva. En stor notapparat, en utförlig bibliografi samt ett 
rikt personregister förhöjer ytterligare arbetets värde. 

Andra bandet i den skriftserie, som det västtyska Militärgeschicht
liches Forschungsamt ger ut, heter som nämnts "Operationsgebiet öst
liche Ostsee und <ler finnisch-baltische Raum 1944". I detta arbete 
behandlas först och främst det tysk-finska samarbetet och dess upphö
rande vid de finska stilleståndsförhandlingarna med ryssarna samt dess
utom två tyska amfibieoperationer i Finska Viken, operationerna "Stein
häger" och "Tanne". 

Den norska krigshistoriska avdelningen fortsätter utgivandet av serien 
"Krigen i Norge 1940", och ytterligare två band har nu utkommit -
se bokförteckningen! 

Den västeuropeiska krigsskådeplatsen 

Västfälttåget 1944--1945 kommer som redan nämnts att skildras i 
två delar av den officiella engelska krigshistorien. Verket kommer att 
heta "Victory in the West" och utarbetas av L. F. Ellis. 

Den stora invasionen skildras också från olika synvinklar av Fergusson 
i "The Watery Maze", som framför allt handlar om amfibieoperatio
nernas kulmination den 6 juni 1944, samt av den kände amerikanske 
krigshistorikern S. L. A. Marshall i "Night Drop". I detta arbete har 
Marshall samlat och utgett sina anteckningar och studier av den ameri
kanska luftlandsättningen. Han hade nämligen våren 1944 förflyttats 
från krigsskådeplatsen i Stilla Havet för att omedelbart efter avslutandet 
av operationerna i samband med invasionen kunna göra en sammanfatt
ning av erfarenheterna. Hans iakttagelser då låg till grund för den offi-
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ciella redogörelsen. På grundval av sitt då insamlade material har han 
åstadkommit en högst läsvärd bok om soldater i modern ytstrid. 

En mycket tankeväckande bok om invasionen är den engelske militär
historikern R. W. Thompsons "The Price of Victory". Thompsons tes 
- som delas av många - är att Europas olycka och efterkrigstidens be
kymmer i stor utsträckning kan härledas till det faktum, att USA tack
vare sin alltmer ökade insats av män och material så helt kom att domi
nera den västeuropeiska strategien. Hade kriget kunnat avslutats 1944
hade ännu britternas styrka varit en lämplig motvikt, och den eisen
howerska bredfrontsstrategien, den onödiga invasionen av Sydfrankrike
och alla missade militära möjligheter i Mellaneuropa kanske kunnat
undvikas. I "The Price of Victory" skildrar Thompson med stor sak
kunskap och mycket ingående hur invasionen planlades, förbereddes
och genomfördes och analyserar, varför operationen kom att utveckla sig
just på detta sätt. En omfattande bibliografi avslutar arbetet.

Ostfronten 

Om fälttåget i Ryssland har ytterligare ett antal förtjänstfulla special
arbeten utkommit i serien "Die Wehrmacht im Kampf". Dessa uppräk
nas i bokförteckningen. Ericksons "The Soviet High Command 1918-
1941" är redan nämnd, och naturligtvis innehåller "Hitlers Lagebe
sprechungen" mycket av intresse. Ett förnämligt tyskt krigshistoriskt 
arbete är "Der Feldzug gegen Sovjetrussland 1941-1945" av F. Keim 
och den kände tyske krigshistorikern A. Philippi, författare till bl. a. 
studien "Das Pripjetproblem", Av stort värde, både operativt men 
kanske än mer som miljöskildring från Stalingradslaget, är de delar av 
von Senger und Etterlins "Krieg in Europa", som utspelas i Ryssland. 

Ytterligare ett ytterst intressant arbete om Stalingradkatastrofen före
ligger i "Stalingrad" av Joachim Wieder. Författaren var historiker och 
reservofficer och tjänstgjorde som underrättelseofficer i en kårstab i 6. 
armen. Han råkade vid den slutliga katastrofen i rysk fångenskap och 
blev efter sin hemkomst en ledande person inom tyskt biblioteksväsen, 
I sin bok skildrar han dels slaget som han upplevde det, dels analyserar 
och bedömer han de ledande personernas - Mansteins, Paulus etc. -
åtgärder. En myd(et värdefull bibliografi med kritiska reflexioner över 
varje bok avslutar arbetet. 
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Afrika och Italien 

Två memoarverk, som kastar mycket ljus över å ena sidan den alliera
de framryckningen i Afrika och Italien, å andra sidan över det tyska 
försvaret av Italien, är naturligtvis de förut nämnda böckerna av Alex
ander och von Senger und Etterlin. 

En viss sensation väd<:te Barnetts bok "The Desert Generals", när den 
kom ut för ett par år sedan. Det är på många sätt en utmärkt bok, fram
för allt skildrar den på ett förnämligt sätt själva krigsskådeplatsen, Väst
öknen. Likaså ger den äntligen full rättvisa åt de förnämliga operationer 
som utfördes av Western Desert Forces under general O'Connor mot 
italienarna. I andra avseenden måste man emellertid ställa sig en smula 
skeptisk mot Barnett. Han är en historiker, som tydligen anser sig ha en 
uppgift, od1 sådant är alltid farligt för objektiviteten. Barnett är en stor 
beundrare av Auchinled( men hyser inga sympatier för Montgomery. 
Det gäller därför för honom att påvisa den förres förtjänster men den 
senares fel. 

Omvärderingar i historien är visserligen alltid fascinerande och roliga 
företeelser, men de får ju inte drivas in absurdum. Man kan ofta nog 
påvisa positiva drag hos den som misslyckas, men att söka framställa 
nederlag som segrar och segrar som förlustbringande och onödiga affärer 
är nog alltför paradoxalt. Man kommer aldrig ifrån, att "the battle is the 
pay-off". 

Barnetts specielle hjälte vid sidan av Auchinled( är generalmajoren 
Dorman-Smith, som var Auchinled(s främste stabsofficer och hade ett 
mycket stort inflytande på sin chef, och "whose brilliant intellect was 
highly fruitful in fanciful strategems" enligt en annan krigshistorikers 
föga smickrande karaktäristilc (Lucas Phillips). Det kanske är sympto
matiskt, att Donnan-Smith vid Alexanders anlrnmst skeppades hem till 
England, medan Alexander som stabschef använde generalmajor McCree
ry, som sänts ut till Egypten som specialist på pansar men helt ställts åt 
sidan av Auchinledc Vad som egentligen hände i Afrika var naturligtvis 
att man så småningom insåg, att man måste ersätta de gamla kolonial
krigarna med deras begränsade erfarenheter av gränsstrider med små 
förband med ett team, som förstod modernt krig och moderna vapen -
Alexander, McCreery, Montgomery, Horrocks. Sina åsikter om den 
gamla ledningen har Montgomery sammanfattat i orden: "They knew 
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a great deal about fighting but not much about War." Något liknande 
kan kanske sägas om Barnett. Han vet mycket om krigshistoria men betyd
ligt mindre om tekniska och praktiska problem i samband med moderna 
stridskrafter. 

Hans bok om ökenkriget har inte heller fått stå oemotsagd. Till 20-
årsminnet av slaget vid Alamein har två utmärkta böcker utgivits. I en ny 
mycket bra engelsk serie, som heter "British Battles", har Michael Carver 
publicerat "El Alamein". Här har författaren, som själv deltog i slaget, 
skickligt fått fram dels vad som i själva verket hände vid olika tillfällen, 
dels hur händelseförloppet då uppfattades på engelsk och tysk sida. Han 
har därigenom fått fram en högst fascinerande bild av den slagfältets 
förvirring, som är till så stort besvär för fältherrar och truppförare av 
alla grader, när de skall fatta sina beslut. I sitt slutkapitel "Wisdom after 
the event" tar han upp till skärskådande olika detaljproblem och de 
resonemang som förts härom. Det är ett mycket sakligt och förnuftigt 
kapitel, som helt tillbakavisar den barnettska historieskrivningen i dessa 
stycken men också korrigerar många felaktiga framställningar i de age
randes egna memoarer. 

"Quite the best detailed story of that great battle which I have ever 
read" är Montgomerys kommentar till C. E. Lucas Phillips mäktiga 
volym "Alamein". Författaren var artilleriofficer i Attonde armen och 
deltog i slaget. Han har sedan framträtt som krigshistoriker med arbetena 
"Cockleshell Heroes" och den utmärkta boken om St. Nazaire-räden -
"The Greatest Raid of All". Phillips arbete har sin styrka i det att för
fattaren försöker skildra slaget som det upplevdes såväl av de ledande 
som av soldaterna i själva stridslinjen, d. v. s. de som till slut fäller 
avgörandet mellan seger och nederlag. Arbetet inledes med en mycket 
behövlig och detaljerad redogörelse för och analys av läget i olika hän
seende såväl på tysk-italiensk som på brittisk sida. Han undersöker led
ning, organisation, truppmoral, vapen, stridsvagnar, fordon etc. Särskilt 
den tekniska sidan av saken glöms ju annars ofta bort. En ann' är minn
sann inte alls så god som en ann', när det gäller stridsvagnar med olika 
fart, bepansring och beväpning eller pvkanoner med olika kaliber. Boken 
är också försedd med många bra fotografier och kartor samt avslutas med 
en omfattande bibliografi. 

Det allierade försöket att bryta dödläget i Mellanitalien genom land· 
stigningen vid Anzio och öppna vägen mot Rom har skildrats och ana -
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lyserats i tre arbeten. W. Vaughan-Thomas är en engelsk krigskorres
pondent, som själv var med i brohuvudet, och han ger i sin bok "Anzio" 
den engelska synen på operationen med amper kritik av de amerikanska 
cheferna. Från tysk sida föreligger dels det förut omtalade slutkapitlet i 
"Riickzug und Verfolgung", utgivet av den västtyska krigshistoriska av
delningen, dels J. Steigers bok "Anzio-Nettuno" i serien "Die Wehr
macht im Kampf". 

Kriget mot Japan 

Den officiella engelska krigshistorien har nu i sin serie om kriget mot 
Japan kommit ut med del III som heter "The Decisive Battles". Här 
skildras den japanska offensivens höjdpunkt och stagnation och den 
begynnande allierade motoffensiven. De tre bataljerna i titeln syftar på 
de tre avgörande operationerna: vid Ngakeydaukpasset, vid Kohima och 
vid Imphal. I denna del behandlas också chinditstyrkornas operationer 
under Wingate. 

En utomordentlig självbiografisk bok om dessa strider är "The Road 
past Mandalay" av John Masters. Det är i själva verket andra delen av 
författarens memoarer, första delen heter "Bugles and a Tiger" och 
handlar om Masters liv som ung subaltern vid ett indiskt gurkharege
mente. Denna nya del skildrar Masters upplevelser under kriget, först 
som bataljonsadjutant vid ett gurkhaförband i Irak, senare som stabschef 
dels vid en chinditbrigad, dels mot krigsslutet vid den infanteridivision, 
som återerövrade Mandalay. Som bekant valde författaren vid Indiens 
frigörelse att bli yrkesförfattare och har publicerat en rad uppmärksam
made böcker med indiska motiv. Så är också hans memoarer inte bara 
militärt intressanta utan också litterärt högst njutbara produkter. Bl. a. får 
man här veta vad "chindit", detta ord som så ofta uppträder i litteraturen 
om Burmakriget, egentligen betyder. En "chinthe" är den lejonhövdade 
drake, som sitter utanför alla burmanesiska pagoder och är enligt bud
distiskt sätt att se den enda levande varelse som får använda våld. Detta 
sagodjur valde \'Vingate som symbol för sina luftburna jägartrupper. 

Verkligt intressant läsning lovar den till hösten 1962 annonserade 
boken "Singapore, the Japanese version" att bli. Författaren, Masanobu 
Tsuji, var japansk överste och chef för operations- och planeringsav
delningarna vid Tjugofemte japanska armens stab. Som sådan planlade 
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han och ledde det japanska fälttåg, som ledde till Malackahalvöns er
övring och Singapores fall. 

KRIGET TILL SJöSS 

De stora amerikanska och engelska officiella verken har avslutats. 
S. E. Morisons "History of United States Naval Operations in World 
War Il" fullbordades år 1960 med del XIV som har titeln "Victory in 
the Pacific" och kompletterades 1962 med del XV "Supplement and 
General Index". Den engelska "The War at Sea 1939-1945", för
fattad av S. W. Roskill, har avslutats med del III "The Offensive", 
som utkommit i två band, Part I och II, under 1961 och 1962. 
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Roskill har också utnyttjat sitt material till att skriva ytterligare ett par 
arbeten om sjökriget utan någon officiell stämpel. I "The Navy at War" 
skildras hela kriget i en volym och i "A merchant Fleet in W ar 19 3 9-
1945" den brittiska handelsflottans insatser. Roskill höll 1961 en serie 
föreläsningar vid universitetet i Cambridge, och på grundval av dessa har 
han också gett ut ett arbete med titeln "The Strategy of Sea Power". Ton
vikten i denna bok ligger på tiden efter år 1900, och den avslutas med 
en utomordentlig bibliografi. 

Ytterligare ett antal arbeten uppräknas i bokförteckningen. I de flesta 
fall säger titeln vad boken handlar om, men ett par av titlarna är en 
smula dunkla. Innehållet har då angetts i en parentes efter titeln i bok
förteckningen. 

KRIGET I LUFTEN 

Den stora nyheten inom detta område är givetvis det i kapitlet om 
officiella historiearbeten nämnda verket om den allierade luftoffensiven 
mot Tyskland, "The Strategic Air Offensive against Germany 1939-
1945", del I-IV, av Webster och Frankland, som utkommit i "History 
of the Second World War, United Kingdom Military Series". 

Två bra arbeten om slaget om England har utkommit. Dels har i den 
utmärkta engelska serien "British Battles" Basil Collier gett ut "The 
Battle of Britain." Collier var den krigshistoriker, som svarade för delen 
"The Defense of the United Kingdom" i den officiella engelska histo
rien och är sålunda väl förtrogen med sitt ämne. Dels har D. Wood och 
D. Dempster i arbetet "The narrow Margin" gjort en undersökning av
den utveckling inom engelskt och tyskt flyg och luftvärn, som ägde rum
före slaget om England och vad den betydde. Boken har undertiteln
"The Battle of Britain and the Rise of Air-power 1930-1940".

I "Wings of the Morning" skildrar I. Cameron de insatser, som under 
andra världskriget gjordes av engelska flottans flyg. 

H. Rumpf ger i boken "So war der Bombenkrieg" en sammanfattande
skildring och analys av bombkriget över Tyskland. Hans arbete har 
också översatts till engelska med titeln "The Bombing of Germany". 

Ytterligare en del arbeten finnas uppräknade i bokförteckningen. Om 
inte titeln direkt säger vad boken handlar om har ett förtydligande även 
här införts inom parentes. 
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SPECIALARBETEN INOM SÄRSKILDA ÄMNESOMRADEN 

Under ett antal specialrubriker har här i bokförteckningen samman
förts dels en del förut nämnda böcker, dels några ytterligare arbeten. 
I de fall då inte bokens titel klart anger vad den handlar om, har som 
förut ett förtydligande gjorts inom parentes. 

Summary 

A general survey of the literature about World War II was published in Aktu
ellt och historiskt, 1961, as a guide in the "fog of war-books". An almost comple
te list of books, published before June 1960, or advised in advance before that 
<late, was added to the article which also included discussions and comments. 
Since that time a number of works of interest has been published, which makes 
a completion of the list necessary. The same ground of classification and principle 
of selection has been used and for that reason reference is made to the list pub
lished in 1961. In the first section more important books are discussed. In the fol
lowing list the works dealing with the whole period of \'Qorld War II are listed 
first. In the subdivisions there are listed official works in this field, inofficial 
works, memoirs, and further books about the various fronts and seats of the war, 
such as Poland, Scandinavia, Western Europe, the Eastern front, Africa, Italy, and 

so on. Finally there are books listed dealing with naval warfare, the air war or 
special subjects. Many books, especially the memoirs, deal with several fronts 
and are therefore listed in more than one section. The author points out, as in 
his previous article, that be does not claim to have made a complete list. The 
selection is comprehensive but personal, and in a book flood as high as this one, 
books can be left out by chance. 
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FÖRTECKNING ÖVER I UPPSATSEN NÄMNDA 

BÖCKER. 

I. SAMMANFATTANDE ARBETEN öVER HELA KRIGETS
HISTORIA

A. Officiella historiearbeten

England och Samväldet

HISTORY OF THE SECOND 
WORLD WAR, UNITED KING
DOM MILITARY SERIES. (Utg. av 
Sir James Butler, H.M.S.O. London.) 
The War agaimt Jap1111, Vol. III: The 
Decisive Battles av Major-General S. 
W. Kirby. (1962)
Victory in the West, Vol. I: The
Battle of Nor111a11die av Major L. F.
Ellis. (Utk. 1963)
The War at Sea, Vol. III, Part I & Il:
The Offensive av Captain S. W.
Roskill. (1960-62)
The Strategic Air Offemive Agaimt
Ger111a11y, 1939-1945, av Sir Charles
Webster och N. Frankland. (1961)
Vol. I: Prep11ratio11
Vol. Il: E11dea1•01//'
Vol. III: Victory
Vol. IV: Annexes and /lppendices

OFFICIAL HISTORY OF THE IN
DIAN ARMED FORCES IN THE 
SECOND WORLD WAR, 1939-45. 
(Utg. av Bisheswar Prasad.) 
The Retreat from B11n11a ( 1954) 
Ca111paigm in S. E. Asia (Hongkong, 
lvlalaya and Sarawak and Bomeo) 
1941-1942. (1960) 
Ca111paigns in Italy 1943-1945 
(1960). 

NEW ZEALAND OFFICIAL W AR 
HISTORIES (Utg. av W ar History 
Branch of the Department of Internal 
Affairs, Wellington. Under red. av 
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Major-General Sir Howard Kippen
berg.) 
(Volymer märkta * är publicerade
fram till hösten 1962)

DOCUMENT ARY SECTION 
-x-v ol. I: E11ropea11 T heatre from 011!
break of UJttr lo Jtme 1941.
*Vol. Il: E11ropea11 Thealre J,t!y 1941
lo end of u;ar.
Vol. III: Pacific T healre.

NAVAL SECTION 
❖,The Royal New Zet1lt111d Navy tmd 
New Zealanders in lhe Royal Navy 
av S. D. Waters. 

11,JJLIT ARY SECTION 
New Zealand Ar111y - 1840-1939 
av G. M. Wards. 
-:+The Pacific W ttr av 0. A. Gillespie. 
«·Greece av W. G. McClymont. 
ii-crete av D. M. Davin.
->:•The Relief of Tob/'llk av W. E. Mur
phy.
·X·The Battle for Egypt: The S11111mer
of 1942 av J. L. Scoullar.
->,Bardia to E11fidaville.
*Italy, vol. I: The San gro lo Cttssino.

AIR FORCES SECTION
·X·Royal New Zettland Air Force av
]. M. S. Ross.
*New Zealanders in the R.A.F.: vol. I
E11ropet111 Thetttre and Atlantic to end
of 1942, vol. Il E11ropea11 T heatre to
end of 111/ ar, vol. 111 Mediterra11ea11,
Middle Bast, a11d S. E. Asia 1939-
1945 av H. L. Thompson.
(Arbeten utgivna i serierna "Medical
and Dental Section" och "Supplemen
tary Section" ej upptagna här.)



UNIT HISTORIBS 
*Divisional Cavalry Regi111e11t av
R. ]. M. Loughnan.
The N. Z. Artillery.
·* N. Z. Divisional E11gi11eers.
"'N, Z. Non-Divisional Engi11eers.
-:+ N. Z. Divisional Signals av C. A.

Borman.
;,,.18 N. Z. Battalion and Ar111011red
Regi ment.
•x-19 N. Z. Battalio11 av D. W. Sinclair.
·:+20 N. Z. Battalion and Ar111011red
Regiment av D. J. C. Pringle.
*21 N. Z. Battalion av J. F. Cody.
,,-22 N. Z. Battalion.
·:+23 N. Z. Battalio11 av A. Ross.
·l.'24 N. Z. Battalion av R. M. Burdon.
·:+25 N. Z. Battalion av M. J. Mason.
'"26 N. Z. Battalion av W. 0. I. Fra
ser Norton.
'l,·27 N. Z. (.M. G.) Battalio11.
·*28 N. Z. (Maori) Battalion.
'" 1st A111111111Jitio11 Co111pa11y av S. P.
Llewellyn. (Även publ. med titeln
"Journey Towards Christmas").
'k4 a11d 6 Reserve 1W. T. Co111 pa11ies
av J, H. Henderson.
,+ Petrol Company.
'I.-S11pply Co111pa11y av P. W. Bates.
'"'The ll'fedical Units av W. 0. II J. B.
McKinney. 

EPISODES AND STUDIES 
·X·G11 m against Tanks.
·:+ff/ 0111e11 at lJ7 ar.
"'Achilles at the River Plate.
,,·Troopships.
;,,.RNZAF Assatdt 011 Rabo11l.
't.-Ger111a11 Raiders i11 the Pacific.
1+Priso11ers of Germany.
1+Priso11ers of ltaly.
3/.-Prisoners of Japan.
·*Long Range Desert Gro11p in Libya.
3/.-Long Range Desert Gro11p in the
lviediterra11ea 11. 

,<-w 0111Jded in Battle. 
-:+Aircraft against U-boat. 
1+Early O peratiom with Bomber Com
mand.
·*New Zealanders in the Battle of
Brita in.
*Leander.
·X·Jdalta Airmen.
3/.-Coastwatchers.
·*Takro1111a.
,'❖The RNZAF in So11th-East Asia,
1941-42.
;,,.The Other Side of the Hill.
-X-Special Service in Greece,
1+Poi11t 175.
·X·Escapes.

AUSTRALIA IN THE W AR 0F 
1939-1945. (Utg, av Australian War 
Memorial, Canberra. Huvudred. Ga
vin Long.) 

AR1WY 
The Japa11ese Tmst av L. Wigmore. 
So11th-lf/est Pacific Area - First Year 
av D. McCarthy. 
The New GNinea Offensives av D,

Dexter, 
NAVY 

The Royal A11stralia11 Navy 1939-
1942, av G. Herman Gill. 

AIR 
Royal A11stralia11 Air Force av D. 
Gilleson. 
Air lf/ ar against Japan, 1943-1945 
av G. J. 0dgers. 

USA 

UNITED ST ATES ARMY IN 
W0RLD WAR II (Government 
Printing 0ffice, Washington). 

TECHNICAL SERVICES: 
Chemica/ 117 arfare Services, vol. 2, 
From /aboratory to field (1961). 
Ordnance Department, Proc11reme11t 
ad S11pply (1961). 
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lJ7 AR IN THE P ACIFIC: 
Campaign in the 1-Warianas (1960). 
HISTORY OF UNITED STATES 
NAVAL OPERATIONS IN 
WORLD W AR II (Utg. av S. E. 
Morison, Little, Brown & Co, Cam
bridge, Mass.) 
Vol. XIV. Victory in the Pacific 
(1960). 
Vol. XV. S11ppleme11t and General 
Index (1962). 

Västtyskland 
BEITRÄGE ZUR MILITÄR- UND 
KRIEGSGESCHICHTE, utg. av Mili
tärgeschichtliches Forschungsamt: 
I. Riickz11g 1111d Verfolg1111g. Zwei
Kampfarten 1757-1944. Stuttgart
1960. 
Il. 0 perat ionsgebiet östliche Ostsee 
1111d der finnisch-baltische Ra,1111 1944. 
Stuttgart 1961. 
111. Die Generalstcibe in De11tschla11d
1871-1945. - Die Entwickl1111g der
militcirischen L11ftf ahrt in De11tsch
la11d 1920-1933. Stuttgart 1962.

Sovjetunionen 
HISTORIA öVER SOVJETUNIO
NENS STORA FOSTERLÄNDSKA 
KRIG 1941-1945. (Rysk titel: Isto
rija velikoj otechestvennoj vojny Sov
jetskogo Sojoza 1941-1954). Band II 
-IV. Moskva 1961-1962.
Geschichte des Grossen Vaterlci11disch
en Krieges 1941-1945. Band I. (Tysk 
uppl. utk. 1962.) 

B. Icke-officiella historiearbeten
Västallierade översiktsarbeten
Fergusson, B.: The lF/ atery 1-Waze.
London 1961.
Fuller, J. F.: The Cond11ct of lV ar.
London 1961.
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Snyder, L. L.: The lV ar: A Concise 
History, 1939-1945. London 1962. 
Snyder, L. L.: Det andra vcirldskriget. 
Stockholm 1962. 

Västtyska översiktsarbeten 
Buchheit, G.: Soldate11t11111 11nd Rebel
lion. Rastatt/Baden 1961. 
Erfurth, W.: Die Geschichte des 
de11tsche11 Generalstabes 1918-1945. 
Göttingen 1960. 
Geschichte des zweiten 1V eltkrieges, 
utg. av Ploetz förlag. Wiirzburg 1960. 
Heiber, H.: Hitlers Lagebesprech1111g
e11. Stuttgart 1961. (Innehåller en ut
förlig bibliografi.) 
Hubatsch, W.: Hitlers ]11/ eis11ngen f 11r 
die Kriegfiihnmg 1939-1945. Frank
furt am Main 1962. 
Jacobsen, H. A. och Dollinger, H.: 
Der Zweite )V eltkrieg in Bi/dem 1111d 
Dok11111e11ten, 1-III. Miinchen under 
utgivning 1962. 
Michaelis, Herbert: Der Zweite )V elt
krieg. Konstanz 1962. 
Schramm, P. E.: Das Kriegstageb11ch 
des OKlV. Del IV. Frankfurt am 
Main 1961. 

Andra översiktsarbeten 
Kimche, J.: Spying for peace. London 
1961. 
Kimche, J.: General G11isa11s Zwei
fro11tenkrieg. Frankfurt am Main 
1962. 

C. Memoarer och biografier
Västallierade

Alexander of Tunis, Field-Marshal 
Earl: The Alexander 1"\frmoirs 1940-
1945, London 1962. 
MacLeod, R. och Kelly, D.: The Iron
side diaries 1937-1940. London 1962. 
Ismay, Lord: The .Memoirs of Lord 
Ismay. London 1960. 



Fergusson, B.: lV avell-Portrait of a 
S oldier. London 1961. 

Tyska 
Görlitz, W.: Keitel - Verbrecher 
oder Offizier. Göttingen 1961. 
Moll, 0. E.: Die de11tschen General
feldmarschalle 1939-1940. Rastatt/ 
Baden 1961. 

Halder, Franz: Kriegstageb11ch. Stutt
gart 1962. (Omfattande bibliografi.) 
von Senger und Etterlin, F.: Krieg i11 
E11ropa. Lengerich 1960. 
Wieder, J.: Stalingrad. Miinchen 1962

(Försedd med en värdefull bibliogra
fi.) 

Il. 

A. 

KRIGSSKADEPLATSER OCH FÄLTTAG 

Polen 1939 
Erickson, J.: The Soviet High Co111-
mand 1918-1941. London 1962. 
(Utförlig bibliografi.) 
Halder, F.: Kriegstageb11ch. Stuttgart 
1962. (Utförlig bibliografi.) 

B. Finland - Vinterkriget och
fortsättningskriget.
Beiträge zur Militär- und Kriegsge
schichte, utg. av Militärgeschichtliches 
Forschungsamt: Il. Operatiomgebiet 
östliche Ostsee 1111d der finnisch-balt
ische Ra11111 1944. Stuttgart 1961. 
Erickson, J.: The Soviet High Co111-
111and 1918-1941. London 1962. 
(Utförlig bibliografi.) 
Luubkanen, E.: Fighter over Finland. 
London 1962. 

C. Danmarks besättande och
fälttåget i Norge.
Ellinger, T.: Det 1111 derliga kriget. 
Stockholm 1961. 
Furtenbach, Börje: Generalsmötet 11id 
riksgränsen de11 21 maj 1940. ("Ak
tuellt och historiskt, Meddelanden 
från försvarsstabens krigshistoriska 
avdelning 1961.") Stockholm 1961. 
Haestrup, J. m. fl.: Kilder till Mot
sta11dsbevaegelsens Historie. Köpen
hamn 1962. 
Halder, Franz: Kriegstageb11ch. Stutt
gart 1962. (Utförlig bibliografi.) 

Klefos, B.: They ca111e in the night. 
London 1960. 

(Norska) Krigshistoriske Avdelning: 
KRIGEN I NORGE 1940: 

Hertzberg, N.: Operasjonene p,1 
Ringerike og Hade/and. Oslo 1960. 
0stbye, G.: Operasjonene på vestsiden 
av lvfjosa-Folleb11-Ga11sdal. Oslo 1960. 

Outze, B.: Danmark 11nder den anden 
verdenskrig (24 häften varav 5 ut
komna aug. 1962.) Köpenhamn 1962. 

D. Fälttågen i Västeuropa
1940-45
Carell, P.: Invasion - They're co111-
i11g. London 1961. 
Collier, R.: The sands of D1111kirk. 
London 1961. 
Collier, R.: Strändema vid D1111kerq11e. 
Stockholm 1962. 
Ellis, L. F.: Victory in the !Vest. Vol. 
I The Battle of Ger111a11y. (History of 
the Second World War, United King
dom Military Series). London 1963. 
(Under utgivning.) 
Ellsberg, E.: The far shore. London 
1961. 
Fergusson, B.: The watery maze. Lon
don 1961. 
Halder, Franz: KriegstagebNch. Stutt
gart 1962. (Utförlig bibliografi.) 
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Hibberts, C.: The Battle of Amhe111. 
London 1962. 
Marshall, S. L. A.: Night drop. Lon
don 1962. 
Robichon, J.: Le debarq11e11 1ent de 
Provence. Paris 1962. 
Tiemann, R.: Geschichte der 83. Jnf.
Division (västfälttåget 1940, Ryss
land). Bad Nauheim 1960. 
Thompson, R. \V.: The Price of Victo
ry. London 1960. (Utförlig bibliogra
fi.) 

E. Operationerna på ostfronten
söder om Ladoga.

Charles de Beaulieu, W.: Der Vor
stoss der Panzergmppe 4 a11f Lenin
grad. (Wehrmacht im Kampf 29.) 
Neckargemiind 1961. 
Erickson, J.: The Soviet High Com
mand 1918-1941. London 1962. 
(Utförlig bibliografi.) 
Kisse!, H.: Die Panzerschlachten in 
der P11szta im Oktober 1944. (Wehr
macht im Kampf 27.) Neckargemi.ind 
1960. 
Lange, W.: Korpsabteilrmg C von 
Djnepr bis 11ach Polen. (nov 1943-
juli 1944) (Wehrmacht im Kampf 28.) 
Neckargemi.ind 1961. 
Philippi, A. och Heim, F.: Der Feld
ZNg gegen So·UJjetmssland 1941-

1945. Stuttgart 1962. 
Scheibert, H.: Zwische11 Don 1111d 
Dones. (Wehrmacht im Kampf 30.) 
Neckargemi.ind 1962. 
von Senger und Etterlin, F.: Krieg in 
E11ropa. Lengerich 1960. 
Tiemann, R.: Geschichte der 83. Inf.
Divisio11 (västfälttåget 1940, Welikije 
Luki, Welish, Newel, Livland, Kur
land och Västpreussen). Bad Nau
heim 1960. 
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F. Operationerna på Balkan
Clark, A.: The fall of Crete. London 
1962. 
Heckstall-Smith, A.: Greek Tragedy 
1941. London 1961. 
Jecchinis, C.: Beyond Oly1 11pt1s. Lon
don 1960. 
Spencer, J. H.: Battle for Crete. Lon
don 1962. 

G. Operationerna i Nordafrika,
Nära östern och Italien.
Alexander of Tunis, Field-Marshal 
Earl: The Alexander 11fr111oirs 1940-

1945. London 1962. 
Barnett, C.: The Desert Generals. 
London 1960. 
Beiträge zur Militär- und Kriegsge
schichte, utg. av Militärgeschichtliches 
Forschungsamt: I. RiickZNg rmd Ver
folg 1111g: zwei Ka111pfarte11 1757-

1944. Stuttgart 1960. 
Caver, M.: El Alamttin. London 1962. 
Fergusson, B.: The u!tltery maze. Lon
don 1961. 
Fergusson, B.: lJ7 avel!: Portrait of a 
soldier. London 1961. 
Lucas Phillips, C. E.: Alamain. Lon
don 1962. 
Maule, H.: Spec1rhead General. Lon
don 1961. 
Pond, H.: Salerno. London 1961. 
Fond, H.: Sicily. London 1962. 
Pott, C.: Soldier in the Sand. London 
1961. 
von Senger und Etterlin, F.: Krieg in 
E11ropa. Lengerich 1960. 
Skrine, Sir Clarmont: lJ7 orld lJ7 ar in 
Iran. London 1962. 
Steiger, J.: Anzio-Nett11110. (Wehrma
cht im Kampf 32.) Neckargemi.ind 
1962. 
Vaughan-Thomas, W.: Anzio. London 
1961. 



H. Kriget mot Japan.
Butow, R. J. C.: Tojo and the coming
of the 1/Jar. Princeton 1961.
Carew, T.: The fall of Hongkong.
London 1961.
Conell, B.: Rett1m of the tiger. Lon
don 1960.
Evans, G. och Brett-James, A.: Im
phal. London 1962,
Feis, H.: Japan S11bd11ed, Princeton
1961.
Kirby, S. W. m, fl.: The Decisive
Battles (History of the Second World
War, United Kingdom Military Series,
volym III av "The War Against Ja
pan",) London 1962.
Masanobu, Tsuji: Singapore, the Ja
panese Version, London 1962.
Masters, J,: The road past Mandalay,
London 1961.
Oatts, B.: The J1111gle in Arms, Lon
don 1962.

III. KRIGET TILL SJÖSS.

Ash, B.: Someone had bltmdered, Lon
don 1960. (Sänkningen av de engelska 
slagskeppen Prince of W ales och Re
pulse,) 

Barjot: Histoire de la G11erre Aero
Navale. Paris 1961. 

Bekker, C.: Die verS1111kene Flotte, 
Hamburg 1961. (Tyska flottans skepp 
1925-1945,) 

Golovko, A.: Red Ad111iral. London 
1963. 

Heckstall-Smith, A.: The Fleet that 
faced both 1/Jays. London 1962. (Fran
ska flottan 1940-1945.) 

Jameson, Rear-Admiral Sir William 
S.: S11b111ari11es V. C. London 1962, 
(Engelska ubåtsinsatser som belönats 
med Victoriakorset,) 

Patter, J. D.: A Soldier 1W11st Hang. 
London 1962. 
Slim, W, J. Fieldmarshal, Viscount: 
Def eat info Victory. (Förkortad upp
laga.) London 1962, 

AUSTRALIA IN THE W AR 1939-
1945. (Utg. av The commonwealth 
Government of Australia, huvudred, 
Gavin Long.) 
The Japanese Thr11Jt av L. Wigmore. 
S011th-W'est Pacific Area, lst year av 
D. McCarthy.
The New G11i11ea Offe11sives av D.
Dexter.
The Royal A11stralia11 Navy 1939-

1942 av G. Herman Gill.
Royal A11stralia11 Air Forces 1939-

1942 av D, Gillison.
Air lf/ ar Against Japan 1943-1945

av G. J, Odgers,

Lincoln, A.: Secret Netval Investigator. 
London 1961. 
Macintyre, D.: The Battle of the At
la11tic. London 1961. 
Morison, S. E.: History of United 
States Naval Operations in lVorld 
lf7 ar Il. Del XIV och XV. Cambridge, 
Mass. 1960-1962. 
Newcomb, R.: Savo, London 1962. 
(Det japanska anfallet mot den ame
rikanska invasionsflottan 9 augusti 
1942,) 
Ogden, M.: The Battle of North Ca
pe, London 1961. 
Pack, S, W. C.: The Battle of Mata
pan. London 1961. 
Potter, E. B. och Nimitz, W,: The 
great sea 1/Jar. London 1962, 
Roskill, S, W.: The offensive. ("The 
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War at Sea 1939-1945," Volume III, 
Part I & Il.) London 1960-61. 
Roskill, S. W.: A Merchant Fleet in 
1V ar 1939-1945. London 1962. 
Roskill, S. W.: The strategy of sea 
power. London 1962. (Utförlig biblio
grafi.) 
Roskill, S. W.: The navy at war. Lon
don 1960. 
Seth, R.: Two Fleets s11rprised. Lon
don 1960. (Sjöslaget vid Kap Mata
pan.) 

IV. KRIGET I LUFTEN

Baker, E. C. R.: Fighter Aces of the 
Royal Air Force 1939-1945. London 
1962. 
Barker, R.: Strike Hard, Strike S11re, 
Epic of the Bombers. London 1962. 
Bishop, E.: The Battle of Britain. 
London 1960. 
Braham, J. R. D.: Scramble. London 
1961. (En självbiografi av Englands 
mest dekorerade jaktpilot.) 
Brandon, L.: Night Flyer. London 
1961. (N attj aktens utveckling under 
kriget.) 
Cameron, I.: Wings of the moming. 
London 1962. 
Collier, B.: The Battle of Britain. 
London 1962. 
Cumming, M.: Pathfi11der Cranswick. 
London 1962. (En biografi över Eng
lands framgångsrikaste "Pathfinder" -
pilot.) 
Kilmar, R. A.: The history of S oviet 
Air Power. New York 1962. 

Seth, R.: The fiercest Battle. London 
1961. (Slaget om Atlanten april-maj 
1943.) 
Shankland, P. och Hunter, A.: Malta 
Convoy. London 1961. 
Thomas, D. A.: S11b111ari11 Victory. 
London 1961. 
Tuleja, T. V.: Climax al 1\'lidway. 
London 1960. 
Zieb, P.: Logistik-Probleme der 1\'lari-
11e. (Wehrmacht im Kampf 31.) Nec
kargemiind 1961. 

Luubkanen, E.: Fighter over Finland. 
London 1962. 
Rumpf, H.: Das UJclr der Bomhen
krieg, Oldenburg 1961. 
Rumpf, H.: The Bombing of Germa
ny. London 1962. 
Sims, E. H.: Greatest Fighter 1viissions 
of the Top Navy and 11'1arine Aces of 
World War Il. New York 1962. 
Saundby, Sir Robert: Air Bombarde
ment: The story of its development. 
London 1961. 
Webster, Sir Charles och Frankland, 
N.: The Strategic Air Offensive agai11st 
Germany 1939-1945, I-IV. 
("History of the Second World War, 
United Kingdom Military Series.") 
London 1961. 
Wood, D. och Dempster, D.: The 
Narrou; Margin. London 1961. 
Ziegler, M.: Rocket Fighters, Me 163. 
London 1962. 

V. SPECIALARBETEN INOM SÄRSKILDA ÄMNESOMRADEN.

Pansar. 

von Senger und Etter lin, F.: The 
1V orld' s Ar111011red Fighting Vehicles. 
London 1962. 
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von Senger und Etterlin, F.: Die P,111-
zergrenadiere. (Det mekaniserade in
fanteriets utveckling.) Miinchen 1961. 

Whitehouse, A.: Ta11k. London 1961. 



Commandoförband. Fallskärms
jägare och lufttrupp. 
Altieri, J.: The Spearheaders. New 
York 1960. (Amerikanska "Ranger"
förband under kriget.) 
Chatterton, G.: The Wings of Pega
s11s. London 1961. (Det engelska Gli
der Pilot Regiment.) 
Connell, B.: Ret11m of the Tiger. Lon
don 1960. (Engelsk-australiska com
mandoräder mot Singapore.) 
Drummond, J. H.: B11t for these 111e11. 
London 1962. (Norska commando
soldaters anfall mot den norska fabri
ken för tungt vatten.) 
Fergusson, B.: The watery maze. Lon
don 1961. (Amfibieoperationer.) 
Hibberts, C.: The Battle of Amhe111. 
London 1962. 

Motståndsrörelser. Partisaner. 
Haestrup, J. m. fl.: Kilder till Mot
sta11dsbevaege/se11s Historie. Köpen
hamn 1962. 
Jecchinis, C.: Beyo11d Oly111p11s, Lon
don 1960. (Grekiska guerillastyrkor.) 
Langhardt-Söntgen, R.: Partisa11e11. 
Neckargemiind 1961. ("Spionen und 
Banditen, Abwehrtätigkeit in Oberita
lien 1943-1945.") 
Marshall, S. L. A.: Night drop. Lon
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