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FORORD 

Härmed presenteras trettonde årgången av "Aktuellt och Histo
riskt", som innehåller sex uppsatser i olika militärhistoriska ämnen. 

Den första artikeln är skriven av professor Christopher Duffy, 
Royal Military Academy, Sandhurst, och behandlar problem kring 
utbildningen i militärhistoria vid universitet och militära utbildnings
anstalter. 

Major Herman Miillern studerar i den andra artikeln hur initial
förluster under landstigning inverkar på anf allsförbandens fortsatta 
stridsduglighet. Studien som huvudsakligen grundas på källmaterial, 
som ställts till förfogande från amerikanska Marinkåren, belyses med 
skildringar från några av de mest kända amfibieoperationerna under 
andra världskriget. 

I den tredje uppsatsen berättar major Per Sterner om sina upplevel
ser som krigsfånge i Sovjettmionen år 1940. De krav som de fysiska 
och psykiska p!ifrestningarna ställer analyseras. Delar av uppsatsen 
har vären 1%5 publicerats i svensk tidningspress. 

Överste Bror von Vegesack diskuterar därefter, mot militärhisto
risk bakgrund, forskningens och industriens betydelse för den militär
tekniska utvecklingen. 

I den femte uppsatsen drar överstelöjtnant Bengt Ahslund en 
parallell mellan det svenska indelningsverket och en egyptisk motsva
righet från Ptolemeernas tid. 

Slutligen redovisas en samling tidigare okända "frontbrev" till 
chefen för Bohusläns regemente från personal f,tr regementets fält
bataljon under fälttåget mot fransmännen i Pommem 1807. 

Författarna är givetvis ensamma ansvariga för i respektive uppsat
ser framförda fakta och åsikter, 

Stockholm i mars 1965 

BORJE FUR TENBACH 





MILITA.RHISTORIA: DESS STA.LLNING 

I KRIGSSKOLOR OCH VID UNIVERSITET 

Av CHRISTOPHER DUFFY 

Anförande vid den Internationella Kommissionens för jämförande 
militärhistorisk forskning kongress i Wien 1965 av professor Chris
topher Duffy. 

Denna korta uppsats försöker inte att rättfärdiga eller närmare 
utreda militärhistoriens betydelse. Detta har redan gjorts av sådana 
författare som professor Michael Howard ("Bruk och missbruk av 
militärhistoria", Journal of the Royal United Services Institution, 
febr 1962) och Fregattkapten Friedrich Forstmeier ("Kritische 
Forschung im Bereich der Militär- und Kriegsgeschichte", Wehrwis
senschaftliche Rundschau, nr 6 1962). Alla torde därför vara överens 
om följande: - att Bismarck summerade militärhistoriens mål, när 
han sade: "Dårar säger, att de lär av sina misstag. Jag föredrar att lära 
av andras missgrepp"; att aldrig har det på kunskap vilande om
döme och den känsla av kontinuitet, som studium av militärhistoria 
ger, varit av större vikt än i vår tid. Aldrig har kommande krigs natur 
varit så svåra att förutsäga; aldrig förr har omdömet så belastats av 
tekniska detaljer, aldrig förr har snabbheten i det som sket lämnat så 
kort tid för andlig och fysisk anpassning till utvecklingen. 

Det som jag kommer att behandla i denna uppsats är de problem 
som vi möter inför uppgiften att undervisa i militärhistoria. Vid en 
allvarlig granskning av de praktiska svårigheter som möter i detta 
hänseende, kommer vi sannolikt att finna, att de ofta vitt skilda för
hållandena vid krigsskolor och högskolor kommer att bli bestämman
de för de undervisningsmetoder, som vi måste tillgripa. Vari ligger då 
dessa olikheter? 

Chefer och lärare vid militära skolor är realistiska och hårt arbe
tande officerare och statstjänstemän, som mycket väl kan anse att 
-uilitärhistoria av naturliga skäl är gammalmodig eller föråldrad, och
att den därför måste ge vika för mer "nyttiga" ämnen såsom militär
organisation, militär juridik, strategi och taktik. Vi måste visa dem,
att militärhistoriskt studium är ett intresse som har delats av de mili-
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tära chefer och tänkare i alla generationer, som haft visionär blick -
Suvorov, Napoleon, Rommel, Patton, de Gaulle och Guderian (de 
sistnämnda verkade båda som lärare i militärhistoria), Fuller och 
Lidell Hart. 

I dag torde militärhistoria ingenstans studeras mera flitigt än i 
Sovjetunionen. 

Vi militärhistoriker torde vara överens om att varje militärhisto
risk episod, för hur länge sedan den än inträffade, dock kastar ljus 
över den mänskliga naturens och terrängens oföränderlighet och där
igenom ger vissa aktuella lärdomar. Men vi måste komma ihåg, att 
icke specialister påverkas mest av rikligt material om aktuella mili
tära problem, t ex guerillakrigföring. Det är naturligtvis inget fel att 
ge dessa en del av vad de vill ha. 

Problemet beträffande historikerna vid högskolor och universitet 
är av annan art. Historiska omständigheter (t ex pacifismen och libe
ralismen i England och den tyska häftiga reaktionen mot militarismen) 
i förening med ovetenskapliga och partiska böcker, som gett sig sken 
av att vara militärhistoria, har kommit många akademiker att bedöma 
vårt arbete ytterst skeptiskt. På 1930-talet råddes en historiker vid 
Balliol College, som kunde ha blivit vår främste sjömilitäre historiker, 
av sin rektor att sluta med militärhistoriska studier och i stället ägna 
sig åt utvecklingen av gasindustrien i England. 

Innan vi kan börja diskutera med negativt inställda akademiker, 
måste vi få dem att respektera oss genom att visa vår förståelse för 
ekonomiska och sociala faktorer inom vårt fack och genom att söka 
uppnå högsta möjliga akademiska standard (här kan emellertid det 
ökande allmänna intresset för militärhistoria med krav på lättlästa 
och mindre krävande böcker bli en fara för oss). Vi kan då visa dem 
hur viktigt det är för universitetsutbildade chefer i det civila samhäl
let att känna till de militära behoven och det militära språkbruket i 
krig och fred. President Kennedy sade en gång i detta sammanhang: 
"Varken officerare eller civila får acceptera någon godtycklig upp
delning av våra problem i en politisk och en militär del. Alla livsvik
tiga frågor hänger samman". 

Låt oss ett ögonblick betrakta studenterna vid universiteten. De är 
intelligenta och kritiska och deras intresse för militärhistoria har van
ligen väckts, därför att de har upptäckt, att den militära faktorn kan 
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bli en skapande kraft långt utanför slagfältet. Men på samma gång 
har de små kunskaper om krigets teknik och realiteter. Det är inte 
svårt att visa dem, att feodalismen eller den gamla preussiska statens 
sociala uppbyggnad i allt väsentligt dikterats av militära behov, eller 
att illustrerar växelverkan mellan krig och litteratur hos Malory, 
Cervantes, Lessing, Goethe, Chateaubriand, Tolstoy, Grillparzer, 
Zola och de Vigny. 

Ett sådant sätt att angripa problemet överensstämmer väl med ut
vecklingen av historisk studiemetodik under de sista årtiondena, och 
det är lätt, kanske till och med alltför lätt, att vid universiteten dis
kutera krig som om dessa blott vore en annan ekonomisk eller social 
fråga. En professor i militärhistoria (som jag beundrar mycket) avstår 
medv�tet från att överhuvud taget diskutera taktiska frågor i sin un
dervisning. Han skulle bli förfärad vid tanke på att hans elever skulle 
smutsa sina skor genom att gå runt och studera ett gammalt slagfält. 
S!idana människor kan lyckas "sälja" militärhistoria till universitets
myndigheter som ett akademiskt ämne, men de löper risken att ta död 
på det mänskliga och historiska intresset. 

Krig är den mest avgörande enskilda faktorn i historien. Inte i 
någon annan sektor inom historien kan med lika stor säkerhet utpekas 
den plats och det klockslag, då samhällens och rikens öden avgjorts. 
Det är inte populärt, men nödvändigt, att understryka att en mans 
beslut, ett häftigt regn eller en väl vald artilleriställning är saker som 
verkligen har betydelse i historien. Vissa tider blir Mars herre över 
Klio och århundradens sociala och ekonomiska utveckling kan förintas 
genom invasion av en Hernando Cortes eller en salva av kärnladdade 
rakew:. 

Men låt oss åter granska krigsskolorna. Kadetternas behov överens
stämmer inte alltid med de universitetsstuderandes. För det första har 
inte alla kadetter samma akademiska förmåga eller läggning som de, 
vilka ägnar sig åt akademiska studier ( det skulle vara något fel p!i 
dem om så alltid vore fallet). Men ändå måste vi på något sätt göra 
dem likställda med deras civila kamrater beträffande den kunskaps
mässiga standarden. Härvid har vi emellertid en god hjälp på vår 
sida militärhistoria är nämligen fascinerande för nästan alla kadet
ter, även om det kanske mest gäller dess yttre gestaltning. Här har 
vi det bete, med vars hjälp vi kan locka kadetten efter hand till allt 
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djupare kunskap om krigets väsen och på så sätt till en bättre för
ståelse för historia, ekonomi och samhälleliga frågor. Liksom Mon
sieur Jourdain blev förvånad, när han upptäckte, att han "talade 
prosa utan att veta om det", kommer kadetten sannolikt att bli över
raskad över vad han lärt sig. 

Det önskvärda slutmålet är ett akademiskt betyg i militärvetenskap. 
Så sker t ex vid belgiska krigsskolan. Möjligheten av ett universitets
mässigt betyg av sådan an har den extra fördelen att för försvaret 
intressera aktiva och intelligenta unga män, som annars undantagslöst 
skulle gå den akademiska vägen till civil verksamhet. 

Men kadetten skiljer sig från studenten vid universitetet även på 
det sättet, att han förväntas att utnyttja sin studietid till att förbättra 
sitt omdöme, när han en gång ställs inför uppgiften att fatta beslut 
som påverkar andra mäns liv. För honom gäller det mer än att ta sin 
examen. Vi kan endast säga att vi lyckats lära honom militärhistoria, 
om vi gjort det möjligt för honom att tillämpa sina kunskaper i detta 
ämne under hans senare verksamhet som officer. 

Vid en del krigsskolor söker man att lära kadetterna ett avsevärt 
mått av faktiska detaljkunskaper (ofta mycket skickligt) och att klart 
understryka de lärdomar och slutsatser, som kan dras av varje mili
tärhistoriskt exempel. En sådan metod är vanlig inom armeer (t ex 
den amerikanska) där högre chefer är vana att ge fullständiga och 
detaljerade order, som till bokstaven skall åtlydas av mottagaren. 

Brittiskt militärt tänkande är annorlunda. Vi tror, kanske en smula 
cyniskt, att kadetten snabbt glömmer passivt inlärda kunskaper så 
snart han träder ut genom krigsskolans grindar, men vi anser också 
att två saker kan stanna kvar hos honom - den ena är ett äkta intres
se för militärhistoria och den andra en vana att använda sitt eget 
omdöme vid studier i militära ting. 

Vi försöker att åstadkomma detta genom att få kadetterna att 
själva upptäcka vad militärhistoria är. Därför uppdelas kadetterna i 
mindre studiegrupper för att studera, diskutera och sedan före dra ett 
visst fälttåg eller slag för sina kamrater. Större föredragningar kan ta 
formen av ett "dokumentariskt" program i TV-stil, med kartor, film, 
musik, bandinspelningar eller vad som kan falla kadetten - produ
centen in. Studiegrupperna, som består av 5-8 elever får sitt ämne 
flera veckor före föredragningen och ges även anvisningar om lämplig 
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litteratur. I övrigt får gruppen sköta sig själv. Föredragningar av 
mindre omfattning äger också rum och ges som individuella upp
gifter. Resultaten varierar naturligtvis med elevernas entusiasm och 
förmåga, men de fel som begås eller de misstag som görs är kadetter
nas egna, och är därför av större värde för dem än de mest samvets
grant åhörda lektioner. Militärhistoriska avdelningen vid skolan ger 
några föreläsningar i översiktsämnen av mera komplicerad och 
abstrakt natur, som t ex "Krigföringen under 1800-talet". 

En värdefull extra fördel av föredragningsmetoden är den övning 
som kadetterna får i undervisningsmetodik. Varje kadett deltar flera 
gånger under sin tid vid Sandhurst i olika studiegrupper och vinner 
därigenom erfarenhet och självförtroende, som kommer honom till 
nytta vid befälsföring och trupputbildning. 

I krigsskolor når problemet med historiska mytbildningar nya 
dimensioner. Mer än historisk objektivitet står på spel, ty nationell 
partiskhet kan medföra, att den unge officerens uppfattning kan för
dunklas. Myten kan få två former, vilka bägge är desto farligare, 
som de omhuldas av historiker, fria från medvetna fördomar. 

Omedvetet koncentrerar vi oss på de fälttåg (särskilt de framgångs
rika) som genomförts av våra egna styrkor. Detta kan leda till fel
vrängd uppfattning om historien och om vårt lands verkliga bety
delse i världen. Sålunda hyser många engelsmän den åsikten, att andra 
världskriget var ganska väl genomfört med små förluster i jämförelse 
med första världskriget. Men de glömmer, att vi var utdrivna ur 
Europa under fyra år. Inom andra nationer finns sannolikt liknande 
missförstånd. 

Därjämte finner vi ofta, att historieskrivningen och chefers memoa
rer framställer ett fälttåg eller ett slag som ett resultat av en förut
seende plan, som till punkt och pricka genomförts till dess oundvik
liga logiska slut. Fälttågets eller slagets förlopp tolkas helt efter dess 
resultat eller utgång, och cheferna begåvas med en övernaturlig för
måga till förutseende. Militärhistoria som bedrivs på det sättet saknar 
varje utbildningsvärde för kadetter och kommer med säkerhet att 
omedelbart förkastas med löje, när de unge officeren möter den 
oreda, som lir det normala tillståndet i krig. Botemedlet ligger i att 
studera militärhistoria på djupet, att avslöja den roll som spelats av 
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tillfälligheter, tur och alla de faktorer som Clausewitz så koncist sam
manfattade i begreppet friktioner. 

Slutligen några ord om militärhistoriens läge i Storbritannien. Vår 
erfarenhet är motsatt den trka, ty i vårt fall har militärhistorien en 
mycket starkare ställning än före andra världskriget. 

Under hela 1800-talet och första hälften av 1900-talet stod eng
elska militärhistoriker isolerade, ofta missförstådda och misstrodda av 
sina akademiska och militära kollegor. Kvar från denna tid är general
major Fuller och kapten Liddell-Hart och yngre skribenter som t ex 
Barrie Pitt och John Terraine. Under första hälften av detta år
hundrade var den enda erkända lärostolen i militärhistria Chichele 
professuren i militärhistoria vid All Souls i Oxford, som innehafts 
av en följd av framstående historiker Spencer Wilkinson, Sir Char
les Oman och Cyrill Falls. 

Nuvarande militärhistoriska institutioner i Storbritannien är föl
jande: 

1. Professuren i militärhistoria vid All Souls College, Oxford.
Professorn i ämnet är ensam lärare och förestår ingen institution. Den 
nuvarande innehavaren, Norman Gibbs, undervisar i militärhistoria 
som ett fristående ämne som kan väljas fritt av studerande till B.A. 
i modern historia. Flera andra lärare i Oxford är intresserade av olika 
delar av militärhistoria, men ägnar sig inte häråt på heltid. 

2. Militärhistoriska Sektionen vid Krigsskolan Sandhurst. Den ska
pades 1959 av den nuvarande chefen, brigadgeneral Peter Young. 
Dessförinnan bedrevs undervisning i militärhistoria endast i mycket 
liten skala. En av lärarna, Mr John Adair, är den huvudsaklige upp
hovsmannen till utvecklingen av gruppstudiesystemet med föredrag
ningar. Sektionen består av 6 fast anställda civila lärare, som dispone
rar viss tid för och uppmuntras att bedriva egen forskning. De biträds 
av officerare, som jämte andra ämnen även undervisar i militärhistoria 
under sin tid som l.ärare vid Sandhurst. De få i sin tur anvisningar från 
de civila lärarna. Detta är ett enkelt och ekonomiskt alternativ till 
det tyska systemet, enligt vilket militära lärare genomgår en tre må
naders kurs vid Militärgeschichtliches Forschungsamt. 

Samtliga kadetter måste genomgå den obligatoriska militärhistoriska 
kursen, men de som är mest intresserade kan få delta i tilläggskurser, 
vid vilka en eller två militärhistoriska skeden detaljstuderas. 
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Ehuru en fjärdedel av de kadetter som går igenom Sandhurst slut
ligen tar akademiska examina vid civila universitet eller vid armens 
tekniska högskola i Shriwenham, erbjuder Sandhurst inga möjligheter 
till akademiska grader. 

3. Ett av inträdesproven till Militärhögskolan (Staff College) i
Camberley, ägnas militärhistoria. Fyra uppgifter ges, två avseende 
äldre tider och två från senare tid. Inom högskolan studeras modern 
militärhistoria ingående. S jökrigshistoria läses vid S jökrigshögskolan i 
Greenwich. 

4. Institutionen för krigshistoria vid Kings College, Londons uni
versitet. Denna organiserades av Michael Howard, som nyligen ut
nämndes till professor. Han biträdes av en heltidslärare, och leder 
seminarier för högre studier. Dessutom organiserar han en kurs på 
lågstadiet och leder själv undervisningen vid denna. 

5. Flera av de yngre universiteten har börjat att visa intresse för
militärhistoria - främst Liverpool, Manchester och Norwich. 

Andra institutioner 

1. Institute for Strategic Studies, som främjar forskning beträffan
de nutida strategiska problem. 

2. Royal United Services Institution med dess tidskrift R.U.S.

Journal, som huvudsakligen behandlar nutida försvarsproblem, be
dömda av officerare, men som även ger utrymme åt ren militär
historia. 

3. Society for Army Historical Research, med dess Journal, som
helt ägnas uniformer, emblem, knappar och fanor. 

4. Navy Records Society's Publications, som publicerar skrifter av
sjömilitärt intresse. Det andra organet för sjöhistoria är The Mariner's 
Mirror. 

Militärhistoriska artiklar förekommer i den officiella publikatio
nen British Army Review liksom och oftare i British Army Quarterly 
- i allmänhet i form av sammandrag.

Forskning försvåras av att Storbritannien inte har något gemen
samt militärt arkiv i likhet med Vincennes i Frankrike eller Krieg
sarchiv i Wien. Värdefullt material finns ännu i privat ägo, och 
huvuddelen av återstoden är uppdelad mellan Public Records Office 
och British Museum. National Army Museum och Kings College 
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Departement of War Studies har, vilket är högst beklagligt, var sin 
organisation för insamling av handlingar av militärt intresse. 

National Maritime Museum är ett förstklassigt sjömilitärt museum, 
vackert beläget nära Greenwich. Mera svårtillgängligt är National 
Army Museum, som är tillfälligt inhyst i en byggnad vid krigsskolan 
i Sandhurst, men arbete på en ny byggnad i London skall snart på
börjas. I Sandhurst skall då i stället inrättas ett mindre undervis
nmgsmuseum. 

De främsta av de många förbandsmuseema är Royal Artillery 
Museum i Woohwich (nära Greenwich) och Royal Armoured Corps 
Museum i Bovington, Dorset. 

Summary 

At the Congress of the International Commission of Comparative Military 
History in Vienna 1965 professor Christopher Duffy gave a lecture on Military 
History: its place in military academies and universities. 

The justificatiofr or importance of military history is not discussed, Instead, 
the author pothts ont the difficulties, which military historians meet both at 
military academies and at universities. He deals at length with the methods of 
teaching military history to promote the interest of the students. The importance 
is stressed of having the students to participate actively in the instrnction. Teams 
are organized to study, discuss and then present a particular campaign or battle 
to their comrades, as is done at Sandhurst, The teams of about five to eight 
members are given their subject several weeks in advance of their presentation, 
and advised of the best books and source materials. Otherwise almost everything 
is left to them. The presentations may be of a large scale or on a less ambitions 
scale, so called "lecturettes". An important by-product of this system is training 
in methods of instntction. 

Professor Duffy then discusses the problem of myths within military history. 
He points out that the habit of concentrating on campaigns and battles (particu
lary the victorious ones) fought by the own nation may lead to a distorted idea 
of the course of history. 

The article ends with a survey of military history intitutions and other bodies 
in Great Britain. 
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NAGRA AMFIBIEOPERATIONER UNDER 

ANDRA Vi\RLSKRIGET 

En studie avseende initialförlusternas inverlean på 
anfallsförbandens fortsatta stridsduglighet.-:, 

Av HERMAN MULLERN 

"Tired, bedraggled, haggard infantry who have 
suff ered a long conf ining sea voyage, followed by a 
landing assault, with more rough and tumble 
fighting to secure their beachhead are in no shape to 
pursue, or to continue an attack. The classical requi
rement should be that a floating reserve be present 
to take over this phase of the attack, especially 
where the landmass is considerable." 

Major General P. A. Del Valle. United States 
Marine Corps. Military Review April 1947 No 1. 
"Guam. The Classical Amphibious Operation." 

För studien har valts följande operationer: 

1. Tarawa .... 20/11 1943 Amerikaner. Marine Corps. 
2. Omaha Beach 6/6 1944 ,, Infanteri. 
3. Guam ...... 21/7 1944 ,, Mar. Corps + infanteri. 
4. Iwo Jima ... 19/2 1945 ,, Marine Corps. 

T arawa var krigshistoriens första amfibieanfall i stor skala mot en 
starkt befäst och krigsvan motståndare. De anfallande amerikanska 
marinkårsförbanden fick här vidkännas höga och blodiga förluster, 
men de erfarenheter som gjordes kom att bli av väsentlig betydelse 
för den fortsatta krigföringen i Stilla havet. Anfallen mot Marianerna, 
Palauögruppen och Iwo Jima blev visserligen än kostsammare ifråga 

* Amfibieoperationer är sjö burna företag, vilka kräver en intim samverkan 
mellan sjö-, flyg- och markstridskrafter. Den väsentligaste skillnaden, taktiskt 
sett, mellan ett anfall till lands och ett amfibieanfall består däri, att man vid 
ett anfall till lands redan i utgångsläget grupperar förbanden på djupet, d. v. s. 
avdelar reserver. Möjligheterna vid ett amfibieanfall att skapa reserver är i regel 
begränsade, bl a beroende på avståndet från inskeppningshamnarna till anfalls
målet och tillgången till lämpligt transporttonnage. 
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om personalförluster, men det kan med fullt fog sägas, att de endast 
möjliggjordes tack vare de dyrköpta lärdomarna från Tarawa. 

Från krigshistoriens hittills mest omfattande amfibieoperation 
landstigningen i Normandie i början av juni 1944 - har för studien 
valts amerikanernas anfall mot "Omaha Beach", vilket ger exempel 
på infanteriförbands anfall under försvårande omständigheter. 

Genom att detaljstudera litteraturen om dessa amfibieoperationer 
får man möjlighet att bilda sig en ganska god uppfattning om hur 
initialförluster i personal (och utrustning m. m.) inverkade på de 
främsta anfallsförbandens fortsatta stridsduglighet. Studien behandlar 
endast stridens inledande skeden, d v s  intill dess att de anfallande fått 
ett brohuvud fast i sina händer. Det rör sig i allmänhet om strid under 
några dagar eller omkring en vecka. 

Vid angivandet av personalförhtster måste man givetvis använda 
sig av en bestämd skala, så att begreppen "små", "stora" och "svåra" 
förluster m fl uttryck inte blir tomma fraser utan i sig rymmer vissa 
värden. Här har såsom mgångsvärde valts det procenttal stridsför
luster ("casualties" ) som anges för anfallsdivisioner dagen D (anfalls
dagen ) vid ett amfibieanfall. Detta tal - 6,6 % - kan lätt fram
räknas ur "Staff Officer's Field Manual". (Bilaga A). 

Nedanstående skala användes i studien: 

Mycket små förluster . . . . . . . . intill 
"Beräknade" förluster ............ . 
Små förluster ................... . 
Stora förluster . . ................ . 

5 0/o 
6,6 % 

10 0/o 
33 Ofo 
33 Ofo Mycket stora förluster . . . . . . . . över 

Svåra förluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Mycket svåra förluster . . . . . . . . över 75

Det är naturligtvis många och mycket skiftande faktorer som in
verkar på uppkomsten och storleken av förlusterna. Några av de 
väsentligaste torde vara följande: 

1. Fientliga företag från flyg och örlogsfartyg mot transportflottan
och densamma åtföljande sjöstridskrafter.

2. Väderleksförhållandena dagen D.
3. Eldförberedelsen före dagen D samt dagen D före kl H (tid

punkten för anfallstruppernas första landstigning.)
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4. Eldunderstödet under anfallet från stranden inåt land.
5. Strandförhållandena: vattendjup, strömmar, bränningar, före

komsten av rev, brant eller flack botten m. m.
6. Terrängen närmast innanför stranden: möjligheter till skydd och

skyl samt till gruppering av artilleri. Framkomlighet för amfibie
fordon och stridsvagnar.

7. Terrängen längre inåt land. p. 6 ovan).
8. Underrättelser om fiendens 

ordningar. 
styrka, gruppering och försvarsan-

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Anfallsplanens utformning. 
Truppens utrustning i olika avseenden. 
Stridsvagn eller oerfaren trupp. 
U nderhållst jänsten. 
Om allt går enligt plan eller ej. 
Fiendens motåtgärder. 

Ett flertal av dessa faktorer återfinner man vid var och en av de 
här studerade omperationerna. 

Man erfar, att i flera fall en del av de främsta anfallsförbanden 
lidit så stora förluster (främst ifråga om befäl) och blivit så desorga
niserade, att de redan i ett ganska tidigt skede måst avlösas, men man 
finner även exempel på förband, vilka trots kännbara initialförluster 
ändå varit istånd att fortsätta anfallet kortare eller längre tid. 

I. TARAWA

"Helvetets lilla tunnland."1 

"The landing beach at Tarawa was a test of 
blood. Lessons learned here were well applied at 
Iwo Jima, Saipan and Okinawa later." 

Major R. D. Heinl, Jr U. S. Marine Corps. 
"United Stares Naval Institute Proceedings", No
vember 1947. 

l En amfibietraktorförare som dagen D hervände från landstigningsstranden
ut till slagskeppet "Maryland" möttes av divisionsstabschefen med orden: "Ni 
tyckte att det var kärvt därinne, eller hur?" Svaret blev: "Ja, överste, det gjorde 
jag. Om ni fdgar mig, så är det helvetets eget lilla tunnland där." Så uppkom 
det uttryck, som skulle införlivas med Marinkårens historia när det gällde kampen 
om Betio. 
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Amerikanarna hade visserligen gjort många värdefulla erfarenheter 
i samband med landstigningar på Salomonöarna, New Britain och 
New Guinea, men de hade ännu mycket att lära ifråga om detta slags 
krigföring. Det fick man klart för sig, när framryckningen började 
över de centrala delarna av Stilla havet. Då genomfördes för första 
g!lngen i krigshistorien ett amfibieanfall i stor skala mot en starkt 
befäst och stridsvan motståndare. 

T arawa är en triangelformad atoll strax norr om ekvatorn i norra 
delen av Gilbertögruppen. Den av japanska elittrupper (marinkår
förband) besatta huvudön i atollen, Betio (uttal: Bay-shio) är beHigen 
i atollens sydvästra hörn. Ons hela areal uppgår inte till mer än unge
fär 117 hektar. Den har en största längd av knappt 3½ km och är 
på det bredaste stället endast omkring 500 meter. 

Japanerna hade kommit till Betio i början av år 1942. Såsom ar
betstrupp medförde de 125 koreaner. Befästningsarbeten i stor om
fattning påbörjades omedelbart och ett flygfält anlades. I det grunda 
vattnet kring ön upptogs i den hårda korallbottnen en sammanhäng
ande stridsvagnsgrav. Betongtripoder placerades i vattnet så tätt, att 
intet fordon kunde taga sig fram mellan dem. T aggtrådshinder nära 
revets yttre rand samt på några sträcker nära stranden skulle hindra 
eller försvåra för en anfallande att vada iland. På själva ön gjordes 
sinnrika skyttegropar, skyttevärn och stödjepunkter, en del av dem 
som riktiga små fort. Allt som allt byggdes där inte mindre än 5 00 
värn, skyddsrum och bunkrar av skilda slag. Japanerna var skickliga 
ingenjörer. De byggde starkt och väl i betong, armerad betong och 
med användning av korallsand, korallblock och järnhårda palmstam
mar. När Singapore föll i februari 1942 överförde japanerna därifrån 
till Betio 8 st 20 cm kustförsvarspjäser, vilka grupperades två och två 
på fyra taktiskt väl valda platser. Artilleriförsvaret omfattade även 
ett flertal 12,7 cm pjäser samt ett stort antal 7,5 cm kanoner, vilka 
senare kunde användas såväl mot mål till sjöss som mot flyg. Luft
värnsartilleriet var också talrikt. Eldplanen för alla både fasta och 
rörliga pjäser betecknas av en amerikansk militärförfattare (W. 
Richardson: "The Epic of Tarawa") som "a masterpiece of artillery 
artistry". 
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Japanerna förfogade över såväl radaranläggningar som strålkas
tare och moderna avståndsinstrument samt flygplan för artillerield
ledning. På två år hade de förvandlat den lilla atollön till "ett stort 
osänkbart slagskepp, fast förankrat vid havsbottnen" (W. Richard
son). Men de hade begått ett ödesdigert misstag. Vid planläggningen 
av försvaret hade de s/tsom säkert räknat med, att amerikanarna skulle 
komma att anfalla från öppna havet hellre än att utsätta sig för några 
risker i den förrädiska lagunen på öns norra sida. Därför hade japa
nerna förlagt kraftsamlingen i sitt försvar till öns södra, mot öppna 
havet vettande sida. Vid det amerikanska anfallets början (20/11 
1943) räknade den japanska garnisonen (inklusive de koreanska slav
arbetarna) 4 836 man. 

P/t amerikanskt h/tll hade man förberett anfallet mot Betio genom 
noggranna rekognosceringar såväl från luften (fotografering) som 
från U-båtar. Därigenom hade man lyckats skaffa sig ingående och, 
som det skulle visa sig, praktiskt taget fullständig kännedom om det 
japanska försvaret på ön. Anfallet skulle utföras av den i V. Amfibie
kåren ingående, förstärkta II. Marinkårdivisionen. I anfallsordern 
hette det, att IL divisionen skulle "landstiga på Betio, taga och hålla 
ön samt därefter fullfölja operationen genom att sätta sig i besittning 
av återstoden av Tarawa-atollen". II. Marinkårdivisionen var ett 
krigsvant förband som hade deltagit i omfattande strider på Guadal
canal (Salomon-ögruppen), men med undantag av ett av dess rege
menten hade den aldrig varit med om någon amfibielandstigning tidi
gare, långt mindre något amfibieanfall. Uppgiften att såsom de första 
landstiga på Betio tillföll det krigserfarna 2. Marinkårregementet till
sammans med II. bataljonen av 8. Marinkårregementet. 

ANFALLSPLANEN 

Det fanns tre platser att välja på för landstigningen, men ingen av 
dem var idealisk. Av flera skäl beslöt man sig för .de stränder, vilka i 
planen (Se kartskiss) betecknades Röd 1, 2 och 3. Man hoppades att 
genom en samtidig landstigning med tre bataljoner vid sidan av var
andra snabbt kunna svepa över ön, taga flygfältet och binda mot
ståndaren för att andra stridsdagen (D + 1) taga hem segern. Dagen D 
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bestämdes till den 20 november 1943 och timmen H till kl. 08.00. 
På grund av diverse samverkande, ogynnsamma omständigheter måste 
man flytta fram anfallets början till kl. 09 .00. 

Tablå över de tre första bataljonernas landstigning. 

Klockan Omgång Strand Förband 
Antal amfibie-

traktorer 

H Ett Röd 1 III./2. 48 st 
H+ 3 minuter Två Röd 2 II./2. 24 st 
H+ 6 minuter Tre Röd 3 II./8. 21 st 

ANFALLET 

Flera omständigheter gjorde att det kom till en viss förskjutning av 
tiderna för anfallsbataljonens olika omgångar. Anfallet föregicks av 
2½ timmars eldgivning mot Betio från 3 slagskepp, 4 kryssare och 
ett antal jagare. Man hade beräknat att denna eldförberedelse skulle 
vara tillräcklig för att nedkämpa strandförsvaret och chocka mot
ståndaren. Det visade sig emellertid ha varit en felkalkyl. Flackbane
elden från fartygspjäserna hade inte fått avsedd verkan mot japaner
nas starka ställningar. Så tillvida gjorde i alla fall elden god nytta, 
som många anläggningar förstördes och förbindelsenätet sköts sön
der. Eldledningsinstrument försattes ur funktion liksom många artille
ripjäser. Också förlusterna i folk blev kännabara för japanerna. 

Kl 08.55 inställdes fartygselden, eftersom ön och delar av lagunen 
då var insvepta i täta rökmoln, och det förelåg risk för att egna 
trupper kunde träff as. Det uppkom därigenom en eldpaus på omkring 
25 minuter, under vilken japanerna fick tillfälle att sända fram för
stärkningar till de anfallna stränderna. Detta blev den ena orsaken till 
amerikanarnas stora initialförluster. Den andra var det nyckfulla tid
vattnet. 

Det första förband som nådde stranden var III./2. Kl 09.10 tog 
sig amfibietraktorerna i denna landstign_ingsomgång upp på Röd 1, 
d v s  på västra spetsen av öns norra sida. De tre första omgångarna 
råkade ut för kraftig kulsprute- och kanoneld, vilken förstörde de 
flesta traktorerna. Inom 1 ½ timme hade kompanierna I och K för
lorat mer än 50 0/o av sitt folk, medan kompani L jämte granatkastar
plutonen, som måste vada iland en sträcka på omkring 4 5 0 meter, 
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därunder förlorade mer än 3 5 %. Bataljonschefen, som befann sig i 4. 
omgången och stundtals hade radioförbindelse med sina förband på 
stranden, kunde på grund av den våldsamma elden inte taga sig iland 
och betecknade i en rapport till regementschefen kl 09.59 utgången 
såsom högst tvivelaktig. 

Nästa bataljon som nådde stranden, i detta fall Röd 3, var II./8. 
Alltifrån ett avstånd av omkring 3 000 meter till dess de första om
gångarna tog sig över revet och befann inom ungefär 200 meter 
från stranden var luften fylld av brisader från japanernas 7,5 cm 
pjäser. I anfallet deltog kompanierna E och F samt en pluton av kom
pani G. Av sammanlagt 522 man stupade eller sårades knappt 25

på vägen in mot stranden medan folket befann sig i traktorerna, men 
även om dessa förluster var små, drabbades dock kompani E hårt, 
eftersom av dess 6 officerare 5 stupade eller sårades. 

Kl 09.22 nådde II./2. Röd 2. Hela vägen från korallrevet in mot 
stranden utsattes kompanierna för häftig kulsprute- och antibåtkanon
eld, varvid kompani F led svåra förluster. .A ven bataljonschefen 
stupade. 

Chefen för 2. regementet hade fått rapporter om läget på strän
derna, vilka visade, att situationen var kritisk. Han beslöt därför att 
sätta in regementsreserven, I./2., på Röd 2 med order att slå sig fram 
västerut för att understöda III./2. Vid landningen utsattes bataljonen 
för häftig eld och led kännbara förluster samt kom att fördelas på 
både Röd 1 och 2. 

Divisionschefen, generalmajor Ralph Smith, som hade sin U-plats 
ombord på slagskeppet "Maryland", höll sig orienterad om lägets 
utveckling genom radiorapporter. Omkring kl 10.00 hade man i divi
sionsstaben den uppfattningen, att anfallstrupperna trots delvis svåra 
förluster lyckats få fotfäste iland. Man ansåg därför tiden inne att 
sätta in ytterligare trupp i striderna. Kl 10.18 beordrades chefen för 
8. regementet att hålla sin III.. bataljon redo att gå iland för att där
underställas chefen för 2. regementet. Landstigningen medförde stora
förluster för bataljonen. Många av officerarna och ett stort antal
underofficerare antingen stupade eller sårades. Bataljonen blev svårt
desorganiserad och chockad av det inträffade.

Förmiddagens strider hade gått mycket illa åt amfibietraktorerna, 
,och de flesta av deras kulspruteskyttar hade stupat. Det var det 
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japanska artilleriet som vållade förlusterna. I de tre första omgång
arna hade ingått sammanlagt 93 st traktorer. Av dessa hade 10 Ofo 
inte nått fram till stranden. Av dem som kom fram blev ytterligare 
10 Ofo sönderskjutna medan de lastade nr trupperna, och 15 Ofo av 
dem som vände tillbaka ut sänktes på vägen. Sammanlagt uppgick 
förlusterna till ungefär 40 Ofo, en skrämmande hög siffra. 

Kl 10.36 rapporterade divisionschefen till kårchefen: "Framgångs
rik landstigning på Röd 2 och 3. Fotfäste på Röd 1. Sätter in en 
bataljon ur divisionsreserven. Overallt hårt motstånd." 

Omkring kl 12.00 började läget iland att något förbättras, i det att 
en viss ordning började framträda ur vad som dittills mest liknat ett 
fullständigt kaos. 

LAGET PA KV.ALLEN DAGEN D 

När mörkret föll över Betio på kvällen den 20 november var läget 
på stranden för förbanden ur II. divisionen kritiskt. Till vänster i 
det smala brohuvudet med front söderut befann II./8., vars 
vänstra flygel anknöt till stranden nära Burns-Philp Pier. En del av 
bataljonen befann sig inom östra delen av det triangelformade områ
det mellan flygfältets huvudbana och båda tillfartsbanor. Delar av 
III./8., som hade kommit iland på eftermiddagen, hade kommit till

II. bataljonens understöd. Närmast i brohuvudet och till höger om
II. bataljonen fanns trupp ur I. och II./2. Någon sammanhängande

linje fanns inte. Här och var höll sig små grupper i granathål och
skyddsställningar i den västra delen av nyssnämnda triangelformade
område. Ställningen sträckte sig i nordlig riktning från den västra till
fartsbanan till mitten av stranden Röd 2. Terrängen väster om dessa
ställningar var alltjämt i japanernas händer, med undantag av ett litet
område på öns nordvästspets där en del sammanblandade förband

grävt ned sig för natten.Man hade en känsla av att japanerna under
natten skulle slå ut motanfall, men något sådant kom inte. Anled
ningen torde ha varit den, att japanernas förbindelser hade förstörts
så, att general Shibasaki blivit ur stånd att nå sina underlydande
chefer för att organisera ett motanfall. Detta blev de amerikanska
truppernas räddning, eftersom läget aldrig var så kritiskt som just
den första natten iland.
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Omkring 5 000 man hade dagen D kommit i land, men 1 500 av 
dem hade stupat eller sårats. Förlusterna uppgick sålunda till 30 %. 
Särskilt hårt drabbades sjukvårdspersonalen. Av omkring 50 man som 
tog hand om sårade på Röd 1 och 2 stupade 19 st och sårades 22, 
d v s  82 %, en fruktansvärd förlustprocent. Mer än hälften av de fyra 
bataljonernas stupade och sårade hade träffats, när de hade nått fram 
till stranden och klättrade över strandmuren. Under natten till den 
21/11 höll delar av fyra illa åtgångna bataljoner ungefär 300 meter 
av stränderna. I skydd av nattmörkret lyckades man få fram ett antal 
stridsvagnar till revet, varifrån de tog sig in till land för egen maskin. 
Man lyckades också att släpa fram ett dussintal 75 mm haubitzer, 
vilka stod i ställning vid gryningen den 21. 

STRIDERNA DAGEN D + 1. 

Kl 03.00 den 21/11 utgavs ordern: "Anfall i gryningen! Divisiom
reserverna börjar landstiga kl 06.00." 

De första förlusterna inträffade när I./8. klättrade ur sina båtar 
(kl 06.l 5) vid korallrevet. Det var här som de japanska kulsprute
spärrarna fångade dem. Chefen för 8. regementet, överste Hall, hade 
tillbringat natten med sin stabsgrupp och I. bataljonen i närheten av 
kontrollfartyget på debarkationslinjen. När bataljonen nu sattes in 
efter att ha varit divisionsreserv, fick den "rena helvetet" över sig den 
mellan 1 000 och 500 meter långa vägen in till stranden. Floden, som 
hade varat hela dagen D och natten till D + 1, hade nu dragit sig till
baka, så att det nu på morgonen var möjligt att gå till fots från revet 
ända in till stranden. De fyra första omgångarna ur I./8. kom in mot 
revet i den sedvanliga landstigningsgrupperingen och råkade som nyss 
sagts rakt in i den av fiendens eld belagda zonen mellan Röd 1 och 2. 
Truppen utsattes för flankerande kulspruteeld och led svåra förluster. 
De som lyckades nå stranden var svårt desorganiserade. Alla eldspru
tor och hela den tunga utrustningen hade gått förlorade på vägen in. 
Under de något mer än 5 timmar som bataljonen behövde för att 
genomföra landstigningen blev dess förluster större än vid någon 
bataljon som landsteg dagen D. Förlusterna uppgick till 4 officerare 
och 106 man stupade samt 9 officerare och 225 man sårade. (= om
kring 30 %). 

Vid middagstiden var stridens utgång alltjämt oviss. 
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Döda marinsoldater och förstörda amfibietraktorer vara bara en del av priset för 

Tarawa. 

På Betios sydvästra spets hade japanerna grupperat 12 pansarvärns
kanoner och 4 st 12,7 cm fartygspjäser i torn. Pjäserna skyddades av 
ett stort antal kulsprutor, och hela området omslöts av en stridsvagns
grav. Det blev III./2.:s uppgift att gå till anfall mot dessa anlägg
ningar. Chefen för III./2. begärde eldunderstöd av flottan, som satte 
in samtliga slagskepp och kryssare till en halv timmes våldsam eldgiv
ning mot området. Fartygselden blev så effektiv, att bataljonen kunde 
rycka fram nästan utan att möta något motstånd, och inom en timme 
var hela stranden tagen. 

Vid flygfältet råkade I./2. illa ut. Några förband hade ryckt fram 
för snabbt, fick stark eld på sig i flankerna, hejdades och måste gräva 
ned sig. Där blev de liggande resten av dagen utan att kunna förflytta 
sig. 

II./8. hade inte på förmiddagen kommit långt och behövde för-
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stärkningar för att kunna fortsätta. Det blev delar av III./8. som kom 
till undsättning. 

Omkring kl 1200 inträffade en vändning i striderna. I avsikt att 
förbereda landstigningen för andra förband på Grön bröt III./2. ut 
ur sitt trånga brohuvud på Röd 1, och med understöd av eld från 
jagare nedkämpades tre stycken 80 mm kustförsvarspjäser, vilka be
härskade infarten till stranden. Kl 1225 rapporterade bataljonen, att 
man hade nått fram till öns sydvästra hörn. Kårchefen beor.drade då 
omedelbart regementet och en kårreserv att landstiga på södra delen 
av Grön och att rycka fram till flygfältets västända. Medan III./2. 
höll brohuvudet, landsteg I./6. medelst gummibåtar sent på kvällen 
och grävde ned sig. 

Kl 1700 hade förband, vilka tidigare hade hållits nere i brohuvudet 
på båda sidor om den långa piren, slagit sig fram tvärs över flygfältet 
och organiserat ett litet motståndsområde på södra stranden. Trup
perna inom området var helt isolerade från andra förband. Japanerna 
höll emellertid ännu nyckelområdet som behärskade den ingående 
vinkeln på Röd 1 och lade så våldsam eld mot II./8.:s östra flank, 
som stödde sig på Bums Philp Pier, att bataljonen inte kunde rycka 
fram österut. Lätta stridsvagnar, som hade kommit iland vid högvat
ten; körde omkring och sköt brisansgranater in genom embrasy
kerna på kulsprutebunkrar och bombskyddsrum. Som en försiktig
hetsåtgärd mot att fienden skulle undkomma, tog en bataljon ur 6. 
regementet Bairiki, ön närmast öster om Betio. Där grupperades en 
del av divisionsartilleriet, som därifrån avgav verksam eld mot 
japanska ställningar på Betios västra strand, på vilken 75 m m  "pack" -
haubitzer redan hade kommit iland. 

Chefen för 2. regementet, överste Shoup, som rapporterade läget, 
ansåg sig kunna säga: "Vi vinner". Han hade rätt, ty båda brohuvu
dena hade utvidgats, japanerna hade splittrats i tvenne grupper med 
vilka man kunde göra upp separat, och förstärkningarnas framryck
ning hade organiserats väl. Sådant underhåll, som snabbt behövdes, 
fördes iland och sårade evakuerades genom skytteltrafik med trakto
rer, av vilka en tog sig tvärs över ön med livsmedel och vatten till 
II./2. 

På kvällen kom divisionstabschefen, överste Edson, iland för att 
taga befälet över alla trupper på Betio. Under natten planlades anfal-
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ler för följande dag. Man väntade sig japanska nattliga motanfall, 
men de uteblev. 

DAGEN D+2 

Tidigt på morgonen den 22/11 skickade den japanska radiostatio
nen på Tarawa sitt sista meddelande: "Våra vapen har förstörts, och 
från och med nu försöker varje man göra en sista insats. - - -
Måtte Japan leva i 10 000 år". 

Under dagen minskades snabbt de av fienden försvarade delarna av 
ön. IIL/6. som landsteg på Grön, ryckte fram längs södra kusten. 
Lätta stridsvagnar gick före och nedkämpade bunkrar och stödje
punkter. Hettan var fruktansvärd, motståndet desperat, och både 
livsmedel och vatten tog slut. Men bataljonerna ur 6. regementet 
pressade hårt på, och vid nattens inbrott hade man grupperat sig 
mellan södra kusten och östra ändan av flygfältet. Det stora bomb
säkra skyddsrummet på gränsen mellan Röd 1 och 2 var den enda 
stödjepunkten på öns västra del som alltjämt befann sig i japanernas 
händer. Mot slutet av denna tredje stridsdag var divisionschefen långt 
ifrån förhoppningsfull ifråga om ett snabbt avgörande. Svåra förlus
ter bland officerarna försvårade i hög grad ledningen av förbanden. 
Fartygsartilleriet och' flygbombningen hade inte lyckats nedkämpa 
stödjepunkterna innanför Röd 1 och vid flygfältets östra ända. Han
delseutvecklingen under natten 22-23/11 skapade klarhet om läget. 
Tre gånger utförde japanerna på öns östra del kraftfulla motanfall 
mot de ställningar som I./6. hade intagit vid nattens inbrott. Alla tre 
slogs tillbaka med artilleri-, kulsprute- och gevärseld, handgranater 
och bajonetter, medan ett par jagare besköt av fienden hållna on:
råden. 

DAGEN D+3 

Det återstod två saker för trupperna att göra. III./6., som avlöste 
den uttröttade I./6., ryckte fram och nådde kl 1300 öns östspets. 
annat förband tog itu med den fientliga "fickan" vid Röd 1. Hela 
förmiddagen utförde amerikanska ingenjörsoldater reparationsarbeten 
på flygfältets huvudbana, och vid 12-tiden landade ett hangarfartygs
baserat flygplan på banan. 

Tidigt på eftermiddagen den 23/11 var hela Betio taget. 
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STYRKEFORHALLANDEN OCH FORLUSTER VID DE I ANFALLET MOT TARAWA DELTAGANDE 
AMERIKAN SKA MARKTRUP PERNA 

V. M a r i n k å r e n. 

Offic e r a r e 

F ö rba n d I Stupade I Summa och d öda 

2. Marinregementet .... -·... 

6. "

8. ,,

10. ,,

18. ,,

Specialtrupper 

.. " ..... 

.......... 

( artilleri) 
(ingenjörer) 

............... 

Underhållstrupper ...........

Tillf. underst.förband ....... 

Summa 

143 I
143 
138 
178 

66 

89 
31 

23 

811 I 
Summa a'leltagande: 811 + 15 987 = 16 798

22 
7 

12 
1 

6 

5 

4 
I 

58 

Summa förluster: 147 + 2 873 3 020 eller 18 0/o. 

I 

% I Sårade 

15 33 
5 10 
9 35 

0,56 4 
9 0 
5,6 2 

13' 5 

4,35 0 

I 89 

I
% 

23 

7 
26 

2,2 
0 
2,2 

16 
0 

Un d erbefäl och m en i g a 

Summa 
I Stupade I

och d öda Ofo I Sårade I
3 366 354 11 763 

3 127 91 3 237 
3.049 297 10 686 

2 695 9 0,33 23 
1 280 53 4,14 83 

1 307 51 4,6 63 

803 60 7,5 101 
360 7 2 5 

I 15 987 I 912 I 1961 

% 

23 
8 

22 
0,8 
6,5 
4,8 

13,7 
1,4 
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II. OMAHA BEACH

(6. juni 1944.)

Tillgänglig litteratur ger goda möjligheter att studera amerikanska 
I. armen under landstigningen i Normandie i början av juni 1944. Av
speciellt intresse för belysande av de denna studie uppställda spörs
målen - dvs initialförlusternas inverkan på anfallsförbandens fort
satta stridsduglighet - är det att följa händelseutvecklingen på
"OMAHA Beach", där V. kåren anföll.

V. kårens uppgift var att taga och hålla ett brohuvud i kustområ
det mellan Port-en-Bessin och floden Vire. Ur detta brohuvud skulle 
kåren anfalla söderut mot Caumont och S:t Lo samtidigt med att 
brittiska 2. armen anföll längre norröver. Planen räknade med att 
V. kåren skulle landstiga på det avsedda brohuvudets stränder i fyra
större omgångar.

Första anfallsomgången, "Force O", utgjordes av 1. divisionen för
stärkt med ett infanteriregemente och tilldelat starkt artilleri, pansar
och ingenjörtrupp liksom ett antal ingenjör- och serviceförband vilka 
endast var avsedda att biträda vid förflyttningen från transportfar
tygen till stranden. I divisionen ingick förutom dess egna regementen, 
16. och 18., även de från 29. divisionen avdelade 116. regements
stridsgruppen och 115. infanteriregementet samt en tillfällig kom
mandostyrka om två bataljoner (Il. och V.). Styrkan av "Force O"
uppgick till sammanlagt 34 142 man och 3 306 fordon av skilda slag.

"Force B", Understödsstyrkan, skulle enligt tidsplanen anlända 
utanför anfallsstränderna efter kl 1200 dagen D och omfattade 2 5 117 
man och 4 429 fordon. Den bestod av 29. divisionen (endast 175. 
infanteriregementet) och 26. regementsstridsgruppen avdelad från 1. 
divisionens andra understödsstyrka. Jämlikt tidsschemat skulle de 
båda dagarna D + 1 och D + 2 en andra understödsstyrka anlända, 
vilken till sin huvuddel utgjordes av 2. division och uppgick till

17 500 man och 2 300 fordon. 
Sammanlagt skulle sålunda de tre första anfallsdagarna ilandföras 

76 759 man och 10 035 fordon. Tidsplanen för senare ankommande 
förstärkningar utgörande en komplettering av V. kårens till Nor-
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mandie överskeppade förband - räknade med en ankomst mellan 
dagarna D+ 2 och D+ 15 av ytterligare 27 grupper om tillsammans 
3 2 000 man och 9 446 fordon. De här angivna siffrorna inkluderar 
ett stort antal förband vilka hade underställts V. kåren endast för 
själva sjötransporterna. Till och med dagen D + 15 skulle följaktligen 
inte mindre än 108 750 man och 19 480 fordon ha insatts mot 
"OMAHA Beach". 

Lastningsplanerna för "Force O" och "Force B" hade uppgjorts för 
att passa till en operation som skulle övergå från ett initialanfall med 
en förstärkt division, 1. div., till ett fortsatt anfall med två divisioner, 
1. och 29., i främsta linjen. Enhetlig operativ ledning uder det kri
tiska första skedet säkerställdes därigenom att chef en för 1. divisionen
(generalmajor Huebner) skulle leda primäranfallet, i vilket som redan
nämnts även skulle deltaga tvenne stridsgrupper ur 29. divisionen.
Tidsschemat för landstigningen var utarbetat så att man redan i ett
tidigt skede skulle kunna tilldela 1. och 29. divisionerna anfallsom
råden för det fortsatta anfallet. Uppdelningen på dessa områden
skulle träda i kraft först på vidare order från kårchefen, varvid gene
ralmajor Gerhardt skulle taga befälet över 29. divisionen (med ordi
narie organisation). Under mellantiden skulle såsom en förberedande
åtgärd brigadgeneral Cota (ställf öre trä dan de chef 29. div) landstiga
tillsammans med 116. stridsgruppen och biträda general Huebner vid
ledningen av 29. divisionens förband till dess de återgick i ordinarie
divisionsförband. 1. divisionen var ett veteranförband som hade del
tagit i fälttågen i Nordafrika och på Sicilien. 29. och 2. divisionerna
däremot skulle komma att göra sina första stridserfarenheter i Nor
mandie.

Planen för eldförberedelsen och anfallstruppernas landstigning. 

Landstigningen på OMAHA Beach skulle föregås av en kraftig 
eldförberedelse från såväl flyg som krigsfartyg under ½ timme före 
den första landstigningen. Den var avsedd att nedkämpa alla kända 
tyska artilleriställningar samt att demoralisera de till strändernas för 
svar grupperade trupperna. Från kl H-30 minuter till kl H + 5 
minuter skulle tunga bombförband ur 8. Air Force fälla bomber mot 
strandförsvaret inom anfallsområdet mellan floderna Vire och Orne. 
De tyska batteriplatserna väster om OMAHA Beach, vid Pointe du 
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Hoc, skulle flygbombas mellan kl H-20 minuter och kl H-5. 
minuter. Fartygsartilleriet skulle börja sin eldgivning kl H-40 minu
ter och fortsätta beskjutningen till kl H-3 minuter. Sedan eldförbe
redelsen från bombflyget och krigsfartygen sålunda "mjukat upp" 
strandförsvaret, tillkom det anfallsförbanden att nedkämpa och bryta 
igenom detsamma. Dessa hade för sin uppgift organiserats så att de 
till förfogande hade allt som krävdes av "specialized technique and 
weapon" för striden på stränderna. Varje förband ned till de allra 
lägsta hade övats att genomföra sina speciella uppgifter inom ett be
stämt angivet område på anfallsstranden. Hela OMAHA Beach hade 
indelats i strandsektorer och undersektorer. Sex av dessa senare föll 
inom huvudzonen för landstigningarna. 

1. divisionen skulle anfalla med två förstärkta regementen - 16.
och 116. - i främsta linjen. (Se skiss) Mot de båda östligaste under
sektorerna (tillsammans omkring 2 750 m.) skulle 16. regementet an
falla med två bataljoner i främsta linjen, en inom vardera av de båda 
sektorerna. Understödsbataljonerna skulle landstiga på EASY RED 
kl H + 70 minuter. Mot de fyra västra sektorerna ( tillsammans om
kring 2 750 m.) skulle 116. regementet anfalla på samma sätt med två 
bataljoner i främsta linjen och understödsbataljonen på de tre östra 
sektorerna. 

Tillfälliga jägarkåren (två bataljoner - IL och V. om vardera 
sex kompanier) underställd 116. regementet hade tilldelats special
uppgifter på högra flygeln. Tre kompanier ur IL bataljonen skulle 
taga sig upp för klipporna vid Pointe du Hoc (3 miles västerut) och 
taga de tyska befästa batteriplatserna. Ett kompani ur samma batal
jon skulle landstiga omedelbart väster om 116. regementet, nära Exit 
D 1 (Se skiss) och anfalla de fientliga ställningarna vid Pointe de la 
Perce. Om anfallet mot Pointe du Hoc lyckades intill kl H + 30 minu
ter, skulle V. bataljonen och återstående två kompanier ur II. batal
jonen landstiga där; om ej skulle de landa inom DOG GREEN kl 
H+70 minuter och framrycka över land för att anfalla Pointe du 
Hoc. 

Infarten till stränderna var också ett problem. Man visste, att med 
insättande flod (ebb inträffade den 6 juni kl 0525) en stark ström 
satte ostvart parallellt med OMAHA Beach och att den nådde en 
maximihastighet av i det närmaste 2,7 knop 5 miles utanför stranden. 

30 



Kraftiga vindar kunde emellertid ytterligare öka strömhastigheten. 
Dagen D var strömmen mycket stark. Vilken orsaken nu än var, så 
landade under den första timmen huvuddelen av landstigningsbåtarna 
öster om sina tilldelade strandsektorer. Första omgången löpte in mot 
stranden under ackompanjemang av det uppmuntrande dånet från 
både fartygsartilleriet samt stridsvagnar och artilleripjäser ombord på 
landstigningsfarkosterna. Dagens första besvikelse mötte de anfallande 
när de fann stranden oskadad av flygbombningen. Visserligen hade 
bombningen haft endast ringa verkan mot själva strandförsvaret men 
så mycket större hade den blivit mot tyskarnas minfält, i vilka minor
na bragts att detonera. Detta förhållande underlättade i inte ringa 
mån framryckningen över stranden. 

1. anfallsomgången - 96 st stridsvagnar, speciella ingen jörarbets
styrkan och åtta infanterikompanier (dessa senare tillsammans 1 450 
man) - vilka förband landsteg omedelbart före och efter kl H (kl 
0630) skulle lösa de första anfallsuppgifterna. Kompani L ur 16. 
regementet, genom stridsförluster reducerat till 12 5 man, var det 
enda av de åtta kompanierna i 1. omgångens infanteri som efter pas
serandet av strandflatan var i stånd att uppträda som samlat förband. 
Med början kl 0700 (H + 30 minuter) nådde andra omgångens infan
teri av 116. regementet stranden efter 40 minuters förflyttning. I den 
sista omgången kom båda RCT:s understödsbataljoner. 

Fiendens eld, som hade gått mycket illa åt de främsta omgångarna, 
var inte tystad när de större omgångarna började sin landstigning. 
Ingen framryckning hade gjorts, och varken stridsvagnar eller spridda 
infanteriförband iland kunde ge något nämnvärt eldunderstöd. Därför 
blev händelseförloppet i stort sett likadant som för första omgången. 
Förlusterna blev stora inom några sektorer på den smala ( d v s föga 
djupa) strandflatan, trots att fiendens eld nu inte längre var så inten
siv som tidigare. 

Till detta misslyckande vid l. bataljonen kom att tre båtar med
förande bataljonsstaben, bataljonsstabskompaniet och "Beachmaster's 
party"1 för DOG GREEN landat flera hundra meter väster om den 
tilldelade sektorn och alldeles under strandklipporna. Stabskompaniet 
led höga förluster i befäl, inklusive chefen för 58. pansarartilleribatal
jonen. Framryckningen över strandflatan kostade denna grupp mellan 
1/2 och 2/3 av hela styrkan genom eld från fiendens gevärskalibriga 
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vapen. På det hela taget gick det emellertid inom de västra sektorerna 
mycket bättre för de senare infanteriomgångarna än för de allra 
första. Fem av 116. regementets åtta kompanier hade landat med sina 
plutoner väl samlade och med ganska små förluster. I motsats till det 
tidigare skedet fanns kl 0730 anfallsförband längs regementets hela 
front. Med början kl 0730 kom delar av regementsstaben iland. 
Huvuddelen av denna tillsammans med överste Canhamn och general 
Coia landade på en plats som möjliggjorde för dessa båda chefer att 
spela en avgörande roll under stridens närmast följande skeden. 

l Stabsgrupp som skulle svara för verksamheten stranden. 

16. regementets första omgång hade landat så långt österut att på
öASY RED (den bredaste av strandsektorerna) kl 0700 endast fanns 
en handfull infanterister. Läget förbättrades avsevärt under de när
maste 4 5 minuterna genom landstigningar som koncentrerades mot 
ravinerna E 1 och E 3 (Se skiss), där de flesta återstående stridsvag
narna av 741. stridsvagnabataljonen stod till förfogande för att ge 
eldunderstöd. 

Inom sektorn FOX GREEN fanns redan delar av fem kompanier 
med plutonerna spridda och blandade om varandra( utom kompani 
L) såsom en följd av de första misslyckade landstigningarna. Kompani
K, som anlände kl 0700, bidrog ytterligare till denna blandning av
förbanden. Detta kompani led sina svåraste förluster under hela
dagen 4 officerare och 49 man på stranden. Regementsstabens båt
gick på en mina och sköts dessutom i brand genom kulspruteeld,
tvenne andra trliffades av artillerield eller gick på minor, och den
fjärde fastnade i ett hinder och utsattes för kulspruteeld. Förlusterna
blev höga. En kapten, som lyckades komma iland, fann sig vara
äldste officer på FOX GREEN och tog befälet över de sammanblan
dade förbanden ur III. bataljonen inom denna sektor. Bataljonsstaben
hade kommit iland på fel plats längre västerut och kunde inte på
många timmar göra sig gällande.

Läget på stranden mellan kl 07 30 och kl 0800

När stabsgrupper alltifrån kl 0730 började komma iland, såg det 
ungefär likadant ut på alla håll. Längs en sträcka på 5 ½ kilometer 
av stranden, nedanför strandvallen eller på klapperstranden befann 
sig förband ur anfallsstyrkan hejdade och nedhållna av fiendens eld 
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i en nära nog hopplös röra. På grund av felaktiga landningar var 
många kompanier så splittrade, att de inte kunde organiseras som 
taktiska enheter. På en del håll, särskilt framför de tyska stödje
punkterna vid ravinen, var förlusterna i befäl av alla grader så höga, 
att resterna av förbanden praktiskt taget saknade befäl. Plutoner ur 
olika kompanier var blandade om varandra. Ingenjörtrupp, marin
personal från förolyckade farkoster, marina strand-eldledningspatrul
ler samt delar av andra understödjande förband var blandade med 
infanteriet. Inom en del sektorer kunde senare anlända omgångar inte 
få rum i skydd av klapperstranden utan måste ligga helt oskyddade 
på den öppna strandflatan. Desorganisation var oundviklig. Att taga 
itu med denna oreda blev mycket svårt, inte minst på grund av de 
dåliga förbindelserna och därför att staberna hade landat på fel stäl
len. Men även en kompanistab, som lyckats komma iland på den 
allra bästa plats, kunde endast leda trupperna inom en mycket be
gränsad del av stranden. Allt som allt hade det uppkomit ett läge som 
tvang smärre förband, ibland endast rester av enstaka plutoner, att 
på egen hand försöka lösa sina organisatoriska problem och vidmakt
hålla stridsmoralen bland soldaterna. 

Det var under de första timmarnas strider på OMAHA Beach som 
operation "OVERLORD" råkade ut för sin allvarligaste kris. På 
grund av det dåliga vädret berövad det väntade understödet från 
eget flyg och föregången av en på det hela taget ineffektiv eldför
beredelse mot anfallstranden stötte 1. divisionen på den enda sektorn 
på Normadie's kust, som hade ett starkt försvar. Istället för att, som 
väntat, anfalla ett på stor bredd grupperat regemente tillhörande en 
"bodenständig" division, råkade general Huebner's trupper på tyska 
3 5 2. fältdivisionen (" Angriffs-Division"), vilkens närvaro vid kusten 
inte hade avslöjats av den allierade underrättelsetjänsten, trots att 
divisionen hade funnits där i nästan tre månader. Orsakerna till un
derrättelsetjänstens misslyckande utgör alltjämt ett av krigets intres
santaste mysterier. 

Anfallet mot strandsluttningarna. 

Det viktigaste resultatet av striderna under de båda första timmar
na var, att anfallstrupperna inte förblev "bundna" bakom strandval
len och klapperstranden trots de höga förlusterna i personal och ut-

3 33 



rustning samt desorganisationen av förbanden jämte alla andra miss
öden i samband med landstigningen. På ett halvt dussin platser längs 
den långa stranden fann de möjligheter att lämna sitt skydd och taga 
sig över den öppna strandflatan fram till strandsluttningarna. De 
många på fel platser utförda landstigningarna omöjliggjorde ett nor
malt taktiskt förfarande varför man tvingades att improvisera andra 
anfallsmetoder, n�r det gällde att taga itu med det försvar man stötte 
på. I nästan alla de fall då man försökte sig på en framryckning, 
lyckades man bryta igenom strandförsvaret. Några genombrytningar 
utfördes i kompaniförband, andra av plutoner från skilda kompanier. 
I en del fall gjordes genombrytningar av grupper om 20-30 man, 
vilka inte visste om att andra anfallsföretag var igång. 

Den avgörande faktorn var ledningen. Overallt där en framryck
ning utfördes, berodde densamma på närvaron av några få befäls
personer, officerare och underofficerare, som inspirerade, uppmunt
rade och drev sitt folk framåt, oftast genom att själva börja fram
ryckningen. Anfallsoperationen i sin helhet hade gjort vissa framsteg, 
men inte enligt planerna. Mellan kl 0800 och kl 1200 förbättrades 
läget på stranden. Elden fdn fiendens starkaste stödjepunkter matta
des undan för undan, alltefter som motståndet bröts, ofta genom 
stridsvagnas insatser. De genombrytningar av strandförsvaret som 
gjordes mellan kl 0800 och kl 0900 innebar en definitiv framgång, 
uppnådd tack vare beslutsamt handlande från befälets sida, trots alla 
svårigheter. 

Trots allt vad trupperna utförde och trots understödet från fartyg 
och flyg slutade striderna om OMAHA-stranden inte förrän omkring 
kl 1300. Då hade den tyska fältdivisionen blivit avgörande slagen. 
Stranden och utfarterna från densamma inåt land befann sig vid den 
tidpunkten fast i amerikanarnas händer. 

Det finns ingen anledning att fullfölja skildringen med en redo
görelse för de fortsatta striderna fram till den tidpunkt då amerika
narna hade ett organiserat brohuvud. För det spörsmål, som denna 
studie sysslar med, räcker det i fallet OMAHA Beach med dagen D. 
De vid 16. och 116. regementena uppkomna personalförlusterna om 
30 ,% per regemente fick till följd, att förbanden inte kunde fullfölja 
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sina stridsuppgifter utan måste avlösas av friska trupper. Det må i 
detta sammanhang ännu en gång framhållas, att 16. regementet till
hörde "veteranförbandet" 1. divisionen, medan 116. regementet 
gjorde sina första lärospån på slagfältet den 6. juni 1944. 

Om man söker utröna orsakerna till de stora förlusterna, finner 
man bl a och främst att följande faktorer inverkade: 

1. Sjögången under överfarten från England till Normandie med
förde att många av soldaterna var Jjösjuka vid framkomsten och
alltså i "dålig form" vid landstigningsanfallet.

2. Flygets bombning av strandförsvaret misslyckades på grund av
det dåliga vädret.

3. Det oväntade hårda motståndet på fiendesidan. (Tyska 352. Div.)
4. Landning på felaktiga platser skapade förvirring, osäkerhet och

desorganisation.
5. Stora förluster av understödsvapen (stridsvagnar och attilleri

pjäser).
6. Höga be/ älsförluster lamslog ledning och handlingskraft.

Bilaga 

INFANTERIETS I 1. OMGÅNGEN FORLUSTER UNDER FÄRDEN IN 

TILL STRANDEN OCH VID PASSERANDET AV STRANDFLATAN. 

116.RCT.

Komp A Samtliga off och uoff 2/3 av hela 

komp (= 120 man) 15 min efter 
landning var komp försatt ur strid. 

Komp G Rel små förluster (sifferuppgifter 
saknas) men komp splittrat på flera 
håll. 

Komp F 1/2 komp (= 90 man) 
Komp E Rel små förluster (sifferuppgifter 

saknas) men komp splittrat på flera 
håll. 

16.RCT.

Komp E 1/3 av komp 
Komp F 1/3 av komp 

off överlevde. 

60 man). 
60 man). Endast 2 

Vid beräkning nedan sättas 
små förluster till 10 %. D.v.s.
per komp 18 man. 
116.RCT. Komp A .... 120 
man inkl samtliga off och uoff 

G .... 18 

F .... 90 
E ... , 18 

16.RCT, E .. , . 60
F ... , 60 endast 2 

off överlevde 
I .... 18 

L .... 50 

Summa: 434 man = 30 % 
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Komp I Rel smit förluster (sifferuppgifter
saknas) men komp splittrat pil flera
håll.

Komp L Med 50 mans förluster reducerat till125 man var komp det enda av deåtta komp i 1. omg som efter passe
randet av strandflatan var i stånd attuppträda som samlat förband. 

Anm: Sammanlagda styrkan av de 3tta komp= 1450 man. (D. v. s. medeltal
per komp 180 man)

INFANTERIETS I 2. OMGÅNGEN FORLUSTER UNDER FÄRDEN IN
TILL STRANDEN OCH VID PASSERANDET AV STRANDFLATAN.

Anm: Här antagna utgångsvärden: mycket små förluster
10 Ofo stora förluster 33 %, svåra förluster 50 Cfo

5 Cfo, små förluster = 

Komp B I./116 ........ .
Komp H II./116 . ....... .Batstab } Batstabskomp II./l16· • · • 
Komp D I./116 . ........• Batstab I./116. . ........ .Komp L III./116. 
Komp I IIL/116 . ...... .Komp K III./116 . . ..... . 
Komp M III./116 . ..•....Regstab } d I Regstabskomp 116· ( e ar) 
Komp A II. Rangerbat ..
Komp B IL Rangerbat ..V. Rangerbat (delar) .•..
Regstab } Regstabskomp 116. (delar)
V. Rangerbat (delar)
Senare omgångar: 

en plut (60 man) ........................ 33 Ofosvåra förluster (sifferuppg saknas) .......... 50 '1o
svåra förluster (sifferuppg saknas) ...... , , .. 50 %
svåra förluster (sifferuppg saknas) .......... 50 Cfosvåra förluster i off och uoff ............ . 
små förluster (sifferuppg saknas) . . . . . . . . . . . 10 Cfo
små förluster (sifferuppg saknas) ........... 10 %små förluster (sifferuppg saknas) ........ , . . 10 %
små förluster (sifferuppg saknas) . . . . . . . . . . . 10 Ofo
små förluster (sifferuppg saknas) .. , . . . . . . . • 10 Ofo
halva komp . ............................ 50 0/o tredjedel av komp ..... , .... , ... , ......... 33 0/omycket sm� förluster (sifferuppg saknas) . . . . Ofo
stora förluster (sifferuppg saknas) ........ , . 33 Cfo
mycket små förluster (sifferuppg saknas) . . . . 5 Ofo

Batstabskomp I./116. Batch srnpad. Signalkomp 116. . ...... , 3/4 av signalutrustningen.

II. GUAM

Amfibieoperationen mot Guam har av en deltagare i striderna, 
kårartilleriofficeren vid III. Marinamfibiekåren generalmajor P. A. 
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Del Valle, kallats för "Den klassiska amfibieoperationen" (Military 
Review. April 1947, Number 1). 

Planerna för anfallet mot Guam utarbetades samtidigt som för
beredelserna för anfallet mot Saipan pågick. Man avsåg samtidig 
landsättning av III. Marinkårdivisionen på stränderna mellan Adelup 
Point och Tatgua-floden och av I. tillfälliga marinbrigaden på strän
derna söderöver mellan Agat och Bangi Point. Brigaden, som bestod 
av förstärkta 4. och 22. marininfanteriregementena, utgjorde kader 
till den senare organiserade VI. marinkårdivisionen. Tidpunkten för 
landstigningen fastställdes till kl 08 30 den 21 juli 1944. 

Anfallstruppen, som var lastad i amfibietraktorer, nådde strän
derna vid angivet klockslag. På de norra stränderna landsteg III. 
marinkårdivisionen med tre regementen vid sidan av varandra; 3. reg 
till vänster, 21. reg i mitten och 9. reg till höger. .Aven om sporadisk 
granatkastareld utgick mot trupperna, när de närmade sig stränderna, 
var motståndet ändå svagt. Senare på dagen började tung artilleri
och granatkastareld utgå från den höglänta terrängen alldeles innanför 
landstigningsplatserna, men den slogs snabbt ut genom insatta flyg
anfall. Förflyttningen till stränderna gick så raskt, att divisionschefens 
U-plats kunde upprättas iland redan kl 1600, och vid mörkrets inbrott
hade huvuddelen av artilleriet kommit iland.

Några infanteriförband hade då ryckt fram till brohuvudets främre 
begränsning, men divisionens läge var inte desto mindre kritiskt. Bro
huvudet var omkring 3½ km brett och hade ett djup av ungefär 
1 300 meter, men det fanns många luckor i linjen, och fienden var 
grupperad längs de överhängande klipporna, som sköt fram mot 
stranden, liksom i tätt bevuxna raviner alldeles innanför stranden. 
Några av dessa raviner nådde ända ned till stranden. Japanerna kunde 
därför ställa till med en massa obehagliga saker. 

Läget var något bättre längs de södra stränderna, vilka hade tillde
lats I. marinbrigaden. Där landsteg 4. regementet till höger och 22. 
regementet till vänster med I 305. (ur 77. infanteridivisionen) som 
reserv . .A ven om fiendens eld här ökade i intensitet under dagen, 
hindrade den dock inte allvarligt framryckningen, och vid nattens 
inbrott var brigadens brohuvud omkring 4 km brett och hade ett 
djup av upp emot 2 km. Landstigningen hade sålunda lyckats väl på 
detta avsnitt, men det förelåg naturligtvis risk för japanska motåt-
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GU AM: den amerikanska framryckningen och slutlig brohuvudlinje. 

gärder. Dylika uteblev inte heller. Första natten kom de sedvanliga 
japanska motanfallen, men de misslyckades överallt. Under veckan 
som följde på landstigningen utkämpades de allra hårdaste striderna. 
Eftersom de norra och södra anfallsstyrkorna inte lyckades upprätta 
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varaktigt samband förrän den 30 juli, är det lämpligaste att här följa 
deras operationer var för sig. 

Det svåraste hinder som mötte trupperna i III. divisionen var ter
rängen. De två första dagarna efter landstigningen gjordes väsentliga 
framsteg endast på högra flygeln av 9. regementet. Gentemot för
hållandevis lätt motstånd lyckades regementet skapa ett ganska djupt 
brohuvud, snabbt rycka fram söder ut parallellt med kusten, taga 
Piti Navy Yard och genomföra framgångsrika företag mot Cabras 
Island den 23 juli. Denna lilla ö överlämnades därefter till 14. luft
försvarsbataljonen, vilken satte upp sina pjäser och strålkastare för 
bekämpning av Orere-halvön och Mount Tenjo. Under tiden tog sig 
3. och 21. regementena långsamt uppför klipporna och försökte, men
till en början utan framgång, att täppa till de många luckorna i sina
linjer. Till råga på allt annat kom eget flyg att bomba en av 21. rege
mentets bataljoner.

Det gick emellertid framåt, även om det gick långsamt. Tidigt på 
morgonen den 26 juli utförde japanerna ett otroligt förlustrikt och 
illa lett motanfall. Möjligheter till lyckade genombrytningar av de 
amerikanska linjerna var många, eftersom dessa hade tänjts ut alltför 
mycket. Fronten liknade ett såll. Enligt krigskonstens alla regler borde 
amerikanarna ha krossats, men japanerna försummade sina möjlig
heter. Kraftsamlingen i det japanska motanfallet riktades mot I. batal
jonen av 21. regementet som visserligen inte kunde stoppa men väl 
fördröja detsamma så längei att divisionsreserverna hann kasta upp en 
andra försvarsställning. När dagen grydde mötte det inga svårigheter 
att nedkämpa de japaner som i nattmörkret hade lyckats ta sig igenom 
linjerna. 

Till höger, genom en lucka mellan 21. och 9. regementena, lycka
des japanerna med en annan kraftig framstöt nå så långt som till divi
sionens förhandsplats. Inte förrän fram på förmiddagen var linjerna 
åter slutna, och resten av dagen användes till att rensa terrängen från 
japanska kryskyttar som hade överlevt det nattliga företaget. 

Det var sannolikt detta illa utförda japanska motanfall som bröt 
ryggen på fienden, men dess tillbakaslående hade krävt ganska avse
värda förluster vid III. divisionen. Mellan fem och sju japanska batal
joner hade deltagit i motanfallet, och sammanlagt räknade man till 
3 200 stupade japaner mellan fronten och 300 m inåt landet. Divisio-
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nens uppgift blev sedan enklare, även om den inte blev så alldeles lätt 
att lösa. 

Följande dag då II. bataljonen av 9. regementet gjorde desperata 
försök att upprätta sidosamband med egna förband i söder, igång
satte bataljonen ett blodigt och förlustrikt anfall mot Fonte Ridge och 
nådde på kvällen dess yttersta spets. Den 28 juli etablerades slutligen 
samband med förband ur 77. infanteridivisionen på Mount Tenjo, 
och följande båda dagar konsoliderades den tagna terrängen, rensades 
kvarblivna motståndsfickor och framsändes patruller, vilka konstate
rade att fienden snabbt drog sig tillbaka. 

I den södra sektorn skulle I. tillfälliga marinbrigaden, förstärkt med 
förband ur 77. infanteridivisionen, rycka inåt land från brohuvudet 
för att taga Alifan-massivet och därefter svänga mot norr för att 
isolera Orote-halvön och slutligen nedkämpa de på halvön avskurna 
japanerna. Tagandet av Alifan Ridge blev ett ganska lätt företag, 
men däremot inte framryckningen över basen på Orote-halvön, där 
sumpmarker och tät djungelvegetation, för att inte tala om japanerna, 
gjorde det svårt för 22. regementet att ta sig fram, Inte förrän på 
kvällen den 25 juli nådde man kusten vid Apra Harbor. Under tiden 
hade förband tillhörande 77. infanteridivisionen fått till uppgift att 
hålla och utvidga brohuvudet för att därigenom lösgöra 4. marin
regementet för aktionen mot Orote. 

Med detta regemente till vänster och 22. regementet till höger samt 
med understöd av stridsvagnar, artilleri på Cabras Island och eld från 
krigsfartyg samt bombfällning från luften kämpade sig de båda strids
grupperna långsamt ut till spetsen på halvön mot hårdnackat mot
stånd. Inte förrän den 29 juli hade man tagit sig igenom och över 
området. Brigadens förluster utgjorde 279 stupade och omkring 1 500 
sårade. Motståndaren fick samtidigt vidkännas förluster om mer än 
3 000 stupade. 

Innan de verkligt hårda striderna på Guam hade nått sitt slut, 
visade rapporter från spaningspatruller och flyg, att endast ringa 
motstånd var att vänta på södra delen av ön samt att japanerna 
snabbt drog sig norröver, sannolikt för att bjuda ett sista motstånd i 
områdena kring Mount Barrigade eller Mount Santa Rosa. I själva 
verket var fienden alltför desorganiserad för att kunna bjuda hårdare 
motstånd. 
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Smärre delar av III. marinkårdivisionen och 77. infanteridivisionen 
sattes in till en framryckning över norra hälften av ön med början 
den 31 juli. Marinkårförbanden grupperades till vänster och förban
den ur infanteridivisionen till höger. Brigaden, som just hade kämpat 
så förbittrat och lidit kännbara förluster

> avdelades som kårreserv. De 
första dagarna mötte intet verkligt motstånd. Den 2 augusti tog sig 
marinkårförbanden med lätthet förbi Tiyan Field. När armeförban
den närmade sig de södra sluttningarna av Mount Barrigade, råkade 
de ut för ganska svår störningseld, men den blev en kort varaktighet, 
och den 3 augusti togs Barrigade utan annat motstånd än den täta och 
svårforcerade djungelvegetationen. Under tiden mötte marinkårför
banden endast ringa motstånd med undantag för ett litet motanfall 
natten till den 4, vilket emellertid slogs tillbaka utan svårigheter. Allt
eftersom öns bredd ökades beslöt man att sätta in marinkårbrigaden 
på vänstra flygeln för att inte tänja de båda divisionernas linjer. Detta 
skedde den 7 augusti. Den 8 augusti tog 77. infanteridivisionen Mount 
Rosa, och marinkårförbanden nådde Ritidian Point på nordvästkus
ten. Två dagar senare (10/8) var hela kusten i amerikansk hand och 
allt organiserat motstånd brutet. Hela ön var nu tagen. 

Vid operationens slut hade uppskattningsvis 10 646 japaner stupat, 
medan amerikanerna endast hade omkring 1 000 stupade. 

Tablå över de amerikanska förlusterna. (Under en veckas strider). 

Summa per- Stupade Saknade Sårade Summa Förband sona! insatt i 
strid i strid i strid i strid förluster 

III. marinkår divisionen 20 328 679 74 3 147 3 900=19 <ifo 
I. tillfälliga marinkh-

brigaden • • • ♦ • • • • • •  9 886 403 51 I 745 2 199=22 <ifo 
77. infanteridivisionen . 17 958 193 20 704 917= 5 Ofo

Armekårsförbanden .... 6 719 15 0 52 67= 1 Ofo

Summa: 54 891 1 290 145 5 648 7 083=12,9 <ifo 

Anm: Uppgifter om personalförlusterna enbart dagen D saknas. 

Vid anfallet mot Guam hade man tillgodogjort sig erfarenheterna 
från Saipan. Sålunda avdelades en flytande reserv (77. inf div), som 
fanns nära till hands och kunde sättas in i vilken riktning som helst. 
Dessutom tillämpades nu i långt större utsträckning än tidigare "den 
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främsta och viktigaste principen" vid ett amfibieanfall, nämligen en 
i detalj samordnad, överväldigande stark eldförberedelse från krigs
fartyg och flyg. 

Bombardemanget från sjöstridkrafterna började dagen D kl 05 30. 
I detsamma deltog 6 slagskepp, 4 tunga och 5 lätta kryssare samt 7 
jagare. Kl 0803 lades elden mot anfallsstränderna. Samtidigt utfördes 
bombfällning mot dem från luften. Under detta skede av eldunder
stödet utgångsgrupperades 1. anfallsomgången. Åtta minuter före kl 
H (kl 0830) ökade fartygselden i intensitet mot anfallsstränderna, 
samtidigt som 48 fartygsbaserade jaktplan besköt och utförde bomb
fällning mot stränderna. När 1. anfallsomgången befann sig omkring 
900 meter från stranden, besköts denna med hundratals raketer från 
landstigningsfarkosterna. När 1. omgången nått 300 yards från stran
den, lades elden om mot flankerna och bakre delar av stränderna. 
Flyget anföll mål inne iland. 

IV. IWO JIMA

"At I wo Jima the amphibious doctrines, techni
ques, weapons, and equipment which had proven so 
effective during the three previous years of World 
War II received the supreme test." 

Lemuel C. Shepherd, Jr. 
General, U. S. Marine Corps. 

Anfallet mot Iwo Jima den 19 februari 1945 utgjorde höjdpunkten 
på den 16 månader långa framryckningen över mellersta delen av 
Stilla havet intill I 250 km från Tokio som hade genomförts 
av de amerikanska amfibiestyrkorna. På hösten 1944 kom den lilla 
men kraftigt befästa ön lwo Jima, som är belägen halvvägs mellan 
Marianerna och de japanska huvudöarna, att tillmätas sådan stra
tegisk betydelse att det ansågs nödvändigt att snarast erövra ön. Det 
räckte inte med att endast isolera den. On måste tagas och organiseras 
som en amerikansk operationsbas. 

I wa Jima ligger strax söder och väster om mittpunkten på en linje 
dragen mellan T okio och Saipan i ögruppen Marianerna: 62 5 nautiska 
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mil norr om Saipan och 660 n.m. söder om T okio. Den utslocknade 
vulkanen Mount Suribachi (5 50 fot ö.h.) utgör öns sydspets och do
minerar hela ön. Genom ett tämligen smalt näs förbindes Suribachi 
med öns kupolformade norra och större del. On är liten, endast 1 942 
hektar. Ons "skaft" mellan Suribachi och platån är täckt med ett 
djupt lager grov, svart vulkanisk aska. Askpartiklarna förflyttades 
lätt av vindarna. En framryckning över denna porösa, vindpåverkade 
terräng är svår såväl till fots som med fordon. Den norra platån är 
knappt 2 km i diameter och marken, som sluttar ned mot kusten, är 
skrovlig, brant och uppfylld av klippor. Själva platån är uppfylld av 
kaotiska klyftor och klippkammar och når en höjd varierande mellan 
100 och 15 0 meter. Här är marken klippig och skrovlig, ett sannskyl
digt kaos av skarpkantade block med spridda öppningar i klipporna. 

På många ställen är marken het. Änga hänger i spöklika slöjor över 
de gråbruna svavelhålen, vilka avger sina karakteristiska dunster. Från 
nordspetsen, Kitame Point, längs kusten på en sträcka av knappt 2 
km sydöstut till T achiiwa Point är stranden smal och brant med 
många klippgrund som omöjliggör landstigning. Alldeles innanför 
dessa nordvästra stränder stiger terrängen brant upp till den norra 
platån med endast ett fåtal platser från vilka man kan komma ned 
till stranden. Resten av den norra kusten är sönderskruren av branta 
klippor som reser sig direkt från vattenbrynet. 

I söder, på båda sidor om öns smalaste del, är stränderna i allmän
het fria från grund utanför kusten och har en bredd (djup inåt land) 
av mellan 75 och 300 meter. Sandterrasser av varierande höjd och 
bredd hindrar framryckning inåt land, även med bandfordon. Dessa 
terrasser har skapats genom vågornas inverkan och förändras tid efter 
annan både till form och belägenhet. Hårda stormar medför genom
gripande förändringar. K ven vid normala väderleksförhållanden är 
bränningarna vid Iwo Jima svåra för alla slag av landstigningsfar
koster. Där finns inga ankarplatser eller skyddade områden, varför 
fartyg måste överföra sin last till pråmar för att bringa den iland. 

De branta stränderna gör att vågorna kommer nära stranden innan de 
bryts, så att det mesta av deras kraft riktas nedåt mot borgen på 
inlöpande eller vid stranden liggande småbåtar. Pålandsvind ökar 
avsevärt bränningens styrka, vilket medför att urlastning på öns 
lovartsida blir mycket äventyrlig och hasardartad. 

43 



Eftersom Iwo Jima ligger norr om tropikerna är klimatet subtro
piskt med en svalare årstid som varar från december till maj och en 
varm årstid från början av maj till och med november. Genomsnitts
temperaturerna växlar under den kyligare årstiden mellan 17 ° och 
211° C och mellan 21 ° och 27 ° under maj-november. Den årliga 
nederbörden uppgår i medeltal till I 525 mm. Februari är den torraste 
och maj den regnigaste månaden. 

Stråkvägen för Stilla havets stormcentra omsluter detta område 
från december till och med juni, och även tyfonernas vanliga väg 
passerar norr om ön. I wo Jima ligger därför inom tyfonernas farozon. 

Frånvaron av annat dricksvatten än regnvatten utgör ett akut pro
blem. Eftersom marken och även klippterrängen är i hög grad genom
släppbar, blir användningen av cisterner det enda effektiva medlet 
att samla upp och förvara regnvattnet. Detta förhållande medför att 
destillering av havsvatten och tillförsel med tankfartyg kunde bli 
nödvändig för att tillgodose behovet av dricksvatten. 

Naturligt skydd är mycket sparsamt förekommande på Iwo Jima. 
Jordmånen är så steril att grovt gräs och knotiga buskar tycks kämpa 
en ständig strid för att överleva. 

Sådan är I wo Jima. 

ön saknade varje som helst ekonomisk betydelse för Japan, men 
den hade en potentiell strategisk betydelse av sådan storleksordning, 
att den blev den starkast befästa och mest hårdnackat försvarade ön 
i hela Stilla havet. 

Denna utförliga geografiska beskrivning av Iwo Jima har gjorts 
för att man skall få en rätt uppfattning om de mycket stora svårig
heter som enbart terrängen skapade för de anfallande amerikanerna. 

ANFALLSPLANEN 

Med hänsyn till de förhärskande nordliga och nordvästliga vindar
na, vilka alltid medför svåra bränningar på öns sydvästra kust, avsåg 
man att utföra landstigningen på de sydöstra stränderna. För anfallet 
mot Iwo Jima avdelades den förstärkta V. amfibiemarinkåren jämte 
erforderliga sjöstridskrafter. 
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IWO JIMA: amerikanarnas anfall över ön. 

V. kåren bestod av: 3.
4. 
5. 

marinkårdivisionen 3., 9. och 21. reg) 

,, (23., 24. och 25. reg, 14. artreg) 
,, (26. 27. och 28. reg, 13. artreg) 

kårförband 
l 1. tillfälliga fältartillerigruppen (två bataljoner, 

m m  haubitzer)
13 8. luftvärnsartillerigruppen (armeförband) 

115 

Styrka: Divisionsförband ...... 68 000 man 
Kårförband . . . . . . . . . . . 14 000 man Summa: 82 000 man

Av divisionerna hade 4. divisionen första gången varit i strid vid 
Roi-Namur och sedermera både på Saipan och Tinian. Divisions
chefen, generalmajor Clifton B. Cotes, var veteran från Guadalcanal. 
5. divisionen var oprövad i strid men inte desto mindre ett rutinerat
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förband, innefattande personal bestående av "raiders" och fallskärms
trupp, som tjänstgjort i Soloman-ögruppen. För anfallet avsågs 4. 
och 5. marinkårdivisionerna med 26. regementet som reserv och 3. 
divisionen som kårreserv. 

Eftersom man förutsåg att fienden skulle sätta in starka flygstrids
krafter, tilldelades anfallsförbanden 138, luftvärnsartillerigruppen, 
vilken på vidare order skulle landstiga för att bestrida luftvärnstjän
sten inom brohuvudet och på flygplatserna sedan dessa erövrats. Av 
kårartilleriet skulle endast litet insättas, efter som ön erbjöd endast 
små möjligheter till gruppering av detta artilleri. Man ansåg att flyg 
och fartygs artilleri borde utgöra tillräcklig ersättning för bristen på 
kårartilleri. Detta kom därför att bestå endast av två bataljoner 15 5 
mm haubitzer. 

4. och 5. divisionerna skulle landstiga bredvid varandra på de syd
östra stränderna med 5. divisionen till vänster. Kårreserven - 3. divi
sionen - skulle landstiga på samma stränder dagen D + 1 eller senare, 
beredd att understöda anfallet eller att gruppera sig till försvar allt
efter omständigheterna. 

Taktisk indelning m m: 
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EXPEDITIONSKAREN 

Chef: Generallöjtnant Holland M. Smith 

I 
V. amfibiemarinkåren I " 

I 
o Expedit.tons 1:arsreserv 

Generalmajor Harry Schmidt 3. marinkårsdivisionen

5. marinkårdivisionen
27. reg
28. reg (utom III. hat)
III./28\ 

I./26 J d1vres

13. artreg (fyra bat)
Kårreserv 

�I 
9. reg

21. reg
3. reg (divres)

4. marinkårdivisionen
23. reg
25. reg
14. artreg (fyra bat)
24. reg (divres)

(26. regementet utom I. bat) 



De olika regementsstridsgrupperna hade tilldelats anfallsområden 
enligt nedan. 

5. divisionen:
27. reg
28. reg (utom III. bat)
III./28. ( divres)
I./26. (divres)

4. divisionen
23. reg
25. reg
24. reg (divres)

Kårreserv 3. divisionen 
9. reg

21. reg
3. reg (divres)

26. reg (utom I. bat)

Röd 1 och Röd 2 
Grön 1 
Röd eller Grön 
Röd eller Grön 

Gul 1 och Gul 2 
Blå 1 
Blå eller Gul 

Gul 1 och Gul 2 
Röd I och Röd 2 
uppgift enligt senare order 
Enligt senare order. 

28. regementet skulle anfalla på kårens yttersta vänstra flygel, taga
sig över öns smalaste del och därefter svänga sydvästut för att för
säkra sig om Mount Suribachiområdet. Omedelbart till höger om 28. 
regementet skulle 27. regementet anfalla och rycka fram till motsatta 
stranden (dvs på öns västra kust), därefter svänga nordöst ut och taga 
förstahandsmålet inom sitt anfallsområde den s k  "0-1 linjen"-. 
Dessa båda regementens anfall avsåg att driva fienden från de domi
nerande höjderna på öns sydspets samt att trygga kårens vänstra flank 
och rygg. 

Av 4. divisionen skulle 23, regementet först taga Motoyama flyg
fält nummer 1, därefter svänga nordöst ut för att taga Motoyama 
flygfält nummer 2 och sitt förstahandsmål - linjen" inom sitt 
anfallsområde. 2 5. regementet, på kårens högra flygel, skulle med
verka vid tagandet av flygfält nummer I samt taga Blå 2 och första
handsmålet ("0-1 linjen") inom sitt anfallsområde. Dessa divisionens 
anfallsmål inkluderade södra delen av flygfält nummer 2 och den 
oländiga södra randen av Motoyama-platån. Man förutsåg att denna 
klippbarriär, som behärskade "the Blue Beaches" måste tagas så 
snabbt som möjligt. 24. regementet skulle såsom divisionsreserv vara 
berett att på order understöda anfallet. På samma sätt skulle det 26. 
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regementet vara redo att understöda 5. divisionen, sedan regementet 
under dagen D dragits ur kårreserven. Divisionsartilleriets båda rege
menten skulle understödja vederbörlig divisions anfallsgrupper. 

Kl H kl 1900) skulle 68 st trupptransporttraktorer av första 
anfallsomgången nå stranden och framrycka inåt land till den första 
höjdsträckningen ovanför högvattenmärket. Här skulle de grupperas 
så att maximal eld kunde läggas mot det japanska försvaret och där
igenom skydda de nästföljande omgångarnas landstigning. 4. och 5. 
stridsvagnsbataljonerna skulle hållas i beredskap för att kunna sättas 
in allt efter behov. 

ELDFORBEREDELSEN. 

Strax efter daggryningen den 19 februari började andra världskri
gets våldsammaste eldförberedelse. De krigsfartyg som utförde den
samma utgjordes av 7 slagskepp, 4 tunga och 3 lätta kryssare samt 
(under den sista halvtimmen) 10 jagare. Eld.förberedelsen började 2 
timmar och 20 minuter för kl H, dvs kl 0640. Kl 0803 flyttade 
artillerielden för att möjliggöra anfall av flygplan från ett par snabba 
hangarfartygsgrupper. Mellan kl 0805 och kl 0815 träffade flygets 
raketer, spräng- och napalmbomber mål på östra sluttningen av Suri
bachi, i den höglänta terrängen norr om landstigningsstränderna samt 
flygfältet i mitten av ön. Kl 0825 fortsatte krigsfartygen sin eldgiv
ning i högt uppdrivet tempo. Under den närmaste halvtimmen bok
stavligen regnade projektiler över ön. Med början kl 0850 lades far
tygselden så, att flyget kunde anfalla stränderna de sista 7 minuterna 
före kl H. Det var inte möjligt att fastställa verkan av denna fruk
tansvärda eld.förberedelse. Otvivelaktigt förstördes ett antal artilleri
ställningar, men den japanska garnisonen satt lugnt kvar nere i sina 
djupa, underjordiska skyddsrum. 

En minut före kl H lades fartygselden mot mål omkring 15 0 meter 
inåt land, och kl 0902 flyttades elden ytterligare 15 0 meter inåt land 
och fick därefter karaktär av en modifierad, rullande spärreld fram
för de anfallande trupperna, helt anpassad efter dessas framryckning. 

LANDSTIGNINGEN 

Kl 0645 gavs ordern: "Land the Landing Force''. On var insvept i 
dammoln och rök från eldförberedelsen, men väderleksförhållandena 
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Amfibietraktorer med soldater ur 4. marindivisionen på väg mot lwo Jima. 

var nästan helt ideala. Kl 0830 lämnade första anfallsomgången ut
gångsläget till sjöss och nådde stranden nästan på slaget kl 0900. 
Inom de närmaste 23 minuterna landsteg återstående omgångar enligt 
plan, och kl 0944 nådde 12 st landstigningsfartyg med medeltunga 
stridsvagnar stranden. 

Anda tills man nådde stranden gick allting bra. Sedan började svå
righeterna. Trupptransporttraktorerna fann sin väg blockerad av den 
första strandterassen, vilken nådde en höjd av ända till 4½ meter. 
Den vulkaniska askan och slaggen var svår att få fäste i, och när 
folket i första omgången lämnade fordonen gick det endast mycket 
långsamt framåt för dem. Några amfibietraktorer lyckades taga sig 
upp på den första terrassen genom öppningar som hade slagits upp av 
fartygsartilleriet, men en del backade tillbaka ut i vattnet och besköt 
därifrån mål inne iland; några av dem sjönk vid stranden. 

Under de första minuterna, på en del håll så länge som under en 
halv timme, öppnade japanerna endast spridd eld mot stränderna 
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"Hill 232 A" (Iwo }ima). De streckade linjerna anger de av japanerna grävda 
tunnlarna. 

med handeldvapen, granatkastare och artilleri, men därefter ökade 
såväl omfattningen som precisionen i försvararnas eld, huvudsakligen 
från granatkastare. Det uppstod nu ett läge liknande det på OMAHA 
Beach i Normandie den 6. juni 1944, men med den betydelsefulla 
skillnaden, att på I wo Jima inte fanns någon strandvall bakom vilken 
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man kunde taga skydd. Att framrycka under japanernas mördande 
eld blev helt omöjligt. 

Fiendens reaktion visade sig tidigast inom 4. divisionens anfallsom
råde. 23. regementet landade på Gul 1 och 2, 25. regementet på Blå 
1. Japanerna hade utmärkta observationsplatser i den höglänta ter
rängen norr om dessa stränder. Fyra av de med stridsvagnar lastade
landstigningsfartygen, vilka nådde stranden kl 0944, träffades av
granatkastareld och led svåra skador.

General Kuribayashi's ställningsförsvar började nu på allvar göra 
sig gällande. Under flottbombardemanget hade hans trupper dragit 
sig tillbaka djupt under jorden och väntade där. Så snart fartygselden 
lyfte, återvände de till sina väl kamouflerade och befästa ställningar 
och öppnade eld mot den anfallande. Japanernas skickligt byggda 
bunkrar och större pjäsvärn för artilleri och granatkastare kunde inte 
nedkämpas annat än genom direkta träffar. Några av dem var byggda 
under jorden med endast embrasyren oskyddad, och hela anläggningen 
var avskärmad för insyn från havet och från den anfallande genom en 
sandbank. Det var nästan omöjligt att upptäcka den förrän den öpp
nade eld. Embrasyrerna till granatkastarvärnen var mycket smala. 
Endast en soldat på platsen kunde nedkämpa sådana ställningar med 
gevärseld, handgranater, eldsprutor och sprängladdningar. Flygbomb
ning, fartygs- och landartilleri kunde göra föga för att ändra på 
detta förhållande, vilket blev skrämmande uppenbart inom en timme 
efter landstigningarna. Allteftersom soldaterna kom iland tog de sig 
bit för bit framåt och begagnade varje slag av skydd som de kunde 
finna på terrasserna och höll igång framryckningen, även om det 
endast kunde ske genom krypning och ålning. 

På vänstra flygeln kom 5. divisionen för första gången i strid. 
Ytterst till vänster landsteg 28. regementet med två bataljoner bakom 
varandra på Grön, medan 27. regementet gick iland på Röd 1 och 2. 
Motståndet var här något svagare än det som mötte 4. divisionen, 
och japanernas eld ökade i långsammare takt, men inom 20 minuter 
började väl ledd och välriktad artilleri-, granatkastar- och kulsprute
eld läggas mot 5. divisionens anfallsområde. Till vänster skulle I./28. 
rycka fram tvärs över ön på dennas smalaste del (650 meter), medan 
II./28. som landat efter I. bataljonen, skulle svänga åt vänster mot 
Mount Suribachi. 27. regementets uppgift var att rycka fram rakt 
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Soldater ur 5. marindivisionen rycker fram över lwo Jima. I bakgrunden 
Suribachi Y ama. 

inåt land och upprätta samband med 4. divisionen till höger. Eftersom 
5. divisionen fick något längre tid på sig än 4., hade den möjlighet
att gruppera sig och sätta igång framryckningen inåt land. Det gick
långsamt på grund av den lösa marken, fiendens våldsamma eld samt
en och annan landmina, men det uppstod aldrig något helt stopp.

ELDUNDERSTOD, FRAMRYCKNING OCH 

INSKTTANDET AV RESERVER. 

Allteftersom fiendens eld ökades i styrka mot de framryckande, 
ökades krigsfartygens understödjande eld. Före kl 1200 hade de flesta 
av fartygen börjat skjuta rullande spärreld med 12,5 cm granater. 
Lyckligtvis hade man planlagt upprepad .eldgivning, om framryck
ningen iland skulle komma att gå långsammare än vad man hade för
utsett. Detta skedde flera gånger. Därutöver hade fartygschefern·a fått 
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order om, att närhelst de såg eld utgå från någon fientlig ställning, 
skulle de omedelbart öppna eld med de svåra pjäserna för att ned
kämpa målen. Andra pjäsplatser för artilleri och granatkastare upp
täcktes av flyget, som rapporterade till fartygen. Många ställningar 
upptäcktes och tystades momentant, men de förblev inte tysta. Endast 
direkta träff ar kunde slå ut de japanska pjäserna. 

Inte vid någon tidigare operation i Stilla havet hade understödet 
från fartygsartilleri varit så effektivt som vid Iwo Jima. En observa
tions- och eldledningspatrull tilldelades varje bataljon som gick iland. 
Dessa patruller led svåra förluster och förlorade mycket av sin utrust
ning, men de upprättade mycket snabbt förbindelse med sina respek
tive fartyg. Steg för steg tog sig soldaterna inåt land föregångna av 
våldsam och kontinuerlig eld från krigsfartygen. Kl 1035 lyckades ett 
litet förband ur 5. divisionen taga sig fram tvärs över öns smalaste 
ställe till västkusten, men permanent förbindelse kunde inte upprät
tas, enär de efterföljande trupperna tvingades att taga itu med japan
ska ställningar, vilka man oavsiktligt hade ryckt förbi. Japanerna 
öppnade inte eld förrän de kunde skjuta i ryggen på de anfallande. 

Kl 0930 började stridsvagnar landsättas inom 5. divisionens om
råde. Efter stora svårigheter att taga sig från stränderna körde de inåt 
land för att understöda trupperna. En del försattes ur strid av land
minor, men alla blev förstahandsmål för fiendens pansarvärnsvapen 
och många nedkämpades. Eldsprutegrupper, gevärsskyttar med hand
granater och ingenjörtrupper med sprängladdningar vann terräng 
genom att spränga bunkrar och täppa till grottöppningar. 

Inom högra delen av 5. divisionens anfallsområde var motståndet 
hårt, och framryckningen gick långsamt, men kl 11.30 hade rege
mentet nått och framryckt tvärs över södra delen av flygfält nr 1. 
Kl 15 00 hade regementet nått klipporna som behärskade de västra 
stränderna. Mount Suribachi var därmed avskuret från öns övriga 
försvar. 

För 4. divisionen blev framryckningen utomordentligt svår. 23. 
regementet på vänstra flygeln, hade till kl 1200 endast lyckats taga 
sig fram omkring 500 meter och nådde kanten av flygfält nr 1 kl 
1405 men kunde sedan inte komma längre. Stridsvagnar, som här 
hade satts iland kl 1000, fick det besvärligt med att taga sig upp från 
stranden, och en del förstördes genom minor. 
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Det höga regementet anföll i tvenne riktningar, inåt land mot flyg
fältet och norrut mot den höglänta, brutna terrängen. Här utsattes 
förbandet för besvärande eld från bunkrar bland klipporna i det 
gamla stenbrottet ovanför East Boat Basin. I. bataljonen av detta 
regemente, som skulle framrycka inåt land, hade till kl 1130 endast 
kommit omkring 500 meter framåt. III. bataljonen som skulle anfalla 
norrut, hölls nere av den fientliga elden nästan från början, och för
lusterna blev höga, särskilt bland officerarna. Inte förrän kl 1400 
kunde regementschefen sätta igång ett samordnat anfall norrut, och 
sent på eftermiddagen hade III. bataljonen endast nått fram till den 
första höjdkammen bortom East Boat Basin. 

Under tiden hade det uppstått ett fullkomligt kaotiskt läge på 
stränderna, som hela dagen låg under fiendens eld. Omkring kl 1100 
kantrade den nordliga vinden över på sydöst, vilket medförde att 
stränderna kom att ligga i lä. Absolut erforderligt underhåll ("hot 
cargo") - såsom ammunition, livsmedel, vatten och annan första
handsutrustning måste i alla fall föras iland. Största delen av trafi
ken mot land hade ombesörjts av amfibietraktorer som förde in ut
rustning, vilken sedan på stranden omhändertogs av s k  strandavdel
ningar och lagrades på stränderna. 

Omkring kl 1200 började regementscheferna beordra sina reserv
bataljoner att gå iland, och under eftermiddagens lopp insatte även 
divisionscheferna de regementen som ingick i divisionsreserverna. 
Dessa reserver sändes iland från trupptransportfartygen med konven
tionella landstigningsfarkoster. Stränderna var så branta, att när dessa 
båtar landade fick de mycket svårt att hålla sig kvar. En tilltagande 
bränning bröt över deras stävar, och de tillbakarusande brottsjöarna 
slog över de nedfällda ramperna och in i bogen, så att båtarna vatten
fylldes och inte kunde taga sig ut igen. En ström, som satte parallellt 
med stranden, förorsakade också att många båtar kom långsides med 
stranden, andra åter träffades av granatkastareld och skadades. Följ
den av dessa tilltagande skador blev, att stranden vid mörkrets inbrott 
var så översållad med förolyckade farkoster, att det blev svårt att 
hitta någon plats där man kunde komma iland. Tillgänglig bärgnings
utrustning förslog inte, och tillsammans med alla på stranden ordnade 
upplag av utrustning m m  orsakade detta ett synnerligen kritiskt läge. 

Den 19 februari landsteg omkring 30 000 man. Förlusterna uppgick 
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till 2 420 man, inklusive 519 stupade och saknade. Ytterligare 47 dog 
av sina sår. Förlustprocenten utgjorde sålunda något mer än 8 %. 

Det under första dagen organiserade brohuvudet blev avsevärt 
mycket mindre än planerat, men i detsamma fanns redan sex marin
kårregementen, lika många artilleribataljoner samt två stridsvagns
bataljoner. 

STRIDERNA ILAND 20-21 FEBRUARI. (D+ 1 - D+ 2). 

Erövringen av Iwo Jima är historien om en meter-för-meter-fram
ryckning mot en uthållig och rådig motståndare, vilken inre gjorde 
några uppehåll och som utnyttjade terrängen på sådant sätt, att den 
anfallande måste betala sina terrängvinster med ett maximum av för
luster. Marinkårsoldaterna, som framryckte i öppen terräng med få 
naturliga skyddsmöjligheter, måste slå sig fram mot en fiende som 
var nedgrävd under jorden och skyddad mot allt utom fullträffar. 
Det blev en förlustrik och utmattande kamp, som krävde ett större · 
mått av mod, initiativ och uthållighet än en strid bestående av anfall, 
motanfall och sensationella händelser som höjer soldaternas strids
moral. Det var som att befinna sig under en obarmhärtig ökenstorms 
piska, mot vilken det inte ges något skydd, varken dag eller natt. Men 
denna storm varade i sex veckor, och det regnade stål, inte sand. 
General Holland Smith säger, att "Iwo Jima var den vildaste och 
förlustrikaste kampen i Marinkårens hela historia". och amiral Nimitz 
har sagt, att "ovanlig tapperhet var en vanlig egenskap på Iwo Jima". 

Planen för striden iland uppgjordes snabbt. För direkt understöd 
under dager tilldelades varje marinkårbataljon en eller flera jagare 
med en sambandsofficer ombord och med en från flottan avdelad ob
servations- och eldledningspatrull iland hos vederbörlig bataljon. I 
daggryningen gick de tunga understödsfartygen närmare in mot ön 
för att skjuta förberedande eld mot mål, som hade utsetts av divi
sions- och regementscheferna kvällen f ömt. 

På morgonen den 20 februari (D+ 1) utfördes eldförberedelsen av 
4 slagskepp, 3 kryssare och ett granatkastarfartyg. Från kl 07 40 be
sköt varje fartyg sina respektive mål under 50 minuter. När anfallet 
igångsattes, kvarlåg fartygen för att lämna understöd mot mål iland, 
vilka hade upptäckts av observationspatruller på ön eller av spa
ningsflyg. På eftermiddagen samma dag mottog slagskeppet 
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"Washington" från divisionsstaben rapport om en japansk stark stöd
jepunkt nära södra änden på flygfält nr 2. Den var till och med star
kare än vad man hade trott. Japanerna hade byggt mer än 300 bunk
rar, kanonvärn och hinder på en yta av omkring 900 X 450 meter 
Grottor och i marken grävda hål utgjorde nyckeln till öns försvar. 
Flygspaningen inrapporterade många grottor i den klippa som reste 
sig framför infanterilinjerna. Flygspanaren ledde slagskeppets svåra 
artilleri mot klippformationen. Verkan av denna beskjutning blev att 
den förorsakade ett jordskred som täppte till de flesta grottöppning
arna. Under något mer än 10 timmar fortsatte "Washington" be
skjutningen såväl med sina svåra som sina medelsvåra pjäser. 

På yttersta vänstra flygeln närmade sig 28. regementet Mount Suri
bachi, understött av en jagare och ett minfartyg. Efter att under nat
ten med strålkastare ha belyst de östra bergsluttningarna avgav ett 
minfartyg mellan kl 0715 och kl 1130 förberedande och nedhållande 
eld mot bergets fot från en plats omkring 1 350 meter utanför stran
den. Elden överflyttades därefter mot andra, efter hand upptäckta 
mål på vulkanens sluttningar. När minfartyget avlöstes av ett syster
fartyg kl 1448 hade det skjutit 775 st 5-tumsgranater. Utanför Suri
bachis västra sluttningar understödde den jagare som ovan nämnts 
III. bataljonen på liknande sätt.

Kl 0830 anföll 28. regementet. Under förmiddagen kom man en
dast fram omkring 50 meter mot välgrupperade, kamouflerade bunk
rar och grottor, av vilka många befann sig så nära de anfallandes 
främsta linjer att understödsvapen inte kunde sättas in. När strids
vagnarna, vilka hade blivit försenade på grund av brist på drivmedel, 
slutligen nådde fram kl 1100, gick framryckningen bättre, men rege
mentet vann endast 15 0 meter terräng denna dag fram mot Suribachis 
nedre sluttningar. Ungefär likadant gick det på brohuvudets högra 
flygel. Föregånget av kraftig fartygseld, flygbombning och artillerield 
sattes anfallet igång kl 0830, men det blev hårda tag redan från 
början. Längst till höger framryckte 4. divisionen mot det japanska 
försvarets första huvudlinje. Det gick endast långsamt framåt. 

På västra kusten gick det något bättre för 5. divisionen, men trupp
erna, som ryckte fram över i huvudsak öppen terräng, led svåra för
luster genom eld från välgrupperat artilleri och granatkastare, som 
avgav spärreld. 
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Vid slutet av dagen D+ 1 höll de anfallande en linje tvärs över ön, 
inklusive flygfält nr 1. Nu fick de att göra med fiendens huvudför
svarslinje i den höglänta, branta terrängen. 

Omkring kl 1200 den 20 februari inträdde en ändring i väderleken, 
som hindrade både flygverksamheten och urlastningen av förnöden
heter. Vinden kantrade från sydsydost till västsydväst och ökade till 
omkring 10 m/sek. Kl 1545 passerade en skarp kallfront ön och vin
den kantrade till nordnordost och drev upp en hög sjö, som gjorde de 
på stränderna rådande kaotiska förhmandena än värre. Stränderna 
belamrades med förolyckade båtar och fordon. Den höga bränningen, 
bristen på "Marston ma" provisorisk landningsbana av stålplank 

att breda ut över den mjuka askan, förlorad utrustning, förluster, 
fiendens artilleri- och granatkastareld, allt detta bidrog till att skapa 
en fruktansvärd oreda. 

För natten 20-21 februari avdelades en jagare till varje bataljon 
och en kryssare till vardera divisionen för belysning och störande eld. 
Ovriga krigsfartyg drog sig längre ut till sjöss för att återvända i

daggryningen. 

Den 21 februari (D + 2) bröt in med regnskurar och en nordostlig 
vind om c:a 10 m/sek, vilken orsakade krabb sjö och svåra bränning
ar. Kl 07 40 började en kraftig eldförberedelse från fartygen och kår
artilleriet såsom förspel till anfall kl 0810. På samma sätt skulle det 
komma att gå till dag efter dag under hela tre veckor. 

28. regementet nådde fram till foten av Suribachi, och längs hela
fronten kom man framåt till en bit norr om flygfält nr 1. Men fram
ryckningen gick otroligt långsamt, då man måste slå sig fram steg för 
steg under förstöring av bunkrar och tilltäppning av grott- och tun
nelmynningar. Var je ställning, som man ryckte förbi eller inte upp
täckte, levde upp igen och började skjuta. Dagens framryckning 
kunde räknas i meter, och vid dagens slut befann sig flygfält nr 2 
alltjämt i japanernas händer. 

Bärgnings- och uppröjningsarbetet bland alla förolyckade fartyg, 
båtar, fordon och stridsvagnar på stränderna hindrades av vädret. 
Den krabba sjön och den svåra bränningen begränsade urlastning till 
endast större fartyg och medelstora landstigningsfartyg. Under dagen 
landsteg ytterligare ett regemente ur den flytande reserven till sjöss 
och underställdes den hårt ansatta 4. divisionen. 
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STRIDERNA ILAND 22-24 FEBRUARI (D+3 - D+5) 

Den 22 februari, den hittills värsta dagen vad vädret angår, beslöt 
chefen för V. Amfibiekåren att ge sina frontförband en vilopaus, och 
vädret var så dåligt att för eftermiddagen planlagda flyganfall måste 
inställas. 

Den 23 februari igångsattes anfall, efter eldförberedelse, med kraft
samling mot flygfält nr 2. 4. divisionen fick strida i en terräng full 
av minor, försåt, bunkrar, grottor och blockhus, alla grupperade till 
ömsesidigt understöd. Terrängvinster på uppemot 200 meter gjordes 
till höger, men i mitten och till vänster förblev läget så gott som oför
ändrat. Dagens stora händelse blev den lyckade erövringen av Mount 
Suribachi. General Kuribayashi hade beordrat trupperna där att hålla 
ut till sista man, men händelserna på Suribachi - vars slutmingar 
överallt kunde tagas under eld från krigsfartyg, flyg och med raketer 
- utvecklade sig så allvarligt att den lokale japanske chefen blev des
perat och begärde att få utföra ett "banzai-anfall" hellre än att för
hålla sig stilla och bli förintad. Om han fick något svar på sin fram
ställning är inte känt. I varje fall gav chefen för 28. regementet ing
endera av dessa båda japanska befälhavare tid att fatta något beslut.

Tidigt den 23 tog sig ett detachement på 40 man ur regementet upp
för vulkanen. Toppen nåddes utan större svårigheter och en liten
amerikansk flagga planterades där kl 1020. Men ännu var det långt
ifrån slut. Regementet kunde inte lämna Suribachi för att förena sig
med 5. divisionen i anfallet norrut, eftersom vulkanens sluttningar
hade ett stort antal grottor och tunnlar. A ven om 600 japaner hade
stupat under amerikanernas anfall, så fanns det åtminstone 1 000
kvar.

Urlastningsförhållandena fortsatte att vara bevärliga även sedan 
man skiftat över till öns västra kust för att komma ifrån oredan på 
östkusten. Vindf örhållandena växlade snabbt. Strandsluttningarna var 
överallt mycket branta. 

Den 24 februari utkämpades mycket hårda strider, under vilka be
tydelsefulla framgångar vanns. Två slagskepp utförde under 1 timme 
beskjutning mot det starkt befästa området strax norr om flygfält nr 
2. Flygplan bombade området under 15 minuter, och marinkårför
banden anföll kl  0915. Under dagen lyckades en del stridsvagnar taga
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Förstärkningar anländer, och s/irade förs bort från lwo Jima. 

sig fram till flygfältet längs en dålig väg, som först måste minröjas. 
Man fick fotfäste nära fältets mitt, och på vänstra flygeln gjordes 
terrängvinster på upp till 700 meter. 

Vid slutet av denna dag (D+5) hade förlusterna stigit till 7 758 
man en ökning med 5 3 3 8 sedan slutet på dagen D. Under 5-dagars
framryckningen till flygfältet nr 2 (D+ 1 t o m  D+ 5) utgjorde för
lusterna: 

stupade i strid ..................... . 
sårade i strid ...................... . 
död av sina sår .................... . 
saknade under strid ................. . 
"combat fatigue" (utkämpade) ....... . 

773 man 
3 741 

261 
5 

558 

Summa 5 338 man 
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GREEN 500 

I./28 IIJ28 komp C 5.Tk.Bn. 

Landstigna förband dagen D (19/2 1945). 

RED 1 
500 

5.MDiv
II./27 1. plut2. plutkomp A 5 .Tk.Bn. 

RED 2 
500 

I./27 3. plut komp A 5.Tk.Bn. 
komp B 5.Tk.Bn. 

IYELLOW
500 

1 IYELLOW 500 
21 

I 
BLUE 1 

500 

I 4.MDiv ----·----I./23 II./23 I./25 III.725
komp C 4.Tk.Bn. kompA 4.Tk.Bn

Bilaga 

BLUE 2 
500 yards 

Anm: Samtliga dessa åtta bataljoner landsteg mellan kl 0902 och kl 1030. 
III./28 III./13 (art) III./27 I./26 ( underställd RCT27) II./26 III./26 II./13 I./13 IV./13 

III./23 IIJ24 ( underställdes RCT 23 för att avlösa II./23) II./14 

II./25 I./24 ( underställd RCT 25) III./24 I./14 
Anm: Vid slutet av dagen D hade sålunda landstigit: 

6 st marininfanteriregementen 
6 st artilleribataljoner 2 st stridsvagnsbataljoner. 
Summa: 32 628 man 



SAMMANFATTNING 
Det kan måhända vara av ett visst intresse att göra en summarisk 

jämförelse mellan Tarawa och Iwo Jima. Båda utgjordes av sjöburna 
frontalanfall mot fientliga ställningar, som hade organiserats och be
fästs med stor skicklighet och inte ringa uppfinningsförmåga och som 
försvarades av en krigsvan och hårdför motståndare. Båda var 
geografiskt sett små mål, vilka på grund av sin belägenhet praktiskt 
taget uteslöt taktisk överraskning, och de uppfattades på förhand av 
amerikanerna såsom mål för mycket komplicerade och svårgenom
förbara företag. 

Endast i tvenne, verkligt avgörande hänseenden skilde sig Tarawa
och Iwo Jimaoperationerna. Det första var ifråga om försvarets nu
merära styrka. Tarawa försvarades av i runt tal 4 800 japaner, medan 
garnisonen på I wo Jima uppgick till mer än 22 000 man (av vilka 
alla så när som på ungefär 500 stycken stupade), Men vida betydelse
fullare än garnisonernas storlek och omfattningen av anfallsstyrkorna 
var en annan faktor erfarenheten. .A ven om FMF (Fleet Marine 
Force) redan före Tarawa utgjordes av elitförband och base
rade sitt uppträdande på en riktig uppfattning (doktrin) om vad 
som krävdes för ett framgångsrikt genomförande av ett frontalt 
amfibieanfall mot ett starkt försvar, så var detta i alla fall endast ett 
teoretiskt faktum. Men mindre än två år senare hade FMF kämpat 
sig igenom och segrat inte bara vid Tarawa utan också på Marshall
öarna, i Marianerna och vid Peleliu, alltsammans under hårda och 
förbittrade strider, vilka i många avseenden utgjorde goda förbere
delser och bjöd på värdefulla erfar enheter för anfallet mot I wo Jima, 
Marinkårens under hela kriget hårdaste och svåraste strid. 

Någon al1mängiltig regel för hur stora initialf örluster ifråga om 
personal ett förband kan tåla vid ett amfibieanfall och trots dessa 
ändå vara istånd att fullfölja anfallet kan man inte erhålla ur de stu
derade exemplen. De här summariskt skildrade operationerna visar 
emellertid, att elitförband (Marine Corps) var mycket stryktåliga och 
oftast kunde genomföra sina primära anfallsuppgifter under läng_re 
eller kortare tid, även om förbanden i samband med landstigningen 
hade lidit svåra (i vissa fall t. o. m. mycket svåra) förluster. Ett för
hållande som ytterligare ökade dessa förbands strids duglighet var om 
förbanden besatt tidigare krigserfarenhet. 
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För infanteriförband i allmänhet (exempel: Omaha Beach) synes 
förluster om ungefär 30 0/o utgöra gränsen för vad ett dylikt förband 
kan uthärda, innan det måste avlösas av friska krafter. 

Det är emellertid inte enbart genomsnittsförlusterna (räknade i 0/o) 
som övar inflytande på den fortsatta stridsdugligheten. Inträffar det 
att ett förband lider svåra (mycket svåra) befälsförluster, framför allt 
officerare, nedgår förbandets stridsduglighet mycket snabbt. 

Men det är, vilket här behandlade operationer visar, många fakto
rer som inverkar på uppkomsten av förluster och därav följande ned
gång i stridsdugligheten. Så visar t ex striderna vid Tarawa bl a att 
eldförberedelsen från krigsfartyg och flyg inte var av tillräcklig om
fattning för att nedkämpa de japanska försvarsanläggningarna i önsk
värd grad samt att fartygselden flyttades alldeles för tidigt inåt land. 
Detta möjliggjorde för japanerna att få tid (omkring 25 minuter) till 
att organisera sin avvärjande eld och med förödande verkan rikta 
densamma mot de främsta anfallsomgångarna redan innan de nått 
stranden, vilket medförde svåra förluster. Ja, det uppkom ett läge för 
amerikanerna som var så kritiskt, att hela företaget syntes dömt att 
misslyckas. 

Vid I wo Jima, å andra sidan, hade man tillgodogjort sig de dyr
köpta erfarenheterna från T arawa, varför dels eldförberedelsen blev 
av stor (om än för liten) omfattning, dels omläggningen av fartygsel
den skedde så sent som möjligt med hänsyn till egna truppers säkerhet, 
för att in i det sista bereda de främsta anfallsomgångarna erforderligt 
understöd. Med andra ord, japanerna kunde hållas nere avsevärt 
mycket längre än fallet varit vid Tarawa. Detta bidrog i hög grad 
till att minska initialförlusterna. Därtill kom som en inte oväsentlig 
faktor att den landstigningsmateriel som man förfogade över vid Iwo 
Jima var av en helt annan kvalitet och bättre lämpad för ett landstig
ningsanfall än när man anföll T arawa. 

Generalmajor Del Valle's uttalande, vilket här satts som motto för 
studien, måste tillmätas den allra största betydelse för bedömningen 
av de främsta anfallsförbandens fortsatta stridsförmåga efter initialan
fallet vid en amfibieoperation. Generalen säger klart ifrån, att det för 
det fortsatta anfallet krävs intakta förband, tagna ur en flytande 
(d v s  på transportfartyg ilastad) reserv. Det var vid Saipan som man 
först insåg detta behov, och vid det senare anfallet mot Guam avdela
des för första gången en sådan reserv. 
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Bilaga 

SAMMANLAGDA FORLUSTER I PERSONAL VID INFANTERI-, ARTILLERI- OCH STRIDSVAGNSFORBAND 
UNDER HELA IW0 JIMA-0PERATI0NEN. (FEM VECKORS STRIDER.) 

9. 

21. 
12. 

3. 

23. 
24. 
25. 
14. 

4. 

26. 
27. 
28. 
13. 

5. 

Förband 

Mreg 
Mreg 

J. div.

.. .  - - ........... 
.............. 

Mreg (art.) ...... ,. .. 
Tank Bn (strv.) . . . .

Mreg 
Mreg 
Mreg 

4. div.

. .............. 
. . . . . . . . . . . . .

- .............. 
Mreg (art.) - . -·· ... 
Tank Bn. (strv.) . . . .

Mreg 
Mreg 
Mreg 

5. div.

. . .............. 
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .  -·. -.
Mreg (art.) .. - ·  ..... 
Tank Bn. (strv.) .... 

I
Stupade i strid I 

I Off. Meniga I 

41 413 
16 255 

2 11 
0 23 

19 392 

14 396 

26 500 

7 37 
0 20 

12 471 
17 383 
16 457 
7 80 
1 12 

Döda av sina sår Sårade i strid 

I I I Off. Meniga Off. Meniga Off. 

6 104 60 l 212 107 
2 97 55 1 220 73 

2 6 15 107 19 
0 2 8 I 85 s 

5 88 73 1 479 97 

6 91 66 1 587 86 

0 126 73 1 567 99 

I 11 21 203 29 

2 3 12 86 14 

10 157 91 1 934 113 
9 157 72 1 631 98 

4 115 69 1 715 89 

4 20 17 252 28 

0 5 8 52 9 

Anm: l Personalstyrka vid infreg . . . . . . . . . . . 3 068 man Medelprocent förluster per reg 
2 Personalstyrka vid anreg . . . . . . . . . . . 2 111 man Medelprocent förluster per reg 
3 Personalstyrka vid Tank Bn (strv.) . . 778 man Medelprocent förluster per hat 
Observera, att i ovanstående tabeller fall av "Combat fatigue" icke äro medräknade. 
Dylika fall utgjorde dagen D i medeltal 0,3 %. 

Summa 

I Meniga

I 729 
I 572 

124 
110 

1 959 
2 074 
2 193 

241 
109 

2 562 
2 171 
2 287 

352 
69 

Förlust-
procent 

59,8 

5 3,5 

6,77 

15,2 

63,0 

70,3 
75,0 
12,79 
15,8 

87,0 
74,0 
77,4 
18,0 
10,0 

70,0 
12,52 
13,67 



Bilaga A 
STAFF OFFICERS' FIEW MANUEL. DEPARTMENT OF THE ARMY JULY 1953. USA sid 28 

ARBETSTABLÅ BERA.KNADE FORLUSTER - AMFIBIEOPERATIONER 

Skede I: 

Trupper pJ. fartyg till sjöss 
Anfallsdiv ...................... . 
Anfallsförband utom div ram . ... . 
Reservdiv ...................... . 
Resförband utom div ram ....... . 
L.indsti gnin g
Anfallsdiv ...................... . 
Anfallsförband ucom div ram .... . 
Reservdiv .................... . . 
Resförband utom div ram ....... . 
Summa Skede I: 
Skede Il: 
Styrkor i brohuvud 
Anfallsdiv ...................... . 
Icke stridsförl uster .............. . 
Stridsförluster .................. . 
Anfallsförband utom div ram .... . 
Icke stridsförluster .............. . 
Stridsförluster .................. . 
Reservdiv ...................... . 
Resförband utom div ram ....•... 

Summa Skede Il 

D-1

Ofo Styrka 

0,5 35 400 
0,5 12 415 
0,5 17 702 
0,5 27 170 

I 
Förlus-

ter % 

177 
62 

89 0,5 
136 0,5 

1,3 
1,0 

464 

0,3 
5,3 

0,3 
3,0 

Dagen före 

I anfallet 

Förlus-
Styrka ter Ofo 

17 613 88 

27 034 135 

35 223 458 
12 35 3 124 

0,5 
0,5 

805 

34 765 104 
34 765 l 843 j

1,8 

12 229 37 
12 229 367 J 

1,3 

1,8 

I
1,3 

2 351 

D+2 

Styrka 

17 525 
26 899 

32 818 

11 825 

17 437 
26 765 

Förlus-
ter 

88 
134 
222 

591 

154 

314 
348 

1 407 

Anm: A. Förluster: 1) Dödade i strid, 2) Döda av sår eller skador under strid, 3) Sårade eller skadade i strid, 4) Saknade 
under strid eller tillHngatagna av fienden. 
B. Icke Stridsförluster: 1) Döda, ej i strid, 2) Saknade ej i strid, 3) Undanförda sjuka eller skadade ej i strid.



MARINE DIVISION 
Bilaga B 

1943 års organisation 

Division Headquarters 
Special Troops 

Headquarters Battalion 
Headquarters Company 
Signal Company 
Military Police Company 

Special Weapons Battalion 
Headquarters & Service Battery 
Antiaircraft Battery 
3 Antitank Batteries 

Tank Battalion 
Headquarters & Service Company 
3 Light Tank Companies 
Scout Company 

Service Troops 
Service Battalion 

Headquarters Company 
Service & Supply Company 
Ordnance Company 

Motor Transport Battalion 
Headquarters & Service Company 
3 Transport Companies 

Amphibian Tractor Battalion 
Headquarters & Service Company 
3 Transport Companies 

Medical Battalion 
Headquarters & Service Company 
5 Medical Companies 

Engineer Regiment 

5 

Headquarters & Service Company 
Engineer Battalion 

Headquarters Company 
3 Engineer Companies 

Pioneer Battalion 
Headquarters Company 
3 Pioneer Companies 

Naval Conscrucdon Batcalion 
Headquarters Company 
3 Construction Companies 

1945 års organisation 

Headquarters Battalion 

Tank Battalion 
Headquarters and Service Company 
; Tank Companies 

Service Troops 
Service Battalion 

Headquarters Company 
Service and Supply Company 
Ordnance Company 

Motor Transport Battalion 
Headquarters and Service Company 
3 Transport Companies 

Amphibian Tractor Battalion 
Headquarters and Service Company 
3 Amphibian Tractor Companies 

Medical Battalion 
Headquarters and Service Company 
5 Medical Companies 

Engineer Battalion 
Headquarters and Service Company 
3 Engineer Companies 

Pioneer Battalion 
Headqu,'lrters and Service Company 
3 Pioneer Companies 
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Anillery Regiment 
Headquarters & Service Battery 

3 Pack Howitzer Battalions 
9 Batteries, 36 75 mm Pack 

Howitzers) 
3 Headquarters & Service Batteries 
2 Howitzer Battalions 

6 Batteries, 24 105 mm 
Howitzers) 

2 Headquarters & Service Batteries 

3 Infantry Regiments (each) 
Headquarters & Setvice Company 
Weapons Company 

3 Infantty Battalions (each) 
Headquarters Company 
\veapons Company, 3 Rifle 

Companies, 

66 

Artillery Regiment 
Headquarters and Service Battery 
2 105 mm Howitzer Battalions 

6 Batteries and 24 Howitzers) 
2 75 mm Pack Howitzer Battalions 
(= 6 Batteries and 24 Pack 
Howitzers. 

Infantry Regiment 
Headquarters and Service Company 
Weapons Company ..... . 

3 Infantry Ba ttalions, 



1943 !},rs organisation Special Troops ......... . Service T roops ......... . .c;,ui;rn1e1e, Regiment . ..... . Artillery Regiment ..... . 3 Infamry Regiments ... . 

1945 !},rs organisation Headquarters Battalion Tank Battalion Service T roops ......... . Pioneer Battalion ....... . Battalion . ..... . Regiment ...... . 3 Infantry Regiments ... . 
Minskning resp. ökning i °' organisation ......... . 

'-.I 

ORGANISATION AV EN MARINE DIVISION 

Marine Corps 
Off I wo I Enl 

... � .... .......... 
. . . . . . . ...... � .... 
. . . . . . .. .

Summa: 

. . . . . . . .

......... ........... .... � ..... ........... � ........ .. 
Summa: 

131 63 
69 162 399 

824 

89 31 44 32 31 137 387 
751 

����-.å.r�l -73

I 

I 

I 

26 2 098 15 1 682 
5 1 548 26 2 956 

12 8 952 

84 I 17 236

12 883 4 585 
14 1 343 
6 672 

10 842 22 2 415 24 8 808 
92 15 548 

+8 -1 688

I Summa
2 255 1 760 1 622 3 144 
9 363 

I 18 144 

984 620 1 401 710 883 2 574 
9 219 

I 16 391 
I -1 753

Off 

14 42 28 
9 33 

126 I 

7 1 
66 

3 1 
6 33 

117 I 
-9 I 

U.S. Navy 
wol 

-

-7 
-

-

7 I 
-

-

-

-

-

-

-

- I 

I 

Enl 
46 398 860 54 330 

1 688 

13 8 422 32 20 57 402 
954 

-734

I Summa
60 440 895 63 363 

I 1 821 

20 
9 488 35 21 63 435 

I 1 071 
I -750

I 

I 

Bilaga C

Summa personal 
2 315 2 200 2 517 3 207 
9 726 

19 965 

1 004 
629 1 889 745 904 2 637 9654 

17 462 
-2 503
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Summary 

The author tries in this essay to determine in what degree the initial casualties 
of personnel (and material) during an amphibious assault influence the fighting 
qualities of the first wawe of the attacking units. For this purpose he has chosen 
some amphibious attacks during World War II against a war-proofed and well 
fortified enemy. 

The attacking troops consisted of U. S. Marine Corps units (Tarawa, Guam 
and Iwo Jima); in the fourth example U. S. Infantry Units made the assault 
(Omaha Beach). 

The first amphibious assault was made on the Tarawa-atoll in the Pacific. 
Although the Marine Corps units succeeded, they suffered very heavy casualcies 
of both personnel and materiel. In the planning of this operation, the importance 
of having a f!oating reserve at disposal to rapidly reinforce or relieve the Hrst 
wawes of attack was not yet recognized. The dearly-bought experiences from 
T'arawa stood, however, the Americansin good stead at later amphibious assaults. 

It is not possible from the study of the operations to obtain any universal 
rnles of how great initial casualties of personnel a unit can endure during an 
amphibious attack and to be a ble, in spite of these, to reach their ob jects of 
attack. 

The operations, which have here been summarily described, show, however, 
that crack units (U. S. Marine Corps) can stand a very heavy beating. They were 
usually able to fullfil their primary tasks during shorter or longer time, even if 
they had suffered heavy (in some cases even very heavy) casualties. 

In the case of ordinary infantry units being employed, casualties of about 
30 '1o seem to be the upper limit, before the unit must be relieved. 

It is, however, not only the average casualties which have influence upon the 
subsequent fitness for fighting. If a unit suffers heavy (very heavy) casualties of 
command personnel, especially of officers, the fitness for fighting disappears 
very rapidly. 
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ERFARENHET AV RYSK KRIGSFANGENSKAP 

UNDER STALINTIDEN 

Av PER STERNER 

Det var en bister vinternatt vid årsskiftet 1939-40, · när kyrk
klockorna på Frösön manade till samling under fanorna. Det var me
ningen att vårt flygförband skulle ingå i frivilligkåren i Finland. Vi 
samlades för start och var snart framme i Boden, där vi blev indim
made, men vi kunde senare ta våra nu förtullade flygplan och flyga 
över till den finska basen, som var placerad på isen utanför Kemi vid 
Veitsiluoto. Vi landade där och blev omedelbart samlade till order
givning. Morgonen därpå, den 12 januari, sattes vi in i strid för att så 
tidigt som möjligt lätta det tryck, som de finska styrkorna var utsatta 
för. Efter mellanlandning för tankning på en främre bas fortsattes 
sedan anflygningen, och så småningom slogs ett anfall ut mot trupp
styrkor vid Märkäjärvi. Ett fotografi togs av en av kulspruteskyt
tarna, och av det framgår att vi skulle komma att möta fientlig jakt, 
som just startade (se bild I, vänstra kanten). 

I samband med återsamlingen efter anfallat inträffade en kollision. 
Jag hörde en kraftig smäll och jag förmodade, att jag hade träffats 
av en luftvärnsprojektil. Mitt flygplan gick i störtdykning, och jag 
måste hoppa. Fallskärmen vecklade ut sig, och när jag närmade mig 
marken försökte jag lokalisera planets nedslagsplats, ty i planet fanns 
proviant och skidutrustning, som jag givetvis skulle vara i behov av. 
Emellertid misslyckades jag med att lokalisera nedslagsplatsen, efter
som remmarna i fallskärmen av någon anledning hade tvinnat sig, 
varför jag kom i häftig rotation. När rotationen upphörde, var det 
dags att ta mark, och jag hamnade i storskogarna i ödemarken långt 
bakom de ryska linjerna. Snön räckte upp till axlarna, och det var 
bistert kallt. Det fanns inga möjligheter att göra upp eld. Den starka 
kylan, som hade kommit plötsligt, hade föregåtts av häftiga och ihål
lande regn, varför det inte fanns något torrt virke att elda med. Det 
dröjde inte länge, förrän jag fick kontakt med fänrik Jung som hade 
fört det flygplan, som jag hade krockat med, och det kändes ange
nämt att få en kamrat här i ödemarken och slippa gå omkring ensam. 
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Det blev snart mörkt vi befann oss ju vid polcirkeln - och det 
gällde att försöka ordna ett nattläger. Kylan var sträng, cirka 45 
minusgrader, kanske ännu kallare, och vi lyckades inte göra upp eld. 
Vi placerade den ena fallskärmen som ett slags underlakan under en 
gran, den andra använde vi som tält. Trädstammen fick tjänstgöra 
som tältstång. Vi fick på så sätt ett relativt hyggligt skydd, men vi 
kunde tyvärr inte njuta någon sömn i den stränga kylan. Genom att 
var tjugonde minut gå upp och jogga kunde vi hålla liv i de domnade 
lemmarna. 

På morgonen nästa dag försökte vi leta rätt på flygplanen. Vi 
utgick från den punkt, där vi hade övernattat, och gick radiellt i olika 
riktningar. Vi kom inte så långt, ty snödjupet var för besvärande och 
snön var lös; vi lyckades inte återfinna planen. Kylan var mycket på
frestande, och någon mat hade vi inte med oss, bara en liten 25-öres 
chokladkaka och ett litet paket med torrt bröd. Kylan höll i sig, och 
på tredje dygnet förstod vi att vi var tvungna att komma under tak. 
Vid ett tillfälle såg vi från en av åsarna, där vi gick omkring och 
letade efter flygplanen, en nerbränd by, som låg Ungt ner i en dal
gång. Vi tänkte att det möjligen kunde finnas någon lada, där vi skulle 
kunna få tag på hö eller något annat lämpligt underlag att ligga på, 
så att vi hjälpligt kunde klara av kylan. Vi kanske rentav skulle hitta 
något bränsle, om inte annat rester av bränder. Vi tog oss ner på 
eftermiddagen före mörkningen och nådde byn i skymningen. Vi 
hittade en ladugård, som var under uppförande. Den var kombinerad 
med ett brygghus, och där fann vi en vedspis. Golvsyllarna var ännu 
inte övenäckta med bräder, och vi kunde ta hyvelspån och göra upp 
eld, få litet värme i huset och tina upp våra frusna lemmar. Det är 
angeläget att framhålla, att jag under min tid som ung officer på I 19 
hade haft tillfälle att lära mig umgås med kyla. Denna lärdom blev 
nu en mycket värdefull tillgång vi klarade oss utan svirare köld
skador. Jag var ute och undersökte möjligheterna att få tag på hö, 
och jag kom in i en liten timrad lada, som faktiskt var fullständigt hel. 

När mina ögon hade vant sig vid mörkret, såg jag att det fanns hö 
uppe på ett litet loft. En stege ledde upp till loftet. När jag kom fram 
till den, såg jag att den var blockerad av tre svarta likkistor. Jag fick 
gå försiktigt för att komma fram till stegen och krafsa åt mig litet hö. 
På vägen tillbaka till ladugården, där vi hade försökt göra upp eld, 
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fann jag vid en brandpost ett kärl, som man kunde smälta snö i. Fick 
vi bara varmt vatten, så skulle vi kunna massera fötterna och tina 
upp händerna. 

Vad vi inte räknat med var att gnistbildning i skorstenen snart 
upptäcktes av någon rysk postering eller fältvakt, och det dröjde där
för inte många timmar förrän huset var omringat, och vi blev till
fångatagna. Det var ett förband som var utrustat med hundar, hand
granater och automatvapen. Ryssarna hade inte tagit några som helst 
risker utan hade en ganska kraftig kedja runt huset. Chefen för för
bandet visade sig senare vara kompanichef från Moskva. Han hade 
mongoliska drag, var smått skräckinjagande men visade sig vara en 
utomordentligt god soldat. Vi blev väl omhändertagna och fördes till 
en uppvärmd stuga, eller rättare sagt en del av en byfastighet, där vi 
fick tina upp oss. Vi fick varsin konservburk med kött. Först dagen 
därpå fördes vi bakåt för att underkastas ett första förhör, som dock 
mer var en undersökning, föranledd av att ryssarna trodde att vi var 
desanter, som hade släppts ner bakom fronten. Framför allt undersök
ningen av våra uniformer och flygdräkter var minutiös noggrann och 
tog närmare en dryg timme för oss var. Tillfångatagandet hade skett 
den 14 januari, och nu fördes vi bakåt. När vi kom till Kandalaks, 
märkte vi att vaktpersonalen i stigande grad började använda gas
mask, och att hätskheten, som inte fanns vid fronten, alltmer 
rades. Vi betraktades som banditer. Vi kom så småningom till Kem 
varifrån transporten gick till Uhtua, dit vi kom den 21 januari. Redan 
i Kem hade vi fått en föraning om att någonting mindre behagligt 
förestod. Där fanns en kapten, som tog hand om oss. Han var som en 
mamma för oss och såg till att vi fick något så gott som en kopp 
choklad och en smörgås med ost på. Det var längesedan som vi hade 
fått något så härligt, och vi kände oss verkligen tacksamma. Kaptenen 
i fråga hade en gång varit adjutant hos Budjonny och han avvisade 
bestämt och med fast stämma en major, som försökte ställa frågor. 

När vi anlände till Uhtua började en dag, som jag sent skall glöm
ma. Den goda behandlingen vid fronten skulle avlösas av en annan 
form av behandling. Vi skulle bli utsatta för förhör av tredje graden, 
och det är angeläget att redogöra för premisserna för behandlingsme
todiken vid detta tillfälle. Vi hade varit tillfånga tagna sedan knappt 
en vecka, konditionen var mycket god, vi hade propagandan från 
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hemmafronten i oss, och vi hade även en god psykisk status. Det 
skulle visa sig, att förhörsledarna skulle använda en annan metodik 
vid ett senare förhör några månader längre fram, i början av april. 
Då hade vår kondition försämrats till följd av den magra kosten, och 
vi hade dessutom fått utstå en serie nattliga förhör. Vid det senare 
tillfället var nämligen både den fysiska och psykiska trimmen dålig. 
Om Sovjet visste man i väster endast, att det var en koloss på ler
fötter. Min kamrat och jag hade en känsla av att ha hamnat på pla
neten Mars: allt var så främmande, frågorna under frontförhören ver
kade egendomliga, de anmärkningar som fälldes, likaså - det var 
som en ny värld för oss, skräckinjagande och på samma gång både 
enkel och komplicerad. Vi hade under sökandet efter våra flygplan 
diskuterat eventualiteten av krigsfångenskap, och vi hade kommit 
överens om att vi endast om vi utsattes för en mycket hård press och 
efter att ha gjort envist motstånd, möjligen skulle kunna ge ryssarna 
vissa upplysningar. Vi hade till exempel enat oss om att ange Uleå
borg, som vi visste var fritt från militära förband, som bas för vårt 
flygförband. Det visade sig komma väl till pass, då just uppgiften om 

· vår bas var den som ryssarna snarast ville ha. Beträffande vårt frivil
liga deltagande i kriget skulle vi hänvisa till den svenska inställningen,
enligt vilken ryssarna skulle marschera rakt västerut över gränsen och
ockupera malmfälten i Malmberget och Kiruna. Eftersom vi ändå
skulle komma med i kriget förr eller senare, vore det alltså angeläget
att komma ut så tidigt som möjligt och genom en frivillig insats för
dröja den ryska frammarschen, så att den svenska armen hann ordna
gränsförsvaret.

Nu hade vi alltså hamnat i Uhtua efter en lastbilstransport på 
öppet flak i hård kyla, som givetvis inte gav någon möjlighet till

sömn. Vi fördes till högkvarteret för de norra styrkorna. Staben var 
inrymd i en grå ogästvänlig byggnad med mycket dålig belysning: 
koltrådslampor i rum och korridorer. Klockan var sex på morgonen 
när vi kom fram, och vi placerades en trappa upp på en bänk som 
stod i ett hörn. Vi bevakades av GPU-vakter i olivgröna unformer 
av täckjackemodell och med oxblodröda armbindlar. Vakterna gav 
ett mycket obehagligt intryck. Om vi frågade hur mycket klockan 
var, fick vi inget svar utan bara en avvisande handflata emot oss. 
Vi fick inte resa oss upp, vi fick knappt vrida på huvudet. Där satt 
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vi mellan klockan sex och åtta. Därefter började förhören. Vi togs in 
en i sänder till en general ur Röda armen. Han var en undersätsig, 
kraftig typ, mycket militärisk i sitt uppträdande, och han gjorde, 
åtminstone ytligt betraktat, intryck av att vara en god officer. Han 
visade ett barskt men korrekt uppträdande under detta första förhör. 

Det gällde för den röde generalen att få reda på var vår flyg bas låg. 
Efter två timmars fruktlösa försök att fram uppgiften gjorde han 
en paus. I den pausen fick jag tillfälle att se en karta över den aktuella 
delen av Finland. I ett hörn stod nämligen två officerare med en 
karta framför sig det var en lantmäterikarta i skala 1: I 0 000 
och en av dem, som tydligen var flygofficer, pekade ut basens exakta 
läge. Själv kom jag inte ihåg mer än att den låg i närheten av en trav
bana, men på denna karta måste jag ju kunna precisera läget, om så 
erfordrades, och jag började förstå att jag förr eller senare måste ge 
ryssarna något resultat av förhöret. Detta fortsatte nu under irriterad 
stämning, men någon misshandel förekom inte. Efter ytterligare två 
timmar fick jag ge mig, och med en gest, vittnande om utmattning, 
pekade jag med tummen ungefär på den plats, där jag förut hade sett 
flygofficeren peka ut basen. Kartan veks snabbt undan, alla såg be
låtna ut, och de första timmarnas förhör var avverkat. 

Under förhörets gång hade en man kommit in i rummet. Jag kunde 
inte se hans ansikte, då han ställde sig borta vid ett fönster med ryg
gen mot förhörsgruppen. Vid hans inträde hade f örhörsledarnas upp
trädande blivit något oroligt, och stämningen i rummet präglades av 
en viss osäkerhet för att inte säga rädsla. Jag fördes nu in i ett annat 
rum, där förhöret fortsattes. Nu var det fråga om att jag skulle 
skriva under ett dokument, med innebörd att den svenske flygvapen
chefen hade beordrat mig att gå ut i kriget. Det blev självfallet en 
hård kamp, och jag vägrade enständigt att skriva under ett dylikt 
dokument. Förhöret slutade med att åtta officerare stod grupperade 
kring mig, där jag satt vid ett bord, en av dem tryckte en penna i min 
hand, en annan gav mig ett lätt slag i huvudet, men det förekom dock 
ingenting, som kan liknas vid misshandel. De lättade litet på trycket 
och meddelade mig, att om jag gjorde som jag blev tillsagd så skulle 
jag kanske här i Sovjet få ta emot besök av mina anhöriga, visser
ligen inte med detsamma, men efter ett eller två år eller så. Jag kände 
hur jag gav efter för denna vänlighet, och när det observerades, fick 
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jag omedelbart en stöt igen. Jag kände mig som en amatörboxare, 
som går upp i ringen mot en professionell när man tror att ronden 
är slut sänker man garden, motsdndaren ser blottan och slår till. 

Dokumentet kom på nytt fram, men när i en sådan här situation en 
hårdare förhörsteknik används, reagerar lustigt nog den förhörde så, 
att han hårdnar själv. Det långa och irriterande förhöret avslutades 
med att jag reste mig upp, vände mig till generalen och sade till 
honom, att jag inte skulle komma att skriva under det där dokumen
tet, och det därför vore lika bra att de ställde mig mot väggen direkt; 
jag vore beredd att ta skottet. På sitt slaviska sätt svarade han då: 
"Flygare är ett härligt folk, men nu skall ni göra som vi säger", varpå 
han gjorde helomvändning och lämnade lokalen. 

Det blev en allmän oro bland de närvarande. En viss osäkerhet 
spred sig, men en som inte var mottaglig för den, var den där mannen 
som jag tidigare hade sett bara en skymt av. Jag beordrades in i en 
tredje lokal, och nu hade de röda gardisterna försvunnit. Förhöret 
leddes av GPU. Den främmande mannen var GPU-officer med gene
rals gradbeteckning. Dokumentet var nu inte längre aktuellt, utan nu 
gällde det för mig att meddela vilka besättningar, som ingick i flyg
styrkan. Efter ytterligare fyra timmars förhör och press angav jag 
besättningarnas namn och räknade upp alla de berömda skidlöparna 
på den tiden, namn som Sven Utterström, Elis Viklund, Särna-Hed
lund med flera, uppblandat med några Johansöner och Andersöner. 

Jag kommer inte att glömma GPU-generalens utseende. Han påminde 
på sätt och vis om Hjalmar Branting eller Hindenburg: satt och kraf
tig kroppsbyggnad - men ögonen! Ogonen lyste av grymhet, jag 
hade aldrig kunnat tro att en människa eller en blick kunde utstråla 
en sådan fanatisk grymhet. Mannen hade ett bra utseende, men 
blicken var inte mänsklig. Hans första yttrande var "Nu skall ni säga 
det vi vill ha svar på! Och ni skall svara sanningsenligt. Och jag kan 
tala om för er att vi har alla möjligheter att få er att tala. Dem kom
mer vi att använda oss av, om det behövs." Tyvärr verkade han sitta 
inne med en del informationer, och det var ytterst svårt att bemöta 
honom. En god hjälp i sammanhanget var otvivelaktigt att han nöd
gades tala med tolk. Det visade sig nämligen att det var mycket un
derlättande för en fånge, om han fick en fråga via tolken; man kunde 
då låtsas inte förstå, tolken tvingades begära klarare besked av gene-

77 



ralen, som därefter kunde komma med sin fråga på nytt. Det dröjs
mål, som uppstod, kunde man begagna till att tänka ut ett lämpligt 
svar. Ett hårt förhör mister sin skärpa, om förhörsledaren inte kan 
språket utan är hänvisad till tolk. Generalen var rasande, och tolken 
skälvde i hela kroppen. Generalen gav en order och lämnade abrupt 
lokalen. 

Klockan hade blivit tolv på natten. En kopp te hade serverats tidi
gare under dagen, och nu bjöds jag på en cigarrett. Fyra GPU-löjt
nanter var kvar i lokalen. Två av dem tog plats i var sitt hörn av 
rummet på lagom skotthåll. Plötsligt fick jag ett våldsamt slag i bak
huvudet, sedan någon först hade slagit cigarretten ur munnen på mig. 
Jag föll framstupa över förhörsbordet men bibehöll fattningen, så 
som jag försökte göra hela tiden. Dokumentet kom på nytt fram för 
underskrift, och tekniken var densamma som förut under förhöret. 

Man tog och man gav. Jag vägrade enständigt och efter fyra timmar 
blev det paus, och jag fick tillstånd att uppsöka toaletten. När dörren 
till förhörslokalen öppnades kallade en GPU-löjtnant på vakten, 
som naturligtvis hade hört oväsendet inifrån rummet, och jag blev 
inte förvånad över hans fråga: "Ska han skjutas?" Jag tyckte, att det 
dröjde en evighet innan svaret kom: "Njeto". Förhöret fortsatte med 
att jag fick ett selterglas med vodka. Det hade motsatt effekt mot 
den avsedda. Jag kände nämligen hur jag återfick känseln i de frusna 
fingrarna och fötterna, dessutom stärktes mitt mod och jag kunde 
börja från ett gott utgångsläge igen. Tolken fick så småningom dik
tera det så kallade dokumentet, och det gjorde han på sin Stockholms
slang, som även för att vara slang var ytterst dålig. Språket var upp
blandat med ryska ordvändningar, och jag passade på tillfället att 
stava och skriva som ett barn i första eller andra klass. Det var en 
parodi, och som jag förut nämnde tog jag som besättningsmän upp 
våra förnämliga skidlöparstjärnor från 30-talet. Jag förvanskade min 
namnteckning till oigenkännlighet, och jag förstod att dokumentet 
aldrig skulle kunna anses vara acceptabelt. De hade ju tidigare sett 
min riktiga namnteckning på mitt frivilligkontrakt, som de hade tagit, 
men mitt lilla bedrägeri fick inga konsekvenser i fortsättningen, näm
ligen så till vida att detta var sista gången som de försökte få mig att 
skriva under ett dylikt dokument. Klockan var nu sex på morgonen, 
och det hade gått 24 timmar sedan jag hade kommit till Uhtua. Jag 
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kan inte erinra mig hur många slag jag hade mottagit under det natt
liga förhöret. Det är förbjudet i Sovjet att misshandla fångar, och det 
gällde för ryssarna att slå så, att inga blåmärken syntes på den slagne. 
Därför slog de innanför hårfästet, så att alltså håret dolde de bulnader 
och blånader, som uppstod. Jag var litet bekymrad, när jag leddes 
tillbaka till min cell, eftersom konsekvenserna av att jag hade miss
handlats kunde bli, att ryssarna inte skulle våga utväxla mig. Cellen 
var i en låg envånings byggnad med ett mörkt galler för fönstret. En 
snödriva låg inne i rummet, britsen hängde på gångjärn; jag lade mig, 
tänkte några sekunder över min situation men föll i djup sömn. 

Under de närmaste tre veckorna pågick hela tiden intensiva indok
trineringsförsök. Man försökte dessutom att tvinga mig att under
teckna ett flygblad, där det stod att jag fick mycket god mat och 
mycket god behandling. Jag vägrade bestämt, och det var intressant 
att iakttaga att Röda armens officerare inte på långt när var lika 
hårda som GPU-männen, tvärtom fick jag det intrycket, att de re
spekterade en fånge som uppträdde bestämt, även om de inte fick ut 
något resultat av förhören. Jag bedömde då, att jag hade klarat för
hören ganska bra, och jag tror inte heller så här i efter hand, att jag 
kunde ha klarat mig bättre. 

Det kan redan här framhållas, att indoktrineringen byggde på 
vetenskapliga psykologiska grunder. Som framgår av figur 1, männi
skans egenvärde, är en människa så beskaffad, att hon kan nå en viss 
prestationsnivå, och hon vill att omgivningen skall erkänna att hon 
har nått denna nivå. Men en äkta människa skall vara nöjd med att 
anspråksnivån ligger lägre än prestationsnivån. Den individ, som 
kräver att omgivningen skall anse honom stå på högre nivå än den 
faktiska prestationsnivån, är en bluff. Vid hemmafronten var vi besjä
lade av tanken att genom vår insats kunna åstadkomma så stort av
bräck som möjligt för fienden och skada honom så mycket som möj
ligt. Men i min fångenskap kunde jag plötsligt komma på mig med 
att begrunda hur illa jag egentligen handlade, som var ute för att slå 
ihjäl folk. Man hade bl a visat mig ett foto av en rysk familj. Fadern 
var soldat och hade utsatts för vårt anfall mot Märkäjärvi och varit 
nära att sätta livet till. Hans familj hade löpt risken att stå utan famil
jeförsörjare i fortsättningen. Jag fann sålunda plötsligt, att det var 
något fel i det som nu pågick, och jag fick skärpa mig och se upp med 
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Figur I. "En äkta människa skall vara nöjd med att anspr&kmivån ligger lägre än 
prestationsniv&n". 

sådana försök till påverkan i negativ riktning. Metodiken var skicklig 
i sin smygande omärklighet, och den i psykologi obevandrade fån gen 
måste skärpa sin självobservation vid ett sådant här tillfälle. Aven den 
moderna gestaltpsykologiens grunder må beaktas. På figur 2 illustre
ras vissa principer; ett fåtal drifter såsom hunger och törst har här 
skisserats men de är många flera. Djurets driftliv ligger på det animala 
planet, medan människan mottager energierna från ·detta plan och 
sedan sublimerar dem på det andliga planet. Energien sexus t ex på 
det animala planet sublimeras till förälskelse och når det djupandliga 
planet hos människor med hög andlig resning. Ty en än högre grad av 
sublimering är kärleken till alla människor. De sublimerade energierna 
ger upphov till ett vektorfält - motivationens komplexitet (se figur 
2, högra kanten). Huvuddelen av vektorfältet är undandragen indivi
dens medvetande, och endast ett fåtal vektorer passerar medvetandet. 
(fig. 2, nedre hörnet av vektorfältet). Vektorerna finner i regel sitt 
utlopp, men om något hinder möter (se övre kanten av vektorfältet, 

80 



Grunder 

i gestaH ps y koloqien. 

Diuponclll'ja _______ ,--_ ___ � 
r1dnet 

Andliqa 
rlane1 

Animata 

I 

I 

-,----,----____,,,_---1-c--"·---� I 
I 
I 
I 

planel ---.1<----i!r--.... , .. ___ -,,._...,,,_..., 
Hu"'J"' Torsl Elimi• Sexus �<>eial 

r'\f!r'it'HJ l��r.s.:åv• 

Motivalionens 
kompltixi le¼ 

Fig11r 2. Några viktiga principer i den moderna gestaltpsykologien. 

figur 2) böjer de av och söker utlopp på annat håll; en avreaktion 
äger rum, som kan ta formen av t ex ett till synes omotiverat vredes
utbrott. Däremot kan ett motstånd, som aktiveras genom tryck ut
ifrån endast nå en viss gräns. Om trycket ökas mer än individen kan 
motstå, blir konsekvensen förr eller senare en neuros eller någon form 
av trauma. Behandlingsmetodiken vid indoktrinering synes vara helt 
inriktad på den större delen av vektorfältet, alltså den del, som är 
undandragen individens medvetande. En indoktrinering av det slaget 
pågick under hela min fångenskap. 

Efter tre veckors vistelse i ensam cell i Uhtua fördes jag vidare till 
i första hand Kem, där jag stannade en vecka. Det som då var mest 
aktuellt för mig, var att få kontakt med andra fångar för att få fram 
ett meddelande om att jag var vid liv och i rysk fångenskap. Det var 
närmast med tanke på misshandeln, som jag nämnde ovan. 

Jag kom så småningom till Petrosa vodsk, där fångarna inhystes i 
ångbåtsstationen vid Onegasjön, och där fick jag äntligen kontakt 
med ett antal finska fångar, ungefär 30 stycken. Här hade vi möjlig
het att tala med dem som kunde engelska, och nu tändes en liten hop
pets stråle. En olustig känsla av osäkerhet och brist på rättrådighet 
hade förmedlats genom befolkningens skräck för myndighetspersoner 
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i allmänhet och GPU-personal i synnerhet, men vi kunde förnimma 
en viss trygghetskänsla i det större kollektivet av fångar. Efter en tid 
fördes Hngarna vidare in i Sovjet och hamnade i ett större fångläger 
utanför Vologda vid namn Grasovjets Monastir, ett före detta nunne
kloster. Där fick vi kontakt med ytterligare ungefär 300 fångar, och 
nu kunde vi vara säkra på att det alltid skulle finnas någon som kunde 
förmedla nyheten till hemlandet om att vi var vid liv. Undernäringen 
hade gett till resultat, att benpiporna ville skära ut genom huden, och 
det var med yttersta försiktighet vi fick lägga oss på britsen. Det 
gällde att krypa på händer och tåspetsar för att inte nudda plankorna 
med knäna eller en benpipa. Kroppsvikten var nu närmare hälften av 
den normala, och om man såg sig i en spegel, så kunde man räkna 
tänderna genom kinderna. Situationen krävde att vi rörde oss så litet 
och långsamt som möjligt och helst att vi satt så ofta vi kom åt. 
fjorton dagars karantän isolerades officerarna och fick överhuvud
taget inte någon kontakt med folket i övrigt. De upprepade förhören 
på varierande tider på dygnet, inte minst nattetid, var irriterande för 
att inte säga upprivande. 

Efter vapenstilleståndet den 13 mars framkom det att Stalins hej
dukar var ute i spionvärvningssyfte. Vid ett förhör ställdes bl a annat 
den frågan, vad Mannerheim skulle säga, när jag återvände och hade 
förstört ett av hans dyrbara krigsflygplan. Jag tänkte naturligtvis, att 
det sannerligen inte var någonting som f örhörsledaren skulle lägga 
sig i. I det här sammanhanget bör sägas, att vi tidigare vid ångbåts
stationen Onega hade sett hur SB:2:or hade lyft för att med sin 
därvbringande last flyga in över Finland. I all min vanmäktighet 
kom jag då på tanken, att man skulle kunna göra åtminstone något 
mot detta Stalin-system, då man kom hem till Sverige: tänk om man 
kunde locka ryssarna att tro att man vore ett lämpligt ämne till spion 
för Sovjet! Det var kanske en förflugen tanke, men vid det här för
höret, som jag nyss nämnde, hade jag tydligen fått en chans. Men när 
jag återkom till förläggningen träffade jag en fånge, som talade om 
för mig att han hade blivit utsatt för värvningsförsök. När jag fick 
höra detta, förstod jag att jag hade försatt min chans. Då kom en 
vakt och hämtade min kamrat, och jag bedömde att jag hade en liten 
möjlighet att i alla fall få ryssarna att förnya sitt försök att värva 
mig. Jag gick bredvid min kamrat i hallen, pekade ut genom fönstret 
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och låtsades tala om vädret, men gav honom snabbt uppgift om vad 
han skulle berätta om mig om mitt namn kom på tal. Han skulle 
framhålla, hur jag umgicks med mina kamrater i Ostersund, att alla 
mina kamrater var adelsmän och förmögna och att jag var ofrälse och 
fattig, vidare att jag var begiven på sprit och att jag överhuvud taget 
var en degenererad människa. Det såg ut att lyckas bra. Jag blev näm
ligen så småningom kallad till ett förhör, och då visade det sig tydligt 
att ryssarna hade nappat på betet och till och med svalt det. Jag fick 
en skiva vitt bröd hur kan en vit brödskiva smaka så fantastiskt 
gott! - och inte nog med det: jag fick också ett stycke rökt skinka 
på brödet. Under det samtal, som följde framhölls det, att "schved
skij kerol nje charascho", dvs det var ett angrepp mot symbolen för 
Sveriges frihet, för dess konung och dess fana. Jag var en ganska dålig 
skådespelare, och i varje fall kunde inte reagera på annat sätt än en 
svensk officer gör vid sådant tal. Då jag lämnade förhörsrummet 
kände jag mig nöjd med resultatet. Jag visste inte då, att jag längre 
fram skulle bli utsatt för ett grymt och brutalt hjärntvättningsförsök. 
Jag tänkte endast på att det nu hade öppnats en möjlighet för mig att 
efter en eventuell hemkomst få tillfälle att hämnas· den föga gentle
mannamässiga behandling, som jag hade utsatts för i Uhtua. 

En vacker dag i början av april hämtades jag plötsligt från lägret 
och fördes till Moskva i sällskap av en GPU-löjtnant i uniform och 
en civilklädd herre. Denne bar slips, vilket normalt endast höga funk
tionärer gjorde. Genom försiktiga frågor försökte jag indirekt få 
klarhet i vad som skulle hända men möttes endast av tystnad. Vak
terna var vänliga mot mig, och jag fick t o m  ett par Marie-kex, som 
smakade underbart gott. Vid framkomsten till järnvägsstationen i 
Moskva fördes jag upp i övre våningen i en stationsbyggnad och där 
vidtog en väntan fram till klockan tio-halv elva på kvällen. Upp
repade telefonsamtal under två timmars tid gav inget resultat förrän 
omkring halv elva. Jag fördes då skyndsamt ner, men kom inte ut på 
gatan, som jag hade väntat mig utan i en liten inhägnad, omgärdad 
av ungefär fem meter höga plank, spetsade upptill, spåntade och för
sedda med taggtråd. I den svaga belysningen såg jag en stor, mörk
grön bil, som såg ut som en brödbil. Den hade en trappa baktill, som 
jag fick gå uppför och in genom bakdörren. Jag kom in i en mycket 
smal gång, upplyst av en lampa. Jag greps av en vag känsla av cell-
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Bild 2. F!/ngbilen, vilken för/. fördes från jiimviigsstationen till Lj11blja11kafiingelsct. 



skräck i detta faktiskt mycket trånga utrymme. Till min förvåning 
fann jag att sju små boxar var inbyggda på vardera sidan av gången. 

En sådan box öppnades för mig. Den var knappt en meter hög och 
ett par decimeter djup - i den skulle jag då placeras! Man försökte 
trycka in mig i den, men det gick inte. Jag fick sätta mig i ett slags 
Z-ställning. Den enda bekvämlighet som fanns därinne var en tums
tjock list på en par decimeters höjd över golvet. Fången kunde stöda
höftbenskammen mot denna list, så att han inte sjönk ihop och fick
kramp i benen. Jag undrade vad som var i görningen, vad som var
meningen - man försökte pressa in mig i detta utrymme. - "det är
ju horribelt, otänkbart", tänkte jag. Efter tio minuters fruktlösa för
sök tycktes personalen ge upp, och jag fann att jag satt rätt förnöj
sam därinne, belåten över att de hade misslyckats. Slutligen kunde de
dock med hjälp av en tving, eller vad det nu var, stänga dörren och
låsa den med ett hänglås.

Det gick inte att andas. Jag kände hur jag började gripas av panik, 
jag tyckte att ett absolut kolsvart mörker närmade sig snett uppifrån 
vänster, jag hörde hur motorerna surrade, väggarna verkade vara 
isolerade, jag var lämnad åt mig själv och detta absoluta mörker 
tycktes alltmer närma sig mitt huvud - når det huvudet så kommer 
min hjärna att explodera. Genom korta flämtningar kunde jag hålla 
andningen i gång, och jag tänkte plötsligt skarpt på hur god min 
belägenhet faktiskt var, det var ju tomt i de andra boxarna, i varje 
fall hörde jag ingenting, det var inte en massa människor som ylade 
och skrek, det var inte på stäppen sommartid med 50 grader varmt 
utan här var svalt och lugnt, det var skönt. Till min förvåning obser
verade jag hur mörkret avlägsnade sig åt samma håll, varifrån det 
hade kommit. Jag försökte förgäves dra en djup suck av lättnad. Jag 
kunde inte dra in tillräckligt med luft - paniken började närma sig 
igen, men inte med samma styrka. Jag tog snabbt min erfarenhet i 
tjänst, tog fram min klocka och började i huvudet rita en karta över 
färdvägen. Fordonet hade tydligen stannat vid en grind, därefter 
hade det fortsatt, stannat och på nytt efter en fem-sex sekunder. 
Klockan var nu ungefär halv elva, när bilen startade igen. Färden 
gick över vad som verkade vara en bro över en kanal. Jag tecknade 
denna till minnes på min "karta". Bilen fortsatte och kom fram till en 
gatukorsning, svängde till vänster - och på detta sätt fortsatte jag 
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att rita min karta. Slutligen tycktes vi ha nått destinationsorten och 
när klockan var tjugo minuter i elva på kvällen, var resan definitivt 
slut, sedan vi hade passerat fem portar, som hade slutits bakom oss 
med en dov, metallisk klang. När dörren till boxen äntligen öppnades 
och jag steg ur, tittade vakterna mycket förvånade på mig. Jag visste 
inte då, att det normala skulle ha varit, att de hade funnit en med
vetslös person, som likt ett kolli skulle ha burits in i Ljubljankafäng
elset. Jag fördes in i en undersökningscell, dit en GPU-kapten och en 
kvinnlig läkare i vit rock anlände och sade "charoscho", låste och 
gick. Min tanke var, att något misstag hade begåtts, att en förväxling 
hade ägt rum: en sådan här transport erbjuds väl knappast en krigs
fånge, möjligen en landsförrädare. 

Jag visste inte då, att jag hade genomgått en hjärntvättprocedur, 
som jag dessbättre hade lyckats klara av. Jag visste självfallet ej hel
ler, att behandlingsmetoden var rent vetenskapligt upplagd. Den ryske 
nervfysiologen och nobelpristagaren Pavlov hade en gång av tsaren 
fått ett laboratorium för experiment med hundar. Byggnadens kon
struktion var baserad på absolut ljudisolering. I nedervåningen var 
inrymda fyra experimentlokaler, i tredje likaså fyra, medan i mellan
våningen hydraulisk och annan apparatur var placerad. En dag inträf
fade en händelse, som kom Pavlov att utföra en rad helt nya försök. 
Neva steg över sina bräddar och Pavlov larmades till laboratoriet. 
Han fann, att vattnet hade stigit i försöksrummen, där hundarna stod 
fastkedjade. De greps av skräck, och Pavlov iakttog en del detaljer, 
som inspirerade honom till nya försök. Han fann snart att man inte 
kan skrämma en hund till mer än en viss gräns, därefter slås strömmen 
av impulser utifrån av - en skyddshämning. Pavlov kallar detta för 
det transmarginala skedet. Hans fortsatta undersökningar visade att 
detta skede kunde indelas i tre faser: den ekvivalenta, den paradoxala 
och den ultraparadoxala. I den ekvivalenta fasen inträder hjärnan i en 
sådan status, att en människa t ex skulle vara lika glad om hon vann 
10.000 som 10 kronor på ett lotteri, i den paradoxala fasen skulle 
denna människa bli gladare för tian. I Pavlovs försök visades slut
ligen, att en hund i den ultraparadoxala fasen föll i coma, stupor. 
Om den var välnärd och fysiskt stark vaknade den upp efter två eller 
tre timmar, medan en utmärglad hund kunde ligga i coma i två till 
tre dagar. Det märkliga var, att då hunden vaknade, kastade den sig 
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Figur 3. Skissen visar principerna för den hjärntvättprocedur, som förf. 
utsattes för. 

över husse och högg honom, medan den slickade den som den förut 
hade nafsat efter. Detta beteendemönster var fixerat hos hunden i 
ända upp till två år. På figur 3 har jag försökt skissera skeendet vad 
beträffar mig. GPU hade tydligen ansett, att det var av behovet på
kallat att applicera denna metodik under transporten från järnvägs
stationen, eftersom jag uppenbarligen hade visat för stor fosterlands
kärlek. Konsekvensen skulle alltså för min del ha blivit - om expe
rimentet hade fullföljts - att jag under två års tid skulle ha varit 
deras man i Sverige. Jag hade all anledning att vara tacksam för det 
goda öde som hade hjälpt mig genom persen. 

Nu satt jag emellertid vid fullt medvetande i undersökningscellen, 
och efter en grundlig och bokstavlig kroppsundersökning fördes jag 
till en annan cell. Jag måste tillstå, att hela mitt jag ropade efter en 
förklaring - vad var meningen, vad var avsikten, vad var det som 
pågick? Men när jag gick av och an där i cellen erinrade jag mig 
plötsligt en erfarenhet från vistelsen i Uhtua. Där hade jag en dag 
fått meddelande om att jag skulle hämtas för att komma till Lenin-
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grad, där jag skulle sättas i något arbete. Två dagar gick, ingenting 
hände, tre dagar gick och jag började bli orolig, och jag frågade mig 
själv, vad det var fråga om, varför hämtas jag inte, varför reser jag 
inte till Leningrad - vad beror det på? Dagarna gick, de blev veckor, 
och när jag slutligen efter tre veckor äntligen fördes därifrån - vad 
hade då hänt? Ingenting! Jag hade oroat mig fullständigt i onödan. 
Nu i Ljubljankafängelset insåg jag att jag måste skärpa min uppmärk
samhet. Min tanke - kanske mer intuitiv än medveten - var• föl
jande: jag fick inte gå och önska att någon kommer och talar om vad 
som skall hända och vad det är fråga om; det är bättre att intala sig 
att jag vill vara i fred, jag vill vila här i minst en vecka, jag vill ha 
lugn och ro, inget spring, jag vill vara i fred, inga som kommer och 
pratar med mig, jag vill ha lugn och ro i cellen. På detta sätt höll jag 
på i nästan en timme. Efter ett par timmar kom en GPU-löjtnant och 
upplyste mig om att en tolk skulle komma dagen därpå. Det var deras 
uttryckssätt för att få information. "Da da", svarade jag, det var nog 
allright, men jag visste vad jag nu hade bestämt mig för. Dagen därpå 
kom mycket riktigt ingen tolk, men det gjorde mig ingenting, andra 
dagens morgon hände heller ingenting, och man kan tänka vilket oros
läge jag skulle ha befunnit mig i, om jag inte hade gett mig själv en 
injektion, och faktiskt var det ganska lustigt, att när på andra dagens 
kväll en GPU-löjtnant kommer in och säger åt mig att jag skall göra 
mig i ordning och följa med, då kände jag hur jag tyckte att de kom 
alldeles för tidigt, och jag kunde inte annat än le invärtes åt den g;da 
effekt, som min självsuggestion första kvällen hade givit. Cellen var i 
och för sig mycket besvärande att vistas i - ett ständigt starkt ljus
sken från en 500-wattslampa, kala, vita väggar, inget fönster, bara en 
liten ventilationslucka högst upp och ett så kallat vargöga i dörrhålet. 
Om man frågade vad klockan var, svarades bara: "Ni nada - det 
behöver ni inte veta". Allting var isolerat, man var fullkomligt ut
lämnad på nåd och onåd. 

På andra dagens kväll fördes jag till en stor byggnad av två fång
vaktare, den ene gick framför och den andre bakom mig. Jag fick 
gå med händerna på ryggen som en straff ånge. Efter en rad forma
liteter, expeditionsförfaranden o s v  kom vi in i byggnaden och gick 
upp till sjätte våningen. Vid varje våning gjorde den främre fång
vaktaren halt och kontrollerade, att ingen befann sig i korridoren. 
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Vi kom slutligen fram till en dörr med beteckningen 1027, där jag 
blev utkvitterad av en civil man, dörren stängdes och vi var ensamma. 
Han riktade en stark lampa mot mitt ansikte och började ställa frågor. 
"Varför har ni förts hit, tror ni?" Jag kunde ju inte svara annat än 
att jag trodde att det var aktuellt med fångutväxling, eftersom vapen
stillestånd hade slutits. Svaret blev: "Sovjet är stort, mycket stort, 
vi är inte rädda för er, men om vi släpper er, vad är det då som hind
rar, att ni möter upp på någon annan front mot oss? För övrigt är det 
ingen som vet att ni finns, skulle någon känna till att ni är vid liv, 
så är det ingen som vet var ni befinner er. Sovjet är stort, Sibirien är 
stort." Jag kände mig långt ifrån uppiggad av samtalet. Förhörs
ledaren avslutade det med att säga: "Vi vet inte hur vi skall kunna 
släppa er." Han talade engelska och sade till sist: "Have you any 
good idea how to get exchanged as a warprisoner ?" "Nej", svarade 
jag, "det har jag inte." "Well, think it over. Good night." Jag utkvit
terades igen av fångvaktarna och fördes tillbaka samma väg. När vi 
kom ner till min cell, var den stängd, så jag fick en annan cell som 
hade nummer 13. Den var väsentligt mindre än den första. Om jag 
stod och lutade axeln mot ena långväggen, så kunde jag lägga hand
flatan i den motsatta. Cellen var så kort, att endast britsen fick rum 
längs dess sida, och när jag skulle taga några steg, stötte jag alltid 
axeln i väggen när jag vände. 

Situationen var mycket dyster, men hur det var så ryckte jag upp 
mig. Jag sade till mig själv, att jag skulle lösa det här problemet direkt 
och inte ligga och tänka på det. Varför inte säga till ryssarna att de 
får sticka hål på trumhinnorna på mig, så att jag inte kan flyga mer 
•- då vore ju det problemet ur världen för ryssarnas del. Därefter 
kom jag ihåg) hur jag en gång i Uhtua hade gått i mina tankar och 
föreställt mig hur jag hade tagit min bil ur garaget, jag hade lastat den 
med en säck socker socker fick jag ju knappast jag hade lastat 
i en drittel med smör smör och fett fick jag överhuvud taget inte 
jag lastade i allt som jag inte fick som fånge: kaffe, cigarretter m m
och sedan körde jag ut från Frösön över Rö dön och bort till fjällen. 

Där tog jag fram mitt tält och lade mig under öppen himmel. När 
jag var i Uhtua hade jag förebrått mig själv för sådana här tankar: 
hur kunde jag gå och tänka på saker, som jag inte kunde få? Jag 
måste inse att jag är i en allvarlig situation) och då går det inte an att 
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tänka på det här sättet. Jag visste inte då, hur fel jag hade. När jag 
nu var i Ljubljanka kom jag plötsligt på hur jag skulle pigga upp 
mig. Så när jag nu var klar med vad jag skulle meddela förhörsledaren 
om min syn på problemet, så tog jag i tankarna fram den kära gamla 
bilen igen, och jag blev lika uppiggad som vem som helst, som håller 
på att planera en semesterresa med alla dess detaljer. När en timme 
gått jag antog att det var en timme, klockan hade man tagit ifrån 
mig lade jag mig på britsen och föll direkt i en djup slummer. 

Det dröjde dock inte länge förrän någon var och ruskade i mig 
och talade om att det var förbjudet att ligga med händerna under 
filten. Jag blev naturligtvis förtretad över detta, men jag somnade 
om, väcktes på nytt efter vad jag trodde var en kvarts timme, och 
fick samma besked. Jag tänkte, att jag i alla fall inte kunde veta hur 
jag placerar händerna när jag sover, men så slog det mig, att man gick 
efter något slags metodik, som jag måste bemöta på något sätt. När 
,jag blev väckt för tredje gången, intalade jag mig själv, att "det var 
en dålig ordning på det här stället, här kommer de och väcker mig 
fem minuter för sent, det har ju gått tjugo minuter, vad är det för 
ordning på det här bygget, ska det aldrig bli någon riktig fason", och 
jag kände, hur jag liksom tog befälet över mina fångvaktare nu 
var det ju jag som bestämde. Det var en underbar lättnad, och sedan 
sov jag fantastiskt gott mellan varje väckning och blev inte det minsta 
nedbruten av denna behandling. Hur jag nu än lyckades muntra upp 
mig med alla små knep och finter, så måste jag ändå i ärlighetens 
/namn tillstå, att min fysiska status helt enkelt var förfärande dålig, 
men min psykiska var ganska bra. Den mest underbara tanke som 
kunde formas i min hjärna var den, att en vacker sommardag få ligga 
hemma i Västergötland under en björk och ha alla sina anhöriga om
kring sig och kunna säga adjö till dem innan jag lämnade det jordiska. 
Det kändes så olustigt att tänka sig att bli skjuten här ute, och att 
luggslitna och lusiga hundar skulle gå och slita i kroppen och inälvor
na - det var faktiskt riktigt olustigt att tänka sig. 

Nästa dag, jag skulle tro att det var vid femtiden, blev jag ånyo 
hämtad och hamnade uppe hos förhörsledaren. Den första fråga, som 
han ställde mig var: "Well, how did you sleep tonight?" Och jag 
svarade sanningsenligt: "Thank you, very fine." "Aha", blev hans 
svar. Han visste bättre, han visste, att konsekvensen av dessa väck-
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ningar är att fångarna blir ännu mer nedbrutna vid uppvaknande på 
morgonen än vid sänggåendet på kvällen. Efter ytterligare några 
dagar följde ett mer tafatt vänligt bemötande och jag fördes t o m
ut från Moskva till en byggnad, som jag bedömde låg ungefär tre 
mil utanför staden. Där fick jag faktiskt mat, och jag blev tillfrågad 
om jag först ville bada, sova eller äta. Jag kan än i dag inte glömma, 
hur dum jag tyckte frågan var. En utsvulten människa kan bara tänka 
på mat. Jag var som en utsvulten varg, och jag kunde ha kastat mig 
över matbordet och slukat allt som fanns där. I mitt nya fängelse 
lämnades jag tillsammans med en civilklädd man. Han hade ett 
svenskt utseende, var lång och kraftig och talade engelska. Under de 
två dygn, som jag var i detta hus, var han i mitt sällskap. Jag tyckte 
synd om honom på nätterna, där han låg och hade sina revolvrar i 
lakanen. Han sov ju inte så gott som jag. Byggnaden var självfallet 
omgiven av en palissad och bevakades av välbeväpnade vakter. 

Förhörsledaren från Ljubljankafängelset kom då och då på besök, 
och det visade sig snart att ryssarna - eller rättare sagt GPU - hade 
nappat på det bete, som jag hade lagt ut i fånglägret i Grasovjets 
Monastir. Det slutade med att jag en kväll på diktamen fick skriva 
ner en åtta sidor lång förklaring, enligt vilken jag lovade att bli deras 
man, och att jag, när jag kom hem till Sverige, dels skulle anmäla min 
återkomst till Sverige, dels att jag skulle söka kontakt. Anmälan skulle 
tillgå så, att jag skrev till ambassaden och bad att få frimärken, som 
hade utgivits med anledning av hundraårsminnet av Tjaikovskijs 
födelse och i brevet skulle jag som mitt namn och min adress ange 
Erik Sandström; jag skulle slå i telefonkatalogen, Stockholms- eller 
Göteborgsdelen, leta fram någon Erik Sandström och ta hans adress. 
Någon Erik Sandström finns det alltid. Jag skulle sedan få ett svar, 
som skulle skickas till mitt föräldrahem i Timmersdala, inte till flyg
flottiljen, eftersom det kunde väcka misstankar. Den direkta kontak
ten skulle tas på Skansen i Stockholm. Jag skulle befinna mig utanför 
Seglora kyrka den första eller den näst sista söndagen i juni. Jag 
skulle vara klädd i cap, ha ett nummer av Life under armen och ett 
nummer av Svenska Dagbladet i fickan och en stor cigarr i munnen. 

Klockan 1800 var tidpunkten, och då skulle en man komma fram och 
tilltala mig på tyska, engelska, franska eller svenska och säga: "Har 
ni varit i gudstjänsten?", varpå jag skulle svara: "Nej, dit går jag 
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bara på fredagarna." Vi skulle sedan sätta oss på en bänk och pratas 
vid, och därefter skulle jag erhålla en summa av 2000 kronor i ett 
kuvert, som var instoppat i den andres exemplar av Svenska Dag
bladet - vi skulle alltså förväxla våra tidningar, när vi skildes åt. 

Jag skulle vara noggrann med att ha skakat av mig min egen säker
hetskontroll, och om jag inte kunde komma i juni, så skulle jag fort
sätta med första resp näst sista söndagen i juli o s v, men jag skulle 
hela tiden vara säker på att jag inte skuggades av någon säkerhets
polis. Dokumentet avslutades med följande ord: "Därest jag inte upp
fyller detta kontrakt, så kommer jag att straffas efter Sovjetunionens 
lagar." Förhörsledaren som gick bakom min rygg och dikterade obser
verade mig nog inte så noggrant. Hade han gjort det, så hade han 
funnit, att jag rodnade av förtrytelse; jag kände hur jag blev varm 
runt nacken, men han märkte som tur var ingenting. Så småningom 
gick han in till en högre chef, tydligen för att avlägga rapport, och 
jag fick följa med. Jag utsattes där för en serie frågor av chefen. Han 
var civilklädd och verkade mycket vänlig. Han sade, att jag nu hade 
åtagit mig en uppgift, men att det kunde hända att jag ångrade mig; 
det vore inte nödvändigt att jag verkligen gjorde vad som står i för
klaringen "utan vi kan stryka ett streck över alltsammans. Ni kom
mer nämligen att få samma behandling som alla andra fångar, det 
kommer inte att märkas någon skillnad, och det är ju helt och hållet 
i ert eget intresse." "Ja, det förstår jag", svarade jag, men när jag 
tänkte på den behandling jag hade blivit utsatt för i Uhtua, så hyste 
jag ingen tvekan om att fortsätta den linje, som jag hade bestämt mig 
för att följa. Jag svarade honom: "Det är klart att jag skall fullfölja 
det här." Så småningom fick jag lämna Ljubljanka i sällskap med en 
GPU-kapten i flygets mörkblå uniform. Vi anträdde resan per järn
väg till Leningrad, där jag hamnade i ett stort men tomt fångläger. 

Redan dagen därpå blev jag emellertid transporterad tillbaka igen. 

Jag blev placerad på ett sjukhus i Borovitsch - jag skulle väl förstås 
få litet hull på mina magra benpipor, innan jag sändes till hemlandet. 

Så fraktades jag fram igen tillsammans med ett åttiotal finska kon
valescenter. Vi kom ända fram till Viborg, men när tåget skulle avgå, 
fick jag stiga av och fördes för andra gången in i Sovjet igen, men den 
10 maj slog befrielsens timme. Det är klart, att det var nervpressande 
att på detta sätt skjutsas fram och tillbaka, men jag hade bestämt mig 
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Figur 4. Nervfysiologisk funktion. 

för att inte göra mig några illusioner, utan först när jag stod med 
båda fötterna på finsk mark skulle jag känna mig säker. 

Den absolut mest intressanta erfarenheten från fångenskapen var 
min upptäckt vilken oerhörd tillgång individen har i tankekraften, 
nota bene om den brukas på rätt sätt. Under den process, som hade 
avsetts att vara nedbrytande och genom vilken jag skulle tvingas att 
tänka negativt, beakta svårigheterna i min belägenhet, det dystra i 
situationen o s v, skulle tankekraf ten förr eller senare bryta ner det 
psykiska motståndet. Jag fick en vision av att GPU-männen arbetade 
efter ett schema - behandlingsmetod nummer ett minskar så och så 
mycket av individens motståndskraft, därefter appliceras metod num
mer två, som innebär ytterligare en minskning, behandlingsmetod 
nummer tre, fyra och fem medför att resistensen helt upphör. För att 
de snabbt skulle nå ett resultat, blev jag isolerad, jag hade ingenting 
att läsa, ingen att tala med, ingen sysselsättning, jag var hänvisad en
bart till mig själv. Det är lätt att tmder sådana förhållanden börja 
tänka negativt. Men av en ren tillfällighet hade jag lyckats bemöta 
dessa metoder. Det är ju allmänt bekant att eremiten drar sig undan 
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frivilligt just för att tänka pos1t1vt. Figur 4 illustrerar detta. D;ir 
jämförs en individ med en bil. Bilens chassi motsvarar människokrop
pen, ackumulatorn den mentala styrkan, generatorn tanke. Tekni
ken, som har utformats i generatorn, kan sägas symbolisera viljekraf
ten, som skall leda tankarna i rätt riktning. En bil med utslitet batteri 
kan inte fungera. I mitt fall gällde det för GPU att sätta den psykiska 
styrkan ur funktion. Jag fick en känsla av att de försökte dra ner 
varvet på generatorn, så att den gav mycket liten laddning, ja t o m  
att få generatorn att gå baklänges, så att batteriet snabbt laddades ur. 

En enda timmes lektion i nervfysiologiska funktioner skulle ha varit 
av ovärderlig hjälp och nytta för mig under fångenskapen. Nu anser 
jag visserligen, att jag klarade mig efter omständigheterna relativt 
hyggligt, men jag famlade trots allt ganska mycket i mitt sökande 
efter en lämplig motståndslinje. 

Följden blev givetvis en psykisk överansträngning och några år 
efter hemkomsten uppsökte jag en nervläkare. Jag hade nämligen 
upptäckt, att det mesta i livet var mig fullkomligt likgiltigt. När jag 
kom till Frösön, hade jag som vanligt stannat till vid Frösö kyrka för 
att beundra den hänförande utsikten och de vackra färgerna över 
Västfjället och Drommen, men hur det nu var - jag stod där vid 
kyrkan och såg fjällen, som var svarta, himlen var orange, där var 
grönt, blått men ingen resonans hos mig. Skönheten lämnade mig 
oberörd. Hade en lastbil kommit och kört över mig, så hade det varit 
mig totalt likgiltigt. Jag misskötte inte tjänsten på något sätt, jag 
landade mina flygplan som vanligt, skötte alla detaljer, men jag 

gjorde det oengagerat. Jag måste intala mig, att jag i alla fall hade en 
gammal mamma, som skulle bli ledsen, om jag dog eller skadades. 
Jag fick tvinga mig att inte tänka på de här sakerna, utan att jag 
skulle ta saker och ting så enkelt som möjligt. Det var otroligt svårt 
att vara ensam. Jag dröjde mig kvar som siste man vid varje mässfest, 
det var kusligt att komma hem ensam till sin ungkarlslya, och sitta 
där mol allena. Jag berättade för nervläkaren om bakgrunden till allt 
detta, och han sade att jag inte kunde bli fri från det över en week
end, utan att det kunde ta fem år eller tio år. Jag vet exakt när det 
hände: det var den 14 september 1949, alltså efter nio år. Då hade jag 
i drömmen varit den som i Ljubljankafängelset hade en pistol och 
kunde skjuta ner mina motståndare. Det är första och överhuvud 
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taget enda gången som jag har drömt om att jag har tagit livet av en 
människa. 

Stalinsystemets terror över en rättslös och skräckslagen befolkning 
hade gjort ett skakande intryck på mig. Det systemet var inte lämp
ligt för export till Sverige. Det fanns ingen tillstymmelse av kommu
nism i ordets rätta bemärkelse i det landet. Stalin var bolsjevik, han 
hade genomfört sin bolsjevism. 

Det underrättelsearbete, som jag hade lovat att utföra för Sovjets 
räkning blev naturligtvis inte av. Jag spelade visserligen min roll och 
jag hade meddelat vederbörande svenska myndigheter allt om mina 
upplevelser i Sovjet. På detta sätt kunde jag medverka till att bl a 
spionaget mot Kalixlinjen uppdagades, vilket är närmare beskrivet i 
"Polisen lägger pussel", en bok som kom ut i Sverige på femtiotalet. 
En annan - och obehagligare följd av min tid som fånge i Sovjet 
var, att jag under min återstående tjänstgöringstid betraktades som 
något av en säkerhetsrisk, vilket för mig och min familj medfört en 
del tråkigheter - men det är en annan historia. 
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Summary 

In this article the author tells of his experiences as a prisoner of war in the 
Sovjet Union <luring winter and spring of 1940. 

He was a lieutenant of the Swedish Royal Air Force and took part in the war 
between Finland and the Sovjet Union (Nov 1939-March 1940). In the middle 
df J anuary 1940, af ter his aircraft had run into another plane, he had to 
parachute and landed behind the Russian lines. 

He was soon taken prisoner and brought to the Ljublankaprison in Moskow. 

During his captivity he was constantly put under torture and was brain-washed. 
His story in these respects does not differ from many others of the same subject. 
He decribes how the Russians (GPU) systematically tried to break his physical 
power of resistance. His weight of body was clown to half of normal. Simul
taneously they tried to convert him into a true communist. This attempt was 
unsuccesful because, according to the author, he succeeded apparently quite 
inmintively, in finding out and overcome the methodics. In the end he was 

requ'isted to act as a Russian spy in Sweden after his return. He pretended to 
agree, out of fear of being more tortured or of not being allowed to return to 
Sweden. He was finaly released in May 1940, two months after the armistice 
between Finland and the Sovjet Union had bcen concluded. As soon as he was 
back home, he told the Swedish authorities of his experiences and his being 
recruited as a spy. Under control of the Swedish security organization he then 
contributed to the detection and arrest of a Sovjet spyring in Sweden. Once at 
home he soon recowered his physical strength, but psycologically he was not 
balanced until more than 9 years had elapsed. 

One of his conclusions is that a prisoner of war, who has some knowledge of 

psychology, especially the functions of nerve physiology, is better equipped to 
sustain brain-washing. A prisoner of war, who is treated like the author was, 
must, if he had no knowledge of psychology, increase his selfcontrol and 
selfobservation considerably. 
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FORSKNING OCH INDUSTRI -

TVÅ STRATEGISKA GRUNDELEMENT 

Av B. VON VEGESACK 

I krig har vapnens kvalitet haft ett stort, ofta avgörande infly
tande på stridernas utgång. Den av de stridande, som ägt den bästa 
vapenutrustningen, har alltid haft ett stort försteg framför den vapen
telmiskt efterblivne. Så var fallet redan när strid utkämpades som 
envig mellan kämpar. I dag är förhållandet än mer uppenbart. 

Förutsättningarna för att få fram ett gott vapen är tre. Först måste 
man ha en ide om hur vapnet skall se ut. Sedan måste man ha resur
ser att utveckla och tillverka det. Slutligen måste det kunna brukas 
på ett riktigt sätt. Forskning, industri och krigsmakt har direkt an
knytning till dessa tre förutsättningar. 

Forskning har ofta varit och är alltjämt vanligen det första steget 
mot en vapenkonstruktion. Redan när stenåldersmannen satte skaft 
på en sten och fick den första stenyxan var denna handling frukten av 
en tankeverksamhet, som till sin art är besläktad med forskning. Erf a
renheten visar att många av historiens erkänt stora vetenskapsmän 
varit idegivare också till vapen. Vetenskapen av i dag har emellertid 
fått ett större omfång. Den tar i anspråk stora personella resurser och 
bygger på resultat från laboratorier och experiment. Vetenskapen i 
denna moderna mening har kommit att i stor utsträckning engagera 
sig i militära frågor först i samband med de två världskrigen. Syste
matiserad militär forskningsverksamhet är således av sent datum. 

Ordet "vapen" är icke längre det täckande ordet för vad som här 
avses. I en modern krigsmakt tas i anspråk en stor mängd tekniska 
hjälpmedel av skilda slag, såsom kommunikationsmedel av mångskif
tande typer, radar och radio m m  � som inte är vapen men har lika 
stor betydelse som dessa - samt luft-, mark- och sjöstridsmedel, som 
innefattar komplicerade vapensystem> sammansatta av en hel serie av 
samverkande funktioner. Ett markrobotsystem består t e  inte bara av 
själva roboten utan även av ett spaningssystem, som skall klarlägga 
var målen finns och lämna underlag för beslut om robotens insättan
de, av ett databehandlingssystem, som behandlar sådana förhållanden 
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som bl a har med robotens avfyrande att göra, eventuellt också ett 
övervakningssystem, med vars hjälp robotens bana kan följas och i 
vissa fall korrigeras, av en stridsdel som ger verkan i målet (t e trotyl, 
kärnladdning o s v), samt slutligen av något system för att fastställa 
verkan av roboten. 

Dagens komplicerade vapensystem är många, men de kompletteras 
av vapen med enklare funktion, t e  kanoner, granatkastare, kulsprutor 
och handeldvapen. Ja, t o m  pilbåge och kniv brukas a11tjämt i pa
trullstrider. De många vapensystemen och vapnen är ett karaktä
ristiskt drag för dagens stridskrafter. Ett annat än den stora "volym", 
som alla dessa tekniska hjälpmedel måste ha för att stormaktshärarna 
skall kunna verka. 1\ ven i ett litet land som vårt är den nödvändiga 
mängden krigsmateriel imponerande. 

Industrien är grunden för masstillverkning av vapen och på dagens 
förfinade telmik beror möjligheterna att tillverka de komplicerade 
vapensystemen. Man kan också uttrycka saken så, att industriens möj
ligheter att massproducera vapen har lett till att stridskrafterna har 
kunnat ges den storlek de har i dag, liksom att dagens höga tekniska 
kunnande resulterat i de moderna vapensystemen och i stridsdelar med 
enorm verkan. I en orolig och ond värld har människan begagnat sig 
av och kommer sannolikt också i framtiden att ta i anspråk de resur
ser, som står till förfogande för att hålla sina stridskrafter moderna. 
"Rustningarna" har sin grund i dessa båda förhållanden, behovet av 
dem och möjligheterna att genomföra dem. 

Det finns ingen saklig grund att göra boskillnad mellan civil teknik 
och militär teknik. Båda dessa begrepp är i de flesta fall identiska. 
Människans allmänna kunskapsnivå utgör den grund, på vilken all 
industriell produktion vilar vare sig den är avsedd för det civila livets 
behov eller för militärt bruk. Sålunda utgörs huvuddelen av krigs
maktens transportmedel av civila tåg, bilar, traktorer och fartyg. 
Militära fordon, fartyg och flygplan har utformats genom begag
nandet av "civil" teknik. Ofta kan kanske de militära hjälpmedlen 
synas vara specifika, men granskar man dem närmare visar det sig i 
regel att de konstruktionsmässigt och idemässigt mycket nära hänger 
samman med civila tillämpningsområden av berörd teknik. Undantag 
förekommer givetvis. 
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Att den militära tekniken i avgörande grad bygger på civilt kun
nande utesluter icke att för militärt bruk speciellt anpassad och ut
vecklad teknik också berikar det civila området, I många fall har den 
"militära" tekniken varit banbrytande och vägledande för den "civi
la", som dock rätt snart tagit över utvecklingen. Såsom exempel härpå 
kan anföras följande. 

Trådlös telegrafi och telefoni utvecklades huvudsakligen för militä
ra ändamål under första världskriget, även om den trådlösa överfö
ringstekniken byggde på upptäckter och förarbeten, som gjorts betyd
ligt tidigare. Sitt stora uppsving fick radion emellertid i och med att 
kriget skapade behov av trådlösa förbindelser och därigenom orsakade 
att tekniska och ekonomiska resurser avdelades för detta ändamål. 

Efter krigsslutet blev den militära tekniken det civila samhällets egen
dom och bidrog i hög grad till efterkrigstidens snabba utveckling av 
rundradion och kommunikationsradion. I dagens läge kan man icke 
längre skilja på civil teknik och militär teknik inom detta område, De 
har nära nog fullständigt integrerats. Samma är förhållandet med den 
under andra världskriget utvecklade radarteknik.en, som nu har blivit 
av så vital betydelse för både civila och militära ändamål. Civilflygets 
uppsving har befrämjats av militärflygets utveckling, Första världs
kriget förde flyget från experiment- och kuriositetsstadiet till en kom
mersiell teknik, och andra världskrigets tekniska utveckling möjlig
gjorde det moderna trafikflyget, Den relativt snabba frammarschen 
inom atomkraftens område, som vi nu bevittnar, hade icke kommit 
så tidigt om ej enorma vetenskapliga resurser under och efter andra 
världskriget hade satts in på uppgiften att konstruera och framställa 
atombomber. 

Militär och civil teknik bygger således på samma grundkunnande. 

Det är emellertid givet att omständigheterna under vissa perioder kan 
ge den civila tekniken gynnsammare utvecklingsmö jligheter, medan 
i sällsynta fall, såsom efter andra världskriget, miljön är särskilt gynn
sam för militär forskning och utveckling. Dagens rymdfarkoster hade 
t e  sannolikt inte experimenterats fram så snabbt om inte den militära 
robottekniken skapat ett specifikt kunnande på detta område och 
militära tillämpningar skymtat i bakgrunden, Den politiska prestigens 
roll bör också observeras i dessa sammanhang. 
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FORSKNING 

Historik 

Man brukar skilja på fri forskning och målbunden forskning. Grän
serna mellan dem är emellertid flytande. I princip är den fria forsk
ningen obunden och kan behandla vilket problem som helst. Den mål
bundna forskningen däremot inriktas mot att ge praktiskt användbara 
resultat. Erfarenheten visar emellertid att den målbundna forskningen 
genom sina resultat och förfining av bearbetningsmetodiken m m
bidrar till den fria forskningens utveckling. Fri forskning och mål.: 
bunden forskning hänger därför samman. Båda formerna är lika nöd
vändiga. 

Tekniskt framåtskridande och tekniskt kunnande var i äldre tider i 
betydligt högre grad än nu är fallet knutna till den enskilde forska
rens person. Då fanns inte forskningsinstitut av den storlek och all
sidiga sammansättning, som blivit en nödvändighet i dagens samhälle. 
Den enskilde forskaren - en Archimedes, en Aristoteles, en Euclides, 
en Galleleo Gallelei - utövade ett stort inflytande på samtidens 
vetenskap. En forskare och konstruktör såsom Polhem påverkade inte 
bara sin tids teknik utan även vår tids. 

Individens insatser har alltid haft och kommer alltid att ha den 
största betydelse inom alla områden, inte minst inom forskningens. 
Med den volym den moderna forskningen numera har fått och den 
svårighetsgrad problemen ofta har är det emellertid nödvändigt att 
resurserna samordnas och insatser inom många olika områden sam
manstöps till en enhet. Så sker på våra moderna forskningsinstitutio� 
ner, vid det allt mer förekommande arbetet i team, bl a inom försvars
väsendet och industrien. Samma ändamål tjänar också informations
förmedlingen genom vetenskaplig litteratur, kongresser, facksamman
slutningar och studieresor m m. 

Det ligger i sakens natur att teknikens företrädare tidigt fick en 
fast förankring inom den militära organisationen. I Sverige upprätta
des fortifikationsstaten redan år 163 5. Den fick efter hand allt större 
omfång och ökade arbetsuppgifter. I Frankrike bildades under revolu
tionsåren högskolor för militäringenjörer liksom sedermera i de flesta 
andra länder. Den militäre ingenjören fick under 1800-talet sin civila 
motsvarighet. Civila ingenjörskolor inrättades. Den tekniska bredden 
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Infanterister i fältutrustning, 1860, 1910, 1940 och 1960, 

växte. Resultaten härav lät inte heller vänta på sig. Tekniken fick 
bredd och dess inneboende kraft drev fram den tekniska nydaningen 
med efter hand accelererad fart. Den "civila" tekniken blev ledande. 
Den blev också internationell. 
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Den allmänna tekniska utvecklingen kom att i hög grad inverka på 
krigstekniken. Den blev grunden för konstruktion av stridsmedel i en 
helt annan skala än tidigare. En av de tekniska förutsättningarna för 
de två världskrigen var därmed för handen. 

De nyheter, som särskilt satt sin prägel på världskrigen var de hög
explosiva sprängmedlen, förbränningsmotorn samt de moderna kom
munikations- och sambandsmedlen. Genom införandet av högexplo
siva sprängämnen i granater och flygbomber ökade effekten av dessa 
förstörelsemedel i hög grad. Förbränningsmotorn medförde att land
stridskrafterna motoriserades, stridsvagnar konstruerades m m, den 
har pherkat marinstridskrafternas utveckling och möjliggjort flyg
vapnets födelse och utveckling. Järnvägarnas stora transportkapacitet 
och landsvägsnätets utbyggnad skapade förutsättningarna att förflytta 
och underhålla masshärarna. Signalmedlen telegraf, telefon och radio 
gjorde deras ledande möjligt. 

Det är främst den allmänna tekniska utvecklingen, omsatt för mili
tärt bruk, som har gett de båda världskrigen deras prägel. Militär
teknik och civil teknik hänger således intimt samman. Det är en ödets 
ironi men ingen tillfällighet, att Alfred Nobels sprängämnen samtidigt 
har kommit att bli en av de formgivande faktorerna för det nutida 
kriget och tillika finansierat fredspriset. Det är lika naturligt att Alfred 
Nobels pris i fysik och kemi många gånger under senare tid har tillde
lats forskare, vilkas arbete visat sig vara av militärtekniskt intresse, 
som att krigstekniska nyheter såsom radar och atomenergi finner civi
la allmännyttiga användningsområden. 

Under första världskriget kom de kemiska stridsmedlen för första 
gången till använd i större omfattning. Gaskriget skapade en mängd 
problem, som krigsmakterna icke hade förutsättning att lösa inom sin 
egen organisation. Vetenskapsmän togs då i anspråk för att bearbeta 
dels frågor om gasskyddet, dels produktionsproblem rörande strids
gaser. Skyddsproblemet löstes snabbt, liksom även tillverkningsfrågor
na. Vetenskapens värde i krigets tjänst var åskådliggjord. 

A ven andra frågor blev vetenskapligt behandlade. Rundradions 
storartade, nästan explosiva utveckling åren närmast efter första 
världskriget var det synliga resultatet av krigstidens diskreta fonk
ningsarbete inom detta område. Ballistiken förnyades. Långskjutande 
kanoner sattes in och besköt Paris (på 12 mils avstånd). Ballonger, 
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zeppelinare och flygmaskiner började användas. Bakom alla dessa 
nyheter låg vetenskapliga undersökningar och omfattande teknisk för
söksverksamhet. Vetenskapens insats på gasstridens område blev emel
lertid mest känd, kanske därför att just stridsgaserna tedde sig så ut
präglat "militära" och skenbart inte hade någon "civil" anknytning. 
Och dock vilade tillverkningsprocesserna på tidigare utvecklade indu
striella metoder. Stridsgasforskningen gav också många rön, som visat 
sig vara av stor betydelse för den civila kemiska industrien. Efter 
första världskriget följde det militära vetenskapliga arbetet till en 
början samma linjer som under kriget. Gaskriget och skyddet mot 
stridsgaserna förblev det dominerande arbetsområdet. 

Militär teknisk vetenskaplig forskning synes emellertid under mel
lankrigsåren ha bedrivits även inom en mångfald andra områden, men 
i mindre skala. Någon samordning av forskningsverksamheten skedde 
endast i undantagsfall. Målbunden vetenskaplig forskning förekom 
visserligen, men den berörde i regel speciella områden, såsom gas och 
sprängämnen m m. En omfattande industriell forskningsverksamhet 
utfördes dessutom vid olika länders vapenfabriker. I samband med 
Hitlers makttillträde och den strax därefter begynnande upprustning
en inventerades de resurser, som stod de blivande motståndarna till 
buds. De resultat, som nåtts genom vetenskapligt civilt och militärt 
arbete, utnyttjades efterhand för militära ändamål. En icke oväsentlig 
del av andra världskrigets krigsmedel var frukten av den civila veten
skapens rön. 

Hittills hade med vissa undantag de militära instanserna varit be
ställare, som givit vetenskapsmännen till uppgift att lösa vissa definie
rade problem, att leverera ett bestämt resultat, avsett för ett visst 
ändamål. Vetenskapen hade icke desto mindre lämnat värdefulla 
självständiga bidrag till krigstekniken därigenom att den fria forsk
ningens eller industriforskningens resultat ofta visat sig ha militär 
anknytning. 

Under andra världskriget skedde en förskjutning i dessa förhållan
den. Det gällde ju då att mobilisera alla tillgängliga resurser även de 
vetenskapliga för att vinna kriget. Ideologikampen lämnade inte heller 
vetenskapsmännen oberörda. Dessa ville nu genom egna helhjärtade 
insatser bidra till ett snabbt slut på kriget eller medverka till att göra 
försvaret starkare. Vetenskapen inriktades målmedvetet på att lösa 
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krigsviktiga uppgifter. Nu var gaskriget icke lika aktuellt. Andra 
problem inom fysiken, kemins och radioteknikens områden trädde i 
förgrunden. Jämsides med utvecklingen av radarn och atombomben, 
de största forskningsfälten, pågick forskningen inom en mängd andra 
viktiga områden rörande infrarött ljus, min- och torpedvapnet och 
dessas motmedel, raketer och kärnvapen, reaktionsdrift m m. 

Särskilt i USA, som inte berördes så direkt av kriget som de övriga 
deltagande länderna och där endast en mindre del av befolkningen 
blev uttagen i fronttjänst, kunde den vetenskapliga forskningen sättas 
i system. Vetenskapsmännen gjorde sin militärtjänst i laboratorierna, 
arbetet förlöpte ostört och gavs prioritet framför andra arbeten. 
Industrien omställdes för krigsändamål. militära resultaten uteblev 
icke heller. 

Den vetenskapliga forskningen i krigets tjänst omfattar emellertid 
icke endast frågor sammanhängande med vapen och annan teknisk 
utrustning. Själva kriget började studeras rent vetenskapligt. Detta 
studium omfattade så skilda ämnen som väderleken och dess inverkan 
på olika operationer, det bästa sättet att propagandistiskt påverka 
människor, problem rörande folk.försörjning och krigspotential m m. 
Over huvudtaget började vetenskapliga arbetsmetoder tillämpas på 
allt, som hade med krigföring att göra. Detta var en stor nyhet. 
Militära operationer kom under vetenskaplig behandling. Den nu så 
moderna operationsanalysen utvecklades under andra världskriget och 
gav mycket påtagliga resultat. Efter kriget har operationsanalysen 
mer och mer använts också på civila problem. 

Den sista länken i denna kedja är bearbetning av politiska problem 
med vetenskapliga metoder. I en värld, där balansgången mellan krig 
och fred är så vacklande och svår, är det naturligt att det kanske vik
tigaste området, politikens, också utsätts för vetenskapens analyse
rande strålkastarljus. Freds- och konfliktforskning är ett annat områ
de, där man ännu inte hunnit mer än börja arbetet. 

Den från krig till krig allt hårdare kampen, som de krigförande 
haft att utkämpa, har sålunda medfört att alla resurser, bland annat 
även vetenskapens, har måst tillgripas för att göra krigsmaskinen så 
effektiv som möjligt. Denna utveckling har skett automatiskt under 
krigens eller krigshotens press. Den fulla konsekvensen härav har först 
så småningom blivit uppenbar. 
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Men vetenskapen är aldrig oemotsagd. Människan är av naturen 
konservativ och misstrogen mot nyheter, särskilt mot sådana som ver
kar radikala. Bakgrunden till vetenskapens roll i militära sammanhang 
skulle därför bli ofullständigt belyst om icke jämväl redovisades den 
från militärt håll stundom visade obenägenheten att begagna vissa av 
de stridsmedel eller stridsmetoder, som vetenskapen, tekniken eller 
enskilda personer tid efter annan vlat ställa till dess disposition. Denna 
motvilja mot nyheter i krigföringen har betecknats som en paradox, 
kriget stimulerar uppfinningar, men krigsmakten är motståndare till

dem. Militär motvilja mot oprövade nyheter går långt tillbaka i tiden. 
Som exempel kan nämnas, att den tyske generalen von Biiler, då Na
poleons härar hotade inta Berlin, av stadens styresmän tillråddes 
begagna i blåsyra doppade penslar i stället för bajonetter. Blåsyran 
ansågs, sannolikt på goda grunder, vara verksammare än det kalla 
stålet. von Biiler betackade sig emellertid för dylika förslag. Men det 
finns betydligt färskare exempel. 

Det första tyska gasanfallet i stor skala vid Y pern 1915 orsakade 
mycket stora förluster, men dessa utnyttjades icke för att åstadkom
ma den taktiska framgång, som sannolikt skulle ha kunnat vinnas. 
Den tyska krigsledningen betraktade hela företaget som ett experiment 
och hade icke förutsett stridsgasernas förödande verkningar mot oför
beredd trupp. När stridsvagnarna för första gången sattes in under 
första världskriget av engelsmännen uppnåddes stora taktiska fram
gångar, men operationerna var för dåligt förberedda och insatsen för 
ringa för att något avgörande skulle kunna vinnas. 

Såväl stridsgaserna som stridsvagnarna hade växt fram trots ett 
militärt motstånd. Först sedan resultat hade nåtts blev ideerna upp
tagna på allvar och vapnen utnyttjades i full skala. Men då var över
raskningsmomentet borta och motmedlen hade börjat ta form. I 
exemplen möter vi tveksamheten inför att begagna ett okänt strids
medel, innan det blivit ordentligt prövat. Denna förklarliga tveksam
het har sin grund i obenägenheten att riskera kanske krigsavgörande 
förluster i de egna leden, som kan bli följden om vapnet icke skulle 
ha den av experterna utlovade eller kanske endast skisserade effekten. 

Det finns många exempel på att en överskattning av de egna strids
medlens verkan varit orsaken till bakslag. Den tyska offensiven mot 
Moskva under andra världskriget avstannade bland annat beroende på 
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att de motoriserade styrkorna förlorade sin rörlighet, när den ryska 
vintern kom. Motorerna fungerade icke. Ubåtarna visade sig icke in
fria de förhoppningar, man ställt på dem från tysk sida. De västallie
rades bekämpningsmetoder blev efter hand allt effektivare - bland 
annat ett resultat av operationsanalytiska studier - och tyskarna för
lorade slaget om Atlanten. Många andra exempel kan nämnas. 

Detta är bakgrunden till militärens misstro mot vissa krigstekniska 
nyheter. Man vet hur den traditionella maskinen fungerar, den oprö
vade innehåller kanske allt för många osäkra faktorer för att man 
skall våga bygga framgången på den. En olycklig utgång av en stort 
upplagd operation kan betyda nederlag. 

Under fredstid föreligger icke samma skäl till misstro mot nyheter. 
Då har man möjligheter att under manövrar och stridsövningar pröva 
och utveckla nya uppslag och konstruktioner, vilket också görs, fram
för allt i våra dagar. Under fred verkar emellertid ekonomiska syn
punkter återhållande. 

Under andra världskriget begagnades nya stridsmedel och vapen i 
en helt annan utsträckning än tidigare. Ett nära samarbete mellan 
vetenskapens, teknikens, industrins och militärens målsmän var or
saken till detta. Särskilt i USA gick detta samarbete utan nämnvärda 
friktioner. Andra världskrigets kraftmätning syntes vara så ödesmät
tad att inga uppslag, som i sig kunde bära fröet till en effektivisering 
av krigsmaskinen, lämnades obeaktade. Det var naturligt att den mål
bundna naturvetenskapliga forskningen i första hand togs i krigets 
tjänst. 

I Sverige skedde detta vid mitten av första världskriget, då behovet 
av vetenskaplig insats inom ett par områden blev påtaglig. Sålunda 
medförde avspärrningen svårigheter i fråga om råvaruförsörjningen, 
bl a inom den militära sektorn, som måste bemästras genom insats av 
forskning. Gasens användning som stridsmedel fordrade, att detta 
speciella problem blev särskilt studerat. 

Den år 1915 tillsatta krigsmaterielkommissionen tog upp frågan om 
framställning av vissa ur försvarssynpunkt särskilt nödvändiga råva
ror inom landet, ett problem, som allt sedan dess har varit aktuellt 
och behandlats bland annat av den år 1924 tillsatta krigsindustrikom
missionen och den år 1928 bildade ingenjörsvetenskapsakademins tek-
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Artilleriets utveckling: 6 cm kanon m/1863, 7,5 cm kanon m/1902, Bofors 15 cm 
bandkanon samt artillerirobot av typ Hawk. 

niska beredskapskommitte. Problemet har alltjämt aktualitet och be
handlas av för materielanskaffning ansvariga myndigheter. 

Problem i samband med den kemiska krigföringen, särskilt gasstrids
medlen, studerades tidigt vid Åkers krutbruk. Erfarenheter från utlan
det insamlades och bearbetades. Brukets egna resurser, framförallt de 
personella, var emellertid för små för att hela detta problemkomplex 
skulle kunna behandlas vid sidan av det ordinarie arbetet. Av denna 
anledning ställde arme och marinförvaltningarna år 1926 medel till 
medicinska kemiska institutionens i Lund förfogande för bedrivande 
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av grundläggande undersökningar rörande stridsgaser. Två år senare 
upptogs vissa gasfrågor till behandling även vid fysikalisk-kemiska 
institutet vid universitetet i Uppsala. Frågor rörande den kemiska 
krigföringen kom således att behandlas i tre från varandra skilda insti
tutioner. Detta försvårade samarbetet. Tanken att utnyttja den natur
vetenskapliga forskningen och tekniken i försvarets tjänst även inom 
andra områden än kemiens, fick sitt första uttryck år 1928, då ingen
jörvetenskapsakademiens tekniska beredskapskommitte bildades. Kom
mittens uppgift var att befrämja tekniskt vetenskaplig forskning med 
betydelse ur krigsmaterielsynpunkt. I kommitten var även de militära 
f örvaltningsmyndigheterna representerade. Arbetet bestod huvudsak
ligen i insamlandet av utländska erfarenheter samt fördelning av 
forskaruppgifter till lämpliga institutioner och universitet. 

Behovet av samordning av den militära forskningen blev efter hand 
allt starkare. Antalet problem av vetenskaplig natur ökades år från år. 
Effektiviteten i arbetet nödvändiggjorde en ökad kontakt mellan de 
olika i f örsvarsforskningen engagerade organen och med de ansvariga 
militära myndigheterna. Av denna anledning inlämnade artilleridepar
tementet år 1929 i samråd med fortifikationsdepartementet, sjuk
vårdsstyrelsen, marinförvaltningen och flygstyrelsen ett förslag till 
inrättandet av ett för försvarsmakten gemensamt forskningsinstitut. 
Frågan togs upp i 1930 års försvarskommission och vid 1936 års 
riksdag beslöts inrättandet av försvarsväsendets kemiska anstalt, FKA. 
Ar 1939 stod anstalten färdig. Därmed var den kemiska forskningen 
samordnad. 

Under andra världskriget framkom emellertid en mångfald veten
skapliga problem, som låg utanför kemiens område. FKA tvingades 
därigenom uppta bland annat vissa fysikaliska och medicinska frågor 
till behandling. I huvudsak bibehöll dock anstalten sin karaktär av 

ett kemiskt forskningsinstitut. Redan hösten 1939 hade föreståndarna 
för landets fysiska institutioner tagit initiativet till bildandet av en 
sammanslutning med ändamål att tillgodose försvarsmaktens behov 
av forskning inom fysikens områden. Svenska nationalkommitten för 
fysik tog år 1940 ledningen av denna organisation, som fick namnet 
Militärfysiska Institutet. Arbetet bedrevs dels vid institutets försöks
stationer och verkstäder, dels vid fysiska institutioner inom landet. 
De uppnådda resultaten visade till fullo fördelen av att jämväl ta den 
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fysiska forskningen i försvarsmaktens tjänst. Såsom ett exempel på de 
praktiska resultaten av kommittens arbete kan nämnas att grundläg
gande forskningar rörande riktad sprängverkan gav utomordentligt 
användbara resultat. 

Teletekniska problem hade börjat behandlas vid fälttelegrafkårens 
radioverkstad år 1920, men omfattade då huvudsakligen provning av 
radiomateriel. Den egentliga forskningsverksamheten bedrevs huvud
sakligen vid de svenska industrier, som tillverkade radiomateriel. 
Beroende på teleteknikens hastiga frammarsch ökade arbetsuppgif
terna, och 1940 inrättades vid signalregementet ett elektroniskt labo
ratorium. Ar 1942 upptogs på initiativ av statens uppfinnarnämnd in
tensifierad teleteknisk forskning, som så småningom ledde till att bl a 
radarapparatur av svensk tillverkning kom fram. 

Försvarsteknisk forskning bedrevs jämväl på en mångfald andra 
platser såsom vid universitet, högskolor och industrier. Viss forsk
ningsverksamhet bedrevs även vid förvaltningarna. Den tillämpade 
fotografiska och fotogrammetriska forskningen utfördes vid försvars
stabens fotografiska anstalt. 

På grund av den snabba utvecklingen inom det krigstekniska om
rådet hade sålunda den koncentration av forskningen, som eftersträ
vades med inrättandet av FKA, ånyo gått förlorad. En viss samord
ning kunde ske genom förvaltningarna och FKA styrelse. Även forsk
ningens beredskapsorganisation, FBO, medverkade härtill. Arbetskon
tinuiteten och effektiviteten blev emellertid lidande av splittringen. 
Tidpunkten för nyorganisation av forskningen var inne. 

Ar 1943 tillsattes en nämnd med uppgift att utreda frågan om 
forskningsverksamhetens inom försvaret ställning och organisation. 
Denna försvarets forskningsnämnd föreslog bildandet av försvarets 
forskningsanstalt, FOA. Vid detta enhetliga forskningsinstitut skulle 
frågor av vetenskaplig och teknisk natur bearbetas för försvarets räk
ning. FOA bildades 1945. 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) lyder direkt under Kungl Maj:t. 
Den bildades genom sammanslagning av de största militära forsk
ningsinstitutionerna, försvarsväsendets kemiska anstalt och militär
fysiska institutet, varjämte den av statens uppfinnarnämnd startade 
teletekniska forskningsgruppen till stor del överflyttades till forsk
ningsanstalten. Forskningsverksamheten inom FOA bedrevs från bör-
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jan på tre avdelningar under var sin avdelningschef. Avdelning 1 be
handlade huvudsakligen kemiska och vissa försvarsmedicinska frågor, 
avdelning 2 fysikaliska och avdelning 3 teletekniska. Problem omspä
nande flera av dessa områden bearbetades i särskilt bildade arbets
grupper. Den pågående tekniska utvecklingen visade emellertid snart 
att indelningen i tre avdelningar icke täckte forskningsbehoven. För 
behandling av frågor rörande operationsanalys, planering och utred
ningar m m  bildades 19 5 8 en särskild institution, som 1962 ombilda
des till planeringsbyrå. År 1960 berikades anstalten med sin fjärde 
avdelning, där bland annat frågor rörande kärnladdningars verkan 
och skydd mot dem m m  studeras. En institution för materialunder
sökningar har även tillkommit (1962). 

Sambandet med militära myndigheter och civila forskningsinstitut 
och andra vetenskapliga institutioner har organisatoriskt lösts genom 
inrättandet av en särskild styrelse, i vilken ingår bland andra repre
sentanter för militära staber och förvaltningar tillsammans med veten
skapsmän och industrimän. I forskningsanstalten finns även ett antal 
militärassistenter. 

Den svenska militärtekniska forskningens uppgifter 

När man ser de resultat, som stormakternas militärtekniska forsk
ning åstadkommit under andra världskriget och känner den intensitet 
med vilken forslmingen fortsätter, ställer man sig frågan om ett litet 
land som Sverige kan följa med i den pågående kapplöpningen om 
nya vapen. Svaret på den frågan är, att vi endast i begränsad utsträck
ning deltar i den kapplöpningen. Vi koncentrerar oss på de specifikt 
svenska f örsvarsproblemen och följer uppmärksamt skeendet kring 
oss. 

Våra problem är inte alltid desamma som stormakternas. Dessas 
krigsmakter är uppbyggda och beväpnade för speciella ändamål, i av
sikt att föra krig utanför det egna landets gränser, på annan konti
nent, för att genom olika typer av anfall betvinga en motståndare. 
Vår krigsmakt måste däremot anpassas och beväpnas efter strid i 
svensk terräng, utformas i avsikt att vara fredsbevarande och i det 
längsta förhindra en ockupation av Sverige. Den mera begränsade 
uppgiften för vår krigsmakt ger programmet för dess organisation och 
beväpning samt för vetenskapens användning i försvarets tjänst. 
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Det ligger i det vetenskapliga arbetets natur, att hänsyn tas till alla 
inverkande betydelsefulla faktorer. Detta är en garanti för kvalitet. 
Ett sådant synsätt öppnar ofta vägar för okonventionella lösningar 
av de behandlade problemen. Sedan vetenskapen har fört fram pro
blemet till en principlösning återstår ofta ett omfattande anpassnings
och utvecklingsarbete innan en konstruktion kan anses vara färdig för 
produktion. Detta tar tid liksom den följande industriella tillverk
ningen. Forskningen måste därför bedrivas under fred, om dess resul
tat skall kunna användas under krig. Uppgifterna för svensk militär
teknisk forskning kan mot bakgrunden av ovanstående sammanfattas 
i följande punkter. 

1. Under fredstid följa den vetenskapliga och tekniska utveckling
en och ta till vara och behandla det, som speciellt lämpar sig för an
vändning inom vårt totalförsvar, men även studera utländska kända 
eller befarade stridsmedel och metoder för att få fram motmedel mot 
dem. 

2. Under en eventuell beredskapstid fullfölja ovan angivna verk
samhet, varvid de krigförandes kanske tidigare okända stridsmedel 
och stridsmetoder speciellt studeras i avsikt att frambringa motmedel 
eller för svensk del anskaffa liknande. I händelse av avspärrning till
kommer en mångfald akuta problem i fråga om försörjning m m 
(vilka givetvis måste studeras även i fredstid). 

3. Under krig ställa specialister till förfogande för att, i nära kon
takt med totalförsvarets olika grenar, främst krigsmakten och civil
försvaret, lösa aktuella problem rörande t e skydd mot motståndarens 
stridsmedel, medan viss personal fortsätter forskningsverksamheten. 

Ytterligare en faktor förtjänar framhållas i samband med uppgif
terna för svensk forskningsverksamhet. Forskning sparar människoliv 
genom att skapa skyddsmedel mot fiendens vapen, den spar pengar 
genom att t e  anvisa nya vägar för förvaring och vård av materiel, 
genom att ge impuls till enklare men samtidigt effektivare konstruk
tioner, genom att införa arbetsbesparande maskiner såsom datamaski
ner m m. Särskilt för ett litet land som Sverige är den militärtekniska 
forskningen av stor betydelse för att inom ramen av våra begränsade 
resurser ge krigsmakten största möjliga effekt. Försvarsmedicinsk 
forskning och försöksverksamhet har växt fram successivt och kom
mit att bedrivas vid universitet, vid försvarsgrenarna samt vid FOA. 
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Behovet av samordning tillgodosågs genom särskilda nämnder och råd, 
bland vilka följande kan nämnas: 

Statens medicinska forskningsrJd (1945) blev det första organet 
med samordningsuppgifter, som senare följdes av Statens nämnd för 
flygmedicinsk forsknings- och försöksverksamhet (1946) och Statens 
medicinska forskningsr!ids försvarsmedicinska ni:imnd, som blev per
manent subkommitte under medicinska forskningsrådet. Flygmedi
cinska nämnden ombildades 1948 till Statens nämnd för flyg och 
navalmedicinsk forsknings- och försöksverksamhet. 

Försvarsmedicinska forskningsutredningen framlade 1962 ett för
slag till forskningens bedrivande, som i allt väsentligt kom att följas. 
Forskningsledningen är numera uppdelad dels på Statens medicinska 
forskningsråds försvarsmedicinska sektion, som handlägger frågor av 
grundforskningskaraktär, främst vid universitet och högskolor, dels 
på försvarsmedicinska forskningsdelegationen, som handlägger den 
mera tillämpade forskningen, vilken till stor del är knuten till försvars
grenarna. Ett gemensamt arbetsutskott säkerställer samordningen. 
A ven - eller kanske speciellt inom medicinens område hänger 
civila och militära forskningsobjekt samman. 

Militärpsykologiska institutet (bildat 195 5) är företrädare för all 
den forskning, som ryms inom det vida begreppet militärpsykologi. 
Hit räknas givetvis sådana fundamentala frågor som människans situa
tion och reaktion i krig, vapen- och maskinutformning med hänsyn 
till människan, anpassningsfrågor i krig och fred, ledarskapets psyko
logi etc. Detta det yngsta av här redovisade forskningsområden torde 
komma att få allt större betydelse. Människan är ju alltid den vikti
gaste faktorn i alla sammanhang. 

INDUSTRI 

Förutsättningar och utveckling 

I äldre tider var människorna på ett helt annat sätt än nu beroende 
av de klimatologiska förhållandena. De livsnära behoven utgjorde 
viktiga drivkrafter för näringslivets organisation. För Sveriges del 
innebar detta att vi på grund av vårt kallare klimat hade ett större 
behov än sydligare länder av uppvärmda bostäder, beklädnad och 
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lagrad eller producerad föda. Det ligger i sakens natur, att dessa behov 
i första hand måste fyllas. 

Framåtskridandet gick långsamt. Man levde i ett nästan statiskt 
tillstånd. Enstaka förändringar kunde ske

> 
men de förmådde ej ändra 

totalbilden av stillastående. Att så var fallet berodde inte på bris
tande företagsamhet utan på att förutsättningarna för en utveckling 
av näringslivet saknades. När dessa skapades - i mitten av 1800-
talet - skedde också en revolution på näringslivets områden. 

Sverige var under äldre tider ett utpräglat jordbruksland. Under 
medeltiden torde mer än 90 0/o av landets befolkning ha varit syssel
satta med jordbruk eller dess binäringar. Givetvis förekom också 
andra typer av näringar såsom bergshantering och smide, såväl för 
husbehov som i någon mån också för export. Jorden och dess avkast
ning utgjorde emellertid grunden för det svenska samhällets bestånd 
och utveckling. År med missväxt betydde nödår för befolkningen, 
sambandet mellan jordens produktion och levnadsförhållandena kun
de man inte komma ifrån. När det vid 1800-talets mitt inträffade en 
försörjningskris, som berodde på att livsmedelsproduktionen inte kun
de hålla jämna steg med befolkningstillväxten, ledde detta till sjun
kande levnadsstandard, försörjningssvårigheter och emigration - men 
den begynnande storindustrialiseringen fick också en puff framåt 
genom att arbetskraft blev disponibel. 

Den svenska skogen har alltid varit en stor tillgång för Sveriges 
näringsliv. Under de äldsta tider gav den material till bostäder och 
användes som bränsle. Senare kom den till nytta vid järnhanteringen; 
träkol var ju en av dåtidens viktigaste förutsättningar för denna han
tering. I modern tid utgör skogen utgångsråvara för en mängd olika 
industriella produkter > t e  cellulosa, papper, kemiska produkter och 
trävaruindustri m m. 

Textilindustrin har sina rötter i självhushållningens epok. Redan 
under 1700-talet hade staten börjat omhulda denna näringsgren, dels 
i avsikt att åstadkomma export av förädlade produkter i stället för 
av råvaror, dels - och kanske viktigast - för att tillgodose det in
hemska behovet. Det synes som om militära beställningar också bidra
git till att driva fram en industriell tillverkning. De militära behoven 
kräver produktion av en stor kvantitet likartade produkter, vilket 
befrämjar industriell tillverkning. Det synes som om den svenska 
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armen redan under Karl XI:s tid fått sin beklädnad från inhemska 
textilfabriker, belägna bl a i Stockholm och Norrköping. 

Järnexporten torde totalt sett ha haft den ojämförligt största ekono
miska betydelsen för Sverige. Under 1600-talet var emellertid expor
ten från Falu koppargruva tidvis den förnämsta inkomstkällan. Dess 
produkter bidrog i avsevärd utsträckning till att finansiera de stora 
krig, i vilka Sverige då deltog. 

Ovedersägligen bidrog militära behov till att driva fram industri
ella tillverkningsmetoder. I "Svensk verkstadsindustri" (Göran 
Albinsson) står att läsa härom. 

"De viktigaste impulserna för manufaktureringens utveckling till 
större produktionsenheter kom från de ständiga krigen. Krigsmakten 
hade behov av enhetliga produkter såsom kanoner och kanonkulor, 
klingor, harnesk, handeldvapen och framförallt lod, d v s  gevärskulor. 
Därmed uppstod förutsättningar för serietillverkning med en längre 
driven arbetsfördelning. 

Kvalitetskraven var mycket höga på vapenfabrikationen. Och även 
om de svenska arbetarna med tiden hade förvärvat en erkänd yrkes
skicklighet fanns vissa områden där de inte behärskade tekniken på 
ett tillfredsställande sätt. Det förekom därför invandring av förmän 
och arbetare från kontinenten. Den kända valloninvandringen inom 
järnframställningen hade sin motsvarighet inom metallbearbetningen. 
Många kanongjutare, plåtsmeder, pistolsmeder o s v  var under 1600-
talet utlänningar. Det var i mycket fråga om ett sätt att importera 
tekniskt kunnande som i våra dagar sker via facklitteratur, patentför
värv, licenser etc. Redan på 1670-talet började emellertid utbytet bli 
dubbelriktat. Svenska vapenteknik.er och arbetare engagerades sålunda 
av den franska statsmannen Colbert för kvalificerade uppgifter." 

Om produktionens organisation förtäljer professor Boethius föl
jande: "Vid vapenfaktorierna drevs differentieringen längst. Sålunda 
funnos vid vapenverkstaden på Jäders holme som trädde i verksamhet 
15 51 klingsmeder och beredare som monterade klingorna, knivsme
der, plåtslagare som tillverkade harnesk, hjälmar, stormhattar och 
sköldar men även kunde göra grytlock och pannor, rörsmeder som 
gjorde bössor och sadelrör (pistoler) jämte deras lås och andra finare 
smiden, lådmakare, hillebardsmeder, slipare, polerare och dekoratö
rer ('målare' och 'damaskerare', d v s  figuretsare), pansarmakare och 
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tråddragare som bl a framställde pansartråd samt klensmeder m f l. 
De många och skiftande yrkeskategorierna kunna lätt ge en över
driven föreställning om Arbogaindustriernas omfattning. Arbetet be
drevs under faktorernas ledning rent hantverksmässigt. Varje mästare 
arbetade för sig tillsammans med en eller ett par drängar och stundom 
en mästarsven. Antalet verkstäder var under 1500-talets senare hälft 
omkring 50, på 1610-talet 60. Då faktoriet tack vare försörjningen 
med halvfabrikat från kronobruken, enhetlig finansiering och enhetlig 
produk.tionsledning bör uppfattas som ett enhetligt företag, var dock 
anläggningen för sin tid betydande." 

Under stora delar av medeltiden och början av nya tiden intog 
Sverige en särställning i fråga om export av järn- och kopparmalm. 
Järnmalmen utvanns främst i Bergslagen men också, ehuru till en 
början i m.indre omfattning, i Norrland. Under 1700-talets första del 
torde värdet av järnexporten ha varit omkring 75 Ofo av våra totala 
exportinkomster. Denna andel sjönk efter hand. Den tidens berghan
tering kan knappast kallas industri i modern bemärkelse utan var 
snarare jämförlig med ett hantverk, som bedrevs vid sidan av jord
bruket. Efter hand kom emellertid bergshanteringen att få fastare 
former. Härtill bidrog också att utländska experter anlitades för att 
effektivisera brytningen och malmens förädling. 

Inom metallområdet var under 1600-talet, som ovan framhållit, 
den militära produktionen framträdande. I all synnerhet var kanon
tillverkningen efter dåtida mått betydande. Detta kom givetvis också 
att påskynda den industriella utvecklingen genom att produktionen 
lämpade sig för industriell tillverkning. De svenska vapensmederna 
förvärvade ett gott internationellt rykte och därigenom kom också en 
viss export till stånd. Husqvarna vapenfabrik grundlades t e  år 1689. 
Carl Gustavs stad industri i Eskilstuna blev tidigt ett centrum för 
vapen tillverkning. 

Harry Molin skriver härom följande (Carlholms bruks bok) "Vid 
denna tid, som framförallt kännetecknas av att Sverige nu obönhör
ligt suges in i den europeiska maktpolitiken med långa och svåra krig 
som följd, går också de fredliga värven in i en period av enastående 
högkonjunktur. Det var ganska givet, att bergshanteringen med dess 
gynnsamma nationella förutsättningar nu skulle bli den näringsgren, 
som framförallt omhuldades. De långa krigen slukade oerhörda mas-
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Pansarbil m/JJ, använd änmi under beredskapstiden, stridsvagn m/41, stridsvagn 
74 en modemisering av stridsvagn m/42 samt stridsvagn S, som ännu inte 
har kommit ttt pli förbanden. 

sor av vapen och ammunition och hela krigsindustrien stod i intimaste 
beroende av tillgången på järn. Efterfrågan på denna vara ute i 
Europa var oerhörd och vår järnhantering blomstrade nu upp med så 
våldsam kraft, att den snart helt dominerade vår export. Det var 
också nu som vår järnhantering gick in i den storhetstid, som skulle 
vara i närmare 200 år, och det svenska järnet förskaffade sig en domi
nerande plats på världsmarknaden". 

Industrins utveckling har gått stegvis. Självhushållningens tillverk

ning av förbrukningsprodukter för det egna hushållet eller för att 
täcka den närmaste omgivningens behov har via hantverk och bruks
hantering övergått till modern industri. Hantverket har ofta behållit 
sitt värde, även om formerna för det har moderniserats. 

Man kan givetvis icke ange någon bestämd tid eller ens tidsperiod 
för den svenska industriens födelse. Ett namn förtjänar emellertid sär-
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skilt nämnas, nämligen Louis De Geer. Han har fått hedersnamnet 
"den svenska industriens fader", och förvisso skedde också inom en 
mångfald områden en snabb utveckling, som initierats av honom -
direkt eller indirekt. Från hans tid härstammar namn såsom Leuf sta 
bruk, Finspångverken, Holmens bruk m fl, vilka alltjämt är levande. 
Ett par episoder från denna tid kan vara av värde. att beakta (Carl
holms bruks bok). 

"När Louis De Geer började intressera sig för den holländska kre
ditgivningen till Sverige hade han givetvis skaffat sig vissa förhands
upplysningar om de förhållanden, som vid denna tid rådde i vårt 
land. Härom berättar hans ättling, överintendenten Louis De Geer 
(1705-1758) på Finspång: 

Liksom fadern i Liege i egenskap av bruksägare bedrivit järntillverkning, s! 
intresserade sig även sonen Louis livligt för denna näringsgren. Han hade hört 
omtalas, att i Sverige funnos de ypperligaste gruvor och de bästa tillfällen att 
anlägga järnverk. D!t han nu fick veta, att bröderna de Besche blivit inkallade 
till Sverige, skrev han till en av dem, Willem, och begärde under utlovande av 
en riklig belöning, att han skulle göra sig underrättad om p!t vilka ställen dylika 
verk skulle kunna upprättas. Detta uppdrag uträttade de Besche sorgfälligt. Han 
fann åtskilliga lämpliga platser, bl a Finspr!tng, som då var en kronans egendom, 
och om allt underrättade han Louis De Geer i brev. Denne uppmanade honom 
genast att försöka av kronan H arrendera Finsp�ng med underlydande, vilket 
också lyckades. 

Anledningen till Louis De Geers villighet att satsa med tiden 
mycket betydande penningsummor på Ungt ifrån riskfria företag i det 
fjärran Sverige var nog mindre frestelsen att göra i och för sig goda 
affärer än nödvändigheten av att skaffa säkerhet för de stora ford
ringar, som han genom andra transaktioner redan fått på svenska 
kronan. Genom arrendet skulle gottgörelsen för dessa fordringar kun
na säkerställas, och det visade sig även snart, att finspångsarrendet 
måste anlitas, då andra tillgångar tröt för det nödställda statsverket. 
Till dessa skäl kom De Geers plan att förlägga den vapenfabrikation, 
som dock var det huvudsakliga föremålet för hans affärsverksamhet, 
till Finspång, där ju tidigare krigsmateriel tillverkats om än i mycket 
blygsam omfattning. Vapentillverkningen vid Finspång tycks nu ha 
kömmit relativt hastigt i gång, och bruket började i allt högre grad 
att anlitas även för svenska härens behov. 

Det är givet att statsmakterna vid denna krigiska tid hade ett direkt 
intresse att skydda och gynna den uppspirande vapenindustrien. Detta 
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skedde bl a genom ett år 1622 utfärdat privelegium för Willem de 
Besche i Finspång, Paul Auleander i Osterby och Thomas Blommaert 
i Västervik att ensamma gjuta järnkanoner. Privilegiet föranledde de 
tre fabrikanterna att senare samma år sinsemellan sluta ett avtal om 
gemensamt uppträdande mot varje intrång i deras rätt. 

Det hade varit Gustav Adolfs avsikt att av Osterby göra en vapen
smedja av för tiden storartade dimensioner. Då bruket 1622 uppläts 
på arrende till Auleander hade denna förbundit sig att årligen tillverka 
6 000 musköter med tillbehör, 5 000 soldatharnesk och 1 000 ryttar
kyrasser, varjämte han skulle fullgöra en beställning av 400 järn
stycken, vilka skulle levereras till ett antal av 30 till 40 per år. Vad 
kronan inte ville behålla av hans tillverkningar ägde han rätt att expor
tera till utlandet och i fråga om kanonerna var han befriad från 
exporttull, varför regeringen beslöt att frånta honom arrendet, vilket 
hembjöds åt Willem de Besche, ett anbud som denne givetvis inte 
dröjde att acceptera. I juli 1626 undertecknades det nya avtalet, i 
vilket Louis De Geer följande år ingick som öppet erkänd delägare. 

Louis De Geers betydelse för den uppländska bergshanteringen lig
ger framförallt däri, att han var den förste, som hade kraft och för
måga att omorganisera och intensifiera verksamheten vid sina bruk, 
så att man fr o m  nu kan tala om verklig stordrift. När staten bedrev 
verksamheten vid bruken för egen räkning, hade utvecklingen gått 
mycket långsamt. De Geer lyckades däremot på relativt kort tid upp
driva omsättningen till förut okänd storlek. Genom sina vitt förgre
nade förbindelser och sin omfattande affärsverksamhet på kontinen
ten kunde han bringa den svenska varan i marknaden, och snart hade 
dannemorajärnet erövrat det rykte, som det alltsedan dess behållit. 
I denna hastiga utveckling medverkade en faktor, som tidigare varit 
så gott som okänd i vårt ekonomiska liv, nämligen kapitalet. Som vårt 
lands förste kapitalist intar De Geer en alldeles särskild ställning i vår 
ekonomiska historia. Utom kapitalinvesteringen är det en annan åt
gärd till vår bergshanterings fromma, som för evigt knutits till hans 
namn, nämligen införskrivandet av vallonerna.'' 

Ett lands näringsliv påverkas i hög grad av förhållandet mellan till
gång och efterfrågan. Av helt naturliga skäl utgör efter frågan den 
väsentligaste faktorn. Efterfrågan skapar tillfälle att finna avsättning 
för varor och tjänster samt blir därigenom ytterst den bestämmande 
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faktorn. Tillgången påverkar främst prissättningen, Stor efterfrågan 
och liten tillgång har alltid medfört höga priser och omvänt. 

Genombrottet 

I början av 1800-talet livnärde sig huvuddelen av befolkningen 
fortfarande på jordbruk. Från och med mitten av 18 5 0-talet och 
framförallt under dess senare skede gick emellertid industrialiseringen 
snabbt framåt. 

Från att ha varit ett utpräglat åkerbruksland förvandlades Sverige 
på mindre än ett århundrade till ett modernt industriland med ett 
specialiserat näringsliv. Det var en explosionsartad utveckling som 
givetvis starkt påverkade samhällets struktur och funktionsförhållan
den. Anledningen till denna omvälvning var många. Här må endast 
anföras ett par exempel. 

En av orsakerna var den allmänna ekonomiska utvecklingen i värl
den - den logiska följden av ångmaskinens, järnvägarnas, propeller
fartygens och senare elektricitetens i anspråktagande inom närings
livet. En annan var de av kommunikationernas utveckling beroende 
förbilligade transporterna, som möjliggjorde att det tidigare relativt 
avsides liggande landet Sverige fick möjlighet att transportera sina 
produkter till kontinenten och där hålla konkurrenskraftiga priser -
efterfrågan steg. En tredje faktor var särskilt vad stålet beträffar, de 
svenska produkternas erkänt höga kvalitet. 

Industrialiseringen i Tyskland, Frankrike och England utgjorde gi
vetvis en pådrivande faktor. Den utländska industrien behövde för sin 
produktion bl a järn och trä, produkter som från början fanns lätt 
tillgängliga inom det egna landet eller angränsande områden. Efter 
hand som dessa lättillgängliga råvaror togs i anspråk och åtgången 
alltmer växte, uppkom behovet av att skaffa nya råvarutillgångar. 
Härigenom kom Sverige att leverera råvaruprodukter till den utländ
ska industrien. 

En annan faktor, som torde ha inverkat på Sveriges industrialise
ring, var den internationella miljö, som växte fram i industriens fot
spår. Tidigare hade man med olika medel sökt hemlighålla tillverk
ningsprocesser för utomstående för att behålla monopol på tillverk
ningen. Industriens ide är emellertid massproduktion för masskonsum
tion. Det visade sig icke möjligt att i längden fullfölja en "sekret" 
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Från segel till dieselmotor: ånglinjeskeppet "Stockholm", ångkorvetten "Gefle" 
(lägg märke till monitoren till vänster!), pansarskeppet "Manligheten" samt 
"Reg11lus", den modernaste svenska motortorpedbåten. 

linje av produktion. Man blev i stället tvungen att utnyttja den kun
skap, som fanns inom andra industrier. De tekniska nyheterna spred 
sig och blev dens egendom, som kunde använda dem i produktion. 
Efter hand kom också vetenskaplig forskning alltmer in i skeendet. 

Till det internationella utbytet av råvaror och industriprodukter 
bidrog också att frihandelsideer alltmer vann terräng, kanske delvis 
påverkade av industrialiseringens genombrott. I samband härmed blev 
det också möjligt att flytta kapital mellan olika länder och på så sätt 
stimulera en industriell utveckling. Dessa förhållanden påverkade ock
så den svenska industrialiseringen i positiv riktning. 

Under tiden före industrialiseringens genombrott saknades den vita
laste förutsättningen - efterfrågan. När denna förelåg uppstod be
hovet av produktion. Efterfrågan drev fram produktionen. Stegrat 
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konsumtionsbehov medförde större produktionsvolym och till slut 
massproduktion och industrialism. 

I ndustrien av i dag 

Industrien utgör grunden för Sveriges nuvarande och framtida 
ekonomiska styrka. Den är därigenom en mycket betydelsefull faktor 
för våra ekonomiska möjligheter att hålla ett starkt försvar. Krigs
makten är beroende av att kunna placera militära beställningar på 
svensk industri. Så har alltid varit förhållandet. Under de senaste 
åren har dessutom forskningsuppdrag och utvecklingsarbeten i allt 
högre grad kommit att läggas ut på industrien. Inom vissa svenska 
industrif öre tag finns nu utvecklings- eller utredningsavdelningar som 
mer eller mindre direkt arbetar för försvarets räkning. Denna tendens 
kan man se inom t e Bofors och SAAB och de stora teleindustrierna. 
Utvecklingen av komplicerade vapensystem fordrar nämligen till
gång till högkvalificerade tekniker, vilka på grund av den högre löne
sättningen inom den civila industrin icke har kunnat knytas till för
svaret. Försvaret måste därför betala tjänsterna genom att anlita indu
striernas sakkunskap i utvecklingsarbetet. Det har även - delvis av 
ovan anförda skäl - visat sig nödvändigt att i allt större omfattning 
anlita industri en för underhåll av till krigsmakten levererad tekniskt 
komplicerad materiel. 

Det tar erfarenhetsmässigt mellan 7 och 10 år från det utvecklingen 
av en konstruktion påbörjas till dess att den färdiga produkten kom
mer ut till förbanden. Utvecklingen av kvalificerade konstruktioner 
drar dryga kostnader och binder kvalificerade forskare eller tekniker 
vid projektet. Det är därför av utomordentlig betydelse att kraft inte 
satsas på utvecklingen av konstruktioner, som sedermera visar sig inte 
fylla måttet. Ett förtroendefullt samarbete mellan försvar, forskning 
och industri på lång sikt är därför en allt nödvändigare förutsättning 
för att våra resurser skall kunna tillvaratas på effektivaste sätt. Lång
siktsplanering och långsiktiga försvarsöverenskommelser av den typ 
som f n råder bidrar i hög grad härtill. 

I krig ställs samhället på krigsfot och medverkar i det totala för
svaret. Man kan säga att vårt försvar i själva verket består av vårt 
vanliga civila fredssamhälle, som har inrättat sig för att möta angrep
pet, varhelst det än kommer. Fredssamhället övergår till krigssam-
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hälle, som till övervägande del har samma funktion som fredssam
hället, men i mycket olika struktur. Därav följer också, att ingen del 
av krig�samhällets och endast en mindre del av fredssamhällets verk
samhetsområden är oviktiga ur försvarssynpunkt. De kan ha större 
eller mindre krigsviktig betydelse, och störningar inom det ena eller 
andra området kan inverka mer eller mindre direkt och snabbt på 
krigshandlingarna och vår motståndskraft. Livsmedel produktionen är 
t e  lika viktig som vapenproduktionen, kraftförsörjningen är avgö
rande för att den livsviktiga produktionsapparaten skall kunna fun
gera, transportapparaten är lika viktig i krig som i fred. Industrien 
liksom försörjnings- och produktionsapparaten är således alla länkar 
i det totala försvaret. 

Försvarets egna fabriker 

Statens intresse att själv etablera sig som företagare kan spåras långt 
tillbaka i tiden. Redan under Gustav Vasas tid är denna tendens 
märkbar. De privata företagen stod då ofta i starkt ekonomiskt bero
ende av kronan och deras verksamhet reglerades stundom i detalj. 
Genom kungliga privilegier uppmuntrades sådana företag, vilkas pro
dukter var av allmän betydelse. Kronan var köpare och det var köpa
rens marknad. Detta förhållande ändrades så småningom, framförallt 
beroende på att de för produktionen nödvändiga driftskapitalen med 
tiden kunde anskaffas från andra håll än från kronan, som förut hade 
varit den viktigaste finansiären. Flera av försvarets fabriker av i dag 
kan emellertid räkna släktskap med äldre tiders kronägda eller kron
styrda bruk. 

Försvarets fabriksverk är den organisation, som i dag svarar för 
driften och samordningen av de kronägda bruken och fabrikerna. Ver
ket lyder direkt under Kungl Maj:t. Det driver sin tillverkning helt 
enligt affärsmässiga principer och skaffar sina beställningar i öppen 
konkurrens med andra firmor. Under beredskap eller krig är deras 
tillverkning helt inriktad på militära beställningar, något som givetvis 
inte kan vara fallet i fred. I fredstid tas därför en väsentlig del av 
produktionsvolymen i anspråk för andra produkter för att full sys
selsättning skall kunna upprätthållas. 

Fabriksverkens olika anläggningar är följande. 
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Det första svenska jaktflygplanet, J 1 "Phoenix", introducerat i Sverige 1919, 
] 22, taget i bmk i slutet av beredskap.ctiden, samt J 32 "Lansen" och J 35 
"Draken", 50- och 60-talens svenska jaktflyg. 

Akers krutbruk anlades sannolikt redan under 1500-talet. Dess mest 
kända tillverkningsprodukt är svartkrut, som började produceras re
dan under drottning Kristinas tid. 1889 övertogs bruket av kronan. 
Det tillverkar alltjämt krut, ehuru numera av moderna utformning. 
Raketkrut, rökmateriel och gasmasker är dess mest kända produkter. 

Ammunitionsfabriken Zakrisdal färdigställdes 1941, men dess röt
ter går tillbaka till ammunitionsfabriken i Marieberg, som upprätta
des i början av 1800-talet. De viktigaste tillverkningsprodukterna är 
tändmedel, tändrör, tändhattar och pjäshylsor. 

Ammunitions/ abriken i Karlsborg härstammar likaledes från am
munitionsfabriken i Marieberg. Den har specialiserat sig på ammuni
tion för eldhandvapen, tändmedel och tändrör. 

Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna grundades 1654. Där 
upptogs tidigt bland annat gevärstillverkningen. Traditionen har be-
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varats och än i dag utgörs fabrikens viktigaste produkter av handeld
vapen, kulsprutor och automatkanoner. 

Centrala torpedverkstaden i Motala härstammar från örlogsvarvet i 
Karlskrona. Verkstadens huvuduppgift är att svara för produktion 
och översyn av torpeder, men även annan typ av krigsviktig produk
tion sker där. 

Centrala beklädnadsverkstaden i Karlskrona bildades 1948 genom 
sammanslagning av armens och marinens motsvarande anläggningar. 
Där tillverkas uniformspersedlar inte bara för försvarets räkning utan 
också för andra statliga eller kommunala myndigheter och enskilda. 

Under fabriksverken sorterar också Försvarets televerkstad Göte
borg samt anstalter för tvätt- och reparationstjänst på många platser 
inom landet. 

Under 1800-talet tillkom vissa andra industrier och anläggningar 
för tillverkning av krigsmaterial i vårt land. Som exempel må främst 
nämnas AB Bofors, som bildades 1873 och som 1894 övertogs av 
Alfred Nobel, samt Kockums mekaniska verkstad, som 1885 levere
rade sitt första fartyg till svenska flottan. Det skulle emellertid föra 
för långt att här redogöra för den mångfald av industriföretag, som 
engagerats och engageras i produktionen till försvaret. 

UTBLICK MOT FRAMTIDEN 

Historien lär oss att icke för mycket lita på framtidsprognoser. 
Framtiden innehåller allt för många okända faktorer för att kunna 
förutses. I allmänhet är det historien beskärt att klart urskilja sam
bandet mellan de strömningar och händelser, som format en förgång
en tid. Denna ofta ådagalagda oförmåga att med förståndets hjälp 
förutse skeendet får emellertid icke utgöra ett hinder för diskussion 
om framtiden. 

Berättelsen om teknik och vetenskap i krigets tjänst har inneburit, 
att krigsmedlen blivit allt effektivare och krigen därmed kommit att 
beröra allt fler människor, nationer eller grupper av nationer. 
Det sista seklet har varit en teknikens och vetenskapens guldålder. 
Intet tyder på att den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen nu 
håller på att stagnera, snarare tvärtom. Vi har därför skäl att vänta 
oss att det tekniska framåtskridandet kommer att fortsätta och där
med följer automatiskt, att nya landvinningar görs även för krigstek-
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niken. Den står av allt att döma i begynnelsen av en ny epok. Dess 
utveckling går icke att hejda med konstlade medel. Effektivare vapen 
kommer automatiskt att skapas, vapen, som i likhet med kärnladd
ningar och bakterier gör en kamp mellan världsdelar tekniskt möjlig. 
Jämsides med denna utveckling kommer den civila tekniken att gå 
framåt. 

Kommunikationerna förbättras ytterligare, flygåldern gör sitt inträ
de på allvar, radio, television, telefon och telegraf kommer att i sina 
framtida former än fastare knyta grupper av människor samman. 
Rymdens erövring har påbörjats. Denna glädjande utveckling har 
flera sidor. Den kan bidra till ökat samförstmd i världen och där
igenom bli en fredsbevarande faktor av första ordningen. Den ökar 
också möjligheterna att påverka människorna genom propaganda och 
kan därigenom bidra till att samla allt större grupper av människor 
mot ett gemensamt mål. Det ökade beroendet nationerna och världs
delarna emellan är ägnat att såväl främja fredligt umgänge som utgöra 
en källa till irritation. Massverkansvapnens stora effekt kommer kan
ske - liksom nu - att vara en faktor som verkar återhållande på 
startande av ett storkrig. 

Den enskilde medborgarens vilja att värna landet vid krig eller 
krigsfara, hans vilja till personliga offer, såväl i krig som fred, sam
hällets ekonomi och resurser i övrigt samt de militära maktmedlen 
formar vår försvarskraft. Försvarskraften är landets integrerade mo
raliska, personella och materiella resurser. 

Inför den tekniska utvecklingen får man dock icke tappa bort den 
viktigaste faktorn, människan. Vilken utvecklingen än blir, är det 
människor, som kommer att sköta krigsmaskinerna och det är mot 
människorna, som stridshandlingar kommer att rikta sig, det är män
niskorna som kan komma att utsättas för påkänningar under ett krig. 
Det är slutligen endast människan som kan vinna freden. Hennes 
ansvar växer. 

Anm. Avsnittet om forskning utgör en modernisering av tidigare uppsats i 
"Vår Arme" av samme författare, 

Summary 

Research and industry two strategic primary elements 
Colonel von Vegesack, formerly of the Swedish Defence Staff, has written an 

essay on this subject, The development of weapons from the primitiv ones of 
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ancient time, uncil the complicated weapons systems of our days is discussed. 
The mutual dependence of non-military and military technics is stressed and 
examples given of the development of different weapons and systems. In general 
non-military technics is working under more favourable conditions, but somecimes 
the international situation is such that it favours military technics. This has been 
the case after World War IL The great progress of outer space research would 
not have been made so rapidly, if the military knowledge of robots had not 
been extensive and political and military consideration played such a great part. 

In discussing free research and directed research the author points out that 
they are closely connected. In the beginning the individual scientist determined 
the technical progress. It was then only natura! that technicians were associated 
to the military establishment. Thus, in Sweden the Fortification Staff was orga
nized already in 1635, Universities and colleges for military engineers were 
erected in France and other countries during the last decades of the 18th century. 
After this pattern colleges were instituted for civilian engineers <luring the 19th 
century. The technical development influenced the war technic considerably. 
In this respect one of the prerequisitives for the two world wars was at hand. 
In this connection some examples are given, illustrating the reluctance, which 
sometimes been shown by military commands to accept and take full advantage 
of technical inventions and sometimes to overestinate the effect of new weapons. 
The development of Swedish research in the military technical field is then 
described and the present situation is stated. 

The development of the war industry in Sweden is described. The author 
points out that until the industrial revolution, which in Sweden did not take 
place until the middle of the 19th century, Sweden was dependent of agriculture. 
The many conflicts in which Sweden was involved <luring the 16th to 18th 
centuries, contributed, however, to the creation of industrial production and the 
promotion of industrial methods. The Swedish army was equipped with uniforms 
and other textile requirements from factories in Stockholm and Norrköping 
<luring the last decades of the 17the century. Guns and handweapons were manu
factured within the country and even exported. The weapon Factury of Husqvar
na was founded in 1674, The Swedish iron industry thus originated from the 
great reguirements of weapons for the armed forces. The government protected 
the armament industries and as early as 1632 a license was issued which gave 
two factories the exclusive right to manufacture guns. 

The development of the Swedish industry in general and the war industty in 
particular is then accounted for and a survey of the present situation is furnished. 

In the final part the author stresses the importance of man as the most impor
tant factor of the capacity of a country to defend itself. However great the 
technical capability may be it is still man who has to handle the instruments of 
:war. It is against man that aggression is directed and it is man who has to endure 
the strain of war. And it is only man who can secure the peace, which now and 
in the future will be more necessary than ever. 
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DET ÄLDSTA "INDELNINGSVERKET" 

Av BENGT AHSLUND 

Det svenska indelningsverket företedde åtskilliga för sin tid origi
nella drag; kombinationen soldat - jordbrukare saknade motsvarig
het i yrkesarmeernas och senare värnpliktshärarnas tidevarv. Här i 
landet vill vi ofta se detta som en specifikt svensk skapelse. I ett läng
re tidsperspektiv är företeelsen kanske mindre unik. Det är väl känt 
att avdankade soldater veteraner - under flera århundraden i 
samband med avskedet nästan regelmässigt gottgjordes med jord, det 
enda kapital som många stater disponerade över. Emellertid kan redan 
antiken visa exempel på en typ av militärorganisation, där i fredstid 
utbildade yrkessoldater konstant hölls i viss beredskap genom att för
sörjas som jordbrukare. Här åsyftas närmast de speciella förhållan
dena i Ptolemeernas Egypten. Utan att överdriva parallelliteten kan 
man där finna åtskilliga karakteristiska, gemensamma med det svenska 
indelningsverket. 

Då Ptolemeus I Soter år 323 f Kr gjorde sig till egyptisk satrap 
och senare till kung över Egypten, konfronterades han med helt 
andra försvarsproblem är dem som Alexander ställts inför. Han hyste 
inga universella ambitioner så som hans store herre gjort; Soters pri
mära mål var att härska över Egypten, i andra hand att ta i besitt
ning Cyrenaica, Cypern och Palestina. Denna politik - som i sina 
stora drag skulle fullföljas av hans efterträdare - hade såväl ekono
miska som rent strategiska motiv. Det var också ofrånkomligt, att den 
måste leda till konflikter med angränsande stater, som, till en början 
med stora egyptiska framgångar, senare under fler och fler bakslag, 
fortgick ända till det romerska maktövertagandet. 

Behoven av en egyptisk krigsmakt till lands och till sjöss var sålun
da påtagliga. Men svårigheterna var betydande. Omkring en kärna av 
nationellt macedoniskt infanteri och kavalleri hade Alexanders arme 
bestått av legoförband av varierande slag. Kven om en del av dem 
för en tid kanske stod i ett speciellt troskapsförhållande till sin chef, 
torde de sammanhållande banden i hans stora arme främst ha haft sin 
styrka i ekonomiska förhållanden. Att efter detta mönster hålla en 
stor stående legohär måste, jiven för de rika Ptolemeerna) bli utomor-
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dentligt dyrbart och kunde dessutom innebära betydande politiska 
risker, som de ständiga striderna mellan diadokerna illustrerar så väl. 
Å andra sidan var det nästan uteslutet att helt bygga försvaret på en 
nationellt egyptisk arme, baserad på de infödda: detta kunde ha inne
burit de allvarligaste risker för den fåtaliga härskande gruppen av 
hellener. Ptolemeerna försökte lösa problemet genom att skapa en 
arme, så småningom en krigsmakt, i tre kategorier: "reguljära för
band", legotrupper och milis. 

Philips och Alexanders nationellt macedoniska armeer hade rekry
terats genom en form av värnplikt; legosoldaterna lejdes för viss tid' 
eller ett visst fälttåg och avlönades kontant och in natura; i faraoner
nas Egypten hade funnits en särskild, ärftlig krigarkast, som bildade 
en sorts milis. Ptolemeernas "reguljära förband" var något annat. Det 
var en arme som - i vart fall till en början rekryterades uteslu
tande bland hellener och på frivillighetens väg. Den utbildades och 
organiserades i fred, men var - frånsett några garnisoner och gardes
förband - ej omedelbart insatsberedd. Den avlönades och underhölls 
genom dispositionsrätt till jord, tillhörande den kungliga domänen. 
De soldater som etablerades där, klerukema, kan med goda skäl be
traktas som motsvarigheter till de svenska indelta knektarna. 

Det andra betydande elementet i Ptolemeernas krigsmakt, legosol
daterna, lejdes vanligen för ett specifikt ändamål. Man kan skilja 
mellan två typer av legoförband. Den ena karakteriseras genom sitt 
nacionsnamn, det var t ex thracer, galater, kretensare, eller genom sin 
speciella vapenutrustning, i sin tur ofta nationellt betingad: slungare, 
bågskyttar o s  v. Den andra gruppen, som i regel rekryterades på den 
hellenistiska världens talrika soldatmarknader, saknade sådana karak
teristika, och hade "normalbeväpning", antingen som peltaster (lätt 
infanteri) eller, kanske vanligare, som tungt linjeinfanteri. Efter hand 
kom en del legoförband att lejas för längre tid och vissa legosoldater 
underhölls genom avstyckning av kleroi från den kungliga domänen. 
Kanske detta var politiskt betingade åtgärder för att avlägsna potenti
ellt opålitliga element eller förband från de stora garnisonsorterna, 
främst Alexandria. Hur som helst därmed, så utnyttjades kleroi efter
hand även för att avlöna legotrupp. För den infödda milisen hade 
systemet varit i bruk sedan faronernas tid, även om perserna berövat 
denna samhällsklass dess militära karaktär. Utnyttjandet av denna 
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traditionella milis tyder på att Ptolemeerna trots allt redan från bör
jan av sin regim haft ett visst förtroende för några grupper bland de 
infödda. Att försvaret i dess helhet ej kunde baseras på denna organi
sation torde snarast ha varit en fråga om stridsteknik och rasmotsätt
ningar. Det finns klara uttryck för denna misstro, så t ex då den 
ptolemeiske amiralen Patroklos uppmanades att låta sina besättningar 
gå iland för att understödja spartanerna och han svarade, att "såsom 
egyptier och sjömän kunde de ej möta macedonierna till fots". Men 
det framgår härav också, att de infödda utnyttjades i den ptolemeiska 
flottan. 

Gränserna mellan krigsmaktens tre komponenter var sålunda vad 
rör avlöningssystemet knappast distinkta; trots skiljaktiga rekryte
ringsprinciper kom olika grupper och individer i viss utsträckning att 
avlönas på samma sätt, genom dispositionsrätt till jord. Tendensen 
markerades efterhand, särskilt i fråga om det infödda elementet. 
Krigarklassens privilegier försvann: alla infödda män fick utan sär
skilda reservationer rätt att ingå i för dem avsedda "egyptiska" för
band. Det har sitt intresse att denna betydelsefulla förändring kan 
spåras till en särskild situation. 

Redan under slaget vid Gaza år 312 hade Ptolemeus I Soter använt 
sig av infödda egyptier. Diodoros säger i sin relation nämligen att 
Soter använde "en kolonn av egyptier; en del transporterade pilar 
och de andra förnödenheterna; andra var beväpnade och användbara 
i striden". Tvivelsutan är det här fråga om den traditionella milism. 
Men knappt hundra år senare, i det avgörande slaget vid Raphia år 
217, är bilden en annan. Under de årslånga förberedelserna för opera
tionen mot Antiokus den store vidtog Ptolemeus IV Philipator -
eller snarare hans fältherrar Agathokles och Sosibios den radikala 
:'hgärden att inkorporera infödda egyptier, utan speciell distinktion, 
i den reorganiserade armen; rättigheten utsträcktes t o m  till libyer. 
Vad mera är: dessa infödda förband beväpnades på macedoniskt sätt 
och organiserades i en falang om mer än 25 000 man. I själva verket 
torde slaget vid Raphia ha avgjorts genom den egyptiska truppens 
insatser. Från denna tidpunkt hade alla infödda utan restriktioner till
träde till "sina" förband; milisen utgjorde endast en del bland dem; 
från avlöningssynpunkt blev alla kleruker. De regeljära, i princip hel
lenistiska förbanden måste ges en annan beteckning. Kleruksystemet 
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kom alltså att utsträckas till en allt större del av ptolemeernas krigs
makt och även till angränsande samhällsfunktioner. Det kanske var 
ofrånkomligt, att de grekiska och macedoniska elementen, som knap
past förnyades från hemlandet, allt mer smälte in i den egyptiska mil
jön så att ras- och kulturgränser tenderade att suddas ut. Det vore i 
så fall naturligt, att detta fick en motsvarande effekt på den militära 
organisationen. Likväl bestod "tredelningssystemet" inom krigsmak
ten ända till den romerska tiden. 

Den högsta ledningen av de ptolemeiska armeerna tillkom kungen 
själv; det var i det närmaste självklart och accentuerades av dynasti
ens ursprung från en av Alexanders generaler. A ven Philopator, som 
knappast hade militära intressen, torde personligen ha lett förbanden, 
så t ex i det avgörande slaget vid Raphia. De senare ptolemeerna över
lämnade dock regelmässigt det direkta befälet över armen till minist
rar eller generaler, som även torde ha svarat för administrationen i 
fred. Det har redan påpekats hur den stora omorganisationen av 
armen före kriget mot Antiokus år 218-217 väsentligen var ett verk 
av Agathokles och Sosibios. 

Under den högsta ledningen torde det ha funnits en genomförd 
militärterritoriell indelning med generaler, strateger, som militärbefäl
havare med polisiär och juridisk myndighet. Särskilt betydelsefulla 
områden bildade sannolikt större militärdistrikt under en "överstra
teg". I andra fall hade strategerna speciellt viktiga uppgifter, t ex 
ledningen av det viktiga "jaktkommandot", d v s  infångandet aV' 
elefanter i gränsområdet till Ethiopien, eller befälet över Cypern. 
I några fall betecknades kårer och andra högre förband med namnen 
på den befälhavande generalen, ungefär på samma sätt som varit 
brukligt i modern tid. 

Ptolemeernas reguljära förband gick under den generella benäm
ningen macedonier, men beteckningen torde redan i slutet av 200-
talet ha förlorat sin etniska innebörd. Namnet bibehölls kanske av 
traditionella skäl, eftersom benämningen macedonier endast kunde 
avse en person född i Macedonien eller någon grekisk stad i Egypten. 
Efter hand måste emellertid det rent macedoniska inslaget helt natur
ligt ha försvagats, och bakom beteckningen kunde snart sagt vilket 
medelhavsfolk som helst döljas. Dessa regeljära förband var indelade 
i kavalleri och infanteri. 
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Enligt den "ständiga indelningen" bestod kavalleriet av "regemen
ten", hipparkier, vars numerär emellertid är okänd, Polybios anger 
styrkan hos gardeskavalleriet vid Raphia till 700 ryttare, men man 
vet ej om de var organiserade i en eller flera hipparkier. 

Hipparkierna identifierades med nummer eller "etniska" namn, 
perset·, thessalier osv. Kavalleriregementena nr 2-5 är kända: nr 4 
och 5 bestod ända till omkring år 100 f Kr. Man kan förmoda, att 
även de andra hipparkierna existerat under samma tid, kanske med 
varierande styrka. Fyra "etniskt" betecknade hipparkier är kända, 
men ras benämningen blev efter hand snarast en antydan om en na
tionellt betingad beväpning. De numrerade hipparkierna var ptolo
meernas tunga linjekavalleri; de "etniska" utgjordes av lätt rytteri. 

Det regeuljära infanteriet torde ha haft en motsvarande indelning. 
Taxis enligt macedoniskt mönster fanns sannolikt ej i Ptolemeernas 
armeer. De största förbanden i den "ständiga indelningen" var kiliar
kierna. Taktisk och administrativ underavdelning var syntagman, med 
chef, ställföreträdare, fanbärare, "spel", härold och en administrativ 
tjänsteman. Liksom i kavalleriet fanns en fortsatt indelning i enheter 
på en eller flera lägre nivåer. Legoförbanden och - efter år 217 -
även den införda milisen torde ha organiserats på ungefär samma sätt 
som de reguljära enheterna. 

Hur stora styrkor kunde Ptolemeerna sätta upp på detta sätt? 
Här som eljest är antikens antalsmässiga uppgifter svårkontrollerbara 
och därför osäkra. Diodoros anger styrkan vid Gaza år 312 till 26 000 
man; Philadelphus skall ha samlat minst 220 000 man; Philapators 
arme vid Raphia år 217 bestod enligt Polybios av minst 75 000 man, 
varav cirka 30 000 reguljära soldater, omkring 20 000 legoknektar 
och ungefär 25 000 ur den infödda milisen. Mycket stor och hastig 
expansion måste ha krävt lejning av legotrupp. Men det fanns ocks!i 
behov av permanenta styrkor - reguljära förband och viss legotrupp 
- tillsammans kanske av storleksordningen 50 000 man. Att rekry
tera, underhålla och organisera dessa måste ha inneburit betydande
sociala och ekonomiska problem. Lösningen var det antydda kleruk

systemet. 

Det förefaller som om kleruksystemet infördes redan av Ptolemeus 
I Soter. Efter slaget vid Gaza år 312 lät ha,n installera en del fångar 
i Egypten, dels i Alexandria, dels som garnisoner på befästa orter. 
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Man vet att han tilldelade dem jord. Sannolikt gav Soter också dis
positionsrätt till jord år sina veteraner. Det konsekventa utnyttjandet 
av kleros började emellertid med Philadelphus och kom efter hand 
att utsträckas som en avlöningsform även till legoförbanden. Denna 
åtgärd motiverades knappast av statsfinansiella skäl - Ptolemeerna 
torde ha haft sällsynt goda möjligheter att avlöna mycket betydande 
legotrupper - utan var snarast en åtgärd för att höja deras mobili
serings- och insatsberedskap samt att skärpa kontrollen över ett av 
krigsmaktens mest opålitliga element. Det ptolemeiska systemet följde 
i viss mån såväl äldre egyptiska som hellenska förebilder. Skillnaderna 
var emellertid betydande. I det gamla Egypten hade rätten att dis
ponera en del av den faraoniska domänen som ersättning för en mili
tär prestation reserverats åt en viss samhällsgrupp, som bevarade 
denna förmån i arv. Grekerna, och särskilt atenarna, etablerade grup
per av kleruker som kollektiv i kolonier utanför den egna staten: det 
militära inslaget saknades där. För Ptolemeerna var systemet militärt 
motiverat - underhåll och beredskap - men hade också det stats
finansiella syftet att utöka och förbättra den brukbara jorden, att 
kolonisera inom landet. För att ett sådant system skulle fungera väl 
och verkligen innebära den eftersträvade stabiliteten var en kontinuer
lig succession i befattningarna som kleruk, d v s reguljär soldat och 
odlare, i hög grad önskvärd. En naturlig metod kunde vara att en son 
trädde i sin fars ställe. Men sjukdom eller olycksfall kunde lätt skapa 
vakanser. Staten hade också intresse av att den i alla avseenden lämp
ligaste personen inträdde i befattningen som jordbrukare - soldat. 

Det förefaller som om man löst problemet så, att samtliga söner till 
en kleruk underkastades viss militär utbildning: de blev en motsvarig
het till de enfants de troupe som alltjämt finns i t ex Frankrike. Bland 
dem kunde så en, den i alla avseenden lämpligaste, utväljas för den 
dubbla funktionen odlare-soldat; återstoden utgjorde en värdefull 
reserv, som bl a kunde användas för att ersätta förluster eller vid 
behov öka ut armen. 

Till skillnad från Alexander och Seleuciderna skapade Ptolemeerna 
sålunda inga militärkolonier, där stora grupper av soldater åtnjöt en 
viss autonomi. Vissa koncentrationer av kleroi kunde visserligen sär
skiljas, särskilt i Ovre Egypten, nära Tebe och i Faijum. Anledning
arna kan ha varit både ekonomiska och militära. Under den persiska 
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dominansen hade stora områden råkat i förfall och den (nödvändiga?) 
koloniseringen inriktades i hög grad på nomen Arsinoite i Faijum
området. Tebe var å andra sidan ett centrum för det latenta infödda 
motståndet mot macedonierna; oroligheterna i slutet av 200-talet 
påvisade detta klart. Det är möjligt att Ptolemeerna av dylika skäl 
velat ha pålitliga förband med hög insatsberedskap just här. Men i 
övrigt torde klerukerna ha spritts över hela Egypten, kanske beroende 
av jordfördelningen och inkvarteringsmöjligheterna. Att bygga på 

den knappa brukbara jorden var i praktiken uteslutet. Om någon 
bostad ej fanns tillgänglig på vederbörlig kleros - som f ö vanligen 
var splittrad på många små jordlotter, ungefär som före laga skifte i 
Sverige - hade invånarna därför en i lagen fastställd skyldighet att 
ombesörja klerukens förläggning, något som helt naturligt föranledde 
betydande tvister och processer. Spridningssystemet kan också ha mo
tiverats av en önskan att sprida kunskap om nyare, effektivare bruk
ningsmetoder och att ge nytt liv åt Egyptens föråldrade agrikultur. 

Jordbrukaren-soldaten tilldelades sålunda ett brukningsområde, en 
kleros. Hur stor var denna? Vilka rättigheter i fråga om bruk, arv, 
försäljning m m  hade kleneken? Hur gestaltade sig hans tillvaro i fred 
och krig? Beträffande de högre cheferna torde jordtilldelningen ha 
varit individuell; det finns exempel på kleroi om flera hundra eller 
mer än tusen arorer.1 

Men i övrigt följdes ganska bestämda regler, som klart återspeglar 
olika befattningarns och truppslags relativa värde eller uppfattningen 
om dem. Efter hand gjordes också vissa justeringar av storleken på de 
olika kleroi, sammanhängande med den organisatoriska utvecklingen. 

1 En aror~ 0.25 ha 0.5 tunnland. 
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Följande tabell ger en uppfattning om läget under 200-talet. 

Storlek av 'kleros 

Truppslag, funktion m m
(i arorer) 

100 I 70 I 30 I 5 

Den reg11ljära armen 

Kav: numrerade regementen X 

(linjekav) 

Inf: gardet X 

Kav: regementen med ras-
(nations-) beteckning 
(lätt kav) X 

Inf: linjeinfanteri X 

Den infödda milisen X 

Under 200-talet differentierades storleken av kleroi och deras för
delning ytterligare, på så sätt som i stora drag framgår av denna 
tabell, som avser början av 100-talet. 

Storlek av kleros 

Truppslag, funktion m m
(i arorer) 

100 I so I 30 I 2s I 20 I 10 I 

Den reguljära armen 

Kav: numrerade reg X 

Kav: numrerade reg1 X 

Inf X 

Den infödda milisen 

Kav X X 

Inf X 

Polisen3 

l Kanske regementen som tidigare haft ras (nations-) beteckning.
l Ev marininfanteri.
3 Jordtilldelningens storlek beroende av polisär funktion.
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Förändringarna i storleken och fördelningen av kleroi fortsatte 
under detta århundrade. Situationen under dess senare del kan resu
meras i följande· tabell. 

Truppslag, funktion mm 

Den reguljära armen 

Kav1 

Inf 

Den infödda milisen 

Kav 

Inf 

Polisen3 

1 Av icke egyptiskt ursprung. 
2 Ev marininfanteri, 

50 I 30 

X 

X 

X 

X 

Storlek av kleros 
(i arorer) 

I 25 I 20 I 10 

X 

X 

X X 

3 Jordtilldelningens storlek beroende av polisär funktion,

I 7 I 5 

X xz 

Tabellerna illustrerar en taktisk och en social tendens, som båda 
verkade i samma riktning. Det är bestyrkt, att kavalleriet under 200-
talet av flera skäl förlorade en del av siri taktiska betydelse och detta 
slår igenom i ryttarnas jordtilldelning: från i bästa fall 100 arorer har 
den sjunkit till 50 i den reguljära armen och 20-25 i milisen. Men 
samtidigt har de inföddas möjligheter förbättrats; under Ptolemeernas 
första tid kunde milissoldaten endast få enkleros på fem arorer; hans 
tilldelning var omkring år 100 i bästa fall mångdubbelt större. Det 
ekonomiska och kanske även det sociala avståndet mellan de hellenska 
och infödda elementen hade sålunda minskats mycket betydligt. Det 
har sitt intresse att ett rent militärt fenomen påskyndat denna utveck
ling på ett betydande sätt, ja, kanske helt initierat den. Det har här 
erinrats om, att Philopator kunde reorganisera sin arme och vinna 
framgång vid Raphia endast genom att använda de infödda i betyd
ligt större utsträckning än tidigare; han rekryterade utanför den tra
ditionella milisklassen, beväpnade dessa förband och ·lät dem strida 
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"på macedoniskt maner". Aret därefter, 216, revolterade de infödda. 
Polybios kommenterar dessa händelser så: "Då han beväpnade de 
infödda mot Antiokus fattade Philipator ett beslut som var vist 
just då men oförsiktigt för framtiden: fyllda av högmod genom 
sin seger vid Rahpia kunde de ej längre tåla att man gav dem 
order och de tog sig före att söka en chef och en förevändning för att 
göra revolt, liksom människor som är sig själva nog; det är också vad 
de gjorde snart därefter." Man har naturligtvis all anledning att vara 
skeptisk beträffande räckvidden av de motiv för upproret som Poly
bios anför. Men onekligen förefaller det som om den taktiska och 
stridstekniska skickligheten och den kanske oväntade framgången vid 
Raphia verkat som incitament. Det var sålunda knappast de inföddas 
ökade betydelse i samhället eller en sönderbrytning av kulturbarriä
rerna som i och för sig beredde dem en större plats i krigsmakten. 
Processen gick i motsatt riktning: segern vid Raphia övertygade de 
infödda om deras egna möjligheter, de insåg att de även rent militärt 
hade goda förutsättningar att hävda sig mot den utländska överheten 
- vi skulle säga "kolonialisterna" - och deras framgångar beredde
dem betydande inflytande i 100-talets egyptiska samhälle. Det kunde
ligga nära till hands att påvisa liknande fenomen i de senaste årtion
denas dekolonisationsprocess ...

Hur levde kleruken på sin jord, i sina relationer till myndigheterna 
och till omvärlden? Inkvarteringen i befolkningens hus och de frik
tioner som detta medförde har något berörts. Man vet också, att 
klerukerna betalade större delen av de skatter som vilade på de egyp
tiska bönderna, men ej alla. De var befriade från normala dagsverken 
åt staten men kunde tas i anspråk även i andra nödsituationer än krig. 

Jordbruket i Nildalen var underkastat rigorösa bestämmelser, bl a 
rörande vad som skulle odlas. Detta var också nödvändigt av prak
tiska skäl. Frånsett ett visst tvång beträffande oljeväxter åtnjöt kleru

ken emellertid en betydande frihet i urvalet. Han kunde också över
låta själva arbetet på någon annan för att själv uppbära ett arrende. 
Avgörande torde ha varit att jorden verkligen brukades; av vem var 
relativt oväsentligt. Talrika brev visar också att klerukerna hade be
tydande intresse för egendomarnas skötsel. Däremot kunde en kleros

definitionsmässigt ej överlåtas med full äganderätt eller intecknas; 
man höll länge fast vid tanken att den utgjorde del av den kungliga 
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domänen. Efter hand uppluckrades också denna princip; om allt fun
gerat normalt övergick en kleros från far till son, och en faktisk rät
tighet att testamentera respektive ärva kleroi torde ha utbildats till 
praxis under första århundradet f Kr. Dock med en reservation: att 
förändringen i dispositionsrätten inte motverkade statens militära in
tressen. 

I två brev till soldaten Hephaistion, som Ulrich Wilken daterat till 
29 augusti år 168 f Kr, får man en bild av den egyptiske, sannolikt 
reguljäre soldaten i en svår situation. Adressaten, Hephaistion, är med 
några kamrater på väg hem, kanske från kriget - det är året för slaget 
vid Pydna! - och på grund av de oroliga förhållandena stannar han i 
templet Serapeum, där gudarna håller honom och hans kamrater kvar 
i tvångstjänst. Så småningom blir kamraterna av okända skäl fria, 
men Hephaistion stannar kvar. De två breven uttrycker hans hustrus 
och hans brors oro för att han ej återvänt. De ger också en bild av de 
stora och små problem som den egyptiske "indelte knekten" hade att 
brottas med. Här återges brevet från Isias till Hephaistion, hennes 
make, in extenso: 

Isias hälsar sin bror Hephaistion. Om Du är frisk och det eljest 
går Dig som Du önskar, är det vad jag ständigt ber till gudarna om. 
A ven jag är frisk och alla (här) hemma tänker ständigt på Dig. När 
jag fick Ditt brev av Horos, i vilket Du meddelar, att Du tvingats 
stanna i Serapeum i Memphis för att tjäna gudarna, tackade jag 
genast gudarna för att Du var frisk. Men att Du inte kommit där
ifrån, under det att alla som tvingats kvar där återvänt, det är jag 
bedrövad för, emedan jag styrt mig själv och Ditt barn genom så 
svåra tider och på grund av sädespriserna pressats till det yttersta. 
Åtminstone nu, då Du återkommit, trodde jag att jag skulle kunna 
andas ut, men Du har varken övervägt att komma hit eller ens tagit 
hänsyn till vårt tillstånd: hur jag redan då Du var (kvar) här led brist 
på allt och nu gör det fullständigt, efter så lång tid - och vilka tider! 
- och Du inte sänt något alls. Men när Horos, som överbringade
brevet, nu också meddelat, att Du släppts ur Din tvångstjänst åt
gudarna, då blev jag djupt bedrövad. Då också Din mor lider, gör
Du rätt i att komma till staden, både för hennes och för vår skull,
såvida inget nödvändigare hindrar Dig. Men det är oss kärt, om Du
'tänker på Din hälsa, så att Du håller Dig frisk. Lev väl!"
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Brodern Dionysius, som tydligen skrivit båda breven, följer nästan 
ord för ord samma argumentation, men framhåller också: 

" ... ty om det går illa för Dig får Du på inga villkor vänta tills 
Du förtjänar något som Du kan ta hem, utan när han räddats ur faror 
försöker var och en snabbt komma hem för att träffa hustru och 
barn ... " 

Kanske denna ögonblicksbild från en situation, som man 1 ovrigt 
vet föga om, ytterligare kan illustrera beröringspunkterna med det 
svenska indelningsverket. I fråga om systemets målsättning, använd
barhet och brister, och - förefaller det - inte minst vad rör de 
sociala problemen, torde Ptolemeernas kleruker ha ställts infär lik
nande problem som de svenska indelta knektarna 2000 år senare. 
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Summary 

In this article the Egyptian military organization in peace and war <luring the 
time of the Ptolemaic rule is described. Special emphasis is lent to the system of 
providing the soldier with a piece of land, on which he could live and support 
his family in peacetime. The author campares this ancient system with that of 
Sweden, which was introduced by King Charles XI in 1682 and which was not 
fina1ly abandonded until 1901. 

The political and military background is given and the economic advantages of 
the system explained. One purpose was to colonize the country and to improve 
agriculture in the Nile valley. In order to make the system function wel1, the 
rulers encouraged the succession from father to son. Thus the profession of 
soldier - farmer became hereditary as was also the case in Sweden. An impres
sion of the life of such a family is given through two letters which are quoted. 
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"FRONTBREV" från år 1807 

Av BORJE FUR TENBACH 

För några år sedan gick på bokauktion bl a ett antal gamla brev, 
vilka inköptes av friherre Victor von Stedingk som senare överläm
nade dem till dåvarande Försvarsstabens krigshistoriska avdelning för 
identifiering och tolkning. Härvid visade det sig snart att breven var 
skrivna under fälttåget i Pommern 1807 och att adressat var den då
varande chefen för Bohusläns regemente, översten Johan Leonard 
Belfrage. Medan denne och huvuddelen av regementet låg hemma på 
rotarna tjänstgjorde brevskrivarna vid den fältbataljon av regementet 
som ingkk i de till Pommern utsända trupperna. 

Sammanlagt rör det sig om nio brev. Av dessa är tre skrivna av 
överstelöjtnanten Pontus Reutersvärd, som var chef för fältbataljo
nen till i juli då han efterträddes av majoren Carl Gustaf Coyet, från 
vilken det även finnes ett brev. En annan brevskrivare är fänriken 
Carl Johan Petersson som tjänstgjorde som adjutant på bataljonen. 
Den siste brevskrivaren, vilken är representerad med fyra brev, var 
ej lika lätt att identifiera som de övriga närmast på grund av att han 
endast signerade sina brev med pseudonymen "Hin Gamle". Främst 
på grund av en del klerikala uttryckssätt i hans brev samt den nyss 
nämnde Peterssons omnämnande av "vår tokrolige Ryberg" kan man 
dock fastställa att under pseudonymen döljer sig den dåvarande fält
pastorn Per Ryberg, sedermera kyrkoherde i Odsmål. 

Några egentliga nyheter beträffande operationerna m m  under 
detta sorgliga fälttåg framgår ej av breven men som "frontbrev" och 
på grund av sin tidstypiska stil synas de dock vara av så stort intresse 
att de förtjänar en publicering in extenso. 

Först några ord om den allmänna bakgrunden. Sedan hösten 1805 
var Sverige i krig med Frankrike. I Pommern skärptes läget dock 
först i början av december 1806 då en fransk arme om 15 000 man 
förd av marskalken Mortier anryckte. Med anledning härav tillfördes 
de svenska trupperna en del förstärkningar från hemlandet i vilka 
bland annat ingick den här aktuella fältbataljonen av Bohusläns rege� 
mente, som anlände till Stralsund i början av januari 1807. Gången av 
de fortsatta operationerna var i stora drag följande. Den 28 ;anuan 
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P /1 kartan, som är 
ritad 1807, /J.terfin
ner man en del av 
de namn pJ platser i 
och utanför Stral
sund, vilka nämns i 
de olika breven. 
I. Knieper Port.
2. Kettehagen. (P/J,

kartan har byn
namnformen
Kotenhagen.)

3. Den franska
belägringslinjen
("Circumvalla
tions Linien" ).

4. Terrängen mellan
de svenska och
franska befäst
ningslinjerna var
svä:rframkomlig;
Jen betecknas p&
kartan som "Mo
rasig mark".

5. Rugen.
6. Alte Pehr.
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anföll fransmännen över gränsen och snart var hela den svenska armen, 
omkring 9 000 man, innesluten i Stralsund. Den därefter följande 
tiden kan indelas i tre skeden. Det första omfattar tiden fram till 
slutet av mars, det andra slutet av mars till mitten av april och det 
tredje tiden härefter fram till slutet av september, då fientligheterna 
upphörde. 

Under första skedet höll fransmännen Stralsund inneslutet. Beläg
ringen fördes relativt lamt närmast på grund av brist på belägrings
artilleri men det förekom dock en rad smärre strider i samband med 
svenska utfall. 

Från denna tid härhör tre av de ovannämnda breven, nämligen två 
från "Hin Gamle" och ett från Reutersvärd. De berätta följande. 

Brigadier Grand Jean,2 som jag kallar Busa Jan håller nu til hos1 

en min Vän, pastor Kjellman ¾ mil härifrån. Hans bror ser jag ofta. 
Denne har berättat mig: at då Jan kom om aftonen till honom; så 
behagade Busen at proponera byte af Stöflor. Prästen drog straxt af 
de sina, emottog med artighet Brigadierens, och desse nu uplagade 
honorera förmodeligen pastoren. Flera parlementairer hafva varit här 
från Franska armeen. Utbyte af fångar är skedt. Baron Boije3 fölgde 
de 3 första ut. Och då han öf verlemnade dem, frågades, om Han på 
befallning får gifva en hvar återförd fransman 1 Dukat. Detta tilläts 
och Officeraren från franska sidan gjorde ock samma fråga; men 
Baron Boije mått låna honom dukaterna, som blefvo dagen derpå 
återstälde uti silfver, eller med Golden. 

Den 10 dennes gafs ut order om ett utfall den följande dagen uti 
tre Colonner af litet öf ver 6 000 man af alla slags troupper. Excellen
cen Essen skulle anföra Högra flygelen. Baron Armfeldt centrum och 
Ofv. Cardel den venstra genom Stadens 3ne portar. Man skulle assi
steras af Canon Båtarne vid sjösidan. Proviant gafs för 2ne dagar. 
Kl ½6 morg. den 11 skulle hvar Batalljon vara p!i någon viss gata. 
Uplands och Bohus Jägare skulle utgöra teten. Kl ½5 är jag hos 
Chefen. Batalljon var munter och modet lyste ur ögonen på dem. 
Chorum gjordes, och då detta var slutadt behagade Chefen at till
kunna gifva: det hela expedition kom at instellas, i anseende dertil, at 
4 af Engelbrecktarne4 hade deserterat om natten och således förrått 
hela tillställningen. Ett allment missnöje visades här öfver och man 
hade svårt för at persvadera troppen till tillfredställelse. Man gick då 
hem. Nu får jag berätta at våra tyskar äro i allmenhet stora Hund 

-.5 På den gatan Bat: ligger lär en brygaredräng öfverfallit en 
Bohuslänssoldat. En jägare springer fram ock hugger min långa Tysk 
vid örat; så at han ligger där. Nu börjar sammanskockning. Tyskarne 
få skönt stryk. Nu komma patruller af Borgerskapet; ty detta hade 
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intagit Högvagten för det tilltänkta utfallet skull. Desse lära slagit 
Soldaterna i hufvudet med Kolfvarna, och nu skolat desse små krydd
krämare och skräddare Bössor flugit i vädret. Maj: Coyet6 kommer 
nu och stillar, straxt der på Commendanten med en trumma. Affairen 
slöts på det sättet av 7 Bohuslänningar fördes i arrest, som frampå 
eftermiddagen utsläptes och jag råkade Tit Coyet, som sade mig: at 
alt är förbi. 2ne präster utför hvilkas fönster denna Gatubataille 
skedde till det mästa, ha försäkrat mig, at de ej kunde begripa, at så 
få kunde med så känbar stryk traktera våra styf va tyskar och peruker 
och trehörniga hattar lågo öfver alt. - Största Bitterheten härrörde 
deraf, at våra ej kommo ut och at Tyskarne hade skämt bort hela 
saken för dem. En löjelighet hörer ock till dagen. En underofficer 
skall varit något orolig och togs af en Husar patrull. När denne fick 
höra; at de voro Tyskar; så flytte han dem helt sagta af hästarne och 
gick sin väg. Vi lefva nu på förknappning. I febr: fingo vi endast 1/3 
af vårt gage och i denna månaden få vi hälften. Alt har stigit, sedan 
vi fingo Banco sedlar i aflöning. Socker, Caffe och Tobak dyrare än 
i Sverige. Maten går ännu an. Jag får 3 retter hem ta de för 9 sh Banco. 
Med Bröd och Brennevin är det lika som i Sverige, ehuru det senare 
är så svagt, at man gerna kan taga 3 dubbelt emot vårt. Vin är godt 
Köp på. En bouteille godt rödt kostar 12 sh B.co Godt portugis och 
Mallaga samt madera i samma proportion. Klädene ära nu lika dyra 
som hos oss. Bomulstyger, kammarduk och sitzer får man godt köp 
på. Nu snart lära vi få intet, i anseende till den afskurna Commu
nication emellan Hamburg. En nästan otrolig hendelse torde tillåtas 
at omtala. Vid retraiten från Greiffswald betäktes Jägarne af våra 
Husarer. Uti en esquadron var en Husar, som hade fölgt någon 
Kringstrykand Ridmästare. Denne var ibland de sista flanquerna. 
Franska Hästjägare trängde på och han skjutes genom ryggen. Man 
hör blott detta af Honom "jag är blesserad" faller af Hästen. 2 af 
våra stiga af för at upptaga honom, de få ingen tid. Franska Jägare 
rycka fram, han har pistolen spänd i handen. Antingen har han sjelf 
haft så mycken styrcka öfrig, at han kunde lossa af Honom eller har 
något kommit at röra vid trycket. En fransk Chasseur Capit. stupar 
af skottet. Detta ha de uti Barth fångna Officerare berättat. Frans
män stega straxt af och ämnade hugga Husaren i stycken; men han 
befanns död. 

Lieut. Ekelund7 är frisk hitkommen, han flef utbytt mot en fransk. 
Det packet har tagit ifrån alt, och Han kom hit i en surtout och 
mössa. Deras fick alt sit och äfven värjan. Ekelund togs till fånga 
under retaiten. I natt har det ej varit Tyska regementen tillåtit att 
göra piquet och fältwakt. I går uttogs proviant för 2ne dagar, och 
jag ventade, att trumman skulle gå, men alt är tyst och stilla. 

I dag den 13 kom en Bataillon Wermelänningar. Dalkarlarne ven
tas ock i dag öfver Rygen. Baron Fredrik Köhler8 har jag råkat, han 
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kom hit för nära 8 dagar sedan. Vi ha redan druckit vår bouteille 
Bischof i hop. Hans Vänner och mina välgörare i Sverige glömdes ej, 
med önskan af alt godt. Han är frisk och munter. Tit Landsberg9 har 
varit illa sjuk, nära döden af nerffeber. Nu gör han åter tjenst. Maj. 
Coyet mår excellent, finner sig rett väl. Hos Hr Ofverstljeut: Reuter
svärd är jag hvar morgon. Med sin svåger och andra jemte mig tager 
han sin Snaps, och vi följa gerna ett så godt exempel, hälst i Tysk
land, där intet annat hjelper än at dricka för at vara frisk. Förste fält 
Medicus Fåhre10 är min gamle Vän, sedan Stockholmstiden, och vi 
följdes troligen åt, och broderligen dricka vårt glas Mallaga. - Vår 
Sandbäck11 har varit i flera veckor illa sjuk. Han har nu sin Uniforme 
i ordning. Kan skrämma hin håle. Han har en Tysk underläkare. 
Desse tala altid svenska på Vårt sjukhus. En mycket förnöjande con
versation. En ny gradat1on i eder har jag samlat här. Vår hederlige 
Steyern,12 Pettersson13 och jag voro på det stället, där Chefen hämtar 
sin mat. Steyern hade budit oss dit där äro flickor. Beskedeliga. -
Steyern kom då at taga den ena på knäet. Hon ropade straxt Donner
Wetter. En annan gång kom han litet längre upp, då fick jag höra 
Schwere Noth. Sjelfva Tyskarna hafva skrattat åt min reflexion och 
sagt, att det så förhåller sig. Förlåt oredigheten uti hendelsernas an
förande. Vårt läge är dock något oredigt. Flitigare skall jag vara at 
berätta härefter, ty här måste väl blifva ämnen. Wördade och älskade 
Bekanta torde tillåta mig at önska Dem alt godt, och till hvilka min 
ödmjuka vördnad torde gunstigt anmälas. Pettersson har samma ön
skan och anhållan. Han har mycket at göra. Nu kom en Bataillon 
Dalkarlar. Den såg förskräckande ut. - Nu våga ej Tyskarne at säga 
en Bokstaf. Han hör till vår Brigade. Baron Tawast14 mår högst illa 
af sin blessure han fick den 1 hujus. Coyet6 har nu sjuknat illa till. 
BeringlS och Spamchjöldl6 äfven så, sedan i dag morgon. d 13 Martii 
K ½3 efmid. -17 

De bägge följande breven från denna period, ett från Reutersvärd 
och ytterligare ett från "Hin Gamle", utvisar med all önskvärd tyd
lighet att brevskrivarna starkt påverkats av den olyckliga utgången 
av ett stort utfall från fästningen den 14 mars. Bakgrunden härtill var 
att man inom ledningen fått sådana upplysningar, att belägrarens 
styrka bedömdes som mindre än den egna, varför man avsåg att ge
nom ett kraftigt utfall bryta belägringen. Anfallet var som framgått 
redan av ovanstående brev först planlagt till den 11 mars men kom 
ej att utföras förrän den 14. 

Stralsund den 16 Marts 1807. 
Min bästa Herr Ofverste, ehurur jag ännu intet wet när nogen 

Postjacht skall gå, så will jag ändå i förhand skrifva detta bref och 
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gifva tillkiänna at jag ännu Lefver och mår tämmeligen wäl undanta
gandes nogot bröstwärk. Den 11 dennes skulle här ske et allmänt ut
fall för at bortdrifva Fransoserne. Jag sänder härjemte hela Dispo
sitionen och Orderne för at roa Herr tJfversten, Borgerskapet hadde 
emottagit alla wagter och hela Garnisonen skulle ut. Reflectioner 
öf ver alt detta wågar man ei anförtro Pennan,18 om morgonen samla
des Batallions Cheferne af wår Brigade hos Baron Tavast för att 
intaga Frukost och mötte oss där underrättelsen at 319 tyska deser
teradt om natten hwarefter hvar en gick till sitt Quarter för at af
marchera. Jag sade nogra till tillfället lämpeliga ord åt Batallion, lät 
hålla Corum och just som jag skulle commendera till Amfarche kom 
en Adjutant med Ordre at ingen utmarche skulle wärkställes, Faran 
för den gången war således förbij, men wåra Bohuslänningar nogot 
hotfulla och ännu mera förargade at ei få marchera mot Fienden, 
kommo en för en: i Kraquel med nogra Borgare på Gatan, piskade 
Borgare patrullerna, men så blef det änteligen stilladt, och woro de 
ei de enda ty här war på flera ställen slagsmål och Larm, detta är 
likwist den enda gången som wåra giordt oliud. Den 14 dennes hadde 
wi här en ledsam Affaire. tJfv. Cardel120 skulle änteligen wid Kniper 
giöra et Utfall. Sörmlands Jägare, Elfsborgs Batallion, en Bat: af 
Tyskarne och en Bat: Landwärn samt 3e canoner af Ridande Batallion 
och 2 Esqvadroner Husarer woro Honom följactige. Fientlig För
skantsning skulle stormas, denna war omgifven af en Diuper Graf i 
hvilken Elfsborgs Bat: rusade. Wallen ur Graf ven war 5 Alnar hög 
och åt wår sida 3e Alnar, Leran sliprig, omöigeligt at kunna storma 
Wallen nödgades man at söka komma tillbakars utur Grafven för at 
retirera. Detta skedde med mycken swårighet, tJf v. L. Bökman,21 

zne Kap. Unge och Swartzenhoff22 stupade, flera Officerare blesse
rades och är wår Förlust med döda, sårade och fångne nära 200 Man: 
Som enligt senare General Ordre wi nu wid utfall skola höra under 
Cardells Colonne wid Kniper så war det en försynens skickelse at wi 
ei woro med i denna Masacre ty just woro wi då på wacht vid Tribser 
Front och måste således Elfsborgs Bat. gå i wårt ställe •.. Härjämte 
följer lista på wår Förlust. Cap: Svartzenhoff som troddes wara död 
lefver, ännu i går hafva Fransoserne sågad armen af honom och då 
Han tillika skall hafwa en Blessyr i Huf vudet så dör Han wäl för
modligen, Lieut: Cedersköld23 som blif vit fån gen skall ei wara bles
serad. 

Wåra Hattgaloner äro nu anländte och winna allment bifall. En 
Bat: af Dahlkarlarne och en af Nerke W. kommo hit för nogra dagar 
sedan, den förra är anslagen till wår Brigade under B. Tavast och den 
senare till B Vegesaks24 Brigade. Detta liar nu litet lindrad wår swåra 
tienstgiöring. B Tavast måste ännu hålla sig inne efter sin Contusion. 
Han är mycket afhållen och förtienar det också. Baron Armfeldt25 

fick wid den sista Aff airen zne Contusioner den ena i Armen och den 

144 



andra på Magen, men Han är ändå dagligen ute, Coyet6 har en 8 
dagar warit illa siuk af en Hemoroidal Kolik. Han ligger till Sängs. 
Nå nu må Min bästa Ofverste tro att jag börjar längta at se Herr 
Of verstens mig gifna löfte at blifva härifrån aflöst upfyldt. Cap: 
Lindblad26 kom hit i förgår med Konungens Ordre till Gen. Gouver
neuren at employera Honom hvar han kunde behöf vas, Han blef i 
går på Orderne placerad på Elfsborgs Regemente, jag har ännu intet 
sedt honom och förmodlingen håller Han sig för gå at giöra mig 
Visite. 

Det säges at General Savari hit kommit med 6000 Mans förstärk
ning och at Mortier skall aflösas för det Han på 7 Weckors tid ei 
kunnat intaga Stralsund. Obegripligt är med huru många Förskants
ningar Fransoserne omgifvit och skulle wi med Utfall Kiöra dem här
ifrån så hafva wi flere Werk at storma än som Fästningen äger. Wi 
hafva nu en tid här haft mycken stark Winter. Kallare än det warit 
i rätta Wintren. Jag anhåller om Min Vördnad till Friherrinnan och 
många Hälsningar till Ekedahl28 och Hedacher29 samt Cameraterna27

anhålla om Sin Vördnad. Coyet är nu på bättringswägen Just nu 
hadde jag glädien emottaga Min Ofverstes bref af d 4. Hvad för 
Soldaterne angår så måste wi hafva dem från Rusthållarne ty här är 
brist på alt och kan intet fås utan från Sverge. 

Har äran med upricktigaste tillgif venhet och wänskap at wara 
Min Ofverstes ödmiuke tienare. 

Reuterswärd. 

Stralsund d 18 Martii 1807. 

Mutor hjelpa och förtjenta Bannor äfven ock. Den som dageligen 
ser ett franskt ris är lätt skrämd. Den 14 dennes var en sorgelig dag. 
- Of verste Cardell skulle anställa en recognoschering utom Knieper
port. Kl ½4 Eft:mid: som förvandlades uti en den svåraste attaque
på en af franska f örsvarslinierna. Sörmanland lands Jägare, ridande
Artilleriet, 2ne esquadroner husarer, Elfsborgs Bataillon och 1 D0 

Landtwähr, skulle anställa den. Man finner fransoserna innom ett
Batterie, bortom en By vid namn Kettehagen detta stormas med
mycken förlust på vår sida. Detta skall vara så inrettadt, att en hvar
Karl har nästan sin grop han står uti, och så snart han lottsatt sitt
skott, så synes han ej mera, aldeles vill jag tro, som när man i Sverige
skjuter på Luder. Grafven utanför detta muskött batterie är gjord
som våra va opar slutande införe uti marken. Vid denna storm-
ning ändade . Lieut. Bökman sina Dagar, Capt Unge, och Capt.
Svartzenhoff och Lieut: Cedersköld äro blesserade, den förre så, at
armen skall vara af skuren på honom och den senare skall hafva brutit
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af sig ryggen under et.t fall i gropen eller grafven. 49 Män, u�om 
desse, äro dels dödskutne· och dels råkade uti fångeriskap. En under
officier vid husarerne slutade ock härvid sin bana. Des.sutom blefvo 
3 Off, 7 underoff och 1 under,läkare, samt 108 man blesserad� hit
förde . Icke heller - f örgätandes 17 hästar. General Amfeldt ha1' fått 
en intet obetydelig Contusion i-· ena armen. Kulan har gått igenom 
kläderna och friserat emeHan handlofven: och armbogen. Jag råkade 
i går Clärfeldt30, som berättade det. Jag, frågade honom om han skrif
vir, angående expedition till Barth.31 Detta besvarades med nej. 
Han lär hafva humeur för Lieut. Buschs32 skull. Rask och tilltagsen 
är han sliter nu intet det bästa; men jag förstår mig intet på hvad han 
�äger. Förlusten på. d�de och J}le�serade .är stqrst Pt Elfsb.prgs .Bata-
1110�. Jag le,q1nade 1 gar; up��tts N· f.örlust�n.�f alla Be,i;arlton�rna �om 
vant med uti denp.a olyckehga eld, .�t ,Chefen. Han torde s�kert öfver
s�nda den: qen .1.5 �ller,söncfageii om aftonen r;k.t;,fle_jåg tjn poik_e, 
sqm �om 1fr� Kettehageri-i> Den11e ber,ä ttade mig ,pa sm platt, tyska, 
som,,Jag för�t?,r ;exce�lent; aJt de 0döde ·Svenskarpe v�r9. b!ottadt oc� 
afklädde ända ull skJortan, oFh lago med hattarna. pa sig 1 ;Byen. Jag 
vill tro det; ty det är, det störsi;a röfvare pack, som fins i verfden, som 
ligger här ,uta� (öre'. .En :�vensk �pii:;n, Bagare fr_ån T;ribsees µar jag 
ock talt med 1 gar. Denne .kqm cill si,n bror, som är slagtare, med en 
h?P .gpdda Svin JJövägep,· ocp sade:. at)ngen fran�o� finnes, ,.i1ta1;,blott 
v1d landsvägen emellan :Anclam qch harom knng. F1eQden har eJ ännu 
mel'.a än 2 stora kanoner och· 2rie partie kanoner. Detta vill jag tro; 
ty på det nämda batteriet fans inga, titan .�det var enda�t musköteld, 
som gjorde det faseliga nederlaget. Jag 'har" sett deras Jägare �evär. 
De gå öfver 300 steg och paraboliquement.33 Åter på kortare hall, gå 
de uti rett lineal. - Deras kulor äro nästan halfklufna, således svårare 
at taga ut. - En Lieutenant Andersson,34 vid Södermanlands Jägare, 
hat varit lyckefrg. En sådan .• har gått igenom. hals-dukeri,: mitt ·ofver 
strupen� utan �tt skada h?no�. En hade oc� _lin'da.t si_g på fästet af en
sabel pa eri r1da:nde Art11lenst. � Sedan sista Bata1llon af W'erme
länhingatne och Dalkarlarne kofumo hit, har Garnizon fått någon
mera; frihet. 'Annars var det ej mer än en natt fri; ty.1.antingen voro
Våra p/t felt wagt eller på piquet war annan dag. Chefen lär haf va 
sin jour hvar 6te dag uti Tribseer tenaille. Jag plägar mäst vara ute 
hös honom då, om morgonen; Jag är så van at få en sup af honom 
hvat morgon, at jag intet ·kan vara af ined at·göra _honom där min 
visite. Han har mycken. godhet för'.mig lika som flera. Major Coyet 
är illa sjuk . Han syntes finna ;sig, ·vid' vårt fält Jefnads .sätt, ehuru det 
torde vara något motbjudande. Capt: Lindblad är här. Han har kom
mit hit ,för at göra lycka; Jag, vet ej ännu på hvilken· bataillon han 
blifver .placerad tilk;t;jenstgörning. Ljuger lika rasande, 2ne gånger;.har 
]'ag råkat honom. Bär arineens Uniforme. Just nu kom någon och 
säger at"r'Ian ärr ,på Elfsborgs. -,2- Vi hade i gå!; en parlamentair åter: 
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denne har sagt: que ce bataillon, qui se battu le sammedi passe s'est 
battu avec une valeur a merveille et qui a etonne l'armee fransoise, 
mais quel but. - Man säger nu: at Man skall möta Bökmans och 
Unges kroppar för at lägga dem i Kistor och at änteligen begrafva 
dem här. För detta rykte kan jag intet ansvara; ty om någonstädes 
ljuges, så är det här, och det av superlatif. En superb Husar, som 
deserteur, rider nu förbi mina fönster. Måtte jag få se många sådane 
och så sköna hästar. En hvar deserteur får 5 Louis d'or för hästen 
och i proportion för equipaget. - Nå Karreby lär vara bortgif vit åt 
Skolmäst: vid Gustaf Bergs Barnhus. Lika godt. Prästens dagar torde 
ej blifva så många. En bomb, en gång. Han dör i sin kallelse. Har ej 
haft processer. Har ej skafvit bönder. Hans hustru och Barn. Skänker 
åt  Försynen. - Tårar. - Han är med. Sic voluere fata. -

Hin Gamle. 

Gud välsigne Vördade Bekanta uti Vestergöthland. Aldrig torde 
mig tillåtas at få se desse. Min sista stöt (sic!) är fådd. 

Så Ungt de bägge breven. De talar i allt väsentligt för sig själva. 
En kommentar må dock tillåtas. Den ena är att prästen visar uppen
bar ovilja mot fransmännen icke blott på grund av deras utplundring 
av stupade svenskar utan även därför att de tog betäckning mellan 
skotten. Det var enligt hans sätt att se saken tydligen ett oreglemen
tariskt och mindre gentlemannamässigt sätt att slåss. 

Och härmed är vi inne på fälttågets andra period. Trots den olyck
liga utgången av utfallet den 14 mars kom man inom den närmaste 
tiden underfund med att fransmännen försvagade vissa belägrings
trupper. Sedan ytterligare svenska förstärkningar anlänt beslöt von 
Essen därför att företaga ett nytt allmänt utfall. Detta ägde rum den 
1 april och ledde efter tre dagars stundom häftiga ehuru mindre stri
der med de vikande fransmännen till att svenskarna nådde fram till 
Pommerns sydgräns. 

Härom berättar regementsadjutanten Petersson följande. 

Anclam den 9 april 1807. 
Min Nådigste Herr Of werste. 
Swenska trupferna hava nu förtjänt ett rum i historien. Den 1. i

denna månad k 11 föremiddag började vi dansen med fransoserna. 
Wår lilla armee utgick på tre colonner från Stralsund och attaquerade 
först fiendens vänstra flygel av belägringskedjan, slog den och intog 
med storm alla deras förskantzningar under jemt avancerande till hög
ra flygeln, där fransoserna allmänt sattes i Retraitte. Modet hade givit 
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oss styrka och med bitterhet följt ovännen på Sporret. Här och i Del
min gjordes motstånd. Bryggorna voro rivna, men druvhagel från wår 
sida längs gatorna rensade snart städerna och wi överkommo Peen
strömmen och satte fienden åter i lopp. 31 stycken väl conditionerad 
ammunitionsvagnar med förspann alla magaziner och förråder så i 
landsorten som städer och vid pass 2.000 fångar äro redan i wåra 
händer jämte en liten cassa av 18.000 riksdaler i luidorer. Fransoserna 
av wåra trupper förfölgdes mot Stettin utom 300 man förskansade 
med 7 stycken Cannoner på ön Wollin. Deras retraitte är redan av
skuren och prisen således gifwen. Av oss eröfvrade wahror stiga till 
flera millioner riksdaler. 10.000 lispund spannemål av hwete och 
hafra. Bröd, bränvin, risgryn, skor, strumpor, capotter, gevär m. m. 
Preussiske fartyg inlastar dageligen och avgår till Stralsund och Ystad 
för svensk räkning. Preussarnas glädje över Swenskarnas hitk.omst är 
obeskrifwelig. Deras bemötande mot oss är broderligt. En mängd 
preussare Dicertera från Stettin. Hitkommer, får gevär och sedermera 
af går till Kollberg under den namnkunnige Schillers befäl. Fransoserna 
har äfwen där nödgats upphäfwa sin belägring. På underrättelser om 
ryssarnas ställning hwilar wåra widare framsteg; emellertid äro 
swenskarna ense att upspäda Peenströmmen med sitt blod om retraitte 
skulle nödga oss öfwer denna floden. Wid inträdet i denna stad hade 
jag hedern anföra Fräkne compagni sedan Tit: Coyet war sjuk qwar 
i Stralsund och Quist35 tillsiuknad under marschen. Jag har sedermera 
intagit min regementsqwartermästareBeställning och är hwarje min
nut sysslosatt med provianteringar, liqvider och resor och fins i denna 
stund i samma skjorta och öfrig klädsel som påhafdes den Iste från 
Stralsund. M a o mindre owant för mig än flera af kammerater. 
Ingen officer har wår bataillon förlorat, och blott några jägare. När 
Herr Ofwersten nådig skrif wer blir det säkrast på Stralsund. 

Med djupaste vördnad eller ödmjukaste tienare. 
Petersson. 

P. S. Papperet hinner ej at signeras. Här nu all den vördnad jag 
hyser för den nådiga grewinnan. Pt·ästen skriver med nästa post. 

Men bladet skulle snart vända sig. Redan den 12 april fick Arm
feldt säkra underrättelser om att Mortiers armekår framryckte från 
Kolberg för att på nytt driva in svenskarna i Stralsund. Den 15 april 
började striderna. De svenska trupperna tvangs vika och räddades 
endast genom ett stilleståndsavtal tre dagar senare. Under reträtten 
var armen delad på tre kolonner av vilka den östligaste, i vilken 
Bohus bataljonen ingick, var underställd Cardell. 

Denna kolonn blev avskuren från de övriga och från förbindelsen 
till lands med Stralsund men lyckades ehuru med avsevärda förluster 

148 



rädda sig först över till Usedom och sedan tillbaka om Stralsund. 
Om denna reträtt och vad som närmast hände därefter berättar de 

fyra följande breven. Det första av dessa är skrivet av regements
adjutanten Peterson den 7 maj; men då ett brev från Reuterswärd av 
13 maj utförligare behandlar reträttstriderna återges det här först.36 

Stralsund 13 Mai 1807 

Min bästa Herr Ofverste, efter 6 weckorr fåfängt wäntande hadde 
jag änteligen i går det nöget emottaga Min Ofverstes bref af d 15 Apr. 
Jag nekar ei att det kostad på mig at dessförinnan emottaga Zne Ordre 
bref och ei nogot particulairt från min Ofverste då det likwist här 
hörer till mina få glada stunder då jag får bref af min Chef som jag 
så upriktigt wärderar och älskar. Att jag ibland länge dröijer at skrifva 
torde förlåtas ty både tid och tillfälle är det ibland knapt om, men 
när jag skrifver måtte Min Ofverste lämna mig rättwisa att jag slänger 
ihop et långt bref. Gud ske lof att Min Ofverste med Sin Familia har 
hälsan, samma goda wentar jag också oacktad mina Ar37 och wärke
liga stora fatiger som jag en tid haft, har jag kanske warit bland de 
raskaste af mine Camerater. 

Jag hoppas Min Ofverste erhållit mitt bref från Anclam. Sedan 
detta har åter bladet wändt sig, ei så aldeles till wår förmon, och 
hvarom jag nu skall giöra en kort berättelse. D 12 Aprile marcherade 
wi från Anclam för att förstärka Ofv. Cardells Corps som utom 
Husarer och Ridande Atteleri utgiordes af 1 Bat. Westmanlands och 
Ferk: Werm: Denna Colonne war 6 Milh från Anclam vid Y cker
floden. Hufvudstyrkan låg wid et Järngiuterie som heter Torgelow, 
jag med min Bat: låg en liten ½ Mihl framföre vid GrosHammar

¾ från Passewalk. Fransoserna som Kiände Armeens swaghet och 
Kringspridda ställning försummade ei tillfället, utan angrepo d 16 om 
morgonen Centra Colonne som war under B Vegesaks Befäl, Vegesak 
blev blesserad, Gen: Armfeldt som även fick många Contusioner och 
Colonne nödgades retirera efter modigt förswar till Anclam och så 
widare öf ver Peene Strömmen. Wid underrättelsen om Fiendens an
fall på wår Centre samlades wår Colonne för at okså retirera till 
Anclam, men sedan wi försökt flera wägar och allestädes funna dem 
afskurne af Fienden nödgades Wi om Natten återgå till Yckermynde, 
för att försöka rädda oss Sjöwägen. Här war wår ställning lik Lif. 
Grenad: vid Lybec38 och hadde utgången så när blifvit densamma. 
D 17 om morgon Embarquerades på Schepp som hvarken hadde 
Barlast eller Prowiant, alla Officers, Riddande Attelleries och Caval
leries hästar måste lemnas till et rof åt Fienden. /: Jag miste et mycke 
wackert brunt Stoo som kostade 230 Rdr:p.c :/: Innan Embarque-
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ringen hant fulländas kom Fienden öfver oss, intog Staden och giorde 
till Fånga 2ne Esquadroner Husarer, Mitt och Westmanlands Jägare 
Comp en hop af Attelleriet. Summa här togos 17 Officerare till 
Fånga, af oss Cap: Hay som commenderade alla Jägarna Lieut: Sparr
sköld och Fendr. Natt och Dag som i stället för Bering giorde tienst 
vid Jägarna, 3 Und:Offic: en Trumslagare och 70 Jägare; Salberg 
med 13 frälste sig, W estmanlands miste också sina Jägare och en hop 
Soldater, 2ne Canoner miste wi likaledes.39 Så snart Fienden intagit 
Staden ryckte han ut på wår Flank och besköt oss med Jägare, Läget 
vid Y ckermunde är att man har en ¼ Mihl ganska trång passage eller 
närmare Ränna innan man kommer på Redden vid Frosthe Haff, här 
går stark Strömm emot och Storm med motwind hadde wi också, 
man kunde ei på annat sätt än med Warpning Komma fram som gick 
faseligt långsamt och råkades flera gånger på grund. Det Schepp jag 
och Bat woro på war det sista, när Fransoserna sågo at deras Jägare
Eld ei skadade oss kommo de med Zne Canoner och behälsade oss 
med denna Musiquo, jag fick 4 Skott i skrofvit en i Masten och en 
genom Galleriet, utom alla som både Långskeps och tvärsöfver gingo 
öfwer Huf vuden på oss, men ingen af oss blef blesserade. Sluteligen 
komma CanonSlupar till wår hielp och tystnade Fiendens Eld. Hadde 
Canon Sluparna ei warit så hade åtminstone Wår Bat: aldrig kunnat 
undgå att blifva nedskuten eller till Fånga tagen, som mitt Skepp var 
illa medfaret måste wi om Natten Transporteras. 

Den av Reuterswärd i brevet lämnade uppgiften, att Cardell, när 
fransmännen anhöll hade för avsikt att med sin kolonn retirera till 
Anklamaste är intressant. I den utförliga redogörelsen för dessa stri
der40 säges nämligen att Cardell icke efterkom den order han fått att 
draga sig tillbaka, utan att han "efter flere vacklingar" kastade sig in 
i Uckermiinde för att därifrån söka komma undan sjövägen. Den av 
Reuterswärd lämnade uppgiften, att Cardell återvände till Uckermiin
de först sedan han på flera vägar sökt undkomma norrut men funnit 
samtliga dessa avskurna, synes emellertid förtjäna tilltro och ställer 
Cardells uppträdande i bättre dager än som hittills varit fallet. 

Härefter följer Peterssons brev. 

Stralsund den 7 Maij 1807. 

Nådigste Herr Ofwerste! 
Hvarje gång Cannonerne förkunna Postjagtens ankomst sätter vi 

alla i lopp till Postcontoiret och söker bref från wår wördade Rege
ments Chef, då det lyckas för någon, är glädjen allmän innom Corp
sen. Den 28 i förra hadde jag lyckan emottaga Herr Ofwerstens bref 
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Ind'elt soldat, Texten i övre högra hörnet lyder: "Stadfästes. Malmö den 14 Jan. 
1807. Gustaf Adolph." 

af den 13de och då redan skrifvit Herr öfwersten til den 22dra. Wår 
tokrolige Ryberg har haft audience, omnämt förlusten af sine biank
lädersstöflor under branden i Uddevalla och den stora mödan han 
haft att bärga Regementets Communion silfwer såsom det dyrbaraste 
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näst Regtnts Fahnan och därefter begärt Konungens Nådiga hogkomst. 
Ryberg har hela förra weckan läst öfwer sine gamla historier och i dag 
Predikat för Hans Majestät uti S:te Jacobi Kyrka. Fulständig under
rättelse om Krigs förrättningarna och alla förändringarna, inhämtar 
Herr Ofwersten af qvartals Förslaget som med denna Post af går. Med 
Bataillonens Beklädning har något awancerat. Nya hattar med stån
dare, skor, strumpor och långbyxor af hvitt linne med Stibletter af 
samma slag, lika med Wästgöthadahls, har gifvit Truppen så wackert 
utseende, at Kungen därå fäste sin upmärksamhet wid waktparaden 
den 3dje, och förklarade sitt nådiga wälbehag. Wår Musique blir och 
snart grann. Clairfelt är sig nu mera ej lik. Ledsen och ej underligt, 
mist sin General.41 Från Stabsadjutant gjöra tjänst wid Compagniet 
under en mindre afhållen Capit: gå på wakt Exercera och följa arbets
manskap sliter hans verkliga Humeur. Willhellmii har doctorerna 
öfwergifwit och sänt honom til döden innom få Månader.42; han tror 
det nu själf stackars gosse. Wi wäntar dageligen på återse vårt fångna 
Befäl och manskap. Wår Nådige Kung afreste til Griebswall den 4de 
denna (månad) i sällskap med Duc De Pienne43 och hadde där möte 
med General Le Briin befälhaf ware öfwer den vid gräntsen nu stående 
Franska Armeen, mycket under handlingar har förhaf ts men ingenting 
ännu kändt i wår stad Stralsund, det tros likvist at Pröijsarne skall 
alla gå härifrån til Kollberg och wi blifwa Neutrala. Att Danzig gådt 
öfwer är wäl redan känt i Swerge, det har kostadt Fransoserna heder
ligt. 

Priserna på allting är enormt dyra. Man skulle under marknaden 
som börjar i morgon något inkomma af hwad Herr Ofwersten om
nämt och priset blir drägeligt, önskar jag kunna upfylla Herr Ofwer
stens Befallning. Ofwerste liet: Reuterswärd har f åt 2 Rattioner til
ökning i fältaflöningen som Brigad Chef och Major Coijet njuter 
aflöning som Bataillons Chef. Den förra har 126 och den senare har 
100 Rd Slnt i Månaden. Vi förlorar alla på 177 4 års Fält Stat som är 
åter antagen och följes från den lsta sistlidn. Martii. Våra hos Kronan 
innestående fordringar för Febr och Mars utfaller om få dagar men i 
Piastrar, på detta mynt förlorar vi ungefärligen 7 stycken Riksdlr, 
efter Pommersk Cours. 

U tkomne Ordres 1 ° at Kongl Majt har i Nåder uphögt til Furste
ligt stånd och wärdighet Kammarherren Grefwe Puttus. 2° Nådigt 
tillåtet Duc De Lienne Marechalle De Camps hos Konungen i Fran
krike, at i dess Konungs Namn uprätta ett Infanterie Regemente som 
kommer at kallas Le Regement Du Roi. 3° General lieutnanten m. m. 
von Bliicher har under Konungens eget höga Ofwer Befäl emottagit 
,Befälet öfwer samtliga i Pommeren och på Riigen warande Kongl 
Pröijsiske Trupper. von Bliicher är en rask man men General Win
ning44 en gammal gubbe och klär sig efter fordna smaken. 
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I wår armee börjar grassera en förbannad skabbsjuka, hwari det 
wackra Könet säkert har mycken del; Capit: wid LifCompagniet har 
och af denna roliga sjukdom warit hemsökt och ej på lång tid kunnat 
Courticerat Mamsell Lamckank. Liet: Basewitz som hadde aff airn 
med Clairfeldt är hitkommen på Lejd, och Konungen har befalt sam
teliga, at ej på något sätt ofrida Basewitz under den tiden.45 

Alla ber hälsa på Backamo warande Cammerater. 
Med djup wördnad 
Min Nådigst Herr Ofwerstes aller Odmjukaste tjänare 

]. V. Petersson 

Om reträtten från Uckermunde och det redan i Peterssons brev 
omnämnda kungabesöket i Stralsund berättar "Hin Gamle" utf är
ligare. 

Stralsund 18 Maji 1807. 

Sedan jag hade den äran at skrifva sista gången min tröttande Epis
tel; så har jag varit högst illa mående, som en fölgd af den svåra och 
olyckeliga retraiten från Uckermilnde. Flera af Soldaterna hafva ock 
emot vanligt blifvit sjuka lika som många Herrar Officerare äro dels 
sängliggande, dels fått andra åkommer. En retraite, som kan svara 
emot flera fälttog; ty alla missöden förfölgde oss. 

Helt oförmodat d 12 dennes kl 6 om aftonen fingo vi den nåden 
at se Kongl Majt inom våra tyska murar. Jag var vid samma tillfälle 
bjuden på Högvakten af Capt. Oldencreutz,46 och jag ville ej tro det, 
förrän raport från Sjöbommen inkom; ty vi äro vane här at se först 
och tro sen, för at intet blifva tyskt bedragne. Han är klädd uti en 
mörk blå rock med kullriga messings Knappar, en stor trekantig Hatt 
utan någon Gallan. Dagen derpå hade alla härvarande Officiers Corp
ser den nåden at i underdånighet presenteras, då prästerne och Läkarne 
ej var tillåtit at vara sina Batailloner fölgaktelige. Den derpå fölgande 
dagen paraderade alla Bataillonerna utom Knieperport då Hans 
Excellence m. m. Baron von Essen dubbades till Riddare af. Kongl. 
Sverdt-Ordens· Stora Kors. Kongl Majt har helt små mustager på öfra 
läppen, som sluta sig där den nedra vidtager, hvar före nu på några 
dagar fleras blifvit något rothuggne, som sträckte sig ned på hakan 
och tycktes med det hela formera ett ej sammandragit O .då en toff s 
under nedra läppen lemnades på dem, som ville se helt martialiska ut. 
Samma Dag, som Kongl Majt anlände hit; så kom ock General Arm
feldt till staden, efter några dagars vistande på Landet. Man har sagt 
mig: at Han ej varit befald at vara på Hofvet. Vår Clairfeldt tager 
detta med en synbar oro, och har nu blifvit inquarterad. på· samma 
sätt, som hans vederlikar. Ryttmästare Burenstam47 har fölgt Gene-
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ralen till Sverige
> 

som enligt sitt egit yttrande till mig, kommer snart 
tillbaka. Pingest afton anmälte vi oss hos Herr Hofmarchakken von 
Platen till Audiens, som gafs några af Armeens prästerskap som voro 
här på stället. Då Kongl Majt behagade i Nåder utlåta sig: At Herren 
i synnerhet behagat beskydda Svenska troupperne för smittosamma 
sjukdomar och andra faror, samt at Han vill tro, at de ej öfvergifvit 
sin Gudsfruktan, oskuld och dygd. Kongl 11ajts svite är ej stor. Hans 
Excellence m. m. Baron T oll. Baron W etterstedt Gref ve Gyllenborg, 
Hederstierna48 en Enda page, som ock gör Stallmästarsysslan och 6 
Drabanter. Hans Majt har fått hit 18 hästar och Excellencen Toll har 
12 med sina Adjutanters. Man förmodar således här en längre när
varo. Några 100 preussare hafva kommit hit jemte holländare, som 
deserteurer, enligt en Convention emellan Preussen, England och 
Sverige så lemnas preussarne åt en härvarande General Lieut. von 
Menning, Hanowranerne till en härvarande Engelsk värfare, de öfrige 
gripes af Mörneska Husarerne och de här Garnizonerande Tyska 
Regementen. På Rygen organiseras preussarne, och hvar stund an
komma någre. De se väl ut en del af dem, men de synas vara inbilske 
och tyskt högmodige, som torde medföra obehageliga fölgder. 

Den 19de. I dag är det stor parade Med en den nödgaste mine ser 
Hans Majt sina redeliga Svenskar och jag önskade Honom 100000 
sådane> då fransosen säkert skulle köras utur Werlden och med pas 
de rigaudon dansa till månan. Nu kl 3 efm kom Generalen Baron 
Wrede.49 Han lär komma att Commendera uti Gener: Armfeldts 
ställe. Hvar dag blifver här dyrare i anseende till den folckmassa, som 
samlas på Rygen. Hvar preussisk soldat har där lika så mycket, som 
våra un tractament. Dessutom har man funnit på att taga 12 procent 
emellan silfver och Sedlar, som bekommer oss ganska illa. Alla klädes
persedlar äro ock här orimligen dyra emot i början af vår hitkomst. 
Hitförseln deraf från Hamburg är tillstängd, och inga Engelska varor 
lära ej heller finnas där. I år har ej heller varit någon marknad uti 
Leipzig och alt är dödt och stilla. Nej, detta kråkeboet, Stralsund 
förtjenar blott och suger oss svenskar till sista benknotorne. Jag har 
råkat någre Lifgrenadierer, som blifvit tvungne at gå i Holländsk 
tjenst. De ledo olideligen i början af sin fångenskap, men nu sågo de 
rett braf ut och hade lockat med sig flera Holländare, som alla hade 
alt sitt tillbehör, som soldater, hvilket gäller om alla hitkommande 
deserteurer. Franska Gevär fattas oss således intet som skola vara rett 
sköna. Våra Jägare hafva fått deraf både patronkök och gevär ser 
jag. Här är nu en verkelig tomhet på hendelser de som kunna vara, 
har säkert Gyllenhahl50 den äran at berätta, som har mera tillfälle at 
höra och öfvervara dem än jag. 

Min ödmjukaste vördnad torde Gunstigt anmälas till alla evigt vör
dade Gynnare och Venner uti Vestgötha Negderna. 

Hin Gamle 
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Samtida porträtt av 
Gustav IV Adolf 
gustaviansk dräkt, 
Som framg!lr av 
Hin Gamles brev 
var kungens fält
dräkt l!lngt enklare 
och mer överens
stämmande med den 
tidigare karolinska. 
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Där jag nu är inquarterad, har man en liten trädgård, där jag hör 
Necktergalen. Mången ensam stund tillbringar jag där, under det at 
en Brokig massa och Tyska Capande men väl smyckade staketer pas
sera förbi mig med långa fötter och up och nedan lika tjocka ben på 
vallen; ty den meriten ha tyskorna, at de kläda sig väl och sy sina 
kläder smakfult, ehuru de ej förstå annat än koka en skral soppa och 
potatis. Dessutom saknar man hos dem den husliga renheten, som 
man gerna så mycket högaktar. 

Det intressantaste i detta brev är Hin Gamles omnämnande av 
kungens klädsel i Stralsund. Den stämmer väl med vad som sagts och 
skrivits om Gustaf IV Adolfs önskan att efterlikna Karl XII. Små 
lustiga glimtar är också uppgiften om officerarnas följsamhet i skägg
modet samt det på flera ställen illa dolda missnöjet med tyskarna -
och även med tyskorna. 

Detta framskymtar även i nästa brev. Det saknar visserligen date
ring men av uppgiften om avlöningen att döma bör det vara skrivet 
1 JUill, 

Dageligen.hitlrnmma preussare från Danzig och Kollberg. De vistas 
på Rygen. Kro helt inbilske och store, besynnerligen skönjes detta hos 
Officerare. Våra Svenska omgåss ej med dem. I dessa dagar hafva 
ock hitkommit 114 man finska artillerister. Capt: Schröderstjerna är 
med dem. Baron Tavast är rest till Berlin, och våra Officerare äro 
ännu ej hitkomne, som skulle utbytas. En och annan fransk Officerare 
känner jag af dem, som höra till Regiment du Roi. De stoya och 
prata, som hörer till denna Nation. Uti Abeille du Nord lär redan 
varit läst Bulletin om vår retraite från Uckermiinde. Lieut: Quist35 

lär snart ock at munteligen hafva den äran at kunna berätta den, 
ehuru han aldrig led det vi ledo, som hvar stund var nära, uti några 
dagar, at sönderslåss mot landet och swulto orimligt. För Apr: och 
Maji ha vi fått fult ut, och i början fingo vi i förskott af denna må
naden 4 Louis d'or. I Sverige kan man ej föreställa sig den massa af 
Banco Sedlar här är. Vill man ha dem realiserade hos någon, så är 
man af med 6 sh på I Rd 16 sh som skall svara emot 1 Rd Bc0

• Vår 
Pettersson är olideligen occuperad. Men nu skall jagten fort och min 
vörnad torde Gunstigt anmälas till Hennes Nåd och alla Vördade 
Bekanta i granskapet af Malma. 

Hin Gamle. 

Nästa brev är skrivet av Coyet sedan han efterträtt Reuterswärd 
som bataljonschef. Det ger en god bild av andan hos den svenska 
truppen under denna svåra tid då hotet från de belägrade i förening 
med den ständiga vakthållningen samt den svåra sommarhettan måste 
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ha verkat mycket pressande. Man finner s!Hunda att manskapet stod 
sig gott men att det bland officerare och gelikar rådde en dystrare 
stämning som tog sig uttryck i en önskan att få resa hem. Det är en 
efterklang av det självsvåld som så ofta omvittnats råda under fri
hetstiden. Bataljonschefen själv tycks dock vara av annat och bättre 
virke. 

Stralsund d. 27 Julii 1807. 

Min gracieusa herr öfverstel Jag är nu ensam Chef och har så 
mycket at sköta, samt så uttröttad af nattvak ock värma at kortheten 
och confution får ursäktas, at rapporten finnes hvad i tjänsten är at 
säga. Vår ställning är dageligen brydsammare, fienden gör stundeligen 
nya värch att nalkas fästningen, vi skjuta beständigt, men utan at 
göra honom stor skada. Dess styrcka har nu oändel: ökt sig, så at i 
Landet är nu minst 50.000 man. Man har gort fredspropositioner, 
och tillbudit fred, då man ville gå bort: men alt är nekadt och af slagit. 
Det tros at Engelsmännen innom få dar går tillbaka igen. Deras Tran
sport fartyg ligga färdiga til at gå till Segells från Rygen, vi blir då 
ensamne. Fiendens grof va Artillerie 180 st piecer, kommo i går dl 
Wolgast, få se hvad Vår herre gör med oss, jag är tranquile, ty utan 
hans vilja faller ej et hår af mitt huf vud. Snart blir vi omgifne af 
döden och grushögar. - Lycklige de som får gå hem, underligt at så 
många begära det. - Prästen51 har legadt mig öfver, han bör få hem 
,resa; men en annan kommer då at gå hit, hvarom framdeles jag skall 
gifva underättelse. -

Captin v. Steyern12 har cil min stora surpris äfven begärt permition 
jag har inlagt hans Memorjal till Konn; men begärt i händelse af bifall, 
at en annan Captin utcommenderas, ty under 2. kan jag ei bärga mig, 
pch i alla fall är det för litet. Tjänstgöringen är för det arma folcket 
ej at uthålla i denna värman, aldrig mer än 1. natt fri; men deras mod 
glättighet ock tålamod kan jag ej nog uphöja, det förundrade äfven 
Konn härom dagen, då han var vid den fronten jag hade jouren. 
Folcket söng och var lustiga, då Konn sade, det är ett exelent folck 
Ni har, ock en god esprit ibland trouppen, ock då jag sade at ei mer 
än 11 voro sjuka, kunde han ej nog förundra sig, efter alla dessa 
fatiguer. Gud vet om de få återse de sina, det ser mörckt ut. Gud 
välsigne Herr öf versten, min vördnad för hennes Nåd. Mine Kam-
merater bedja om Deras vördnad. i största brådska. 

C-t

Men snart skulle hela äventyret få en lycklig lösning. Fransmännen 
behövde sina stridskrafter bättre på annat håll, och efter det att den 
omedgörlige Gustaf IV Adolf återvänt till Sverige lyckades Toll snart 
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träffa en överenskommelse med fransmännen vilken gick ut på att 
fästningen skulle uppges mot det att de svenska trupperna oantastade 
skulle få återvända till hemlandet. Härom och om den besvärliga 
hemresan berättar Petersson i nästa brev. 

Ystad den 18 september 1807. 
Min nådigste Herr Ofwerste. 
Från Bergen hadde jag äran skrif va Herr bfwersten til i slutet af 

förra månaden. Om vår vackra Retraitte från Stralsund och hvad 
därefter under få dagar då/asserat. Vi hadde allmänt förlorat hoppet
at komma från Riigen me hela ben, tils den 7 de i denna då exellen
cen Toll sedan Kungen afrest träffa accord med franska befälhafva
ren om vårt af tåg. Detta skedde och i behagelig tid ty fienden hadde 
800 båtar jämte flytande batterier klara til sin öfverfart på Riigen 
och ämnade verkställa Fors-attaque den 8de kl 3 om morgonen på 
Allte fehr, Gralschefehr och Prosenitz varefter vi snart varit expe
dierade. Vår Bataillon lämnade sistnämnde skants den 6te och intog 
qwarter i Gustow. Därifrån den 9de til byarne kring Poseritz hvarest 
vi om natten erhölt ordres at genast upbryta och marchera til Wittou 
för at embarquera på cannonslupparne men under marchen vid Trent 
blef dessa ordres ändrade och embarqueringen verckstäldes vid 
Schapro den llte. Jämte det stormen fortfor, var ännu de större far
tygen som skulle följa slupparna icke tacklade som alt hindrade vår 
öf verfart till den 16de kl 8 om afton d/l. vi lyfta de ankar under god 
vind och hitkom lyckeligt i går mot afton. Bataillonen ligger ännu 
ombord och väntar vidare förhållningsordres. Gud låt oss slippa af de 
förbannade slupparna. Vestgöthadahls och Jönköpings Batailloner 
har redan til större delen af marcherat härifrån till hemorten. Af herr 
major Coijets bref med denna post inhämtar väl har översten flera 
goda nyheter. Jag är nu glad at än en gång kunna få upwackta min 
nådige Herr öfwerste. Clairfelt och jag bor nu tillsammans som äckta 
bröder och fören ar vår wördnad för Herr bfwersten. 

]. W. Pettersson. 

P. S. En mössa som jag kiöpt i Stralsund till herr Ofwersten blef 
hitsänd från Wittou för 14 dagar sedan med Bataillonen saker och 
fast nu så fördärvad att den är alldeles obrukbar; jag är däröfver 
ganska ledsen. 

Och härmed är denna lilla men nog så innehållsrika brevserie slut. 
Som redan tidigare sagts innehåller den ej många större nyheter rö
rande detta i och för sig tämligen sorgliga och betydelselösa fälttåg. 
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Däremot synes den ge en god bild av huru krigsdeltagarna själva upp
levde det hela. Själva blandningen i breven av väsentligheter och ovä
sentligheter är på visst sätt charmerande. Typiskt är huru Petersson 
i sista brevet i en sammanträngd suck utbrister "Gud låt oss slippa de 
förbannade sluparna" - en transport som kunde komma att kräva 
många människors liv för att strax härefter skriva ett P. S. om ett 
olyckligt mössköp. 

1 Brevets datering återfinnes i slutmeningen. 
2 Fransk brigadgeneral, en av Mortiers underbefälhavare. 
3 Fredrik Carl Boije af Gennäs, 1807 ryttmästare vid Västgöta kavallerirege

mente. Senare kammarherre hos drottningen och riddarhusdirektör. 
4 Soldater fdn det mest av tyskar besdende värvade Engelbrechtenska infan

teriregementet. Enligt Björlin (sid 151) skulle det ha varit två tyskar som rymt. 
5 Ordet ej utskrivet. Skall sannolikt vara "hundsfötter". 
6 Carl Gustaf Hindrichsson Coijet, major vid Bohusläns regemente. Åtföljde 

fältbataljonen till Pommern. Bataljonschef efter Reuterswärds hemresa i slutet av 
juli. 

1 Johan Wilhelm Eklund, löjtnant vid Mörnerska husarregementet. 
8 Baron Fredric Georg von Köhler, löjtnant vid Wästmanlads reg. 
9 Otto Herman Landzberg stabskapten med löjtnants indelning vid Bohusläns 

reg. 
10 Fåhree, Johan Fredrik. Fältläkare 1809. 
11 Johan Olof Sandbäck, regementsläkare vid Bohusläns reg sedan 1801. 
12 Isak Wilhelm W11lt von Steijern, stabskapten med kaptenlöjtnants indelning 

vid Bohusläns reg. 
13 Den tidigare omnämnde fänriken och adjutanten Carl Johan Petersson. 
14 Översten och generaladjutanten baron Johan Henrik T avast, chef för 3. 

infanteribrigaden. 
15 Sebastian Peter Bering, stabsfänrik med sergeants indelning vid Bohusläns reg. 
16 Gustaf Adolf Sparrschöld, stabslöjtnant med fänriks indelning vid Bohusläns 

reg. 
11 Brevet saknar underskrift men av den karaktäristiska handstilen framgår tyd

ligt att det skrivits av "Hin gamle". 
18: R är synbarligen kritiskt ställd mot Essens beslut att helt tömma fästningen 

på svensk trupp och överlåta dess tryggande åt de mindre pålitliga tyskarna. 
19 Jfr not 4 ovan. 
20 Den sedermera mycket kände artilleristen Carl von Gardell. Chef för det i 

Pommerska armfo ingående fältartilleriet men förde ofta även befäl för tillfälligt 
sammansatta styrkor. 

21 Overstelöjtnanten Gudmund Olof Bökman. Elfsborgs reg. 
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22 Kaptenerna vid Elfsborgs reg Alexander Unge och Ulric Crispin von
Schwartzenhoff. 

23 Leonard Fredrik Cederskjöld, löjtnant vid Elfsborgs reg, 
24 Overste frih Eberh Ernst G von Vegesack chef för 4. infanteribrigaden. 
25 Baron Gustaf Mauritz Arm/elt, vid denna tid generallöjtnant och direkt un

der generalguvernören, friherre Hans Hendrik von Essen, chef för "Armen i 
Tyskland". 

26 Lindblad, A11gust Elis (Elias), kapten 1813, major i armen, postmästare, d. 
1848 10/4 i Simrishamn. 

27 Det följande är skrivet på tvären på de fyra brevsidorna. 
28-29 Sannolikt medlemmar av gemensam civil bekantskapskrets, ej officerare.
30 .Mauricz Clairfeldt, naturlig son till generallöjtnanten Carl Mauritz Armfelt,

var vid denna tid stabslöjtnant på Bohusläns reg med fänriks indelning. 
31 Bart, en liten hamnstad vid Tribser See 3 mil väster om Stralsund. I rikt

ning mot denna stad gjordes den 1 mars ett mindre utfall i vilket bl a 90 jägare 
från Bohusläns reg deltog. 

32 Johan Jacob Busch, löjtnant vid Bohusläns reg med placering i rullan när-
mast före Clairfeldt ehuru ett år yngre. 

33 Med krökt kulbana. 
34 Herman Alexander von Andersson, löjtnant vid Södermanlads reg. 
35 Eskil Qvist, löjtnant vid Bohusläns reg. 
36 Brevet saknar underskrift och är troligen ofullständigt, men av handstilen

framgår att det är från Reuterswärd. 
37 Reuterswärd var född den 7 juni 1761 och alltsli ännu ej fyllda 46 år. 
38 Brevskrivaren syftar här på händelserna den 6 nov. 1806 då det s k  Lauen

burgdetachementet fört av von Morian under försök att undkomma från Ltibeck 
tvangs kapitulera inför fransmännen under Bernadotte. 

39 De i denna mening omnämnda officerarna är Magnus Albrech Haij, kapten 
och chef för jägarkompaniet; Gustaf Adolf SparrsclJöld, stabslöjtnant; stabsfän-
rik; samt Carl Christian Salberg, rustmästare samtliga vid Bohusläns reg. 

40 Gustaf Björlin, Sveriges krig i Tyskland åren 1805-1807 sid. 192. 
41 Brevskrivaren syftar här på att Armfelt efter den olyckliga reträtten "för 

helsan vårdande" i nåder tillåtits nedlägga sitt befäl. Elof Tegner, "Gustaf 
Mauritz Armfelt" del III sid 119. 

42 Joachim Christian Wilhelmi, premiäradjutant vid Bohusläns reg. W överlev
de dock denna gång. Erhöll avsked 1809 15/8. 

43 Den franska emigranten hertig de Pienne, chef för det nybildade värvade 
"Le Regiment du Roi" som skulle uppsättas av franska emigranter, överlöpare och 
"förbättrade" krigsfångar. Björlin s 197. 

44 Preussisk general. 
45 von Bassewitz, August Ludvig, löjtnant vid drottningens livreg 1802. 
46 Med all sannolikhet Anders Gustaf Odencrantz, kapten vid Kalmar reg, 
,f/ Johan Daniel B11renstam, ryttmästare vid Livregementets husarer. 
48 Generalen Baron Johan Christopher Toll, kammarjunkaren och kabinetts

sekreterare baron Gustaf af Wetterstedt; generalauditören greve Fredrik Gyllen-

160 



borg samt sannolikt kammarjunkaren Carl Hederstierna (kan måhända även ha 
varit överadjutanten och majoren Erland Hedenstierna). 

49 Generallöjtnanten, Baron Fabian Wrede. 
so Friherre Carl Henrik Gyllenhaal, fänrik vid Bohusläns reg. 
51 "Hin Gamle". 

Summary 

Colonel B Furtenbach, chief of the military history seccion of the Staff College 
in Stockholm, publishes and comments on nine letters, written in 1807. The 
letters were written <luring the Swedish campaign in Pomerania against the French 
and were adressed to the Commanding officer of Bohuslän Regiment in Sweden. 
The main part of the regiment was in Sweden and one battalion was with the 
army in Pomerania. 

Sweden was in war with France since the automn of 1805. In Pomerania the 
situation did not, however, become critical until the beginning of December 1806, 
when a French army under the command of Mortier, advanced, Reinforcements 
were sent from Sweden. The battalion of the Bohuslän Regiment arrived in Stral
sund in the beginning of January 1807. The campaign can thereafter be divided in 
three phases. During the first phase, which lasted until the end of March, the 
French besieged the Swedish army of about 9 000 men in the fortress Stralsund. 
The Swedes made one sortie on March 14th, which was repulsed. During the 
second phase, after further reinforcements the Swedish army made another sortie 
on April 1st, which succeded, The French were driven back to the southern 
barder of Pomerania. 

The second phase lasted until the middle of April, when Mortier counter 
attacked, drove the Swedes back to the fortress and resumed the siege, which 
continued until September 7th, when an armistice was concluded. 

The letters do not shed further light on the operations, but are of interest 
mainly because they describe the situation in Stralsund, the relationship between 
the Swedish troops and the German troops and population. 

Of interest is a narrative of an inspection which was made by the King, 
Gustavus IV Adolphus in Stralsund in the middle of May. He was dressed in a 
uniform. which ressembled that one which was once worn by Charles XII. 

The letters give a good picture of how the participants of this campaign wit
nessed the events. The authors were well placed, a commander of the battalion 
and his successor, a quartermaster of the battalion and the very wo.tldly army 
chaplain. 
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AKTUELLT OCH HISTORISKT 

Sammanställning av innehållet i Jrg. 1953-1965. 

1953 
Börje Furtenbach: 
Ame Stade: 

Arne Stade: 

Herman Miillern: 

Arne Scholander: 
W alther Hubatsch: 
Allan Kroon: 
Herman Miillern: 

Arne Scholander: 
Börje F11rtenbach: 

Herman Miillern: 

Börje Furtenbach: 

Börje F1menbach: 
Allan Kroon: 
B. G. Geijer: 
J. E. Olow: 
H erman M iillern: 

Arne Stade: 
Nils KinJberg: 
K. J. Mikola: 
Herman Miillern: 

Börje F11rtenbach: 
Jonas Hedberg: 
J. 'E. Olow:
Olle T örnbom:
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Koreakriget och de militära "lärdomarna". 
En nation två armeer. Nordkoreaner mot sydkorea-
ner sommaren 1950. 
"Operation Strangle" FN-flygets stora understöds-
aktion i Korea 1951--52. 
Sveriges järnmalm och de krigförandes planer 1939-
1940. Synpunkter i efterkrigslitteraturen jämte n�gra 
reflektioner. 

1954 

Förberedelserna för landstigningen vid Inchon. 
Erövringen av Osel och Dagö 1941. 
Expeditionen till Västerbotten 1809. 
Operation "Buffel". 

1955 
Landstigningen vid Inchon. 
Den officiella historieskrivningen i USA om andra 
världskriget. 
Politisk och militär högsta ledning. En studie över sam
verkan dem emellan i Danmark, Norge, Frankrike och 
England under andra världskrigets inledande skede. 
Materielanslagens andel i försvarskostnaderna �ren 1901 
·-1955.

1956 
Planläggningen RN-RD. 
Pearl Barbar. 
Ett beslut och dess genomförande. 
Striderna i Ofotenfjorden den 9-13 april 1940. 
Om krigsdagböcker. 

1957 
Natten före natten före Tåget över Bält. 
Det svenska frivilligflyget i Finland 1940. 
Strategisk defensiv i Finlands krig 1941-1945. 
"Birke-Nordlicht". 

1958 
Svenska frivilligförband. 
Artilleriregementet inför Karl X Gustavs polska krig. 
Om det sovjetryska ubåtskriget i Ostersjön 1939-45. 
Suezkriget 19 i 6. 



Börje Furtenbach: 
Herman Miillern: 
Allan Kroon: 
Ernst Bergman: 

Börje F11rtenbach: 
R. Torstendahl:

P. Savatejev:
Carl G. Strandman:

1959-1960 
(Utgången) 

Sveriges militära resurser hösten 1939. 
De allierades misslyckade ingripande i Norge. 
En kustoperation under andra världskriget. 
Flottan och operation Själland 165 8. 

1961 
Generalmötet vid Riksgränsen den 21 maj 1940. 
Svensk krigsförsörjning och underhållstjänst i Danmark 
1657-1660. 
Over oceanerna. 
Litteraturen om andra världskriget. 

1962 
Börje F11rtenbach och Vi var betedda. 
H erman M iillern: 
Olavi Lyytinen: 

G. Medwedjev:
Albin Widen:

Börje Furtenbach: 
Herman Miillern: 
Lars Tersmeden: 
Carl G. Strandman: 

Bör je Furtenbach och 
Fredrik Löwenhielm: 
Börje Furtenbach: 
Herman Miillern: 
Lars Tersmeden: 

Börje F11rtenbach: 

Stig H:son-Ericson: 
Sten Ljungqvist: 
Herman Miillern: 
Bertil Malmport: 
Sven Fritz: 

Finlands sjöstridskrafter under vinterkriget 1939-1940 
och fortsättningskriget 1941-1944. 
Ryska landstigningsoperationer under andra världskriget. 
Fregatten Vanadis' världsomsegling. 

1963 
Den militärhistoriska verksamhetens organisation. 
Tyskt anfall mot Jämtland och Härjedalen 1943? 
"Stormen för Köpenhamn". 
Ny militär litteratur om andra världskriget, 

1964 

Från försvarsstabens första 25 år. 
Sverige-Norges krigsmakt 1864. 
Bismarck och de svenska krigsfångarna 1864. 
Karl X Gustav, pfalzgreven Filip av Sulzbach och slaget 
om Fyn 1659. 
lnternordiskt militärhistoriskt samarbete. 

1965 
Kompassen. runt. 
Sveriges militära FN-insatser. 
Koloniförband i stormaktstidens svenska krigsmakt. 
Nytt ljus över Frankrikes fall 1940? 
Sverige och det andra världskriget. 

Beställning av tidigare �rgångar insändes till Militärhisto
riska förlaget, Stockholm 90. 
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