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FÖRORD 

Den sjuttonde årgången av "Akt1tellt och Historiskt" innehåller en 
översikt över inskrivningar av värnpliktiga 1812-1969, akt1,ealise
rad genom den år 1969 genomförda centraliseringen av inskrivnings
väsendet, en artikel kring 1788-1790 års krig och en uppsats med 
anknytning till 1. världskriget. I de två övriga bidragen ges inblickar 
i finska och tyska högkvarteren under 2. världskriget. 

Sven Folin var en uppmärksam iakttagare av 1700-talets stela 
lineartaktik, där den korta stridsverksamheten - blodig no,g -
främst blev ett manövrerande mot förbindelser och underhåll. Den 
dåligt organiserade underhållstjänsten påtalas i Sven Folins dagboks
anteckningar, som ger en sann bild av truppens hårda liv även under 
strids pauserna under vinterperioderna. F olins fullständiga dagboks
anteckningar utges nu med kommentarer av militärhistoriker Eva
britta Personne. 

I Personnes uppsats om inskrivningarna 1812-1969 läggs tyngd
punkten på vilka handlingar som upprättats och hur de bevarats -
till hjälp för social- och personhistoriskt intresserade. Översikten 
kartlägger också den väg vilken myndigheterna sökt sig fram för att 
få varje man på rätt plats i totalförsvaret. 

Arkivarie Bengt H oltze bidrar i år med en undersökning av de 
tysk-svenska sjömilitära förbindelserna före och under 1. världs
kriget. Med stöd av arkivmaterial från Krigsarkivet och Militär
archiv i Freiburg påvisar han, att - utöver svenske generalstabs
chefens resa till Berlin - förekom även sjömilitärt kontaktsökande 
år 1910. Storamiralen Tirpitz underlättade dåvarande kaptenen 
Lindsströms tjänstgöring inom den tyska marinen. Det tyska marin
politiska intresset för Sverige tonades dock ned efter liberalernas 
regeringstillträde. Samarbetet begränsades till ett underrättelseutbyte, 
som dock upphörde vid krigsutbrottet. Den svenska flottans begrän
sade resurser medförde, att tyska amiralstaben icke räknade med 
något direkt understöd från svensk sida. I gengäld kom man att ställa 
bestämda krav på det neutrala Sverige. 



Forskningschefen Thede Palm kommenterar finske majoren Georg 
Enckells minnesanteckningar från tjänstgöringen i lvlannerheims hög
kvarter. Omständigheterna kring brevväxlingen mellan Churchill och 
Mannerheim före den brittiska krigsförklaringen framläggs här. Bil
den av den åldrande Mannerheim får en viss nyansering. Utvärdering 
av underrättelser ledde till åsiktsskillnader inom högkvarteret, där 
önsketänkande hos några personer stod mot andras mera kyliga be
dömning. 

Den femte uppsatsen skildrar stämningen och verksamheten i tyska 
högsta krigsledningen vid tredje rikets imdergång. Hitler utövade sitt 
hänsynslösa befäl in i det sista, besatt av sin egen orealistiska önske
uppfattning av läget. När han var borta, strävade Dönitz efter att 
rädda så mycket som möjligt av tyska trupper över till västmakter
nas område, Kapitulationsförhandlingarna fördes också med denna 
avsikt, De mycket snart märkbara motsättningarna mellan de alliera
de påtalas av en officer i den inre tyska kretsen, generalmajor Erich 
Dethleffsen, vars originalmanuskript återges på tyska. 

Till ägaren av Sven Folins originalanteckningar lektor Theodor 
Linnet!, till major Georg Enckell och till generalmajor Erich Deth
leffsen uttalar militärhistoriska avdelningen sin stora tacksamhet för 
vänlig medverkan vid denna årgångs tillkomst. 

CARL-AXEL WANGEL 



SVEN FOLINS ANTECKNINGAR OM DET FINSKA FALT

TAGET 1788-1790 

Med inledning och kommentarer av EVA BRITTA P ER SON N E 

1788-1790 års krig är ganska ofullständigt behandlat i den histo
riska litteraturen och mycket fli specialstudier finns. Främst gäller 
detta kriget till lands. Bland dem som behandlat kriget kan nämnås 
A G Rein, C T Odhner, E L Birck, G Unger och A Munthe. Stig 
Boberg uppehåller sig ganska utförligt vid striderna i sin bok om 
Gustav III:s krigspropaganda (1967). Förutom det officiella käll
materialet från kriget, som är ganska rikt, förvaras ett relativt stort 
antal dagböcker, journaler och andra minnesanteckningar av krigs
deltagare i offentliga arkiv och bibliotek samt hos enskilda personer. 
Åtskilliga av dessa har under årens lopp publicerats i Sverige och 
Finland. Här kan nämnas En månad på Amphion,1 M Ankarsvärds
minnen fdin åren 1788-1790,2 auditören C C Ekmans dagbok förd 
under kriget i Finland 1788-1790,3 generalen G K von Döbelns 
berättelse från fälttåget i Savolaks 1789,4 friherre W Leuhusens jour
nal 1788-1790,5 löjtnant W Gyllenskiepps krigsdagbok 1789,6 flam
ländaren Muskerins skildring av sitt deltagande i 1790 års svensk
ryska sjökrig7 samt Nils Abraham Bruncronas dagboksanteckningar.8 

Den här presenterade journalen, som förts av bataljonspredikanten 
Sven Folin, skildrar kriget till lands 1788-1790. Folin berättar om 
krigshändelserna, om livet i lägret, om sina ämbetsplikter, om svält 
och övriga umbäranden samt slutligen om fredsfirandet 20-22 
augusti 1790. 

Sven Folin föddes den 5 oktober 1741 i Annerstads socken, Krono
bergs län. Han var son till skräddarmästaren Peter Folin och Elin 
Eriksdotter, gick i skola i Växjö och blev student i Uppsala 1764. 
Han prästvigdes 1772, blev extraordinarie bataljonspredikant vid 
Kronobergs regemente 1776 och avlade pastoralexamen samma år. 
Ar 1789 blev han ordinarie bataljonspredikant och 1794 kyrkoherde 
i Svarttorps pastorat, sedan officerskåren efter beslut vid regements
mötet på Kronobergshed i juni 1792 gjort en framställning hos Kungl 
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Maj:t om pastorat för Folin. Som skäl uppgavs att Folin under 16 
års tjänstgöring vid regementet gjort sig förtjänt av allas förtroende 
och kärlek. Särskilt framhölls den stora insatsen för regementet un
der kriget. Folin hade då själv, utan resultat, flera gånger ansökt om 
pastorat hos konsistoriet i Växjö. Han blev prost 1799 och avled 
den 20 december 1815. Han gifte sig första gången 1774 med Hed
vig Charlotta Schmiedeberg, född den 16 december 1728 och död 
den 5 mars 1792, och andra gången 1795 med Ulrica Eleonora Köl
lerström, född den 4 januari 1744 och död 18 november 1799. I det 
första äktenskapet föddes dottern Christina, som gifte sig med kyr
koherden i Dädesjö, Theodor Linnell. 11 

Journalen ärvdes av dottern och har sedan förblivit i släkten 
Linnells ägo. Lektor Theodor Linnell, Stockholm, har ställt den till 
militärhistoriska avdelningens disposition för utgivning. Den har 
utnyttjats av L G T Tidander i hans Anteckningar rörande Kongl 
Kronobergs regementes historia (1897). Journalen återfinns i en liten 
volym i formatet 18X23 cm och omfattar 61 sidor. Volymen inne
håller vidare anteckningar gjorda av Folin gällande hans befordran 
till kyrkoherde, officerskårens memorial till Kungl Maj:t i avskrift, 
samt gratulationsbrev i original från generallöjtnant V Pauli och 
regementschefen, överste A F Påhlman i anledning av kyrkoherde
utnämningen. 

Utdrag ur Kungl Maj:ts resolution på prästeståndets besvär den 
10 augusti 1763, som gäller prästernas avlöning i fält utgör inledning 
till journalen. Härefter följer utdrag ur armens fältstat rörande till
delningen av nattvardsvin och oblat och en förteckning över de offi
cerare, underofficerare och civila ur Kronobergs regemente, som var 
kommenderade till Finland under kriget. Dessa tre avsnitt återges ej 
här. Den egentliga journalen, som behandlar tiden 11 juni 1788-
20 september 1790, presenteras i sin helhet. Den förefaller vara förd i 
omedelbar anslutning till krigshändelserna, även om det ej är fråga 
om en regelrätt dag för dag förd dagbok. Skriften är i huvudsak tyd
lig och relativt lättläst. Vissa överstrykningar och tillägg gjorda av 
Folins hand förekommer, men ändringarna är närmast av formell 
karaktär. Det är den slutliga, reviderade versionen, som nedan åter
ges. I allmänhet har den ursprungliga stavningen och interpunktionen 
behållits. En viss normalisering har dock skett i förtydligande syfte. 
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Karta till 1788-1790 /lrs /ältt/lg 

I personregistret är namnens stavning genomgående normaliserad. 
Folins stavning har dock återgivits inom parantes i de fall då den 
markant avviker från den nu vedertagna. Titel, innehavd vid den 
aktuella tidpunkten, jämte slutlig titel, anges. 
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1788 

d. 11 junii efter ärhållne Ordres att följa Kongl. Kronobergs rege
mente såsom bat. predikant till Carlscrona och därifrån till Finland, 
begaf jag mig i Herrans N. från mitt kiera hem Bognäs, och kom 
samma af ton till Quarnamåla och Möckleryd, der jag råkade rege
mentspastor och hof. pred. Nils Colliander. I Quarnamåla stötte 
samma dag regementet tillsamman. D. 12 och 13 höls cassations
m\lnstring å folk och bagage. D. 14 skiedde uppbrott därifrån. D. 15 
predikade Colliander för regementet i Bakaryds kyrka, och samma 
dag om aftonen kl. 10 a 11 kom det till Ronneby, där jag första 
gången höll chorum på torget. Hos en färgare eller klädesfabriqueur 
vid namn Morian bodde wi präster till måndagaftonen, då regemen
tet följande dagen eller d. 17 kom till Carlscrona. Wi bägge blefwo 
här inquarterade hos en kakelugnsmakare Greace; beskiedligt folk. 
Wi lågo här till den 28, då Kronobergs, Jönköpings och den del af 
Westgötha-Dahls och Elfsborgs regementen, som med förra escadren 
icke utgåt, gingo ombord på 10 skiepp. 

Jag kom på en fregatt, som het Victoria. Der woro ombord några 
och 50 man. Officerare woro: utom siö-capitainen von Vicken, af 
Kronobergs regemente fendric Ehrenstråhle från Halsnäs, af Elfs
borgs fendric Stierngranat, af Wästgjötha-dahls adjutant Stahl, af 
Jönköpings adjutant Stiernspets. Underofficerare, af Kronobergs 
regemente, förare Hans Söderström i Härlunda soclrn, af Elfsborgs 
förare Schedvin, Wästg.dahls, fourier Fogelberg och Hochwitz, af 
Jönköpings serg. Adolph.Fr. Sifverhielm. Skieppsskrifvarn het Cron
holm, Prästeson fr[ån] Hvän10 och flaggstyrmannen Lanting. 

Skieppens och Chefernas namn woro: 

Rangskiepp 1. Printz Carl anfördes af öfverstl. Psilanderhielm
( Colliander) 

2. Enigheten af öfverst lieut. Enskiöld

3. Fried. Adolph öfverst 1. Leijonankar

4. Friedrich Rex öfverst lieut. Stare

5. Camilla capitain Duffa
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Fregatter 6. Falken capit. von Bergen
7. Victoria capit. von Vicken
8. Solen capit. von Schantz
9. Jägaren capit. Cedergren

10. Ullrica, (ett af Kronan förhyrt kiöpmandsskiepp).

Från d. 28 junii lågo wi ombord wid Carlscrona för motwind inom 
skantsarne till den 5 julii, jämnt 8 dygn, då wi lördag aftonen kom
mo ut på fria wattnet och seglade med nordost!. wind. 2:ne dagar 
förut, el:r d. 3 julii utgingo ifrån oss alla de öfvriga fregatterna med 
örlogsskieppen, som lågo bättre till, åt Aspön, men fregatterna Vic
toria och Falken, som lågo helt nära intill Kyrkön och kunde icke 
bringa sig nog långt ut för motwind, och hielpa sig ut med de öfriga, 
måste ligga qvar, till förenämnda afton, och fölgdes sedan åt. Om 
söndagen den 7 efter Trinitatis seglade wi förbi Öland, och samma 
afton innan det skumna till sågo wi Hoberget på Gottland. Mån
dagen war brusande wäder, Skieppet gick friskt, men så, att jag och 
flera blefwo tämel. sjuka. Tisdagen war blidare wäder och nästan 
stilla, dock gingo wi nogot, med onsdagen blåste lagom hårdt, och 
war en ganska gynsam wind. Torsdagen äfwen så, präcktigt wäder 
och wind och stranden af Finland syntes hela dagen och samma tid 
på dagen el. d. 5 som wi kommo att segla från Carlscrona, anlände 
wi lyckeligen till Helsingfors den 10 julii el. torsdagsaftonen. (H. 
capit. v. Vicken fick wid utgången i siön till biträde först en lieut. 
Fromeri, som efter några timmar blef beordrad gå på fregatten Fal
ken, då wi fingo i stället en fendrick Ringhem, som fölgde oss hela 
wägen). 

På 5 dygn gingo wi således wida öfwer qö mihl, 11 woro framme 
så snart som de förstutgångna, och under den präcktiga och wid
löftiga fästningen Sveaborg, lågo före nämnda dag om aftonen i en 
stilla hamn. Här lågo wi ombord ännu 2 :ne dagar, den 11 o. 12 
julii och debarquerade sistnämnda dag, sent på af tonen, sedan wi 
warit 14 dagar ombord. 

Landstigningen skiedde litet från staden Helsingfors, der man icke 
såg annat än berg och flathallar.12 Jag låg ned litet på mina saker 
men sof intet. Nu war det söndagsmorgonen, d. 13 julii, och större 
delen af regementet war i rörelse för att komma med tråss och alt 
genom staden till campementsplatsen.13 I detsamma och då jag war 
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tämelig brydd huru jag skulle få mina saker fort, kom på samma 
ställe, tillika med folk en lderra i land, capitain Kellson tillhörig. 
Denne herren berättade att han wore commenderad till siös och 
hade sin kierra fahl.14 Detta som war mig ett lyckligt tillfälle nytjade 
jag, betalte den med 36 D[aler] S[ilver] M[yn]t och kom till de öf
riga. 

Här wid Helsingfors på ett nog widsträckt och wackert fält lågo 
följande regementer: Kronobergs, Jönköpings, Lif-Gardet, Elfsborgs, 
Helsinge och Östgötha, samt Lifregementet till häst och Hans Kongl. 
M:ts Lif- och Hus Troupar, äfwen till häst. Nogon del af artilleriet, 
samt Hertig Friedrichs el:r Wästmanlands regemente, lågo annor
städes mellan bergen hwar för sig här i engden. 

Hans Kongl. M:t war nogra dagar här i Helsingfors och flera 
resor syntes med sin suite, mot aftonen ridande utmed lägret. Om 
torsdagen el. d. 17 julii reste han till Lovisa, wid pass 12 mihl här
ifrån. Det war samma dag, särdeles på eftermiddagen och in i denna 
natten som ett det häftigaste skutande hördes, och hertig Carl höll 
en den hårdaste drabbning med ryssen på Östersiön nogra mihl från 
Sveaborg mot Revel (wid Hogland). Efter en timma (wädret war 
nog stilla) såg man den widt uppstigande röken och efter winden låg 
där åt, stod han om morgonen af 18 julii hel tidik i lägret. Anceps 
fere fuit victoria. 15 D. 20 kom Hans M:t åter till Helsingfors. Den 
21 war der stor högtidlighet, många blefwo riddare, andra till högre 
tjänster befordrade, och i stadskyrkan söngs Te Deum etc. 

Här hände mig en kier men oförtänckt visite d. 20 julii af en 
Lars Hindric Norbeck, bat. pr. wid Calmare regemente, doctor Tör
ners måg, boende på sitt boställe i Aspelands .härad. Fick tillstånd 
resa hem härifrån. Mot uppbrottet från Helsingfors, fick jag under 
fälttoget af fältwäbel Ramberg, en stor fodersäck derå mitt namn, 
och 6 st. rep med järnygglor i ändarna af syrgeant Härolt.16 

D. 24 julii gingo Kronobergs och Jönköpings regementer ombord
på galairerne från Helsingfors. Jag kom samma af ton på gal airen 
von Seth med 245 man, merendels af Norra och Södra Sunnerbo 
compagnier, samt herrar officerare major Påhlman, capitain Porat, 
lieut. Ekestubbe, fendrick Boring, fendrick Ehrenstråhle, fendrick 
Porat och adjutant Mallmen. Skieppschefen war en fendrick Stare, 
och med ho[n]o[m] en dito Stolpe samt en så kallad auditeur örner 
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wid krigscollegium, en von Hårleman och jag mins icke hwilka flera 
alla från Stockholm. Wi gingo här ifriln och tänkte komma till 
Lowisa, men skredo förbi mot Friedricshamn i Rysssland, lågo flera 
dagar stilla och hade staden i ögnasikte, och ändteligen hel bittida 
2-3 om morgonen woro i rörelse för att debarquera, och werke
ligen samma morgon el. 3 aug. landstego wid gården Brakila en 
wacker ägendom, der wi låga gent emot uti en wik af samma namn. 
Denna ägendom sades tillhöra en råd- och handelsman i Friedrics
hamn wid namn Boisman. Innan debarquaden skiedde rensades 
stranden fråd en sig möjligtvis der hemligen i skogen uppehållande 
fiende med ett häftigt skutande en lång stund från galair-escadren. 
Derefter stega i land wid 9 000 och nogra 100:de man raskt fotfolk, 
hwilka uppehöllo sig och lågo denna söndagen utan gudstiensts hål
lande allt till eftermiddagen i Brakila åkergierde, medan en stor del 
manskap hade i land och utan hästar mot staden framsläpade wåra 
grofwa canoner. Derefter började ändteL folket i god ordning på 
eftermiddagen så sackta tåga en 3 fierdingswäg till staden. De bör
jade nalkas ho[n]o(m] wid pass kl. 10 om aftonen, då i detsamma 
ryssarna, som ett stycke utanför hade förskantsat sig, emottogo wårt 
avantgarde med skutande. Elden utbrast å ömse sidor och sköts med 
största häftighet, särdeles från fästningen med knallande af gröfsta 
stycken, dock Gudi lov utan wärkan på wåra. Natten kom här de 
swänska wäl till pass; ty hade fienden set att rickta, utåt wägen der 
krighären stod, sina stycken och öfriga skott, hade hela styrkan i 
nogra omgångar warit nedgjord; men Gud hade sin så wårdande 
hand om oss, att oacktad ett beständigt hwinande och pipande i luf
ten af kulor mot 3 timmar och deras fräsande i stenarna wid jorden 
som upplyste natten omkring oss, träffades icke en man till döds, 
utom dem, som hörde till avantgardet och woro närmast och så godt 
som ensamma i elden. Af dem stupade och blesserades nogra få, men 
af ryssarna långt flere som kunde slutas af deras skri och ömkeliga 
läte för hwarje salfwa, som de swänskes för-troupar gåfwo från sig. 
Denna eld war icke wäl begynt innan wåra canoner drogos undan, 
och genom manskapet, som steg till ömse sidor, fördes samma wäg 
åter som de kommo. Detta ökade wäl icke soldatens mod, dock hade 
han så mycket öfrigt, att han lät märka sin oro öfwer att stilla 
stånnda och inactive kläda skott, samt sin hog att få undsätta sina 
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camerader och angripa sin fiende. Men i den ställning de komo måste 
de på wägen stå, tils canonaden och skutandet upphörde, då retrait 
och återmarche commenderades, och wi i tysta natten wid kl. 1 
började lika så sackta gå samma wäg åter, och hinte till Brakila wid 
samma tid måndagmorgonen d. 4 aug. som wi landstego och gingo 
från stranden dagen förut. Högsta befälhafvarna wid detta tillfälle 
woro herrar generalerne Siegeroth och Skönström, hwilka ock nu så
som hufvudmän och generaler af retraiten gingo ombord på samma 
galairer med manskapet; och sedan wi här legat nogra dagar blefwo 
wi beordrade att förfoga oss till och landstiga wid Borgo i Finland, 
som ock skiedde tisdagseftermiddagen eller d. 12 aug. sedan wi i 3 
weckor legat på de otäcka och plågsamma galairerna. 

Som nu sades landstego wi ett stycke från Borgo stad cl. 12 aug. 
Till denna dag har aldrig mitt öga fallit på så wacker jord som den 
wi träffade under uppgåendet från stranden där widsträckta ängar 
så wäl som åckrar för sit läge, fetma och bördighet liknande väl alt 
Canaan och woro nästan förtjusande. Härigenom leddes wi upp till 
en wacker slätmark, Borgo malm kallad der wi samma afton upp
reste wåra tält, med Jönköpings och Södermanlands regementen. På 
denna slätt predikade jag 13:de söndagen efter Trinitatis, och om 
måndagen skrif tade mot 200 man af regementet, och tillika med 
regementspastor Colliander meddelte dem den Hel. Nattw. i Finska 
kyrkan i staden, då jag med flera präster wid regementena blefwo 
budna och woro till midag hos doc. och domprobsten Krogius. Här 
war i allmänhet ett beskedligt och wackert folk. En 88 års man, wid 
namn Fortelius war här biskop. 

Mot slutet af wecka1i, d. 20 aug. upphörde denna stillhet, och wi 
marcherade denna dag, från Borgo till Forsbybruk i Nyland en 9 
fierdingswäg. Denna ägendom om flera tunnor gulds wärde, ägde en 
groshandlare och rådman wid namn Falk i Stockholm. Här lågo wi 
en dag öfwer att hwila, under wilken tid den olyckan hände, att en 
karl af wårt regemente och Kinnevals compagnie från Nykyrka 
socken drunknade, då han liggande på en flathall utmed djupa 
wattnet höll på att skura en kittil. Klippan, som icke hade mycken 
widd blef således snart wåt och slipprig då han kante ut, och när 
watnet tog wid, war hallen brantare än nogot kyrkotak. Han begrofs 
dagen efter. Karlens namn är Åke Lom. Här började blifwa swårt 
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om födan, så att, då jag i natten icke hinte fram förr än kl. 12, och 
kröp in som jag war och lade mig i mörkret på bara golfwet i stugan 
hos nogra soldater och underofficerare, utan att få ljus upptändt eller 
nogon halm under mig, utan endast en tom säck under och en sådan 
på mig samt råck och wäst under hufwudet och derföre, ehuru trött 
jag war, blef snart fullsöfd och war bittida uppe, hinte jag näppel. 
få nogot denna dagen före aftonen, då jag fick litet ölost att weder
quecka mig med. Med denna kroge17 fick jag begifwa mig på resan 
följande morgonen kl. 6 d. 22 aug. en fierdingswäg till Lovisa, dit wi 
hinte wid pass kl. 5 e. m. Under wägen besåg jag wid gästgifwareg. 
Perno, bägge där nära intill belägna kyrkorna af samma namn den 
swänska och finska, som lågo inom en kyrkogård, och derefter på 
en halfm:il nära Lovisa en ståtelig stenbyggnad och ägendom wid 
namn Sai:volax, en lagman von Morian tillhörig. Sedan folk och 
bagage woro wäl och lyck.el. framkomna, tältade wi d. 22 aug. om 
af tonen utom staden. 

Här blef jag d. 23 augusti på eftermiddagen och särdeles om 
natten illa sjuk och på det häftigaste plågad af colique, sedan jag 
till middagen ätit ärter och nogot fläsk, hos en wälmenande wän, 
med stor begierlighet. Ehuru jag war sängliggande wille jag dock icke 
blifwa efter, utan om tisdagen d. 26 augusti då regementet bröt upp 
och marcherade 2 och 3/4 mihl till byn Kongsböle, satt jag under 
mina plågor på en tältvagn efter icke annat kunde fås, hos soldaten 
Adiö, och så snart jag kom fram, genast och gierna intog sängen. Jag 
war i detta tillstånd jämna 8 dagar, då Gud nådeligen åter förhalp 
mig till hälsan, fast tämlig liten tillgång på lifsuppehälle äfwen här 
giorde, att krafterna icke utan ganska småningom kommo åter. Un
der wägen passerade wi Lilla Abborfors, hwilket ligger wid i.ilfwen 
som giör skilnad emellan Ryssland och whad Sverige tillhörer, och 
bögde således af stora wägen som ligger åt Friedricshamn utmed 
strömmen uppföre till Strömforsbruk och så till Kongböle, därest 
läger blef slagit på ett nyss afbergat wickerfält, som i det infallande 
regn och wåtwädret blef icke allenast slipprigt ty här war lera, utan 
ock sankt och ganska osundt. När därföre och kiölden begynte 
komma här till och manskapet sjukna, flyttades folket af både Kro
nobergs och Jönköpings regementen i hus, i lador, stallar och på 
logar huru de kunde i byarna Kong- och Wirböle samt Finnby. D. 12 
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sept. Jag blef från första stunden wi komma hit, med pastor Collian
der och regementsfältskär Kölner inlagd under min sjukdom i Kong
böle i en swart rätt otäck stuga. När Colliander och Kölner flyttade 
uti en mindre och nogot bequämligare stuga, komma följande mäst 
underofficerare till mig i stället! Fältwäbel Adolph Fried. Laurin, 
sergeant Carl Humble, regementswäbeln Pet. Telander, serg. Anders 
Branting, förare Olof Kilberg, rustm. Carl Malmström samt fält
skärsgesällerna Dahlström och Swahn. Wi woro således tämeligen 
många i ett rum, neml. med en soldat och min dräng 11 personer, 
men begingo oss braf med hwarannan. 

Under detta nästan långwariga stillaliggande hördes många ryck
ten och syntes flera skrifter som nogsamt wisade det olika t�nkesätt, 
angående kriget, som regerade i armeen. Folket hade nu oärhörd 
längtan att komma hem, men hoppet kunde icke annat än minskas 
och ändtl. förswinna när det led för långt fram på hösten. Många 
officerare hade denna tiden begärt och fåt permission att resa hem, 
då jag utan att ens hafwa tänclu derpå mindre begiärt det samma, 
fick en gång den frågan af herr baron och hofmarskalken Strömfelt, 
om jag icke hade lust att resa hem? Detta war samma dag, och just 
den stund som hertig Carl wäntades till Kongsböle och regementet i 
lugnt och klart wäder stod i blänkande wapen att paradera för her
tigen, d. 22 september. 

Af de papper som nu längre tid gåt och ännu gingo händer emellan 
woro följande18 

" I betracktande af den wåda så af inwärtes missnöje som utwärtes fiender, 
hwarmed wårt kiera fädernesland ögonskenligen hotas, är det hwar redlig med
borgares plickt att tänka på dess räddning, om det ock wore med äfwentyr af 
lif och ägendom. Fullkomligen öfwertygade om denna fara och rörda af den 
lifligaste kierlek till wåra medbröder, och den fosterjorden som med lifwet gif
wit oss warma hiertan till dess förswarande, hafwe wi alla undertecknade en
hälligt förbundit oss att söka och hålla hwad i följande punkter anföres 
1. Wi afstå ej att yrka freden med Ryssland, och till den ändan påstå och anh,Ula
2. Om Riksens ständers snara sammankallande
3. Wi yrka alla derwid i regeringsformen utstakade rättigheters uppfyllande.
4. Wi anhålla att ett stillestånd måtte sökas, hwarigenom alla fientligheter kunde

genast upphöra i synnerhet som ett krig med Dannemark och swänska kustens
härjande af fientliga flottor härigenom endast kan undvikas.

5. Armeens återställande i sina wanliga ställen och landsorter, innan årstiden giör
det alltför swån eller omöijeligt.
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6. Till Rikets lagliga fömvar uppoffrar wi alt, ända in till sista blodsdroppen.
\Vi förklara härjämte, att wår afsickt hwarken är att blanda oss uti andra

regeringsärenden eller anställa af de revolutioner som störta troner öfwerända 
och med blod och bitterhet ofta söka mera enskilt hämd el förmon, än det aH
männas wälfärd. \Vår afsickt är, att återlämna åt lagen sin styrka, ,h 
Konungen sin lagbundna makt, åt ständer sina förkränkta rättigheter, åt oss i 
allmänhet frihet, ära och heder under den strängaste laglydnad. Det blir derföre 
wår tanka att sjelwa granska nogras göromål, el med wåldsarnhet handtera nogon 
af wåra medundersåtare på det att ej blod måtte dragas öfwer wåra hufwuden, 
och att wisa det nöden ingifwit oss fridsens frimodiga anda, och ej twädrägtens 
el. egennyttans giftiga och skadeliga anslag. Att utföra detta wärk förwänta wi 
oss försynens biträde i förtröstan på wårt rena uppsåt, som förenar fullkomlig 
wördnad för wål't kiera konungahus, med nitfull och öm sorgfällighet för det 
allmännas bästa. 

Ware den nedrig bland oss wiker ifrån denna föresats, och blifwe dess namn 
en skamfläck som swiker detta stallbrödraskap det wi i Treenighetens namn 
sammanbinda och härigenom befästa, så sant som wi önska att Gud måtte oss 
hielpa till lif och siäl! 

Ett annat19 

Början till närwarande krig är förmycket bekant att wi dermed skulle uppe
hålla oss. \Våra swänska medbröder hafwa wi med glädje hört derom hysa lika 
tankar med dessa corpser; det är anledning deraf, efter en misslyckad expedition, 
lika ådagalagt för oss brist i alla tillgångar och fel i alla tillställningar, sän wi 
börjat eftersinna konungens och fäderneslandets situation i en bedröfwande be
tracktelse, förmycket känd, att wi dermed skulle uppehålla oss. 

Då wi som militaires intill denna stund efterlefwat ordres som blifwit gifne, 
hafwa wi som medborgare eftersinnat medel, att få det öfr. riket uppgående 
owäder stillat. Att KongL M:t icke häruti welat förena sig, hafwa wi af det 
swar på wåra underdåniga föreställningar, blifwit med oro öfwertygade om. Wi 
hafwa derföre måste wara betänckta på andra utwägar, då wi lämnade nationens 
ombud (en fendric) tillfälle till negotiation om frid, samt sparade Konungen att 
taga det första steg härtill som wi utan kränckning af dess wärdighet icke trott 
honom kunna giöra. Att uppfylla alla dessa ändamål, hafwa wi uti en till 
Hennes Kejserliga Ryska M:t addresserad note, begärt få weta, om wi borde 
anse den ryska nationen, hkn wi aldrig wille anfall, för wänner el. fiender; då 
wi i förra fallet wille försöka alt till frids lugns återställande, och i sednare 
fallet försäkrande oss wara beredda, att inom el. utom rikets gränts med lif och 
blod förswara Konung och Fädernesland. 

\Vi hafwa så mycket mer anset oss befogade till detta steg som intet annor
lunda gafs, att hos oss stadga öfwertygelsen om sakens rätta beskaffenhet, samt 
lagligheten och nödwändigheten af kriget, en oundgänglig sak att weta för ett 
till frihet födt folk som eljest bortblandas med förackteliga warelser och aldrig 
kan giöra den nytta, man af den rätta och i siälen grundade tapperheten bör 
wänta. 
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Wi hafwa nu ärhållit Hennes Kejserliga Ryska M:ts swar; hwarigenom hon för
klarat sig aldrig warit sinnad att angripa Swerige med wapen, samt dess benägen
het till frid med en nation för hkn hon yttrat sin acktning, den hon med ordres 
till sina trouper om upphörande af alla fientligheter efter ankomsten af wår ut
skickade ådagalagt; hwaremot hon begärt, att wåra trouper skulle lämna hennes 
land. Men som hennes Kejserliga M:t icke tror Kongl. M:t af Swerige till denna 
fred benägen, har hon yttrat sig willig att afhandla detta ärende med den corps 
som representerar swänska nationen; detta Hennes Kejserliga M: :ts swar, gifwa 
wi nu Kongl. M:t tilkänna med underdånig anhållan att Kongl. M:t wille med 
första sammankalla riksens höge ständer för att i samråd med dessa sina rätta 
och trognaste rådgifware, återställa frid och lugn i riket. Uti denna anhållan, 
som wi anse wärdig att wara giord af rättskaffens medborgare, beswärje wi alla 
patrioter wid fäderneslandets heliga namn, hwilket ingen redlig swänsk man, 
ännu utan innersta rörelse nämnt, att förena sig uti, öfwertygade att ett kiert men 
skakat och hotat fädernesland, på intet annat sätt än genom fullkomlig enighet, 
kan räddas ifdn olyckor, hka wi till sin hela widd icke vilja föreställa os�. 

Wi anse öfwel'flödigt att anföra flere bevekande skäl; en rätt sak har icke 
behof af wältalighet, då man talar med upplysta medborgare om deras eget, 

Wi hafwa prefererat, att p� krigsmäns okonstlade sätt uppgifwa hwad wi 
giort, öfwertygade att nitet för det allmänna bästa eldar lika alla swänska med
borgare, och att intet annat sätt gifwes att förekomma wäntade och oförutsedda 
olyckor. 

Anjala d. 25 Augusti 1788 
Säteri 

(en herreg. och by af detta namn wid ryska gräntsen. Sköts eld 
på och till minsta hus förbrändes af ryssen i julii månad 1789). 

Under wårt långsamma stillaliggande i byn Kongböle, måddes fol
ket liksom bort och hade stor wantrefnad, så att rätt många sjuk
nade, en del af rötfeber20 andra af rödsoten,21 hwarunder jag fick 
erfara och intill denna stund fåt röna Guds underbara godhet emot 
mig i så måtto, att fast jag hela denna tiden så godt som ensam gåt 
till de sjuka och hwarje dag hos och med dem giort morgon- och 
aftonbön, har denna smittosamma sjukdom icke på minsta sätt på 
mig warit märkelig, utan har jag alt hitintill, Guds namn ware 
ewinnerl. lofwat! fåt fägna mig af en särdeles god hälsa, fast lefna
den warit oordentelig och underhållet knappt. Under det jag således 
mäst med de sjukas besök war sysselsatt, utan att begärat som före är 
nämnt, eller regeras af nogon otidig hemsjuka, fick jag den 10 oct. 
herr baron och hof marskalkens befallning, att dagen efter hos 
ho[n]o[m] inlämna min skriftliga ansökning om permission, hwartill 
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han likwäl med favorabla ord mer rådde än befalte mig. Den skulle 
presenteras hertigen och lydde så: 

Allerödmjukaste Memorial 
Då den del af Kongl. Kronobergs regement, som jag hittills under 

närvarande campagne och som sedan sommar, ymsom till siöss och 
lands haft lyckan så som bat.predicant åtfölja, lär oförtöfwat blifwa 
förlagt i winterqvarter, och h. hof predicanten och regementspastorn 
magister Nils Colliander torde ensam hinna bestrida de göromål 
hädanefter som embetet rörande kunna förefalla, har i sådant hän
seende hemresan till Swärige förekommit mig såsom till äfwentyrs 
möijelig. 

Det är wäl icke utan, att en omwäg och resa åt Borga, Hell
singfors, Åbo öfr. Alandshaf till Stockholm, och så landet ned igenom 
till Wäxiö - och resa om 130 mihl och däröfwer, är i synnerhet 
denna årstid både kostsam och beswärlig och för en swagare hälsa 
betänckelig; likwäl der högwälb. herr baron, hofmarskalken och 
öfwersten täcktes den samma tillåta, wore det nogot hwarom, i an
seende till mina hemmawarande enskilta angelägenheter, jag här
medelst får nåden allerödmjukast anhålla. (Samma dag frös till, och 
blev beständig winter). 

Kongsböle d. 11 oct. 1788 
Sven Folin 

Detta inlägg återkallade jag hos hofmarskalken d. 12 oct. då det 
war lämnadt åt regementsfältskär Köllner, som denna dag begaf sig 
på hemresan, och fåt befallning inlämnat på cancelliet i Lovisa der 
hertigen residerade. Jag wille häldre slita ondt öfr wintern i Finland, 
än, som jag hade kommit att färdas, kanskie dö på hemwägen. 

Den 20 oct. flyttades battaillonen längre uppåt ryska gräntsen, 5 
mihl från Lowisa, från Kongböle till byarna Rausila, Willecalla och 
Raikala. Jag fick ordres med en fendrick Norberg, och en fältskärs
gesäll blifwa qvar hos de sjuka. Utom gemena lågo här, major gref 
Mörner, capit. Lindcrona och en lieut. Ståhlhammar sjuka. Jag war 
wid denna tid, såsom eljest all tid förut, hälsosam, glad och munter, 
men efter nogra dagar, förmodligen genom förkylning, wart jag an
gripen af nogon hufwud- och bröstwärk, att jag nogra dagar måste 
intaga sängen i Kongböle. Jag hade nu sedan d. 26 augusti och altså 
på 9:de weckan warit på samma ohyggeliga ställe, i en oförliknelig 
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swart och nedrökad stuga, och altid haft största swårighet att för 
p [en] g[ a] r kunna skaffa mig födan. Ehuru litet jag orkade, begaf 
jag mig derföre på släde härifrån d. 1 nov. till regementet och Rau
sila by, der jag försport att jag finge logera hos en krigcommisarie 
wid namn Slöör. Jag reste, i det tillstånd jag war, directe dit, och 
blef emottagen. Från den stund jag kom hit, fast jag war matt och 
svag, wart jag dock icke sängliggande. 

Jag har wäl i all min tid, men likwäl särdeles på denna betiydeliga 
resan, haft de märkeligaste prof och bewis på Guds underbara och 
milda försyn; men det jag nu will anföra, har förekommit mig alde
les besynnerligt och såsom det aldraklaraste wedermäle deraf. Under 
nyssnämnda min nog usla belägenhet i Kongsböle, låg jag i mycket 
bekymmer, huru och hwaräst jag mot betalning skulle få mitt orden
teliga uppehälle, thit jag komme, ty allestädes sades wara uppätit. 
Jag märkte, att genom den oordentlighet och brist, som jag hittills 
lidit, började nu både krafter och hälsa att wika. Jag såg sjelf, platt 
ingen utwäg eller bot härföre. Deras som woro resta förut, såsom 
officerarnes och andras anstalt, hwilka kände min belägenhet, och 
wäl kunde unna mig godt, ägde i det som hände alsingen del, utan 
rent af genom Guds godhet samt Dess milda och omedelbara försyn 
skiedde, att jag kom till förenämnda ställe, der krigcommisarien, 
som ingen inqvartering behöfte widkännas, wid herrar officerarnes 
första ankomst likwäl begärte få en beskiedlig prästman i sitt hus, 
den han wille lämna all möjelig beqvämlighet till husrum, och spis
ning wid sitt bord, då jag dertill allenast blef föreslagen. Rycktet 
härom fick jag litet förr än jag for från Kongsböle och reste derföre 
directe hit; wart wäl emottagen, och får spisa middag och qwäll 
(och wäl oftar om jag will) utan annat arfwode el betalning, än att 
jag wid lediga stunder rogar mig med att underwisa älsta sonen i 
språken, en snäll gosse vid namn Carl Jacob på 14:de året. En baron 
Friedric Wilhelm von Lieven spisar här allenast middag, och går ett 
tämlig stycke wäg, och gifwer minst 1 DSmt måltiden. Herrarna 
likaså på herregården Willecalla hos inspector Svanberg och hwar
helst som spisning fås. Herr krigcommisarien Carl Hindric Slöör är 
från Peino socken, dess fru Lovisa Catharina Brandeberg, auditeurs
dotter, äfwen därifrån. Deras barn äro älsta sonen Carl Jacob, 
dernäst dottern Lovisa Catharina, så Friedrica, sonen Gustaf, Maria 
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Sophia, Friedric Wilhelm och Anna Christina mäst små. 
Denna efterhöst inföll wintern owanligt bittida; begyntes den 11 

oct. och blef icke allenast de ref ter beständig utan ock från den 6 dec. 
till och med d. 26 dito så bitter, att kölden steg till 34 och 36 grader 
och war sedan hela wintern sällan lindrigare, så att de soldater af 
ryssarna som rymde öfwer älfwen till wåra, woro ofta af kölden 
icke allenast skadade till händer och fötter utan och stundom alt till
weka lifwet stenfrusne. Här föreföll därföre, ingenting särdeles 
märkwärdigt oss och fienden emellan, förän mot wåren. 

1789 

Då Ryssarne, natten mellan d. 23 och 24 april förstörde byn 
Wärrelä. Natten efter kom Cronobergs regemente dit och hade i 
islossningen, wattuflödet och det faseliga wägelaget, då karlen under 
en swår ammunitionsbörda kunde snart oförwarande22 i gropar wid 
wägen ligga ned upp under armarne, farit ganska illa. Wid ankom
sten och då en sådan wäg af nogot mer än 3 mihl blifwit lagt till 
rygga, war fienden borta, som allting antingen förstört eller bort
fört. Dräpit folk, skinat husen, utslagit alla fenster; af spannemål, 
mjöl och annat godt, som de icke hint taga med sig trampat i oren
ligheten och lämnat efter sig icke atinat än förödelse. Här lades nu 
regementet eller rättare bataillonen, ty halfwa regimentet war hem
ma, gräntsen och Kymmene älf utföre, gräntswakten till förstärk
ning tills älfwen blef ren. Jag blef d. 26 med 100 man förlagd wid 
sågen i byn Umiljocki. Anjala nogot härifrån, är en präcktig ägen
dom en baron Wrede och dess fru en grefwinna Creutz tillhörig. De 
som här blefwo förlagda föranlåtna af öfwerstelieutnant Armfelt 
wid Jägarcorpsen, sköto öfwer älfven på ryssen, nogot d. 29, då 
blefwo 2 karlar af wåra lätt blesserade men mest om natten mellan 
30 april och 1 maji, då icke en man skadades mer än en öfwerstel. 
Armfelts dräng, som blef dödsskuten. Ryssarna sköto altöfwer, 
men stupade sjelfwa, och plicktade fullt ut för de lif de nyligen 

i Wärrilä antingen utsläckt eller bortfört. Nu war älfwen uppgången. 
Marcherade således wårt folk från Umiljocki, Anjala och flere 
ställen hel tyst samt på aftonen d. 3 maji och sedan natten igenom 
till sina förra ställen, byarna Willicalla och Rausila. Derefter låg 
man stilla till d. 25 maji om aftonen, då kronobergarne gingo ett 
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stycke mot Anjala och gräntsen åter, efter ryssen spordes förstärka 
sig, men kommo dagen efter tillbaka, och blefwo nu allesamman för
lagda i Rausila. 

Junii månad tog nu snart sin början och just i samma dagar an
lände Hans Kongl. M:t till Finnland. Härefter kunde stillheten icke 
länge wara. Emellertid kom Hans Mjt till Peipola, der general Platen 
bot hela wintern, icke förrän den 20. Här sammandrogos nu flera 
regementer, som lågo några dagar i tält på stora slätten wid Elime 
kyrka, nära wid stora och präcktiga ägendomen Peipola. (Här war 
en inspector el:r directeur wid namn Viberg). 

Almänt uppbrott skiedde midsommarsafton el:r d. 23 junii. Till 
denna dag hade wi legat i Rausila. Nu måste jag först med allo flytta 
från herr krigcommisarien Slöör och begifwa mig med folket åter åt 
Anjala, Umeljocki och gräntsen. Wid en 4 000 man sammanstötte 
wid den förstörda byn Wärrilä och tältade på en stor men sidländt23 

tract om morgonen den 25 junii. Samma dag af framhaft och tilhuget 
timber lät Konungen med otrolig behändig- och skyndsamhet slå 
brygga öf wer älfwen af 160 alnars längd. Detta war wäl hårdsmält 
för ryssarne att se, men de kunde intet hindrat, emedan wåra cano
ner spelade nästan jämt under arbetet. Likwäl mot aftonen, och just 
som bron war färdig, hade fienden wid sidan af älfwen i en liten 
skog framskaffat nogra canoner, med hwilka han ärnat bestryka 
hela bryggan, men swårt blesserade och dödade allenast nogra man, 
efter han genast måste upphöra, så snart wåra blefwo warse och kun
de gifwa eld på honom. De döda begrofwos samma af ton och samma 
af ton gick Jägarcorpsen öfwer bron på ryska sidan och fördref 
fienden, att alt wårt folk och bagage fölgde efter dagen derpå el:r 26 
junii och lägrade sig midt öfwer, wid en nära wid älfwen belägen by, 
wid namn Meki-Alcouwalla (Kovalla). 

D. 27 junii låg den på förenämnda sätt öfwerförda armeen stilla;
men söndagen den 3 efter Trinitatis el. 28 junii sattes wid pass hälf
ten der af i rörelse. R yssarne wid 4 000 man woro halfannan mihl 
ifrån oss på ett ställe Udismalm kallat, der de lägrat sig. En 1800 af 
wåra åtfölgde af Konungen, ryckte upp emot dem kl. 3 söndagmor
gonen. Både jag och pastor Colliander lämnade wåra hästar och 
saker pli stället, och gingo till fots hela denna wägen i ett ymnigt 
regn, som föll beständigt till upp mot middagen, att wi med alt 
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folket woro såsom doppade i watten och in på kroppen wåta. När wi 
nu tågat öfwer halfannan mihl i detta wåtwäder träffades fienden, 
som ett godt stycke från sitt läger posterat sig ganska fördelaktigt på 
ett högländtare ställe der wi skulle fram, och i lång sträcka stält sig 
på sidan om wägen, fördolt i skogen, så att allenast nogre cossaquer 
syntes längre fram, ridande af och an på wägen. När nu wårt folk 
war nog långt framkommit, utan att weta om nogon ting, brast elden 
lös med största häftighet, så att wåra icke nästan wiste hwart de 
skulle wända sig wid denna undfägnad, ty fienden war mäst osynlig. 
Nu skiedde å wåra mästa nederlaget, men de blefwo snart af de efter
följande undsatta, som ock intogo skogen, hurtigt angrepo och 
drefwo fienden till rygga, så att han med större förlust af manskap 
än wi, måste begifwa sig på flyckten och lämna wåra sitt lägerställe, 
der de ock stadnade. Mot aftonen begrofwos på åtskilliga ställen der 
slaget stått wid 50 döda å båda sidor tillsamman. (Utaf westman
länningarna blef en fendrick von Rosen dödskuten, en baron Le
husen24 och capit. Kröningsverd af samma regimente swårt blesse
rade). 

Under träffningen, och så fort wåra avancerade mot fienden att 
han måtte draga sig undan, fördes alla blesserade tillsamman på ett 
ställe, så wäl att förbindas, som betjenas med den hel. nattwarden 
när de af wåra så begärade. Här war en osäjelig jämmer, den ömke
ligaste klagan, och faseligaste syn. Krossade lemmar, blod skölde 
kläder och ansikten, och deras rop som snart skulle dö, kunde krossa 
det hårdaste sinne. Bland de döda woro 2 :ne hufwuden till hälften 
med hjernan bortskutne och ett det 3:dje mitt itu klyft, liggande med 
den hiskeliga öpning. Denna söndag kan aldrig utplånas af de när
varandes minnen. Om aftonen och i natten gick man till wårt läger 
åter. Dagen efter, den 29 junii mot aftonen uppstäldes alt folket. 
Hans Mjt tackade dem för sin ådagalagda tapperhet, sade att han 
gaf hwarje karl en plåt, hwar corpral 3 d. Smt, hwr underofficer en 
half månads sold, och derefter giorde öfwerste Pauli wid wästerbott
ningarne, som hade anfört avantgardet till commendeur af Swärds
orden, hängde sjelv på honom det gula bandet, och derefter dubbade 
8 a 10 capit. och lieutnanter till riddare. Alt detta i krigshärens åsyn. 

Tisdagen d. 30 junii lågo wi stilla, men d. 1 julii gingo wi lands
wägen älfwen utföre, och efter middagen lägrade oss vid byn Wialla 
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till morgonen d. 2 julii, då wi på en altför swår, stenig och backig 
wäg, där en stor del af wagnar och kärror gingo sönder, marcherade 
till byn Mämmelä, midt för Anjala, der Hans Mjt nu höll på låta an
lägga en lång och stark bro, på whilken wåra större, 12 och wäl 18 
pundiga canoner, skulle öfwerföras. Wid Mämmelä stadnade wi 
nogra timmar i natten. Jag lade mig ned helt trött under bar himmel 
på jorden, med en lusig filt under hufwudet och en sådan på mig, som 
jag nog efteråt fick förnimma. I detta tillstånd och med hungrig 
mage fick jag begynna min dag och följa troupen till nästa by, som 
het Likalla. Under wägen, wid kl. 10 fm. ( detta war fredagen d. 3 
julii) föreföll på skogen en stark attaque, der ryssarne i stort mycken
het stält sig på wägen på en stor högd, en flat stenkulle och emottogo 
wåra, så snart de syntes i dälden med skutande. Wåra utstodo så 
mycket mer, som slutningen från denna högd war mycket lång, och 
wägen gick rätt fram, att man skolat tycka, det fiendens mångfaldiga 
så fördelaktigt stälda mousqueuterie och canoner kunnat nedgöra 
dem allesamman, Men Guds beskydd war så mägtigt som märkligt, 
att få stupade, fast flere blefwo lättare eller swårare blesserade. Här 
wankade, ett par timmar, den häftigaste eld. Der jag stod med fält
skärarne Norlin och Ekelund hos de sårade som sammanfördes, (Col
liander war än borta att Hha laga sin wagn) surrade kulorna som 
hagel nära wåra hufwuden och strödde löf och kwistar på oss af trän. 
Efter hårdnackadt motstånd, måste ändtel. ryssarne skynda sig på 
flyckten och lämna wåra wäg och obehindrad framgång. Kronobergs 
regemente, som wid alla tillfällen hedrat sig, giorde det äf wen den 
gången. Med Lif gardet war det nu främst i elden. Likwäl blef ingen 
död, men baron Anton Ullric Rappe, lieutnant wid Södra Sunnerbo 
compagnie, skuten genom högra armbogen, och en underofficer Skäle 
lätt sårad i ena benet. De fördes genast till Lovisa. 

Wid ankomsten till Lika Ila på eftermiddagen fick jag stilla min 
hunger med nogot bröd och mjölk, som jag ändtel. hinte få köpa. 
Sedan jag här med wårt krigsfolk fåt hwila öfwer natten, lämnades 
mig genom öfwerste L. Påhlman, om morgonen d. 4 julii skriftliga 
ordres att förfoga mig till Elime och kringliggande byar att såsom 
präst wårda och betjena, så wäl det friska, som det från alla rege
menten der sammandragna sjuka manskapet till cirka 8 hundrade. 
Orderna woro gifna av general Platen, dem jag wid ankomsten, 
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söndagsmorgonen, lämnade en capit. Söderhielm (efter Söderhielm 
kom en capit. Bethen, westerbot.) wid wästmanlänningarna, som här 
hade directionen och omsorg om folket, och blef förlagd i byn Kes
sola, litet från säteriet Mustilla Peipola. Här fick jag nog att 
sköta. Om söndagarna predika, och dels af egen drift, dels på kallelse 
fick jag dagligen besöka de af 8 regimenten i byarna kring Elime 
träsk förlagda sjuka. I brist af häst, efter den war owan och jag 
måste lega för den i Rausila, der han war köpt, gick jag öfwer för
mågan folket och byarna emellan, och lade mig rätt trött mången 
afton. Likwäl Gud styrkte och Gud bewarade mig, att jag midt i 
faran och de smittosammaste sjukdomar rötfeber och rödsot, blef wid 
lif och utan minsta känning af sjukdom. Jag innehade denna station 
till d. 17 aug. då jag på är hållna ordres, efter Colliander för åkom
men opasslighet måst begifwa sig till Lovisa, infant mig hos batail
lonen i Werrelä, der den låg gent emot ryssarne, som infallit i wårt 
land, men nu woro drifna öfwer älfven. 

Wära wapen hafwa icke haft särdeles framgång i sommar. General 
Steding har wäl drifwit ryssarne ur Karelen och bibehällit sig till 
denna stund på rysk bottn, en half mihl från Nyslott; men deremot 
har den hufwuddelen af armeen, som gick öfwer wid Werrelä d. 26 
junii efter actionen wid Udismalm och åter derefter sedan öfwerste 
Kaulbars blef afdrifwen och förskingrad, den styrkan, som drog ut
med älfwen pä vägen åt byn Likalla, från sistnämnda ställe måst be
gifwa sig tillbaka, och som nogast binde öfwer bron wid Anjala, 
innan retraiten blef dem afskuren d. 21 julii. Samma tid, sedan det 
misslyckats för Kaulbars, gingo ryssarne öfwer bron wid Werrelä, 
och inföllo i myckenhet, hwilka likwäl af wåra som kommit tillbaka 
wid Anjala, snart och med mandom blefwo hemwiste. Derefter 
blefwo hela sommaren en myckenhet af swänske och ryssar liggande 
i läger mot hwarandra wid bägge broar Werrelä och Anjala, med 
uppkastade starka batterier. Ryssarne giorde på bägge ställen starka 
försök och anfall, men förgäfwes och alt blef här i detta tillstånd 
ända till hösten. D. 23 och 24 augusti for wär skärgårdsflotta rätt 
illa i skarp träffning med ryssarne, och hade den swåra påfölgd, att 
wåra blefwo till lands aldeles drefna ur Ryssland från Högfors och 
Härvikofski.25 (Retraiten från Högfors). 

Under detta och sedan jag cl. 17 augusti kom från Elime tiH Wer-
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relä kom wår öfwerste baron och hofmarskalken Strömfelt på sist
nämnda ställe till oss att hälsa på bataillonen d. 12 sept. Herren 
hade warit i Stockholm öfwer wintern. War nu kommen för nogra 
veckor sedan till Högfors från Swerige med den half delen af rege
mentet, som förra sommaren legat till siös och äfwen warit hemma 
öfwer wintren. Efter retraiten från Högfors war han nu med wårt 
folk i Elime, och kom således derifrån till oss. Han wisade sig ganska 
wänlig och försäkrade att jag i dessa dagar af Hans Kongl. Mjt wore 
utnämnd till ordinarie bataillonspredikant. Han reste genast åter och 
efter 2 :ne dagar el. den 14 sep :r kom igen och hade folket med sig, 
så att sistnämnda dag kom regementet tillhopa, som öfwer år och dag 
warit åtskildt. 

D. 15 sept. fick pastor Colliander permission att resa hem och war
i dessa dagar hos oss att taga farwäl, tillika med baron Rappe. 

D. 6 okt. kom Konungen till Werrelä. S.dag på eftermiddagen war
jag med min embetskamrat magister Jonas Falk gången ut åt wägen 
för motion, som wi nästan dagligen giorde. Warande på hemvägen 
finge wi se Konungen med sin suite efter oss komma tågande, 
hwilken, <ler wi stälte oss wid wägen helt oförmodat stadnade, till
talade oss ganska nådigt, och frågade wid hwilket regemente wi 
woro, huru långt wore fram o. s. w., hwaraf wi uppmuntrade, helt 
lätt gingo efter. Bland en 8 a 10 regementen som här lågo, behagade 
Hans Kongl. Mjt taga logis wid Kronoberg, och bodde i en till den 
ändan uppbyggd stor sal af bräder. Han reste d. 9 härifrån åt Anjala, 
Peipola och Lovisa. Dagen efter munstrades reg:tet af en general 
Pollet. I dessa dagar blef oss bron wid Werrelä nattatid afsågad, lika
som nyss förut skeddt med den wid Anjala, owisst af hwem och 
genom hwilkens ti1lstälfoi11g. De lågo wid 5 fierdingswäg eller half
annan mihl från hwarandra. 

Härefter begynte ryssarne synbarligen minskas, och i följe deraf 
å wår sida cantonerings- och winterqvarter påtänkas. Det frestade 
hälsan och begynte nu blifwa rätt swårt att ligga i tunna tält i köld 
och stöpregn om nätterna. Sedan därföre hofmarskalken fåt tillstånd 
resa hem, begaf han sig i wäg åt Stockholm samma dag som rege
mentet bröt ändtel. · upp från Werrelä och gick i kantonerings
qvarter26 till Umiljocki, h[oc]e[st] d. 21 oct:r. 27 Här som wi lågo en 
12 dygn, war rätt utblottat och ondt efter födan. Wi woro derföre 
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rätt glada att komma härifr.ln d. 2 nov., då wi företogo resan, och 
gingo en swår wäg på elvfte mihlen i winterqvarter. Wi lågo om 
nätterna i byar, de styggaste och swinacktigaste hol och pörten, i Ny
by, hwarest skulle låts wara gästgifwaregård, aldramäst. Manskap 
och alla foro wi otrol. illa. D. 6 nov. kommo wi ändteligen till Ori
mattila, en kyrka och socken af detta namn belägen från Borgo 6, 
från Lovisa 6 och från Tavastehus 10 mihl. Regementet låg widt, 
på längden i en sträcka af minst 2 och 3/4 mihl. 

Hufwudqvarteret blef i Käckelä half fierdingswäg från kyrkan. 
Här blef jag ock såsom till lif-bataillonen hörande i början förlagd. 
Jag spisade middag med herrarne öfwerstlieutnant Påhlman, major 
gref Mörner och flera, en 4 dagar, hos v. past. och comminister Sand
gren i samma by. Gaf en dahler S:mt måltiden. Flyttade derföre för 
mera beqvemlighet och nogon lindring till församlingens klåckare 
Adam Nyberg i Orimattila, litet stycke från kyrkan. På hans eget 
anbud intog jag här en liten warm och skäligen wacker kammare d. 
10 november. 

Predikotouren för tillkommande, utwisar följande utdrag af rege
mentsorderne, gifwne högqvarteret, Käckelä d. 7 Nov 1789. 
- - 4:to I anseende till den långa wäg, som är compagnierne emel
lan, kunna de ej dragas till gudstjenst hwarje söndag, utan åligger
pastor Folin wid lifbataillonen predika uti Orimattila, Packas och
Raikola hwar 3 :dje söndag samt fördenskull börjar härmed i morgon
wid lifcompagniet och följer nämnda tour hela tiden framåt. Pastor
Falk åligger en lika skyldighet uti öfwerstelieutnantens bataillon;
börjar med gudstjenst i morgon uti öfwerstelieutnantens compagnie
uti Werenoja,28 och sedan alternerar hwar söridag härmed till second
majorens uti Pennala, Norra Sunnerbo ud Heinema samt Södra
Sunnerbo uti Simmola. Tiden till gudstjenst är alltid kl. 10 fm., som
förrättas uti nogot dertill passande rum.

Och denna predikotour hölts sedan beständigt hela wintern. Jag 
hade till Packas en mihl och till Raikola mot 5 fierdingswäg. Ehwad 
jag red eller åkte, altid ensam gick det wäl. På förra sättet färdades 
jag mäst, ty det war en owanligt mild och nästan ingen winter. Men 
juhldagen war jag illa ute, och i uppenbar dödsfara. Ty då jag sam
ma dyra högtidsdag förrättat gudstjensten i Packas och på efter
middagen skulle resa genaste wägen derifrån, öfwer skog och mader 
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till Raicola, hwarest annandagen skulle blifwa predikan och com
munion råkade jag i wattunöd. Det hade warit flera dagars stark 
millning29 med regn, och war det än, likwäl war nogon isgata igen, 
särdeles i skogen, att jag åkte denna gången. Jag hade en soldat med 
mig denna gången från \Västra Thorsås wid namn Sven Borg, som 
skulle nu följa och wisa mig wägen. Han hade under lilla åkföret som 
nyss warit icke wandrat den mer än en gång sjelf och jag aldrig. Wi 
kommo omsider ut på en sidländt tract och stora mader, der wattnet 
stod högt på benen, att karlen måtte sitta framför mig i släden att 
kunna berga sig. Här förlorade man snart wägen, och han körde på 
en gissning. En å gick härigenom, wi skulle öfwer, men efter nu alt 
war lika och stod som en siö, wiste han icke hwar. Rätt som wi talte 
här om och sökte få wägsporret igen, seg30 isen ned och hästen 
igenom. Så fort wattnet löfte honom upp, kastade han sig med force 
på isen som höll honom, och ryckte släden efter sig i stora waken, 
och hwala (?) wattenet. Jag som efterst sittande i släden blef der, 
men fick fatt i ena iskanten. Der hängde jag med bara händerna, ned 
efter hals och axlarne. Jag böd till af alla krafter men kunde intet 
hielpa mig. Rop kunde intet höras, det war för långt från by. Om 
karl och saker, huru denned war weste jag als intet, 

När jag warit i denna ställning en stund, och kände iswattnet om 
hela kroppen, som jag inga kläder haft: hade förgäwes sökt arbeta 
mig upp, och s/lg mina af is sönderskurna, blodiga händer tänkte jag 
intet annat än här sätta lifwet till. Men just i detsamma fick jag se 
karlen så sackta hel w/lt komma till mig och räcka mig handen. Jag 
kom lyckel. upp: I mitt hierta tackade jag Gud, som skickat mig 
lifwet, jag såg häst och släde uppe; kappa, communionsaker, och alt 
på isen kring waken, begynte plåcka hop mina don, och hade icke 
förlorat det minsta. Swårt war att i denna ställning hafwa ännu en 
half mihl till Raicola, som war närmsta by, och än wara i fara för 
denna i flere bugter sig krökande ån; men det gick lyckeligt, och när 
jag kom fram wårdade man sig om mig. Jag fick ombyte af capit. 
Pehr Göran Unge och låg hos fendrick Malmen om natten. Dagen 

efter förmåtte jag skrifta och communicera folket och derefter fara 
mina mot 5 fierdingswäg hem. Sil styrkte Gud mig! Nu war jag rätt 
glad /it min lilla kammar. Sedan jag i mörkningen kommit hem, fåt 
elda och taga litet mat till mig, tänkte jag nu få i min säng upp-
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wanna och hwila mig till morgonen, som war söndag, då jag borde 
predika i Orimattila kyrka. Men rätt som jag wäl insomnat kom 
ordres klåckan 10, om aftonen från premiermajor gref Mörner, att 
genast resa till Pennala, 2:dra bataillonens sjukhus och meddela den 
Hel. Nattwarden åt nogra sjuka, efter pastor Falk war sjuk och säng
liggande. Jag skyndade mig upp och åstad, ehuru mycket det kostade 
på. En mihl war till stället. Efter millningen ännu warade, trodde 
man bäst wara att rida. Klåckarens häst kastade jag mig på och 
mente komma fort, men efter här, sedan jag ridit litet stycke, war 
skogwäg alt igenom låg isgata än, och stod wägen som en spegel alt
igenom. Hästen war, som finnarne i almänhet hålla dem, slätt 
skodd;31 ensam war jag, midt i natten war det; endast wägen lyste, 
och hästen gick som på skridskor, att jag stundeligen satt i lifsfara. 
Men äfwen här förnam jag huru Gud halp mig! Jag fick lyckeL ut
rätta mitt ämbetsärende och ehuru sackta och wådeligt det gick, war 
jag hemma klåckan 5 om morgonen, sedan jag på detta sätt färdats 
twll. mihl i natten. Nu war icke tid att hwila, ty klåckan 8 skulle jag 
predika för folket, som än icke hört nogodt Guds Ord i helgen. För
underl. styrkte Gud mig så, ock detta gick wäl och lyckel. och till 
mina åhörares uppbyggelse och nöije för sig, hwarefter jag på kallelse 
spisade middag hos herrarne. Detta har jag nogot widlöf tigt och om
ständeligen anfört, att tacksamt i mitt minne och sinne fästa Guds 
godhet. 

Hösten framåt och hela denna winter, har beklageligen warit 
mycket sjukt i regementet, särdeles lif- och dernäst Kinnewalls com
pagnier, af hwilka ganska många dödt. Liksom i Kongsböle första 
året och i Willicalla för ett år sedan, har jag utom söndagseftermid
dagarne ehuru jag legat tämlig stycke ifrån, åtminstone par gånger 

i weckan, okallad besökt de sjuka. En skyldighet den jag gierna, men 
icke utan stort äfwentyr, för stank och smitta, kunnat efterkomma. 
Utom förtroendet och bönen till Gud, som alt styrer, har jag här
under haft sällan och föga preserverande medel. Ofwer alt i försam
lingen och äfwen i huset der jag bott, har warit mycket sjukt och 
dödligt; likwäl har jag icke känt den minsta åkomma eller krämpa, 
Dertill med har jag under härwarelsen i herr probsten Hinric Ström
borgs hus, hos pastor Sanngren i Käkelä och flera fät ärfara mycken 
godhet, och hwart jag tagit wägen har folket både bättre och sämre, 
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wisat särdeles bewågenhet. 1Hwen dessa bägge i denna punct om
nämnda wälgerningar, både hwar för sig och sammantagne får jag 
kalla: Guds godhet. 

Hela wintern har här warit stilla, utom det att en capitain och 150 
man hwarje månad måst byta om och af Cronobergs regemente gå 
till wackthållning på Råberget mellan Werrelä och Elime; stundom 
till Anjala. Sidsta gången till sistnämnda ställe skedde detta uti april, 
i hwilken månad krigsrörelserna togo sin början år 1790. 

1790 
I första dagarne af denna april månad kom Hans Maijestät till 

Finland och war i påskhelgen eller långfredagen tror jag i Lovisa. 
Strax i samma dagar begaf han sig till Savolax, der tidningarne 
redan gifwit oss wid handen, hwad utfört blifwit och huru swänska 
militairen hedrat sig. Emedlertid blef en större del än tillförne och 
mer än halfwa regementet commenderat till Anjala, och gick från 
högqvarteret den 14 april. Premiermajor grefwe Carl Stellan Mörner 
war chef och tillät mig såsom präst till den 16 få blifwa efter. Dll 
måtte ock jag lämna mitt beskedliga qvarter. I Willikalla deltes detta 
manskap, och gick till Rllberget och Werrelä men måst till Anjala. 
De woro i natten framkomna, då jag i god tid söndagsmorgonen d. 
18 april, kom till dem som anlänt till Anjala. Här war alt för fult 
och uselt. Kallare hade wäl nästan intet warit hela wintern, och den 
dag från dag fortfarande blåsten hade på stora flacka fältet, <ler wi 
lågo wid fierdingspålen, ett werst32 från kyrkan, obehindrad fart, 
att intet lugn, mindre nogon warma hade rum i de mäst förfallna 
och eländiga baraquern?,. Här lågo wi bara till d. 23, och woro 
wärkeligen illa hållne, men hade lib�äl goddagar mot dem wi här
efter fingo, ty nu öppnades campagnen. 

Natten emellan d. 23 och 24 april gingo wi från baraquerna i An
jala åt Willicalla och Elime till byn Hapakimola. Dit kommo wi den 
24 om aftonen; blefwo öfwer natten, och till eftermiddagen, sön
dagen d. 25 april. Sedan jag p& förmiddagen, i stället för predikan, 
giort bön och talt med de sjuka, som här blifwit förlagda, lämnade 
jag med flera, min dräng och kärra på stället, lade mina commu
nionssaker på fältskär Norlins kärra <ler han hade fältkistan, och 
gick sedan, hwart det bar, hela wägen till fots, och först förenämnda 
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dag till byn Ninimäki, der regementet samma af ton kom tillsammans. 
Derifrån gingo wi eftermiddagen, d. 26 april. Herrar öfwerste Påhl
man, majorerne gref Mörner och Porat och öfwriga gingo äfwen alle
samman till fots, en ganska sank och stenig wäg genom skogen åt 
Radanzu, der magazin war anlagt, till Itis lilla kyrkoby, der jag med 
flere herrar officerare spisade om aftonen hos kyrkoherden Ursin, 
och äfwen följande middagen d. 27, då utom en myckenhet af flere 
regementens officerare, äfwen herrar generalerne Pollet och Pauli 
med herr landshöfding Ramsay woro tillstädes. - Itis, detta wackra 
ställe, måtte wi lämna eftermiddagen, och gingo åter ett stycke elän
dig skogwäg till en stor siö, der wi med östgötherne stadnade i mörk
ningen oc;h giorde chorum. Efter liten hwila gick man ned på isen, 
som just icke war hal, utan mer torr och lätt, dock tröttsam att i ett 
gå inemot en mihl på. - Detta war Jalasiön, som war oss en god 
genstig. Lyckligen öfwer och i land komna stadnade wi i natten wid 
byn Jala, der bägge regementerne, glada att få hwila, lade sig i fros
tet33 på öppna marken (under bar himmel) och wärmde sig så godt 
de kunde wid eldar af gärdesgård. 

Sedan natten på detta sätt war tillbragt, komma om morgonen d. 
28 april generalerne Pollet och Pauli till oss, då chorum gordes, och 
wi som förut gingo en ganska beswärlig wäg till byn Pörrelä wid 
ryska gräntsen. Här höll man på anlägga bro öfwer en liten å, hwil
ket war lätt gordt, efter det, mot wanligheten wid denna tiden, war 
ingen flod. Emellertid woro wåra jägare och dragoner på andra sidan 
om strömmen och på en sidländt men slät tract, redo strödde, och 
gingo fram och åter, att skydda dem, som anlade bron. Hans Mjt 
med flere herrar woro uppå en tämrnelig hög klippa el. bergtract ut
med ån, nära intill der arbetet fortsattes. Jag korn ock dit, och från 
denna högd såg, huru ryske cossaquerne ofta kornmo fram utur sko
gen och sköto på wåra, för att jaga dem, men blefwo altid afwiste. 
Under detta, gående fram och åter, tog Hans Mjt sig litet middag af 
torrmat som han lät uppbära, och emellertid kommo östgötherne, en 
bataillon Helsinge- och Cronobergs regemente, och gingo hwar efter 
annan öfwer den icke än aldeles färdiga bron, och stälde sig stramt 
i ordning. Ryssarne rusade fram ur skogen, och gåfwo i nogra salf
wor stark eld ifrån sig, hwarigenom af wårt regemente, en soldat blef 
swårare, en lindrigare, och en sergeant Lagerbielke i handen bles-

29 



serad. Sedan konungen som under detta war på förenämnda högd 
(der, som det sades, en gosse blef skuten) kom till oss och berömde 
folket efter attaquen, stod man en lång stund stilla på denna upp
lenade34 wåta tract, medan de döda af ryssarne uppsöktes, ordres 
utgåfwos, och herrarne emellan mycket talades. Andtel. red Hans 
Mjt ifrån oss, hwarefter, i skymningen folk och amunition begynte 
skrida fram en den styggaste wäg. Jag wiste näppeligen hwar jag 

skulle gå och komma fram i skumet35 för watten och pussar bland 
sten och moras denna långa sidd311 framåt. Andtel. under marschen 
råkade jag en kapit. Bexell, som då han såg swårigheten för mig 
att gå, tillböd mig en ledig gående tråss- eller reservehäst, den jag wäl 
satte mig på, men fick intet längre nytja, ty när wi gåt nogot öfwer 
en fierdingswäg begynte ryssarne wid en by Okula37 fatta stånd, och 

en full time skuta häftigt på oss, men af wåra canoner hindrade och 
ändtel. afwista, särdeles efter wi af en högd woro gynnade, med alt 
sitt skutande skadde icke en man. De gingo således undan, och wi 

gingo fram och lade oss på en slätt med små skog omkring, mitt för 
byn, under bar himel i kölden såsom förra natten, och på samma sätt 
wid wåra eldar, höll ock konungen tillgodo hos oss om natten, och 
for ingen bit bättre än soldaten. 

D. 29 april stod slaget wid Walkiala i Ryssland. Från morgonen

och tils wi om aftonen i solqvällen kommo i affair, blefwo wi hela 
dagen under wägen utan minsta oro, allenast att undanflyende cossa
quer wisade sig här och der på högderna att utröna wår styrka, men 
quällen blef så mycket hetare. Mot en fierdingswäg från wahlplatsen 
blef en fältskär Ekelund, då wi wid troupen gingo utmed hwarannan 

och taltes wid, genom contusion i halsen af en kula fäld wid min sida. 
Han låg i hast omkull och widöpen såwm döende. På halsen syntes 
hwar kulan stött, och man mente i hast, att hon gåt igenom. Jag tog 
honom under armarne och drog honom undan för frammarcherande 
krigfolket, och derefter måtte lämna honom, och följa widare fram 
med till det ställe der prlist och fältskär af herrar generalerne fingo 
befallning att stadna. Föga slikert war här, men det fick intet på

tänkas. Blesserade och swårt blesserade blefwo snart i myckenhet hit
förda, alt här blef nog att giöra. Deribland war Hans Kongl. Mjts 
förste adjutant, en gref Wachtmeister, illa skuten i armen, whilken 
dagarne efter slaget blef utnämnd till generalmajor. Kronobergs 
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regemente gick här i spetsen, och efter par timmars fäcktande och 
den häftigaste eld, ändtelig jämte flera med fäld bajonett segrade. Wi 
lämnade en fendrick Scheibe och 8 man döda på platsen och fingo en 
öf werstelöjtnant Påhlman, capit. Ekestubbe, som dagarne efter blef 
död, lieutnant Boring, fendrickarne von Heine, Gyllenskepp, Kelts
son och 64 man blesserade. Jag gick i hela denna natten på den 
sträcka som slaget ståt, fram och åter mellan de slagne, och sökte 
trösta och med Guds ord styrka de sårade, qvidande och med döden 
kämpande som lågo i kölden, så som de fallit, i sin smärta och elän
de, efter icke kunde medhinnas på långt när, så snart framhjelpa dem 
alla till de nog långt ifrån belägna gårdarne och torpen. Jag gick 
ändtel. under tak och lade mig ned i en stor och rymlig stuga wid 
Walkiala kyrka, som jag kunde tycka war socknstuga, men af rys
sarne warit brukad antingen till corps de garde eller sjukstuga. Här 
låg jag i trängslen bland wåra införda både af lefwande och döda, 
och detta blef mitt logis så länge wi woro här. I anseende till här 
warande magazinet, fingo wåra af en myckenhet kläde, proviant, 
fourage etc. ett rikt byte, men som för wår hastiga retrait antingen 
förstördes, eller föll fienden åter i händer, och kom till föga nytta. 
- Dagen efter slaget mullkastade jag 40 ryssar i en graf, och liken
från 16 af wåra döda. Lördagen, d. 1 maji, firades 2:dra bön
dagen. Jag läste allenast upp texterne och giorde bön för regementet.
Söndagen d. 2 maji i wackert wäder, kom Hans Mjt. till stora slätten
wid Walkiala kyrka, der Kronobergs, Ostgötha och Wästmanlands
regementer i parade woro uppställda, då jag för hela denna brillianta
corps hade nåden på hög befallning gå fram att upptaga en psalm,
uppläsa Evangelium, Tron, sluta med bön och för segern Gud förunt
oss, sjunga Te Deum, hwarefter Hans Mjt. giorde general Pollet till
commendeur, dubbade majorerne gref Mörner, Porat och flera till
riddare af Swärdsorden, och utdelte till folket &tskilliga heders
tecken. M&n- och tisdagen lågo wi stilla. Jag war allenast en enda
gång under warelsen här i prästeg. hos kyrkoherden Bäckman, och
spisade middag 2:dra Böndagen, d. 1 maji.

Onsdagen d. 5 maji kommo hastiga uppbrottsordres, efter fienden 
gåt öfwer wid Anjala och wille byta sig till Elime magazin för det 
han förlorat. Retraiten skedde wid middagen i en hast. Wi blefwo 
häftigt förfölgda, och wårt folk, arriergardet i synnerhet, utstod 
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otroligt, ty wägarne woro djupa, hästarne swaga, att man med möda 
kunde allenast skrida fram med canonerne. Man war här nästan 
wärre utstäld än för nogra dagar sedan i sielfwa bataillen och åt
skillige stupade af wårt folk på denna så swåra och wid en mihl 
sakta gående återmarche. Wi kommo på eftermiddagen och imot 
kwälen till byn Mattila å ryska sidan, wid älfwen, der wi gingo 
öfwer anlagda bron, och så i natten till Keltis och Nappas.38 Tors
dagen cl. 6 fölgde wi ankommande regementerna åt till hinsidan Rå
berget, mot Elime, der Kronobergs regemente under sjelfwa wägen 
fick ordres med jägarcorpsen, wända om till byn Nappas, dit wi efter 
beständigt g&ende kommo, rätt trötta, cl. 7 om aftonen, sedan wi 
med fienden wäxlat nogra skott, och lossat wåra canoner wid Werre
lä. Lördagen cl. 8 slog alarm; Ryske cossaquer och jägare syntes, och 
af wåra som mötte dem blef en af Bohusläns dragoner skuten. Lör
dagen woro wi stilla, söndagen äfwen så, då predikan höls. Men 
måndagen d. 10 maji, begynte ryssarne med grofwa canoner från 
flera håll skuta på oss. Kulorne gingo in i husen. En 12: pundig 
canonkula slog ned allenast nogra alnar ifrån, midt framför der jag 
stod hos folket, som war uppstäldt, att jord eller gräs och sten, ty det 
war på högd, stod som ett moln omkring oss, men jag wet ingen som 
fick skada. På ett annat ställe litet ifrån, hände på samma sätt, der 
lieutnant baron Fr. Wilh. Lieven blef sårad i ansicktit och eljest for 
illa, att han måtte begifwa sig ifrån oss. Kndtel. sköt fienden eld på 
byn, så att wi måtte packa oss bort en mihl derifrån till Ninimäki. I 
denna retrait äfwen, ty ryssarne äro efterhängsne, satte wi till nogra 
man, som blefwo antingen illa sårade eller dödskutna. 

Ninimäki war den by, <ler regementet kom tillsamman innan wi 
gingo åt Ryssland, och efter så många äfwentyr och wägar woro wi 
nu åter här d. 10 maji om aftonen. Tisdagen d. 11 lågo wi i stillhet. 
och hörde af ingenting. I natten till onsdagen kom Elfsborgs bat
taillon och general Pauli till oss; Östgötharne äfwen, Sörmlänning
arna likaså. Torsdagen Christi himmelfärdsdag predikade jag. - I 
dessa dagar war hofmarskalken kommen. Den af tonen Christi him
melsfärdsdag, eller rättare i natten wid kl. 12, gick hela styrkan från 
Ninimäki mot Nappas. Men ryssarne lågo så till, då wi om mor
gonen d. 14, fingo dem i ögnasikte, att wi genast otwungit wände 
tillbaka, sedan de å ömse sidor hälsat warandra med nogre canon-
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skott, och fölgt oss litet efter. Denna v1s1te revangerade ryssarne 
följande morgon d. 15 maji. I sjelfwa dagningen hördes ett cruelt 
skutande. En myckenhet cossaquer anföllo wår fältwackt; den för
stärktes, hade canoner med, men blef ändå drifwen in på lägret. Efter 
nogra timmars buller, gingo de tillbaka, och lämnade oss och wårt 
folk flere sårade och döda, hwaribland woro en v. corporal Elg wid 
Albo, och en soldat för Broaryd wid lifcompagniet. Den sednare 
hade fått 2:ne kulor, en genom lifwet, den andra genom axlen. Han 
lefde ännu, då han bars fram och talade redigt, men dog snart och 
begrofs samma dag. Han lämnade mig sju plåtar som han hade på 
sig, och redan genom fältwäblen äro hemsände. Söndagen, den 6 :te 
efter påsk, predikade jag, och blef kallad till middag hos hofmar
skalken. Måndagen kom mera folk till oss och styrkan öktes till ons
dagsaftonen, då wi åter bröto upp från Ninimäki. 

Wi hade i dessa dagar hört ett nästan beständigt skutande på siön. 
Det war ock d. 15 nyss förwekne,39 som Gud gifwit wår Konung en 
härlig och fullkomlig seger öfwer ryska skärgårdsflottan. 40 

Men wi brukade oss icke mindre till lands. Den styrka som nu war 
i Ninimäki, bröt ändtel. för andra gången upp derifrån d. 19 maji, 
om aftonen, och en half mihl derifrån stötte på fienden i natten på 
Gråberget, der han på en brink eller gråbergshöjden hade förskantsat 
sig. Här blef striden häftig, med beständig canonad, och salfwor ur 
handgevären i ett, från 11 om natten till en fierdedel på 4 om mor
gonen. Kronobergs regemente deciderade och gorde här slut på stri
den, ty ändtel. och framkalladt, sedan det dels utstått, dels gifwit 
nogra salfwor, anföll det fienden med fäld bajonett, och kastade sig 
in i det förswarsvärk, hwarifrån han i så många timmar gifwit sin 
starkaste eld. I samma häftiga anfall och surprice, wände han ryggen, 
flydde hastigt och allt upphörde och blef tyst. Regementet förlorade 
allenast en man. Ryssarne förlorade minst 130 döde på platsen, utom 
de mångfaldigt med litet lif liggande, eller swårt blesserade. Efteråt 
sades, att beständigt under affairen bortfördes sårade från dem på 
wagnar, wid 40 (wagnar) till antalet. Å wår sida kunde döde och 
blesserade göra c:a 70 a 80. Bland dem woro af östgötharne, hwilka 
denna gången utgorde teten en capitain Gyllenkrok och lieutnan
terna Nisbeth och Wallander dödsskutne, och en öfwerstlieut. Oltoff 
illa sårad i armen, samt wid artilleriet en capit. Bexell som af en 
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canonkula fåt ena benet krossadt och dagarna efter dödde. Han tog 
nattwarden på,stället. Jag glömmer icke dess kroppssmärta och sin
nes oro. Här blefwo nogra flaskor, gevähr och en ansenlig hop hwita 
rysskappor till byte. Medan folket, som så lyckligen och modigt 
arbetat, hwilade nogra timar, gick jag fram och åter långa stycken 
till bortåt till de i sin smärta och sitt yttersta liggande, som såwäl i 
sista kampen behöfde styrka och tröst. Jag sjelf ehuru trött, tyckte 
jag lättnade häraf, så att jag hel nögd begynte att gå i följe med 
troupen wid kl. 9 .\ 10 på dagen. Detta war d. 20 maji, då wi gingo 
till högden under Nappas, der wi lågo i skogen på den wåta och än 
isfulla jorden öfwer natten hwilket war rätt äfwentyrligt och swårt, 
men en swårighet som nu mer icke war ensam, utan hade brist på 
tillgång att lefwa af i följe 1ned sig, ty Nappas och hwar wi komma, 
war alt uppbrändt. I detta tillstånd togade wi fredagen d. 21 maji 
från Nappas till Werrelä och recognoserade beständigt under wägen, 
men ryssarne hade så wäl fåt skräcken i sig, att de allestädes woro 
undan. Om aftonen och natten då wi woro framkomne, och lågo på 
flacka fältet wid det nu mera öfweralt uppbrända Werrelä, kastade 
wäl ryssarne öfwer älfwen nogra granater ibland oss, som föllo helt 
nära, att här war ingenting mindre än roligt och säkert att ligga, men 
Gudi lof utan att ändå nogon menniska blef skadad. 

Till gamla Werrelä, som wi lämnade i höstas, sedan detta sidlänta 
ställe genom ömsom köld och mycket regn, som föll hela hösten 
-framåt, lagt grunden till mångens ohälsa, och under wintern på
följande död, kommo wi således åter efter lång omgång och mycken
strid d. 21 maji detta året. Jag hade 111.1 wid en månad, som jag gåt
och stått; då nogon stund gafs till hwila, under bar himel legat pa
marken, och i ryska och swänska Finland, oftast med hungrig mage,
gåt till fots i tjälglopet öfwer trettijo mihl. Till min egen förundran
hade Gud nådel. så skyddat i faror och under fatiguen styrkt mig,
att jag än war oskadd, och hade i behåll både hälsa och lif. Detta
war mig aldeles som ett byte, och en ren skänck af Guds Godhet!

Den 22 flyttades wi bätre upp på fältet, nogot öfwer wår gamla 
station, och pingstdagen d. 23 maji predikade hat.predikanten dd
man wid Elfsborgarne för hela general Pauli i fyrkant uppställda 
division och på nyssnämnda herres befallning höll tal och tacksägelse 
för den mot ryssarne wid Gråberget nyl. ärhållna segern och söng Te 
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Deum. Annandag pingst predikar jag och dagen efter höll tal för 
regementet öfwer Davids ord 103: 2 lofwa Herren min själ, och för
gät icke, hwad godt Han dig giort hafwer i anledning af Hans 
Kongl. Majts stora seger öfwer fiendens skärgårdsflotta d. 15 inne
warande maji, hwarefter söng Te Deum. Så skedde särskildt wid 
hwarje regemente, hwarefter paraderades, canonerades, och flere 
salfwor ur handgewähren lossades, 

Här woro wi nu hela tiden bortåt, dag och natt i beständig oro 
och fara. Dels osäkra för anfall af ryssarne, som lågo gent emot oss 
öfwer älf wen, dels i wäntan hwarje stund på uppbrottsordres att gå 
öfwer och angripa dem. Det förra hördes intet af, men till det sed
nare giordes långa anstalter. I förra händelsen arbetades mycket och 
4 stycken redouter, starka förswarswärk, både på högd och slätten 
blef wo uppkastade. I sednare af seendet kommo efter hand 30 pon
toner från Elimesidan, som lågo litet från lägret in i skogen, att fien
den icke skulle se dem, och wägar anlades i skogen och öfwer kärr 
med mycken möda på flera håll, der de skolat gå fram och föras på 
nogot för fienden mindre förmodligt ställe, att på dem i stället för 
bro i hast sätta wåra canoner och folket öfwer älfwen. - Emedler
tid stridde wår oförskräckte Gustaf häftigt och med god framgång 
till siös och (utom olyckan wid utgången ur wiken från Wiborg, för
orsakad af en wår egen brännare då wår flotta d. 3 el. 4 julii tog 
skada på 7 linieskepp och 3 fregatter) slog fiendens skärgårdsflotta 
flera resor, och sista gången totaliter i Swensksund d. 9 julii, då med 
5 a 6 000:de ryssar, printsen af Nassau nära blifwit fången. 

Efter detta wår mäcktige fiendes nederlag, och då Konungen wid 
slutet af julii månad kom till oss wid Werrelä, tänckte man allmänt 
och helt wisst, att striden där till lands skulle förnyas och ryssen än 
en gång angripas; men efter nogra dagar spordes helt annat, och war 
en stor och allmän glädje, att öfwerläggning om frid förehades. 
Denna överläggning begyntes wid Werrelä d. 2 aug. och blef en 
önskelig och wälsignad frid sluten derstädes cl. 14 samma månad. 
Konungen war under alt detta på stället, och bedrefs denna stora 
saken genom 2 :ne herrar generaler å båda rikens och hofwens wäg
nar, nämligen herrar baronerne Armfelt å swänska och en Igelström 
å ryska sidan, cl. 19 blef först friden kungiord på generalorderne, och 
d. 20 war första högtidligheten och en mot anledningen der till swa-
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rande festin, då en nästan oräknelig hop med höge herrar från både 
ryska och swänska armeerne woro tillsamman och under den präck
tigaste musique spisade middag hos Konungen i dess stora tält på 
Kongsberget. Efter middagsmåltiden, under prackt och med mycken 
ceremonie skiedde bytet af kronorne bägge förenämnda höga herrar 
emellan, då just i det samma kanonerne lossades å wår sida på Kong
berget; alla regementerne hwart efter annat gåfwo salfwor ur hand
gevähren och genast derpå en lika ton swarades på andra sidan om 
älfwen af ryssarne. Dagen efter d. 21 augusti, woro alla regemen
terna uppställte och tacksägelsetal höllts coram rege41 på fältet, af en 
regementspastor ödman wid Elfsborgarne öfwer Jer. 51: 50, hwar
ef ter Hans Mjt tackade så folket i allmänhet som officerarne i syn
nerhet för deras tapperhet och wälförhållande, hwilket han för
klarade sig altid wilja med ]).ongl. nåd ihugkomma, men wid detta 
tillfälle och slutel. hos följande så utmärka, att gref Meijerfelt blir 
fältmarskalk; gen. lieutn. von Platen etc. generaler; gen.-majorerne 

grefwe Hamilton och Pauli generallieutnanter, öfwerste Strömfelt 
m. fl. generalmajor: öfwerstlieutn. Påhlman etc. öfwerste i armeen,
och så widare; hwarjämte ett stort antal herrar dubbades till riddare.
Söndagen d. 22 höllts gudstjenst regementswis efter hwars förrät
tande jag på eftermiddagen war och såg mig om i ryska lägret, besåg
;hwar jag wille och deribland 2:ne deras präcktiga tält, hwilka nytt
jades endast såsom kyrkor och woro fulla med helgonens föreställ
ning, dels i makalös målning, dels i de skönaste bilder. Jag hade nu
gåt wisst halfannan mihl och kom nögd fast trött tillbaka. Om mån
dagen d. 23 höllts mönstring af general Pauli, då i det samma en
öfwerste för ba,surerne (?) med dess fru och åtfölge kommo ridande
att bese sw�nska lägret. De togo mot win som böds dem, drucko litet
och slogo resten på hästarne. Sågo nog grymma ut. Frun red grensle,
war brun som ett bär, och hade en ned i nacken gående silfwercallot
i stället för mötsa. De reste och mönstringen gick widare för sig.
- Jag hade bort på sitt ställa nämna, att i natten, efter första dagens
högtidlighet, och den måltid som Hans Mjt gaf de stora, war i från
Fridstemplet, som Hans Mjt låtit uppsätta, och ända upp till stora
residencetältet, fullsatt med stora ljus, s9m sedan det war nedmörk
nat itändes och giorde en illumination, som icke annat kunde än widt
och bredt wara fägnande för bägge armeerne, och särdeles dem som
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närwarande med win och annat godt blefwo tracterade. Här af, 
säger jag, war den första natten efter friden märkelig. Och den 
emellan den 23 och 24 aug., då Konungen reste till Swärige, deraf, 
att när alt war i en djup tystna och lik som dödt, lossades hwart 
efter annat 130 st grofwa canonsk .. och härmed tog Hans Majt far
wäl af ryssarne och Finland för denna gången. 

Nu begynte ock regementerne dag efter annan bryta upp och be
gifwa sig i hemwäg. D. 25 augusti war den önskade och glada 
dag då Kronobergs regemente fick sätta sin fot på hemwäg Min 
Werrelä. Wi gingo dageligen i stöpregn och djupa wägar en sjunbn 
rriihl åt Borgå till Helsingfors och anlände till sistnämnda stad wid 
middagstiden d. 4 sept:r. Wår marchroute som wi fölgde war denna: 
den 25 till byn Kausala, d. 26 till Rattula, d. 27 till Mörskum, der 
lågo wi öfwer lördagen, d. 28-d. 29 till Forsby bruk, d. 30 till 
Borgo-malm, d. 31 lågo wi der stilla. Den 1 sept. till Sibbo, d. 2 till 
Malmen, reste jag och d. 3 till staden, men sistnämnde dagen låg 
regementet öfr i Helsinge kyrkoby, en mil derifrån och kom till 
Helsingfors d. 4, då folket, utan att stadna, gick genast och imerfort 
ombord, på 3:ne rangskepp: Dristigheten, Ahran och Tapperheten. 
Den 5 sept, söndagmorgonen, gingo wi från Helsingfors med god 
wind och ansenligt medfölge af Kronans skepp, som öfwerförde 
Kronans folk, hwarå jag skaffade mig förteckning, lydande som 
fölger: 

Fö1'teckning på de skepp af Kongl. örlogs Flottan, som seglade med 
transport af soldater och ryttare till Carlskrona under vice ,ammiral 
Nordenskölds befäl den 4 sept. 1790.

1. Dristigheten, commenderades af öfwerstl. och riddaren af
Swärdsordens stora kors J. Puke, af Kronobergs reg. till tran
port.

2. Tapperheten, c01n. af öfwerstL och riddaren Wagenfelt, tran
sport af samma reg:te.

3 Kong Adolph Friedric, major Ringheim, skeppschef samt coun
treammiral af Swärdsordens st. kors Mode, Södra skånska 
ca valleriet. 

4. Ahran, com. af öfwerste Holst af Kronobergs r:te. ·
5. Friedric Adolph, öfwerstl. Eckerman af Calmare regemente.
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6. Vladislaus, öfwerste Fust, Sprengportenska reg:tet.
7. Gustaf III, öfwerstl. och riddaren af St. Korset Klint, Calmare

reg:te.
8. Försigtigheten, öfwerste Falstedt, Smålands cavallerireg:te.
9. Ferdinand, cap. Ramberg, Norra skånska cavalleriet.

10. Götha Leijon, öfwerste Hisingsköld, Ostgötha cavallerirege
mente.

11. Dygden, öfwerste Billing, Ostgötha cav reg:te.
12. Fäderneslandet, öfwerstl. och riddaren Tengwall, Ostgötha

cavalleriregemente samt Konungens reg:te.
Mindre fartyg el. cuttrar woro 4 stycken: 1. Colding, 2. Disa, 

3. Bartolomaj, 4. Fortuna.

Wid embarquaden kom jag på Dristigheten. Till detta skepp hörde 
öfwerstl. Puke som chef, major Cheldon, capit. Ostenberg, lieut. 
Strömberg, fendr. Gref Horn, fendr. Lauerbeck, fendr. Christie, 
fend. Trapp, fransmannen fendr. Besignan, commiss. Roswall, en 
cornet Ingman wid Bohusläns dragonerna. - Transportofficerare; 
nu närwarande chef för reg:tet herr grefwe major Mörner, bägge 
capit. Unge, capit. Papke, lieut. baron Raab, lieut. Boring, lieut. 
Kellsson, fend. Dahlstedt, adjut. Rudebeck, fend. Mallmen och fend. 
Lagerbielke. 

Tijonde dygnet kommo wi till Carlskrona, hade wi en önskelig 
och gantska gynsam wind, men blef sedan mäst contrair och så 
häftig, att man allmänt, för det faseliga kastandet i de djupa, och de 
stora örlogsskeppen liksom uppslukande wågorna, blef illamående, 
och war nästan ingen som icke plågades af siösjuka, gref Mörner 
aldramäst. Så dessa 10 dygn begrof jag äfwen så många döda af båts
män och soldater, wharwid det wäckte rysning och såg nog hiskeligt 
ut, då de i segelduk insydde efter mullkastning och under sjungandet 
af en wers, från högden af skeppet eller öfwersta däcket störtades ut 
i hafwet. - Om morgonen d. 14 sept. hade wi den fägnaden få 
swänska s.tranden i ögnasikte, i synnerhet Calmarelandet, och samma 
dag kl. 2 e. m. anlände wi lyckel. till rikets clenod, wårt älskade och 
efter längtade, men beklagel. genom wådeld denna sommar i aska 
lagda Carlscrona. Jag kom genast i land, gick upp till fältprosten 
Johan Aberg och der spisade middag, och mot aftonen med rege-
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mentet marcherade ur staden och kom till Allatorp, der hwilade wi 
öfwer den 15, och war jag med flere till middag hos handelsman 
Åberg. Sedan gick resan lustigt och lätt till Ronnaby, der logerade 
jag liksom wid bortresan hos en fabriqueur Morian. Derifrån gick det 
widare hurtigt marche force till Quarnamåla. Här lågo wi öfwer den 
19 innan regementet skildes åt och d. 20 drogo de hwar på sitt håll 
åt sin ort och hemwist, och jag anlände samma dag lyckeligen till

Skogsnäs och med glädje träffade hustru och barn i ett hälsosamt 
och öns keligt tillstånd, efter en betydelig bortwarelse i 2 :ne år och 
�:ne månader. 

Den samma nådiga, milda och alsmägtiga Guden, som wäl i hela 
min lifstid underligen, dock så utmärkt och besynnerligen på denna 
wådeliga resa beskyddat och burit mig på Sina Händer, han wille alt 
framgent i min öfriga tid hafwa mig i sin nåd och Faderliga wård 
innesluten, samt göra mig så skickelig som jag känner mig skyldig 
att befrämja Guds ära och utbreda Hans lof, samt tacka honom här 
i tiden och der i ewigheten för all Sin på den owärdigaste, för Jesu 
Christi skull, bewista Gudomeliga Nåd och Godhet! Amen! 

Noter: 

1 En månad på Amphion. Minnen från sjötåget 1790, upptecknade av en del
tagare. Stockholm 1890. 

2 M Ankarsvärd, Minnen från åren 1788-1790. Skrifter utg av Svenska Histo
riska föreningen, Stockholm 1892. 

3 C C Ekman, Dagbok förd nnder kriget i Finland 1788-1790. Utg. av R 
Hansen, Helsingfors 1900. 

4 G K von Döbelns berättelse om fälttåget i Savolaks 1789. Utg. av general
stabens krigshistoriska avdelning, Stockholm 1923. 

5 Ur friherre Wi!helm Leuhusens journal. Anteckningar rörande kriget med 
Ryssland 1788-1790, meddelat av H L von Dardel, Personhistorisk tidskrift 1924. 

6 Löjtnant Wilhelm Gyllenskiepps krigsdagbok år 1789. Utg av Harry Donner, 
Historiskt arkiv 39:8, 1932. 

7 G Unger, Flamländaren Muskerins skildring av sitt deltagande i 1790 års 
svensk-ryska sjökrig, Tidskrift för sjöväsende 1944. 

8 Nils Abraham Bruncronas dagboksanteckningar. Utg av Nils Staf, Forum 
Navale nr 23, 1967. 

9 Växjö stifts herdaminne VII s 78 ff, Växjö 1932. 
lO Johan Cronholm var kyrkoherde 1741-1749 i S:t Ibbs församling på Ven. 

Han hade emellertid en! Lunds stifts herdaminne ingen son som uppnådde vuxen 
ålder. 
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11 Den gamla svenska milen var 36 000 fot eller 10 688,4 m. 
12 Flathall = flat berghäll. 
13 Kampementsplats = lägerplats. 
14 Fahl = tom. 
15 Anceps fere fuit victoria = Segern blir i allmänhet tveeggad. 
16 I journalens marginal står "återlämnad". 
17 Kroge = kräva. Bör betyda ungefär: "med denna spis". 
18 Anjalaförbundets föreningsakt. Den är tryckt i Hemliga Handlingar hörande 

till Sveriges historia efter konung Gustaf III :s an träde till regeringen I s 126-
128, Stockholm 1821. De båda texterna skiljer sig från varandra i ordvalet endast 
på ett par obetydliga punkter. I Hemliga Handlingar återges också namnen på 
aktens undertecknare. 

19 Tryckt i Hemliga Handlingar I s 128-130 under rubriken Förbundets 
underrättelse till de svenska representanterna om sina företag och afsigter. Nästan 
ordagrann överensstämmelse. 

20 Rötfeber, benämning på olika febersjukdomar. 
21 Rödsot = dysenteri. 
22 Oförvarande oförmodad, oväntad. 
23 Sidlänt = sank. 
24 Leuhusen berättar i sin journal, se not 5, om sin egen blessyr "Den 29 trans

porterades jag från lägret till Peypola och därifdn vidare till Lovisa, å det där 
inrättade lasarettet". Han nämner ocl,så kapten Kröningsvärd, s 148 ff. 

25 Hirvikoski eller Hirvenkoski. 
26 Kantoneringskvarter förläggning. 
27 Hoc est = det är. 
28 Virenoja.
29 Milla = töa. 
30 Seg av verbet siga = sjunka. 
31 Slätt skodd dåligt skodd. 
32 Werst, bör vara en finsk verst = 1 068,85 m. 
33 Frostet = kölden. 
34 Upplena = töa. 
35 Skumet = skymningen. 
36 Sidd sankmark. 
-.r1 Okela. 
38 Kelti, Nappa. 
39 Förvekne förflutna. 
40 Här syftas på slaget vid Fredrikshamn den 15 maj 1790. 
41 Coram rege = I närvaro av konungen. 

Personregister 

Adiö, soldat. 13 
Armfelt, Erik Ludvig, överstelöjtnant, överste. 19 
Armfelt, Gustaf Mauritz, friherre, greve generalmajor, general, envoye. 35 
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.Bäckman, Erik Fabian, kyrkoherde i Walkiala, prost. 31 
von .Bergen, Karl Gustaf, kapten. 9 
de Besignan, Francois Joseph Hector Marie Chevalier, fänrik, löjtnant. 38 
.Bethen, Johan Jacob, kapten. 23 
Bexell, Israel, kapten. 30, 33 
Billing, Olof Natanael, överstelöjtnant, konteramiral. 38 
Borg, Sven, soldat. 26 
Boring, Leonhard, fänrik, kapten. 10, 31, 38 
Branting, Carl Amund, sergeant. 14 
Böisman (Boisman), Peter Gustaf, rådman och handelsman i Fredrikshamn. 11 
Cedergren, Erik, kaptenlöjtnant. 9 
Christie, David, fänrik, underlöjtnant. 38 
Colliander, Nils, regementspräst, hovpredikant, kyrkoherde i iilghult. 8, 12, 14, 

17, 20, 22-24 

Cronholm, Mathias, skeppsskrivare. 8 
Dahlstedt, Carl Fredrik, stabstinrik. 3 8 
Dahlström, Josef Fredrik, fältskärsgesäll. 14 
Dufva (Duffa) i Västergötland, Johan Fredrik, kapten, överstelöjtnant. 8 
Ehrenstråhle, Johan Fredrik, fänrik, stabskapten. 8, 10 
Ekelund, Johan Martin, regementsfältskär, assessor. 22, 30 
af Ekenstam, tidigare Ekenman (Eckerman), Nils Adolf, överstelöjtnant, över

ste. 37 

Ekestubbe, Jan Ludvig, löjtnant, stabskapten. 10, 31 
Sven, vicekorpral. 33 

Eneskjöld, Carl Fredrik, överstelöjtnant, konteramiral. 8 
Falk, Jonas, bataljonspräst. 24, 25, 27 
Falk, Lars, d ä, grosshandlare i Stockholm. 12 
Fallstedt (Falstedt), Hans, överste, konteramiral. 38 
Fogelberg, Gustaf Adolf, sergeant. 8 
Fortelius, Gabriel, biskop i Abo. 12 
Frumerie (Fromen), Jakob Johan, löjtnant. 9 
Fust se Nordenstierna. 
Greace, Kakelugnsmakare. 8 
Gustav III. 10, 15, 16, 20-22, 24, 28-31, 35-37 
Gyllenkrok, Daniel Gustaf Adolf, kapten. 33 
Gyllenskepp, Carl Magnus, stabslöjtnant, major. 31 
Haikwitz (Hochwitz), Adolf, sergeant. 8 
Hamilton, Hugo Vilhelm, generalmajor, generallöjtnant. 36 
von Heine, Georg Leonhard, fänrik, överstelöjtnant. 31 
Holst (Holdtz), Hans Anders, överste. 37 
Hisingsköld, Johan, överste, konteramiral. 38 
Horn av Rantzien, Henning Rudolf Casimir, fänrik, överstelöjtnant. 38 
Humble, Carl, sergeant. 14 
von Hårleman, Carl Daniel, löjtnant. 11 
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Härold, Bengt Christian, sergeant. l 0 
Igelström, Iosif Andrejevitj, greve, rysk general. 35 
Ingmann, Elias Magnus, kornett. 38 
Karl, hertig, sedermera Karl XIII. 10, 14, 17 
Katarina II, rysk kejsarinna. 15, 16 
von Kaulbars, Gustaf Vilhelm, friherre, generalmajor, generallöjtnant. 23 
Kiellsson, Kiell, stabslöjtnant, kapten. 10, 31, 38 
Kihlberg, Olof, förare. 14 
af Klint, Erik, överstelöjtnant, lotsdirektör, vice häradshövding. 38 
Krogiu's, Paul, domprost i Åbo, biskop. 12 
K.röningsvärd, Abraham Zakarias, kapten, major. 21
Kölner, Bengt Vilhelm, regementsfältskär. 14, 17
Lagerbielke, Adolf, fänrik, löjtnant. 29, 38
Lanting, Lars, flaggstyrman. 8
Lauerbcck, Karl Petter, fänrik. 38
Laurin, Adolf Fredrik, fältväbel. 14
Leijonancker, Fredrik Vilhelm, överstelöjtnant, lotsdirektör, konteramiral. 8
Leuhusen, Vilhelm Reinhold, friherre, fänrik, major. 21, 40
von Liewcn, Fredrik Vilhelm, friherre, fänrik, löjtnant, major. 18, 32
Lindecrona, Samuel, stabskapten. 17 ·
Lom, Åke, soldat. 12
Mallmen, Johan Gustaf, adjutant, fältväbel, fänrik. 10, 26, 38
Malmström, Carl, rustmästare. 14
Meijerfeldt, Johan August, greve, general, fältmarskalk. 36
Mod�e, Karl Vilhelm, konteramiral, övcrståthmare, amiral. 37
von Morian, Johan Christoffer, lagman. 13
Morian, Nils Berndt, färgerifabrikör. 8, 39
Mörner, Carl Stellan, greve, major, öveestclöjtnan.t, l�ndshövding. 17, 25, 27-29,

31, 38 
Nassau-Siegen, Karl Henrik Nikolaus Otto, rysk prins. 35 
Nisbeth, Johan Axel, löjtnant, kapten. 33 
Norbeck, Lars Henrik, bataljonspredikant, kyrkoherde. 10 
Norberg, Abraham, fänrik, kapten. 17 
Nordenskjö!d, Otto Henrik, friherre, viceamiral. 37 
Nordenstierna (Fust), Olof Martin, överste, viceamiral. 3 8 
Norlin, Pehr Anton, fältskär. 22, 28 
Nyberg, Adam, klockare. 25 
O!thoff, Cad Christian Ehrenfried Charisius, major, överstelöjtnant, överste. 33 
Papke, Carl, stabskaptcn, selrnndkvartermästare. 38 
Pauli, Vilhelm Mauritz, överste, generallöjtnant. 21, 29, 32, 34, 31> 
von Platen, Filip Julius Bernhard, friherre, generallöjtnant,. fähmarskalk. 20, 

22, 36 
Pollct, Johan Frans, generallöjtnant. 24, 29, 31 
von Porat, Elias Harald, fänrik, stabskapten. 10 



von Porat, Elias Rutger, sekundmajor. 10, 29, 31 
Psilanderhielm, Gustaf, överste, 8 
Puke, Johan, greve, major, generalamiral, statsråd. 37, 38 
P,'l.hlman, Adolf Fredrik, major, överste. 10, 22, 25, 29, 31, 36 
Raab, Adolf Fredrik, friherre, löjtnant, major. 38 
Ramberg, Alexander, kapten, major. 38 
Ramberg, Carl Ludvig, fältväbel. 10 
Ramsay, Otto Vilhelm, överstelöjtnant, överste, landsthövding. 29 
Rappe, Anton Ulrik, friherre, löjtnant, 22, 24 
Ringheim, Johan, fänrik, löjtnant. 9 
Ringheim, Simon, major. 37 
von Rosen, Axel Gustaf, fänrik. 21 
Roswall, Fabian Casimir, kommissarie, major. 38 
Rudebeck, Carl, rustmästare, fämik, sekundadjutant, kapten. 38 
Sanngren, Peter, vice pastor i Borgå. 2 5, 27 
von Schantz, Carl Fredrik, kapten. 9 

Schedvin, Daniel Magnus, förare, kapten, kronoskogsvaktare. 8 
Scheele (Skäle), Bernhard, rustmästare. 22 
Scheibe, Johan Gabriel, fänrik. 31 
Sheldon (Cheldon), Adolf Ulrik, major. 38 
Schönström (Skönström), Abraham Daniel, generalmajor, 12 
Siegeroth, Gustaf Adolf, generallöjtnant, general. 12 
Silfverhielm, Adolf Fredrik, sergeant, fänrik. 8 
Slöör, Anna Christina. 19 
Slöör, Carl Henrik, krigskommissarie, fältkamrerare. 18, 20 

Slöör, Carl Jacob. 18 
Slöör, Fredrika. 18 
Slöör, Fredrik Vilhelm. 19 
Slöör, Gustaf. 18 
Slöör, Lovisa Catarina, född Brandeberg, 18 
Slöör, Lovisa Catharina. 18 
Slöör, Maria Sofia, 18 
von Stahlen (Stahl), Otto Herman, sekundadjutant. 8 
Stare, Johan, fänrik. 10 
Stare, Mattias Erik, överstelöjtnant, 8 
von Stedingk, Kurt Bogislaus Ludvig Christoffer, friherre, greve, generalmajor, 

ambassadör, generallöjtnant. 23 

Stierngranat, Fredrik, fämik. 8 
Stiernspetz, Claes Erik, adjutant. 8 
Stolpe, Christopher, fänrik. 10 
Strömberg, Carl Gustaf, löjtnant, major. 38 
Strömborg, Henrik, pastor Borgå stift. 27 
Strömfelt, Carl Axel, greve tjänst, hovmarskalk, generalmajor, överkammar

herre, general. 14, 16, 17, 24, 32, 36 
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Stålhammar, Fredrik Olof, kapten, major, 
eller 
Stålhammar, Carl Gustaf, kapten. 17 
Svahn, Gabriel, fältskärsgesäll. 14 
Svanberg, inspektor på Willecalla. 18 
Söderhielm, Carl Gustaf, löjtnant, kapten. 23 
Söderström, Hans, förare. 8 
Tilander (Telander), Per, regementsväbel. 14 
Tingvall, Johan, överstelöjtnant. 38 
Trapp, Simon, lotsfänrik. 38 
Törner, Johan, lektor, 10 
Unge, Erik Leonhard, stabskapten, major. 38 
Unge, Petter Göran, stabslöjtnant, kapten, major. 26, 38 
Ursinus, Jakob Johan, prost i Ids. 29 
Wachtmeister, Gustaf, greve, överste, generalmajor, gener!. 30 
Wagenfelt, Carl Magnus, överstelöjtnant, överste. 37 
\Vallander, Per Anders, löjtnant. 33 
Wiberg, inspektor på Peipola. 20 
von Vicken, Gustaf Adolf, kaptenlöjtnant. 8, 9 
Wrede af Elimä, Eva Christina född Creutz, friherrinna. 19 
Wrede af Elimä, Rabbe, Gotdieb, friherre, godsägare. 19

Aberg, Johan, fältprost. 38 
Åberg, N, handelsman, 39 
Odman, Sven, bataljonspräst, regementspräst. 34, 36 
Orner, Johannes, auditör. 10 
Ostenberg, Henrik Andreas, kapten, överstelöjtnant. 38 

Summary 

The Chaplain Sven Folin, Kronobergs Regiment, followed his regiment during 
the war against Russia 1788-1790. He has written a diary of the campaign, be
ginning with the much of the regiment from K varnamåla to Karlskrona and 
therefrom on board H M ships to Helsingfors in June 1788. He was on board 
the galleys of "Skärgårdsflottan" during the action against Fredrikshamn in July 
-August. After the withdrawal, the regiment camped southwest of Anjala,
when the insurrection against the King, Gustavus III, started. Folin reproduces
two pamphlets from the insurgents. In 1789, he took part in the assaults at
Udismalm and Liikala. During the winter, he shared the hardship of living in the
impoverished area of Orimatil!a. In April 1790, he took part in the battle of
Walkiala, which battle was supervised by the King. After the peace-treaty with
the Russians at Anjala, he returned with the regiment to Helsingfors, ,and, later
on, by ship to Karlskrona and his homc. He is an observant witness. He describes
very clearly the campaigns, the tactics but also the cruel lot of soldiers and
officers. His own activity as a chaplain of a battallion is full of danger, while
the priest had to work in the combat area.
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INSKRIVNING AV V.i\RNPLIKTIGA 1812-1969 

En översikt 

EVABRITTA PERSONNE 

Ett nytt inskrivnings- och redovisningssystem av de värnpliktiga 
trädde i kraft den första juli 1969 varvid rikets 21 inskrivningsom • 
råden ersattes av tre inskrivningsområden vardera omfattande två 
militärområden. Värnpliktsverket, som bildades 1968 genom en om
organisation av centrala värnliktsbyrån, planerar och leder verk
samheten hos de regionala myndigheterna. 

Inför omläggningen kan det finnas anledning att i översiktlig 
form ge el). återblick på organisationsutvecklingen från inskrivningen 
av den första beväringen1 1812 fram till den nu gällande organisa
tionen. Det är därvid möjligt att urskilja en utvecklingslinje från den 
enkla registreringen av den första beväringen till våra dagars kom
plicerade inskrivning, som tar två dagar i anspråk. Behovet av allt 
större redovisningsenheter för bättre överblick av personalresurser 
med åtföljande effektivare planering och utnyttjande av resurserna 
har under hela perioden varit vägledande för organisationsutveck
lingen och lett fram till allt större redovisningsenheter. Den senaste 
fasen, som blivit möjlig genom den moderna datatekniken, kan synas 
revolutionerande och ett brott mot den tidigare utvecklingen. Den 
här framlagda översikten söker visa att så ej är fallet. Inskrivningen 
har alltid skett på territoriell bas och den värnpliktiges tilldelning till 
förband har i huvudsak varit beroende av hans hemort. Tyngd
punkten i framställningen ligger i kartläggning av den rent tekniska 

sidan av inskrivningen. Försök görs oclcså att något karaktärisera de 
viktigaste typer av handlingar, som blir resultatet av inskriv
nmgarna. 

I en översikt av detta slag, som omspänner en så lång tidsperiod, 
måste självfallet åtskilligt förbigås och en viss förenkling ske både 
av utrymmesskäl och för att sammanhanget skall kunna framstå 
något så när tydligt. För den som mer i detalj vill studera utveck
lingen har utförliga källhänvisningar givits. Avslutningsvis redogörs 
i stora drag för den nya organisationens uppbyggnad. 
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1812-1885 

Vid riksdagen i Örebro 1812 beslöts inrättandet av en national
beväring, vilket innebar allmän värnplikt för män mellan 21 och 25 
år. I 1812 års kungörelse stadgas ingenting om övningstidens längd. 
Den blev beroende av medelstillgång och anslagsbestämmelser och i 
regel anslogs medel till 12 dagar. Det hände dock att bevärings
mötena inställdes helt. Befriade från skyldigheten att ingå i be
väringen var de, som redan tillhörde krigsmakten eller hade tjänst
gjort vid lantvärnet, de, som genom lyte eller sjukdom ej kunde göra 
krigstjänst, samt vidare de, som tillhörde lotsstaten, var postförare 
eller postiljoner, liksom slutligen kronans, städernas och allmänna 
inrättningars ämbets- och tjänstemän. Befrielse kunde också i sär
skilda fall erhållas genom framställan hos Kungl. Maj:t. De utskriv
ningsskyldiga hade emellertid rätt att inom sitt län leja karl i sitt 
ställe. Denne fick ej vara i beväringsåldern utan skulle vara mellan 
25 och 37 år. I de fall han hade varit i krigstjänst tidigare fick han 
vara upp till 40 år. Rätten att sätta man i sitt ställe utökades 1860 
med rätten att köpa sig fri från övningarna. Lejningen och friköp
ningen borttogs 1872.2 Beväringsmanskapet skulle införlivas med den 
indelta armen, båtsmanshållet eller utgöra särskilda kårer under sär
skilt befäl. Införlivning fick dock ej ske med den värvade armen på 
grund av den skadliga inverkan "soldatesken" kunde tänkas få på de 
unga värnpliktiga. 

Redan från början skedde en sammankoppling mellan inskriv
ningsorganisationen och folkbokföringsmyndigheterna. Prästerna, 
som var skyldiga att med hjälp av husförhörslängderna upprätta för
teckningar till ledning för mantals- och skattskrivningen, tilldelades 
nu också uppgiften att upprätta listor över dem som var inskriv
ningsskyldiga, att insändas till mantals- och skattskrivningsmyndig
heterna. Dessa skulle sedan upprätta NAMNLISTOR över alla inom 
sina distrikt som var beväringsskyldiga, fördelade på fem klasser. De 
som var födda 1792 tillhörde 1813 första klassen, och de som var 
födda 1788 femte klassen. Listorna skulle sedan överlämnas till 
konungens befallningshavande. Landskontoren upprättade SUM
MARISKA SAMMANDRAG över beväringen för hela länet och in
sände dessa till Kungl Maj:t.3 Mönstringen skedde länsvis och för
rättades av landshövdingen (i Stockholm av överståthållaren) bi-
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trädd av regementschefen eller i dennes ställe kommenderad officer 
och provinsialläkaren. I de län där flera regementen fanns utsågs en 
regementsofficer från varje regemente att delta.4 Första klassen av 
beväringsmanskapet skulle varje år besiktigas, godkännas och in
skrivas i rullorna. Av BEVARINGSMONSTERRULLORNA, som 
landshövdingarna lät upprätta, erhöll vederbörande regementsbefäl 
ett exemplar. Med ledning av rullan utarbetade regementet ett FÖR
SLAG över regementet tilldelat beväringsmanskap. Detta insändes 
till generaladjutanten, fr o m  1840 till lantförsvarets kommando
expedition, och krigskollegium. 

BEVARINGSMONSTERRULLORNA är ganska utförliga och brukar uppta 
beväringsmannens namn, födelseort, längd, civilstånd samt diverse notiser gjorda 
vid mönstringstillfället som t ex lejt karl i sitt ställe, står på tillväxt, kan skriva, 
kan något räkna, vistas i Uppsala, är något döv, om flyttning skett, yrke etc. 
Dock växlar noggrannheten att föra rullorna betydligt mellan olika år och rege
menten. För person- och socialhistorien utgör rullorna ett utmärkt komplement 
till husförhörs- och mantalslängder. 

I Krigsarkivet finns några få beväringsmönsterrullor bevarade fdn de första 
åren. Sålunda finns en beväringsmönsterrulla från 1812-13 i Västmanlands rege
mentes arkiv, en rulla från 1813 i .t\lvsborgs regementes arkiv och en rulla från 
1813-14 i Närke regementes arkiv. Fr o m  1800-talets mitt är rullorna mer regel
bundet bevarade. I Västmanlands beväringsmönsterrulla 1812-13 har 13 av 444 
beväringsskyldiga lejt karl i sitt ställe. I allmänhet är det en förstärkningskarl 
som lejts. Större delen av beväringen har kommenderats till västra gränsen. En 
har permitterats för att han är postdräng, en annan enligt Kungl Maj:ts nådiga 
brev "såsom stalldräng vid Strömsholms stuteri". En har kommenderats till tjänst
göring vid grenadjärkåren "där övrige gymnasister äro fördelte".5 

Ar 1849 skedde vissa smärre förändringar och tillägg till 1812 års 
kungörelse. Bl a fastställdes att vissa områden skulle lämna bevä
ringsmanskap till armens och vissa till flottans behov. I de för armen 
bestämda beväringsområdena inom vilka även andra truppslag än 
infanteri fanns, skulle mönsterherren fördela de värnpliktiga på de 
olika truppslagen. Så vitt möjligt skulle dock hänsyn tas till önske
mål. Nu tilldelas även den värvade armen beväringsmän.6 Riksdagen 
1856/58 beviljade medel för övning av beväringen i 30 dagar. 

1812 års beväringskungörelse ersattes 1860 av en ny. Den tidigare 
organisationen bestod i väsentliga delar och det var enbart fråga om 
något förändrade rutiner vid själva inskrivningen samt vissa för
tydliganden av bestämmelserna från 1812. En uppräkning gjordes av 
från vilka beväringsområden manskap för flottan skulle uttas.7 Ej 
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heller nu fastställdes övningsdagarnas antal. Medel beviljades emel
lertid årligen för 15 dagar för vardera första och andra bevärings
klassen och beväringsmännen övades således sammanlagt 30 dagar. 

I förordningen den 9 februari 1861 angående den allmänna bevä
ringens mönstringar och övningar gavs detaljerade regler för upprät
tande av beväringsmönsterrullor. Skilda rullor skulle föras över lant
och sjöbeväringen.8 

Tryckta rullformulär infördes. Kolumner finns för hemvist (hemman, gårds
nummer), födelsetid, yrke, namn, antal av årets första klass, av äldre klass, ute
blivna från föregående mönstring, uteblivna från vapenövningarna, befriade från 
beväringsskyldighet, kasserade, längd, antagna till infanteri, artilleri, till vapen
övningen påräknade, erlagt vapenfrihetsavgift (t om 1875), civilstånd, fdn
varande från mönstringen, frånvarande från vapenövningen, beloppet av erlagd 
vapenfrihetsavgift. En särskild kolumn finns för särskilda upplysningar s�som 
dödsfall, ej anträffad, laga förfall, anställd vid lotsverket, artilleriet etc. Exem
pel på redovisade yrken är, lärling, dräng, bokhållare, gesäll, tunnbindarlärling, 
fabriksarbetare, glasmästare, studerande. "Försvarslös" förekommer även i yrkes
kolumnen. 

Rullorna upprättades i två exemplar. Vid mönstringen fördes det 
ena av mönstringskommissarien och det andra av närvarande mili
tärbefäl. Mönstringskommissariens exemplar blev huvudhandling, 
undertecknades av mönsterherren och kontrasignerades av mönst
ringskommissarien. Det andra exemplaret undertecknades av militär
befälet och förvarades på regementsexpeditionen samt låg till grund 
för de förslag över tilldelat manskap som beräknades bevista be
väringsmötet. 9 De, som önskade befrielse från beväringsplikten, skulle 
ansöka om detta hos Konungens befallningshavande för slutligt av
görande hos Kungl Maj :t. 

1886-1900 

1885 års värnpliktslag, som utsträckte värnpliktstiden från fem 
till tolv år, varav de sex sista i den nyinrättade landstormen, med
förde en genomgripande omorganisation av inskrivningen och redo
visningen av de värnpliktiga. Beväringen tillhörde hären eller flot
tan, landstormen däremot endast hären. Landstormen kunde blott 
inkallas under krig och till hemortens försvar efter beslut av Kungl 
Maj:t. Den fick ej heller föras utom eget och närmast gränsande in
skrivningsområde.10 Den värnpliktsskyldige skulle infinna sig till in
skrivning det år han fyllde 21. Övningstiden fastställdes till 42 
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dagar. Riket indelades nu i INSKRIVNINGSOMRÅDEN för in
skrivning av värnpliktiga. Denna indelningsgrund har sedan bestått 
även om områdenas antal och storlek växlat. Inskrivningsområdena 
anknöt till infanteriregementena, hade i allmänhet samma omfattning 
som ett infanteriregementes rekryteringsområde och bar namn efter 
regementet eller kåren. Antalet inskrivningsområden blev 31. De 
indelades totalt i 51 BATALJONSOMRÅDEN, som i sin tur in
delades i KOMPANIOMRÅDEN. Ett kompaniområde var i allmän
het uppdelat i två AVDELNINGSOMRÅDEN.11 Regementschefen 
var inskrivningsområdets chef. Livgardesregementena till fot liksom 
livgrenadjärregementena till fot bildade vardera ett inskrivnings
område. Den äldsta regementschefen blev här chef för inskrivnings
området. Kompanichef var i allmänhet chef för kompaniområde och 
dessutom för ett avdelningsområde. I spetsen för det andra stod 
annan lämplig officer eller underofficer. Till chef för landstorms
område förordnade generalbefälhavaren ( = armefördelningschefen) 
på förslag av inskrivningsområdesbefälhavaren lämplig landstorms
man eller annan ej värnpliktig person.12 Inskrivningen skedde kom

paniområdesvis, och där dessa var alltför vidsträckta, avdelnings
områdesvis. Värnpliktig, inskriven vid sjömanshus, redovisades inom 
det inskrivningsområde där sjömanshuset var beläget. För varje 
bataljonsområde fanns en INSKRIVNINGSN.AMND som förrät
tade inskrivningarna, prövade och beslutade om frikallalse och upp
skov, mottog de inskrivnas anmärkningar rörande önskat vapenslag, 
prövade lämpligheten till olika befattningar, lät översända IN
SKRIVNINGSBtiCKER och slutligen förordna om värnpliktigas 
överförande till landstormen. Nämnden var sammansatt av batal
jonsområdets befälhavare- (ordförande), den rullförande kompani
officeren, en juridiskt skolad person, utsedd av landshövdingen, 
samt två inom området bosatta civila personer, valda på två år av 
landstinget och i de städer, som ej låg under landsting, av stadsfull

mäktige. Inskrivningsnämnds beslut kunde överklagas hos IN
SKRIVNINGSREVISIONEN, som fanns inom varje inskrivnings
område. Rätt att besvära sig hade ledamot av inskrivningsnämnd 
samt värnpliktig, som beslutet gällde. Landshövdingen var ord
förande i inskrivningsrevisionen. Övriga ledamöter var inskrivning&
områdesbefälhavaren samt tre civilpersoner utsedda på samma sätt 
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som inskrivningsnämndens civila ledamöter men för en period av tre 
år. Revisionen biträddes av militärläkare jämte en civil läkare. Re
visionen skulle också ta ut det antal värnpliktiga inom inskrivnings
området, som skulle tilldelas rytteriet, artilleriet, ingenjörtrupperna 
och trängen. Dess beslut kunde ej överklagas. 

De i sjömanshus inskrivna, anställda inom lots- och fyrinrätt
ningarna samt anställda vid livräddningsanstalterna tilldelades flot
tan.13 

Upprättandet av de handlingar, som skulle ligga till grund för in
skrivningen, gick till ungefär som tidigare.14 Efter mantalsskriv

ningarnas slut gjorde mantalsskrivningsförrättarna upp listor över 
inskrivningsskyldiga och översände dem till pastorsämbetena för 
komplettering. Pastorsämbetena insände listorna till Konungens be
fallningshavande.15 Aven sjömanshusdirektionerna skulle upprätta 
inskrivningslistor. Landshövdingeämbetena och överståthållaräm
betet gjorde med ledning av listorna10 upp förteckningar över de in
skrivningsskyldiga. Förteckningarna översändes i sin tur till inskriv
ningsområdesbefälhavarna, som även erhöll listor över inskrivnings
skyldiga stamanställda från regements- och kårchefer, stationsbefäl
havare och båtsmanskompanichefer.17 

Inskrivningsområdesbefälhavarna upprättade med ledning av erhållna h:md
lingar en INSKRIVNINGSLKNGD i tre exemplar. Längden skiljer sig ej i 

nämnvärd grad från beväringsmönsterrullan. Liksom i denna upptas alla in
skrivningsskyldiga inom inskrivningsomddet, således även de stamanställda och 
inskrivna i sjömanshus.18 Här återfinns uppgifter om mantalsskrivningsort, namn,
födelsetid, yrke, längd, frånvarande enligt laga förfall, bötesskyldiga, frikallade, 

uppskov av hälsoskäl och av familjeskäl, med vederbörligt tillstånd utflyttade 
ur riket, tilldelat vapenslag, särskild befattning samt inskrivningsnummer. In
skrivningsnumret, som tilldelades varje värnpliktig, bestod av ett helt tal (det tal 
vederbörande fick inom kompaniområdet) och ett delat tal (bestående av kom
paniområdesnumret och inskrivningsåret). Slutligen finns en kolumn avsedd för 
inskrivningsmyndigheternas särskilda anteckningar, som i regel användes för att 
notera fysiska och psykiska defekter och sjukdomar ex närsynt, åderbråck, hjärt
fel, låghalt, allmän svaghet, lungsot. 

Inskrivningen ägde rum i början av april och särskilt för varje 
kompaniområde.19 Kallelse skedde genom allmän kungörelse och 
gällde ej de stamanställda. Inskrivningslängderna fördes av kom
paniområdesbefälhavaren, läkaren och nämndens juridiske ledamot. 
Det sistnämnda exemplaret räknades som huvudhandling. Alla 
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exemplaren överlämnades till bataljonsbefälhavaren vid förrätt
ningens slut.20 

Sedan inskrivningsrevisionen hade fullgjort sitt uppdrag, upp
rättade inskrivningsområdesbefälhavaren i två exemplar SAMMAN
DRAG över utfallet av inskrivningarna och över avgången inom 
beväring och landstorm. Båda exemplaren översändes till generalbe
fälhavaren, som överlämnade det ena till lantförsvarets kommando
expedition. Dessa sammandrag kom sedan att ingå i den av general
stabens militärstatistiska avdelning upprättade statistik rörande 
värnpliktiga, som började utarbetas 1898. 

Den första statistiken omspänner åren 1887-1896. Inledningsvis ges en karak
täristik av siffermaterialet och vissa påpekanden görs om särskilt det äldsta 
materialets tillförlitlighet. Detta första häfte innehåller 31 tabeller. Tabell 1 är 
ett sammandrag av utfallet av inskrivningarna inom varje inskrivningsområde 
åren 1887-1896. Där redovisas antalet avförda, frånvarande, vid förrättningen 
prövade icke inskrivna, inskrivna tilldelade förband etc. allt som allt 62 kolumner. 
Tabell 2 redovisar utfallet av inskrivningarna inom varje armefördelning, tabell 
tre inom hela riket, Tabell 10 utgör sammandrag av rapporterna om läkarbe
siktningarna, tabell 15 inskrivningsområdenas ytinnehåll och folkmängd. Tabell 
17 och 18 redovisar antalet som fått tillstånd att utvandra, tabell 19 antalet åter
invandrade. Tabell JO redovisar beväringsmännens skrivförmåga och tabell 31 
slutligen beväringsmännens längd. Fram t o m  1925 upprättas statistiken i regel 
för två år i taget men fr o m  1926 sker en publicering år för år, 

Fr o m  1938 upprättades v,frnpliktsstatisciken inom försvarsstaben och vid 
centrala värnpliktsbyråns tillkomst 1942 överfördes arbetet dit. 

Inskrivnings- och kompaniområdena förde egna expeditioner lik
som även avdelningsområdena, när deras chef ej var identisk med 
kom paniområdesbefälha varen. 22 Vid kompaniområdesexpeditionerna 
upprättades bl a en SiAMRULLA över stam och beväring till
hörande kompaniområdet. 

Stamrullan fördes årligen, Den som ena året var upptagen i första klassen var 
nästa år upptagen- i andra klassen. I stamrullan redovisas namn, födelsetid och 
födelseort, vistelseort (fögderi, stad, församling, rote, sjömanshus) yrke eller 
tjänst inom krigsmakten, inskrivningsnummer, tilldelat truppslag, uppskov, för
flyttning, vitsord om tjänstbarhet m fl uppgifter. Stamrullorna har i regel mer 
utförliga uppgifter än inskrivningslängderna men är tyvärr mycket ofullständigt 
bevarade. De upprättades enbart i ett exemplar och kompaniområdesexpedi
tionernas arkiv har ofta varit utsatta för stora arkivförlustel' genom oriktig gall

ring. 

Vidare fördes ALFABEiISKi REGISTER över personalen inom 

kompaniområdet. Här ges hänvisningar till var i inskrivningsläng-
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den, stamrullan m f1 handlingar vederbörande återfinns och i den 
mån registret finns bevarat är det ett mycket gott hjälpmedel vid 
forskning i inskrivningsmaterialet.23 

1892 trädde en ny inskrivningsförordning i kraft föranledd av 
1892 års härordning. Den innehöll emellertid inte några mer väsent
liga nyheter, förutom att de värnpliktiga indelades i 20 årsklasser i 
stället för tidigare 12. Klasserna 1-8 ingick i första och 9-12 i 
andra uppbådet, medan klasserna 13-20 utgjordes av landstorms
män. Övningstiden ökades till 90 dagar.24 

1901-1941 

Genom 1901 års härordning kom de indelta och värvade armeerna 
att ersättas med en värnpliktsarme, vilket innebar att en mycket 
utökad övningstid blev nödvändig; för till linjetjänst uttagna vid 
infanteriet 240 dagar, varav tre repetitionsövningar om 30 dagar, 
och för flottan och kustartilleriet 300 dagar. 1914 höjdes övnings
tiden för infanteriet till 340 dagar medan 1925 års nedrustning med
förde en sänkning till 140 dagar, varav två repetitionsövningar om 
25 dagar. 1936 höjdes övningstiden till 175 dagar, varav en repeti
tionsövning om 25 dagar, och 1941 blev den 450 dagar, fördelat på 
en första tjänstgöring 360 dagar och tre repetitionsövningar på var
dera 30 dagar.25 

1901 års värnpliktslag medförde betydande förändringar vad 
gällde inskrivningarna och en till stora delar ny organisation av in
skrivningsväsendet framträdde orsakad av de ökade krav som nu 
måste ställas på denna. Inskrivningsområdena var alltjämt dimen
sionerade att utgöra rekryteringsområde för ett infanteriregemente 
och deras antal blev 26, fr o m  1926 21. Regementscheferna var fort
farande inskrivningsområdesbefälhavare, och inskrivningsexpedi
tionerna ingick i regementsexpeditionen. Kompaniområdena var 
emellertid slopade, och deras uppgifter övertogs av de nyinrättade 
RULLFöRINGSOMRADENA, ledda av rullföringsområdesbefäl
havare. I allmänhet ingick tre rullföringsområden i ett inskrivnings
område. Rullföringsområdet hade en annan ställning än kompani
området. Dess chef var en pensionerad officer i arvodesbefattning, 
som enbart hade som uppgift att vara rullföringsområdesbefälhavare, 
medan kompaniområdets chef i första hand hade varit kompanichef. 
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Rullföringsområdesexpeditionerna var egna myndigheter, visserligen 
underställda inskrivningsområdesbefälhavaren, men endast i dennes 
egenskap av inskrivningsområdesbefälhavare och ej i egenskap av 
regementschef. Rullföringsområdet var vidare egen arkivbildare.26 

Inskrivningsnämnder och inskrivningsrevisioner fanns och hade sam
ma uppgifter som tidigare.27 Emellertid kom det att fr o m  1901 
finnas två organisationer för inskrivning: Det gemensamma inskriv
ningsväsendet för armen och sedermera även för flyget och det 
marina inskrivningsväsendet. De, som var inskrivna vid sjömanshus, 
kom nämligen nu att tillhöra SJORULLFORINGSOMRÅDE. La,n
dets 30 sjömanshus fördelades på fem sjörullföringsområden. Flottan 
hade emellertid ingen egen besvärsmyndighet, utan besvär fick ställas 
till inskrivningsrevisionen inom det inskrivningsområde där sjömans
huset var beläget. Vid inträde i landstormsåldern upphörde regi
streringen vid sjörullföringsområde, och vederbörande registrerades 
vid rullförings- och landstormsområde. 

Liksom tidigare skulle församlingsböckerna och mantalslängderna 
innehålla uppgifter om dem, som inskrivits, dem som fått uppskov 
med tjänstgöring, frikallats etc. Med hjälp av uppgifter från man
talsskrivningsförrättarna och pastorsämbetena samt uppgifter från 
regementschefer om fast anställda, upprättade inskrivningsområdes
befälhavarna inskrivningslängder rullföringsområdesvis.28 Kungl 
Maj:t avgjorde liksom tidigare i kommandoväg fördelningen av de 
värnpliktiga mellan truppslag. Själva inskrivningen ägde rum vid 
rullföringsområdena. Tid och plats bestämdes av K M:ts befallnings
havande efter inskrivningsomr;ldesbefälhavarens hörande, och de 
värnpliktiga kallades genom allmän kungörelse.29 De tre exemplaren 
av inskrivningslängden fördes 1av den juridiske ledamoten, rull
föringsområdesbefälhavaren och läkaren . .Även de övriga hand
lingar som upprättades vid inskrivningarna var de samma som upp
rättats sedan 1886.30 Rullföringsområdesbefälhavaren översände de 
av honom förda handlingarna jämte prästbetyg och av honom upp
rättade sammandrag över utfallet av inskrivningen till inskrivnings
områdesbefälhavaren. Sedan inskrivningsrevisionen slutfört sitt ar
bete upprättade inskrivningsområdesbefälhavaren liksom tidigare 
sammandrag över utfallet av inskrivningarna inom inskrivningsom
rådet och översände dem till armefördelningschefen respektive 



lantförsvarets kommandoexpedition.31 

Indelningen av de värnpliktiga förändrades 1901. Nu fanns 20 
årsklasser och två särskilda klasser, A och B. A-klassen omfattade 
dem som överförts till beväringen efter minst två års fast anställning 
vid krigsmakten, B-klassen studenter och likställda. Till första upp
bådet hörde klass A och B jämte de åtta yngsta årsklasserna, andra 
uppbådet de därpå följande fyra årsklasserna samt landstormen, de 
3.tta äldsta årsklasserna. Det år den värnpliktige fyllde 33 år över
fördes han till landstormen. Det nya inskrivningsnumret skilde sig 
från det gamla genom att ett rullföringsområdesnummer ersatte 
kompaniområdesnumret. De som var inskrivna före 1901 behöll sitt 
gamla inskrivningsnummer.32 

Sedan inskrivningsnämnd och inskrivningsrevision fullgjort sitt 
arbete återställdes handlingarna till rullföringsområdesbefälhavaren, 
som höll handlingarna aktuella och utfärdade inkallelseorder till 
utbildning och tjänstgöring. Förutom vid rullföringsområde skedde 
registrering av de värnpliktiga tillhörande landstormen vid det land
stormsområde, inom vilket vederbörande var kyrkobokförd, av be
fälsutbildade värnpliktiga (värnpliktiga klass B) vid det truppslag de 
tilldelats, och av klass B, som uttagits till specialtjänst, hos särskilda 
myndigheter. 

En ny inskrivningsförordning kom 1913 men den ersattes redan 
1914 till följd av 1914 års värnpliktslag. Ingen av dessa förordningar 
medförde några väsentliga nyheter vad inskrivningsförfarandet be
träffade.33 Enligt 1914 års värnpliktslag blev varje svensk man värn
pliktig från och med det kalenderår, under vilket han fyller 20 ih. 
På hösten skedde inskrivning av värnpliktiga födda år 1894. Dessa 
värnpliktiga hänfördes till en särskild årsklass, benämnd årsklass 
1914 y. De tidigare på våren 1914 inskrivna värnpliktiga skulle 
hänföras till en årsklass benämnd 1914 ä.34 

1918 lades rullföringen om efter modernare linjer. Inskrivnings
längderna upprättades nu enbart i ett exemplar. I stället lades för 
varje värnpliktig upp VÄRNPLIKTSKORT (STAMKORT och 
DUBLETTKORT) samt ett LÄKARKORT.36 Vid inskrivningen 
fördes inskrivningslängden av den juridiske ledamoten, stamkortet 
av rullföringsområdesbefälhavaren och läkarkortet av läkaren. Stam
korten ordnades efter slutförd inskrivning årsklassvis och bildade 
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den av rullföringsområdesbefälhavaren förda stamrullan över de till 
rullföringsområdet hörande värnpliktiga och ersatte således den i 
längdform dittills förda stamrullan. En dublettrulla bildades av 
dublettkorten, 

På Vli.RNPLIKTSKORTEN återfinns samma uppgifter som i den gamla 
stamrutlan och liksom denna hölls de aktuella genom påförande av nya upp
gifter. Värnpliktskonen har dessutom utdrag ur straffregister. De utgör ett av
gjort viktigare material än inskrivningslängderna och är bevarade i mycket stor 
utsträckning. Lli.KARKORT upprlittade 1919-1949 har bedömts vara av så 
ringa värde att beslut om utgallring av dem har fattats. De användes fram till 
l januari 1949 endast som led i den värnpliktiges inskrivning och vid ändring �v
medicinska skäl i hans värnpliktsförhållanden. Dess uppgifter återfinns i a11-
mänhet även på stamkorten. Fr o m  1949 användes läkarkorten även för sjuk
redovisning, och på dem finns således läkarens anteckning om fallets behandling.
Ibland medföljer som bilaga förseglade kuvert inneh1illande sjukdomsuppgifter.
Dessa läkarkort har ansetts vara av intresse för framtiden och skall således
bevaras.36

1925- och 1936 års inskrivningsförordningar innebar mga större 
förändringar av intresse för denna framställning.37 

1942-1968 

I samband med beredskapsinkallelserna 1939 framträdde behov av 
ett mer rationellt och effektivt system för inskrivning och personal
redovisning. En organisation borde skapas där bl a de tidsvinster och 
förenklingar i arbetet, som de moderna hålkortsmaskinerna gjorde 
möjliga, kunde utnyttjas. Chefen för armen föreslog i skrivelse den 
5 januari 1940 anskaffning av moderna bokföringsmaskiner avsedda 
för en redovisningscentral vid armestaben. Centralen skulle kom
plettera inskrivnings- och rullfpringsmyndigheterna. Proposition 
framlades och bifölls av 1940 åts lagtima riksdag. Arbetet för över
gång till ett nytt system uppdrogs av Kungl Maj:t, genom beslut den 
21 februari 1941, åt en särskild nämnd, FORSVARSVKSENDETS 
RULLFORINGSNKMND, under ordförandeskap av inspektören 
för trängen, generalmajor Axel Bredberg.38 

Nämnden fann den gällande organisationen vara onödigt tungrodd 
och ineffektiv och såg den främsta orsaken härtill i det stora antalet 
medverkande myndigheter. En väldig apparat togs i anspråk för ett 
relativt litet antal värnpliktiga. Den stora skriftväxlingen försenade 
ärendenas handläggning. Särskilda olägenheter medförde den om� 
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ständigheten, att personalredovisningen var fördelad på två organi
sationer, det gemensamma inskrivningsväsendet för armen och flyg
vapnet och marinens särskilda inskrivningsväsende. För undvikande 
av onödig skrif tväxling föreslog nämnden slopande av rullförings
områdena. Inskrivning och registrering borde ske inskrivningsom
rådesvis och planläggning, eff ektuering och efterarbete helt hos 
inskrivningsexpeditionerna. Inskrivningsrevisionernas uppgift hade, 
som tidigare framhållits, bestått i att vara besvärsorgan, att kon
trollera inskrivningsnämndernas verksamhet, att ta ut och fördela 
vissa värnpliktiga samt att avgöra ärenden rörande samvetsömma. 
Besvärsärendena per år var få och kunde handläggas av ett för hela 
riket gemensamt organ, ansåg nämnden. Revisionernas övriga upp
gifter kunde läggas på andra myndigheter. Därför föreslogs att 
inskrivningsrevisionerna avskaffades och att en hela riket omfat
tande besvärsmyndighet inrättades. Handläggningen av besvärsmål 
skulle genom denna förändring bli betydligt enhetligare än tidigare. 
En central myndighet borde inrättas för ledning, kontroll och tillsyn 
av inskrivningsverksamheten. Hittills hade det centralt bedrivna 
arbetet, den territoriella indelningens utformning, den årliga ut
tagningen och fördelningen av de värnpliktiga etc. varit uppdelat på 
flera myndigheter, chefen för armen, chefen för marinen och kom
mandoexpeditionerna. Genom att inskrivningsområdesbefälhavarna, 
uppgifter väsentligt utökades genom den nya ordningen, borde in
skrivningsverksamheten frikopplas från infanteriregementena och 
dess chefer och självständiga inskrivningsmyndigheter inrättas.39 

I enlighet med rullföringsnämndens förslag avskaffades rull
förings- och sjörullföringsområdena40 liksom även landsstormsom
rådena. Hela inskrivningen sköttes av de 21 inskrivningsområdena, 
som blev självständiga myndigheter. Inskrivningschefen blev ord
förande i inskrivningsnämnden, som fortfarande var sammansatt av 
bide civila, valda av landstingen, och militära ledamöter.41 Inskriv
ningsrevisionerna försvann och i stället inrättades ett INSKRIV
NINGSRÅD för avgörande av besvär över inskrivningsnämnds och 
inskrivningschefs beslut. Inskrivningsrådet bestod av ordförande och 
två ledamöter, alla utsedda av Kungl Maj:t på bestämd tid. En i 
rådet skulle vara militär.42 Ärenden rörande samvetsömma avgjordes 
av Kungl Maj :t. Ett centralt organ, Centrala värnpliktsbyrån (CVB), 
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under chefen för armen, organiserades för ledning och övervakning 
av inskrivningsväsendet och personalredovisningen.43 CVB utarbe
tade förslag till årlig fördelning av värnpliktiga mellan försvars
grenar och truppslag. 

Värnpliktsregistreringen omfattade, i enlighet med rullförings
nämndens förslag, central registrering, lokal registrering och trupp
registrering. Den centrala hålk01"tsregistreringe11 skedde vid CVB och 
omfattade alla värnpliktiga. Den blev framförallt ett centralt sök
register. Vid förbanden truppregistrerades de värnpliktiga, som där 
skulle tjänstgöra eller tas i anspråk för förbandets krigsorganisation. 
Vid inskrivningsexpeditionerna skedde lokalregistrering och trupp
registrering av samtliga inom inskrivningsområdet kyrkobokförda 
värnpliktiga. Där registrerades vidare de som beviljats uppskov, 
"samvetsömma" och slutligen de som av andra skäl befriats från 
tjänstgöringsskyldighet. Vid CVB skedde också viss truppregistre
ring. Den lokala truppförbandsregistreringen leddes av en mobili
seringsofficer, som även var chef för förbandets mobiliseringsavdel
ning. Inskrivningschefen blev chef för vederbörande infanterirege
mentes mobiliseringsavdelning t o m  1960.44 

Vid mitten av 1950-talet startades försök med att centralisera 
flottans personalorganisation och att sammanföra dess personal under 
en personalkår chef, som var direkt underställd chefen för marinen. 
Detta resulterade i en för flottan gemensam truppregistrering. En 
centralisering av personalredovisningen vid kustartilleriet beslöts 
1960.45 

År 1941 påbörjades inom armen och marinen försöksverksamhet 
med psykologiska prov för värnpliktiga. D�tta ledde fram till att 
det inom CVB skapades en personalprövningsdetalj och inom marin
staben en militärsocial detalj, vilka skulle svara för utvecklings
arbete och central ledning av den psykologiska prövningsverksam
heten vid försvaret. Psykologiska prov användes försöksvis vid vissa 
inskrivningsområden vid 194 3 års inskrivning och sedan 1944 har de 
använts vid alla io:n.46 1955 övertogs ledningen av denna verksamhet 
av det nyinrättade MILITKRPSYKOLOGISKA INSTITUTET 
(MPI).47 

Som tidigare framhållits fastställdes utbildningstiden 1941 för 
värnpliktiga i allmänhet till sammanlagt 450 dagar. 1948 reduce-

57 



rades den till 360 dagar och 1952 skedde en höjning till 394 dagar, 
fördelad på en första tjänstgöring om 304 dagar och tre repetions
övningar om vardera 30 dagar. 1966 blev antalet dagar för armen 
och kustartilleriet högst 345 och för flottan och flygvapnet högst 
364.48 

Fr o m  1942 upprättade pastorsämbetena, i Stockholm mantals
intendenten och i Göteborg mantalsdirektören, INSKRIVNINGS
KORT över de inskrivningsskyldiga till grund för inskrivningen. 
Sedan korten granskats och eventuellt rättats av vederbörande man
talsskrivningsförrättare, i Göteborg av vederbörande pastorsämbete, 
översändes de till inskrivningschefen. lnskrivningskort för de p& 
sjömanshus inskrivna upprättades av sjömanshusombuden. Med led
ning av inskrivningskort och övriga inskrivningshandlingar lät in
skrivningschefen upprätta registreringsplåt, stamkort, läkarkort och 
inskrivningslängd. Vid inskrivningen fördes protokoll, inskrivnings
längd, liggare över ansökningar samt stam- och läkarkort. Efter 
läkarbesiktningen indelades de värnpliktiga i besiktningsgrupper, 
1-4 dugliga till krigstjänst, T tillfälligt odugliga och 0 odugliga till
krigstjänst. De till krigstjänst dugliga hänfördes efter användbarhet
i krigsorganisationen till grupp K, grupp A eller värnpliktiga i all
mänhet. Till grupp K hörde studenter och likställda, sjökaptener och
likställda, vissa minderåriga och vissa med bestämd yrkes- eller
annan utbildning. Till grupp A hörde värnpliktiga uttagna till

underbefälsutbildning.
Genom inskrivningschefens försorg återsändes inskrivningskorten, 

försedda med registreringsnummer ocp övriga anteckningar gjorda 
vid inskrivningen, till folkbokförings1pyndigheterna. Det nya in
skrivningsnumret bestod av tre tal. D,et första angav den registrera
des ordningsnummer, det andra numret på inskrivningsområdet och 
det tredje det kalenderår under vilket den registrerade fyllde 20 år. 
De, som inskrivits före 1942, behöll sina redan tilldelade insktiv
ningsnummer.49 

Fr o m  1918 hade värnplikts- och läkarkorten efter slutförd in
skrivning översänts till respektive rullföringsområde. Vid de värn
pliktigas inkallelse hade rullföringsexpeditionerna översänt dublett
och läkarkorten till vederbörligt truppförband för att där förvaras 
till tjänstgöringens slut, då de återlämnades. Enligt den nya ord-
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ningen erhöll truppregistreringsmyndigheten stam- och läkarkorten 
redan i samband med tilldelning till förband, och vid utträde ur 
värnpliktsåldern översändes de till den inskrivningsexpedition inom 
vars område vederbörande var kyrkobokförd vid utträdet.50 Vid 
efterforskning av en persons värnpliktshandlingar är det således 
nödvändigt att, om han avregistrerats efter 1941, känna till var han 
var bosatt vid tidpunkten i fråga. 

I INSKRIVNINGSU\NGDER från 1942 förekommer uppgifter som ej på
träffats i de äldre längderna. Där finns utförliga anteckningar om genomgångna 
skolor, kurser, examina etc samt resultat från inskrivningsproven. De senare i kod
form. Fr o m  195 3 föreligger inskrivningslängderna i form av LANGDKOR T. 
För varje värnpliktig upprättades ett längdkort. Ur dessa kan utvinnas samma 
uppgifter som ur de senare längderna. VARNPLIKTSKOR TEN har detaljerade 
anteckningar angående tjänsten, om tjänscbarhet m m, Värnpliktskort och längd
kort kompletterar varandra. 

1953 ersattes inskrivningsnumret med folkbokföringsnummer,51 

1956 kom en ny inskrivningsförordning, som ej medförde några 
större förändringar av i detta sammanhang aktuella bestämmelser,52 

Nytt var att länsbyrå för folkbokföring nu årligen skulle iordning
ställa A VTR YCKSKORT (inskrivningskort) över varje svensk man, 
som under året fyllt 18 år, för att sedan tillställa respektive inskri.v
ningschef dessa, 

Genom ändring av värnpliktslagen 1966 inrättades en VARN
PLIKTSNAMND och en VAPENFRINAMND. Värnpliktsnämn
den skulle handlägga ärenden om befrielse från värnplikt och an
stånd med tjänstgöring. Tidigare hade sådana ärenden avgjorts av 
Kungl Maj:t. Nämndens beslut kunde ej överklagas.53 Vapenfri
nämnden skulle handlägga ärenden om vapenfri tjänst - uppgift 
som tidigare ålegat Försvarets kommandoe,fpedition. 

1969-

Kungl Maj :t tillsatte 1964 en utedning för att undersöka förut
sättningarna för en ny organisation av de värnpliktigas inskrivning 
och redovisning. I direktiven framhölls att kraven på befattnings
havare inom försvaret hade ökat genom den snabba tekniska och 
taktiska utvecklingen. Det var viktigt att personalens kvalifikationer 
rätt tillvaratogs. Den gällande organisationen av inskrivning ocb 
redovisning motsvarade ej längre de krav som måste ställas på en 
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sådan. En utökad psykologisk prövning och läkarbesiktning var nöd
vändig. Indelningen i 21 inskrivningsområden hindrade i många fall 
en rationell fördelning av personalen. Personalredovisningssystemet 
motsvarade ej heller nutida behov. Bättre urvalssystem och informa
tionsunderlag krävdes. Tillräcklig överblick gavs ej för långsiktig 
personalplanering. Vidare krävde totalförsvaret samordning mellan 
civil- och militär personalredovisning. Lämpligt vore att övergå till 
större redovisningsenheter, vilket den moderna datatekniken borde 
göra möjligt. Till utredningsman utsågs Centrala värnpliktsbyråns 
chef, översten R B Creutzer, som avgav sitt betänkande den 30 
september 1966. 55 

Det vore tekniskt möjligt enligt utredningen att föra samman 
personalförvaltningen till en riksenhet betjänad av en enda data
maskinsanläggning. Emellertid skulle det innebära alltför stor sår
barhet i krig. Ej heller ansågs det lämpligt att förorda en personal
förvaltning för varje försvarsgren efter mönster från marinen. I 
utredningen föreslogs regionala personalförvaltningar, vilkas verk
samhetsområde skulle sammanfalla med militärområdenas. Dessa 
förvaltningar skulle ge militärbefälhavarna erforderligt beslutsunder
lag och inflytande över krigsförbandens personella kvalitet. Antalet 
inskrivningsområden skulle således bli sex. De skilda truppregistre
ringsmyndigheterna skulle föras samman till ett för militärområdet 
gemensamt truppregister. Dessa regionala personalförvaltningar 
skulle överta inskrivning, personalredovisning, krigsplacering m m 
från inskrivningschefer och truppregistreringsmyndigheter. För att 
dessa omfattande arbetsuppgifter skulle kunna utföras måste myn
digheterna ha tillgång riill datamaski,n,er. De sedan 1966 inrättade 
datakontoren, som övertagit länsstyrelsernas folkbokföringsupp
gifter, skulle samordnas med krigsmaktens personalredovisning. Ma
rinens centrala truppregister skulle behållas. tlversiktsplaneringen 
skulle ske centralt i försvarsstaben och försvarsgrensstaberna, medan 
detaljplaneringen skulle överlämnas till central personalförvaltning, 
som ersatte CVB. Inskrivningen av de värnpliktiga skulle förläggas 
till fast inskrivningscentral tillhörande den regionala personalför
valtningen inom militärområdet. 

Flertalet remissinstanser var eniga med utredningsmannen och be
träffande antalet inskrivningsområden var alla på utredningens linje. 
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Överbefälhavaren ansåg dock att förvaltningarna borde inordnas i 
militärområdesstaberna. 

Proposition förelades 1968 års riksdag.56 Det angelägna i att 
kostnads- och personalbehovet begränsades framhölls, och därför 
föreslogs en indelning i tre inskrivningsområden, vardera omfattande 
två militärområden. Södra och västra militärområdena skulle till
sammans bilda SÖDRA INSKRIVNINGSOMRÅDET, östra mili
tärområdet och Bergslagens militärområde, ÖSTRA INSKRIV
NINGSOMRÅDET, och övre och nedre Norrlands militärområde, 
NORRA INSKRIVNINGSOMRÅDET. De tre förvaltningarna 
skulle benämnas SÖDRA, ÖSTRA och NORRA VÄRNPLIKTS
KONTOREN och vara förlagda till respektive Kristianstad, Solna 
och Östersund. Värnpliktskontoren skulle bestå av en enhet för 
krigspla6e'rings- och värnpliktsärenden och två enheter för inskriv
ningen s k  INSKRIVNINGSCENTRALER. Beslut i inskrivnings
ärenden skulle fattas av INSKRIVNINGSNKMND, som utred
ningen föreslagit. Inskrivningschefen skulle vara ordförande i nämn
den, och i den borde även ingå civila ledamöter utsedda av lands
ting och stadsfullmäktige. För marinens del skulle truppregistreringen 
tillsvidare ske som tidigare centralt vid marinstaben. CVB skulle 
omorganiseras under namn av VKRNPLIKTSVERKET och ges 
ställning av central förvaltningsmyndighet direkt ansvarig inför 
Kungl Maj:t. Verket skulle leda inskrivningen och personalredovis• 
ningen, medan ansvaret för den operativa och organisatoriska per
sonalplaneringen även i fortsättningen skulle åvila de militära 
staberna. Här måste värnpliktsverket följa givna direktiv. Den per
sonalredovisning som komme att krävas vid de lokala enheterna, 
tidigare truppregistreringsmyndigheterna, skulle vid armens och 
flygets förband ledas av en militär tjänsteman tillhörande förbandets 
mobiliseringsa vdelning. 

Riksdagen godkände Kungl Maj :ts förslag, och den 1 juli 1968 
inledde värnpliktsverket sitt arbete.57 De regionala värnpliktskonto
ren var organiserade den 1 juli 1969. Inskrivningen enligt det nva 
systemet sker för första gången hösten 1969-våren 1970.58 Erfaren
heter har erhållits genom den försöksverksamhet som bedrivits inom 
Bergslagens militärområde. 

Länsstyrelserna skall före 15 januari årligen till värnpliktsverket 
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sända uppgifter om varje svensk man inom länet som under året 
fyller 18 år samt underrätta värnpliktskontoret i det inskrivnings
område där den värnpliktige är kyrkobok.förd. Uppgifter som är 
till ledning för inskrivningen infordras från utbildningsmyndigheter 
och vårdmyndigheter. Inskrivningsförrättningen sker vid inskriv
ningscentral under perioden september-maj och tar två dagar i 
anspråk för varje inskrivningsskyldig.59 En mycket noggrann indi
viduell fysisk och psykisk undersökning görs med hjälp av moderna 
mätningsmetoder för att vederbörande skall komma på rätt plats 

i krigsorganisationen. Vid inskrivningscentralerna arbetar läkare, 
psykologe1' och kmatore1'. Inskrivningsrådet har avskaffats och dess 
verksamhet har övertagits av värnpliktsnämnden som sköter denna 
plus sina tidigare uppgifter.00 

Noter: 

1 Om termerna beväring och värnplikt se A Jansson, Försvarsfrågan i svensk
politik från 1809 till Krimkriget, Uppsala 1935, s 403 f. 

2 SFS 1860 nr 42, SFS 1872 nr 67. Om lejningsrätten se Jansson s. 679 ff. Om 
lejningsrätt och friköp Kungl Hälsinge regementes historia, Gävle 1968 s 250 ff. 

3 Årstrycket 27 okt 1812, Kungl Maj:ts nådiga kungörelse om utskrivnings
sättet och inrättningen av allmänna beväringsmanskapet. 

4 Forsberg-Sdernswärd, Militär författningssamling, 12, s 160 ff. 
5 Se regementsarkiven i krigsarkivet. Beväringsmönsterrullor förvaras även 

landsarkiven. 
6 SFS 1849 nr 82, jfr Jansson s 697. Varför beväringen ej fick införlivas med 

den värvade armen se Jansson s 5 28 f. Beväringsområdenas omfattning fast
ställdes genom generalorder, se exempelvis go nr 5 5, J 8 5 I, LKE B I 1851 :1. 

7 SFS 1860 nr 42. 
8 Båda förvaras i det infanteriregementes arkiv inom vars rekryteringsomdde 

beväringen bodde. 
9 Bestämmelsen att insända sådana förslag till LKE, SKE och armeförvalt

ningen upphävdes 4 sept 1886, LKE B I 1886:3 nr 742. 
10 Värnpliktslagen 1885, SFS 1885 nr 31. 
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11 SFS 1886 nr 51. I förordningen finns en tabell som visar landets, härad5 
och socknars tillhörighet till kompani- och inskrivningsområde. Förändringar i 
io:nas omfattning och antal har oavlåtligt skett och sådana redovisas i följande 
förordningar: SFS 1893 nr 70, 1893 nr 105, 1893 bihang 108, 1894 nr 16, 18.94 
nr 74, och SFS 1894 bihang 107, 1895 bihang 92, 1896 bihang 105, 1897 nr 
36, 1899 nr 111, 1901 nr 66, 1903 bihang 108, 1905 bihang 59, 1906 bihang 69,

1907 bihang 68, 1908 bihang 103, 1909 bihang 100, 1913 nr 384, 1918 nr 1078, 
1920 nr 33, 1920 nr 904, 1921 nr 764, 1922 nr 585, 1923 nr 421, 1924 nr 523, 
1925 nr 517, 1926 nr 520, 1927 nr 469, 1928 nr 464, 1929 nr 377, 1930 nr 412, 
1931 nr 407, 1941 nr 970, 1942 nr 935, 1946 nr 793, 1947 nr 972, 1948 nr 826, 
1949 nr 708, 1950 nr 641, 1952 nr 195, 1955 nr 646, 1957 nr 80. 

12 LKE B I 1886:3 nr 742. 
13 SFS 1885 nr 31. 
14 SFS 1886 nr 89, 
15 Om inskrivningstilläggslistor se SFS 1886 nr 89 § 5. 
16 Om i'nfordrande av prästbetyg se SFS 1886 nr 89 § 7. 
17 Om överföringslistor se SFS 18 86 nr 89 § l 0, 
18 Om inskrivningsrestlistor se SFS 18 86 nr 89 § 10. 
19 Se närmare SFS 1886 nr 89 kap II. 
20 Om bötesförteckningar se SFS 1886 nr 89 kap II. 
21 Värnpliktsstatistik 1887-1940 återfinns i KrA, LKE arkiv serie E XXV i, 
22 Arkiven ingår i infanteriregementenas arkiv i den mån de ej överförts till 

rnllföringsområdes- eller inskrivningsområdes arkiv. Antingen har dessa myndig
heters arkiv levererats till krigsarkivet eller förvaras de alltjämt hos respektive 
myndigheter, Oversikter över förvaringsplatserna finns i KrA. 

23 Sammanställningar över vilka handlingar som skulle föras av kompaniom
rådescxpeditionerna återfinns i LKE, B I 1886:4 nr 992, 

24 Inskrivningsförordningen 1892, SFS 1892 nr 121. 
25 Ytterligare om tjänstetidens längd se Svensk uppslagsbok, andra omarb. 

upplagan 1955 bd 31 sp 1169, jämför t ex Kungl Jämtlands fältjägarregementes 
historia s 285 ff. 

26 Särskilda föreskrifter och anvisningar rörande arkiv vid rullföringsområden 
utfärdades 1939, go 3093, TLB 1939 nr 199. Denna go upphävdes genom go 2383, 
TLB 1942 nr 86. 

27 SFS 1901 nr 66,
28 Om de olika handlingarna se SFS 1901 nr llO; jfr noterna 15-20 
Z9 Länskungörelser angående inskrivnings- och mönstringsförrättningar 1867-

1944 förvaras i LKE arkiv E XXIV a, 
30 De handlingar som upprättades vid inskrivningen var förutom inskrivnings

längd, inskrivningsbok, inskrivningssedcl, frisedel och uppskovssedel. Vid rull
föringsomdidesexpeditioncn fördes liksom vid kompaniområdesexpeditionen stam
rulla, avgångs- och restlängd, handrulla, alfabetiskt register m fl handlingar. 

31 Se ovan not 21. 
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32 SFS 1901 nr 66. 
33 SFS 1913 nr 257, SFS 1914 nr 465. 
34 Go 1914 nr 1954. 
as SFS 1918 nr 835. 
36 Om förande av läkarkort se KrA ämbetsarkivet, utg skrivelser 1968 nr 71 

och nr 660. Ang utgallring av läkarkort se RA gallringsbeslut nr 219, 1968, tryckt 
i TKG nr 690046, ½ 1969. Jfr även SOU 1949:22 s 138. 

37 SFS 1925 nr 485, SFS 1936 nr 643. 
38 Krigsmaktens personalförvaltning I System för värnpliktigas inskrivning 

och redovisning. Betänkande avgivet av 1964 års inskrivnings- och personalredo
visningsutredning. Försvarsdepartementet stencilerat betänkade 1966:5, s 14 f 
Försvarets rullföringsnämnds arkiv förvaras i KrA. Arkivet består av ett femtio
tal volymer. Handlingarna utgörs tilt väsentlig del av nämndens arbetspapper 
samt diverse förslag. 

39 Förslag beträffande grunder för inskrivningsväsendet och värnpliktsregi
streringen avgivet av försvarsväsendets rullföringsnämnd. A Bredbergs arkiv vol 
48, KrA. 

40 Dock skulle indelningen av riket i rullförings- och sjörullföringsområden 
fortfarande gälla såvitt angick redovisning av värnpliktiga, som inskrivits före 
1942, jfr go nr 3053, 1942, TLB 1942 s 460. 

41 Angående rikets indelning i inskrivningsområden samt val av ledamöter i 
inskrivningsnämnder m m, se värnpliktslagen 1941, SFS 1941 nr 970, SFS 1941 
nr 971 och inskrivningsförordningen 1941, SFS 1941 nr 969. 

4Z Axel Bredberg blev från början ledamot av inskrivningsrådet. I hans arkiv 
i KrA finns handlingar från verksamheten där, Bredbergs arkiv vol 50. Inskriv
ningsrådets protokoll samt bilagor till dessa 1942-1943 förvaras i KrA, Om 
verksamheten vid inskrivningsrådet se Inskrivningsförordningen 1941 kap VII, 
SFS 1941 nr 969. Lag om vapenfria värnpliktiga SFS 1943 nr 121. 

43 Kungl Maj:ts instruktion för armeledningen SFS 1942 nr 863. Den sista 
instruktionen för CVB var från den 3 dec 1965, SFS 1965 nr 837. 

44 Fr o m  l juli 1960 befriades inskrivningschef från att vara chef för mobili
seringsavdelning, Krigsmaktens personalförvaltning I, System för värnpliktiga ... 
s 16. 

45 Fr o m  1957 skedde registrering på hålkort vid örlogsflottans truppregister. 
1959 tillkom provisoriska bestämmelser om personalorganisation i fred vid det 
nytillkomna centrala ledningsorganet chefen för flottans underofficerare, 
underbefäl och manskap (CUM). CUM ersattes 1964 av den i marinstaben sek
tion III ingående chefen för flottans krigsplaceringsavdelning med truppregister. 
Truppregistrering av all personal tillhörande flottan sker nu där. Arbete p/ig!1r 
att överföra flottans personalregistrering från hålkort till ADB. Kustartilleriets 
krigsorganisationsavdelning med truppregister ingår sedan 1 okt 1964 i marin
stabens sektion IV. Avdelningschefen är som i tidigare organisation truppregi
streringsmyndighet. 
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46 SOU 1952:40. Inskrivningsproven (I-proven) förvaras hos MPI. 
47 MPI:s instruktioner, SFS 1955 111' 644, 1959 nr 14, 1964 nr 377, 1965 nr 

836, 1967 nr 232. 
48 SFS 1952 nr 173, SFS 1966:432. 
49 SFS 1941 nr 969. 
50 Personalinstruktion (PI) del I:47, bilagshäfte s 113, Arbetsschema I, 1942 

års upplaga. Personalredovisningsinstruktion (PRI) del III :361 1959 års uppl:tga, 
5l Kungl Maj:ts beslut 22 aug 1952, TLA 1952 s 139. 
sz Inskrivningsförordningen 1956, SFS 1956 nr 188. 
53 Lag om ändring av värnpliktslagen SFS 1966 m· 432. Inskrivningsförord

ningen 1966, SFS 1966 nr 433. Kungl Maj:ts instruktion för värnpliktsnämnden 
1966, SFS 1966 nr 434. Bestämmelser rörande "samvetsömma" SFS 1920 nr 303, 
SFS 1925 nr 338, SFS 1943 nr 121. 

54 SFS 1966 nr 4 3 I. 
ss Stencil FO 1966:5. 
56 Kungl Maj:ts proposition nr 34/1968.
57 Kungl Maj:ts instruktion för värnpliktsverket, SFS 1968 nr 341. 
58 Kungl Maj:ts proposition nr 82/1969, Andra lagutskottets utlåtande nr 

51/1969, SFS 1969 nr 378, SFS 1969 nr 379. 
so SFS 1969 nr 379. 
oo SFS 1969 nr 378. 

Summary 

The first enrollment of conscripts took place in Sweden in 1812 and a distinct 
line of development can be distinguished from the first simple method to regi
strate the conscripts up to the complicated organization of today. The enrollment 
has always been done on a territorial base and the assignation to a regiment 
mostly has been dependent on the soldier's home district. The development has 
gone towards ever larger units of enlistment. 

In 1886 the country was divided into 31 registration areas, which generally 
were connected to the infantry regiments and had the same extents as their 
districts of recruitment. 

In 1901 the number of the registration areas diminished to 26 and a special 
organization for the marine was established. 

The second world war brought about a need for a more effective system for 
enrollment. This new system entered into force in 1943 and lasted on the whole 
until 1969. The offices of the registration areas became independent. 

From 1969 the enrollment has been rationalized and made more effective by 
means of the data processing. The country is no\v divided in three registration 

areas, each of them including two Military Commands. 
The documents, produced by the enrollment organizadon, among others "be

väringsmönsterrullor" until 1900, "inskrivningslängder" from 1901 and "värn
pliktskort" from 1918, are especially important for genealogical and social 
research. 
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SVERIGE I SJOMILITKRT TYSKT PERSPEKTIV 1910--1914 

Av BENGT HOLT Z E 

Under två år 1910-1912 var en svensk sjöofficer, dåvarande 
kaptenen Claes Lindsström, kommenderad till Tyskland för tjänst
göring i tyska örlogsflottan. Kommenderingen omfattade förutom 
tjänst ombord på skilda enheter i Nordsjön och Östersjön studier vid 
artilleriskjutskolan i Sonderburg och Marinestation der Ostsee i Kiel. 

Lindsströms rapporter hem från Tyskland fyller två omfångsrika 
band i krigsarkivet. Tyskarnas uppfattning om den svenske sjöoffi
ceren och hans mission framgår av handlingar i militärarkivet i Frei
burg. Uppgifter om kommenderingen finns också i den diplomatiska 
skriftväxlingen. Lindsströms memoarer i krigsarkivet kompletterar 
det officiella materialet. Lindsström skrev ner sina minnen efter 
1942, då han avgick med pension från tjänsten som befälhavande 
amiral i Ostkustens marindistrikt.1 

Lindsström fick i Tyskland tillfällen till kontakt med ledande sjö
militärer. Han mottogs förekommande och älskvärt. I tjänsten rörde 
han sig förhållandevis fritt; studerade materielen, följde övningar 
och manövrer samt tog del av instruktioner, ritningar och beskriv
nmgar. 

En del restriktioner förekom, särskilt till en början. Enligt en 
första sammanfattande rapport fick Lindsström vid örlogsvarvet i 
Kiel se endast "de allra allmännaste och likgiltigaste saker". Under 
spaningsövningar till sjöss hade han bara flyktigt fått ta del av order 
och andra hemliga handlingar. Då och då hade han fått närvara vid 
kritiker över skjutningar med artilleri. Kritiker över strids- och 
krigsövningar hade han däremot inte fått vara med om. Han fick 
själv ta initiativ för att få komma med, när något intressant var i 
görningen. Särskilt förbehållsamma hade tyskarna varit i frågor som 
rörde ubåtsväsende, minering och gnist, nybyggnader och materiel 
under försök. 2 
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I sina memoarer framhåller Lindsström en sex månader lång 
tjänstgöring på slagskeppet Posen som särskilt intressant. Posen var 
ett verkligt modernt fartyg. Inga tekniska detaljer hemlighölls och 
man var helt öppenhjärtig i allt som rörde tjänsten. 

I januari 1912 rapporterade Lindsström, att oppositionella tid
ningar hade angripit "tyska regeringen för att den medgivit en ut
ländsk sjöofficer att under längre tid och i utsträckt grad taga känne
dom om fronttjänsten i flottan". Lindsström hade anhållit om kom
mendering till torpedbåtsflottilj och skjutskola. Men Reichsmari
neamt var, erfor han, tveksamt med hänsyn till opinionsyttringarna 
och på grund av uttalanden från amiralstaben. Handlingar i Frei
burg visar att Lindsström var väl informerad. Riksmarinministeriets 
mäktige chef, storamiral von Tirpitz, såg visserligen till att önske
målen från svensk sida tillgodosågs, men berörda lokala myndigheter 
och amiralstaben var betänksamma, närmast av sekretesskäl. Amiral
stabens chef ansåg också, att han hade blivit förbigången och inte 
hållits tillräckligt underrättad.3 

Sommaren 1912 fick Lindsström, inkvarterad på jagaren V 188, 
följa första torpedbåtsdivisionens övningar bl a i dimbildningsteknik, 
en taktisk nyhet som tyskarna hade utvecklat. I Sonderburg stude
rade han tyska artilleriskjutregler och hur de övades in. Ett par 
månaders studier i Kiel av organisationen till lands avrundade den 
svenske sjöofficerens tyska tjänstgöring. 

När Lindsström i december 1912 kom tillbaka till Stockholm pla
cerades han i marinstaben för att med ledning av sina rapporter 
lägga fram förslag till reformer. Onekligen hade han samlat in en 
mängd viktig sjömilitär information av teknisk och taktisk natur. 
Det skulle föra för långt att här pröva i vilken utsträckning erfaren
heterna från Tirpitz' Tyskland blev till nytta i Sverige. I sina min
nen framhåller Lindsström, att mycket inom en stormaktsmarin som 
den tyska helt saknade relevans hos oss i våra små förhållanden. 
Men en del gick att tillämpa: Dimbildningstaktiken infördes liksom 
en ny skjutmetod för flottans kanoner. Skyddstjänst och strålkastar
tjänst omorganiserades. Ritningarna till pansarskeppet Sverige skulle 
också ha ändrats väsentligt med ledning av tyska erfarenheter.4 

Att låta en kvalificerad utländsk iakttagare röra sig tämligen fritt 
ett par års tid i flottan innebar onekligen stora risker för tyskarna. 
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Lindsström var angelägen om att hans rapporter behandlades strängt 
konfidentiellt. Tirpitz och andra sjömilitära chefer höll hårt på 
sekretessen. Man måste också räkna med ökat intresse utifrån för 
svenska flottan på grund av kontakterna med tyskarna. 

Många siiväl högre som lägre officerare var, rapporterade Linds
ström, förvånade över det tillmötesgående som visades en främling. 
Man frågade sig om inte kommenderingen måste ha en politisk bak
grund. Lindsström återkommer till ämnet i sina memoarer. Han 
framhåller här, att tyskarna trots all sekretess snarast föreföll ange
lägna att omvärlden fick kännedom om att en svensk officer fått till
�tånd att tjänstgöra i den tyska marinen. Han säger sig också ha er
farit att brittiske ministern i Stockholm Sir Cecil Spring-Rice direkt 
frågat i utrikesdepartementet om "inte en allians mellan Sverige och 
Tyskland nu vore ett faktum". Men Sveriges handlingsfrihet "blev 
inte inskränkt genom antagandet av det tyska anbudet", hävdar 
Lindsström. 5 

Kommenderingen kom till stånd efter framställning från svensk 
sida på diplomatisk väg. I sina minnen talar Lindsström om ett tyskt 
anbud, närmast från Tirpitz. Själv hade han blivit tillfrågad på för
slag av kustflottans chef, amiralen Wilhelm Dyrssen. Att Tirpitz 
var personligt engagerad och intresserad av att etablera en kontakt 
framgår med all evidens av ett brev den 12 maj 1910 från svenske 
ministern i Berlin, Eric Trolle till utrikesminister Arvid Taube. 
Trolle rapporterade ett samtal med Tirpitz om Lindsström. Stor
amiralen betonade att ett tillstånd som det ifrågasatta aldrig hade 
lämnats tidigare. Tekniska data kunde inte hemligMllas på sikt "men 
själva driften (der Betrieb) inom flottan på den berodde dess effek
tivitet och den måste hemlighållas". Endast en längre tids tjänst
göring gav verklig inblick i maskineriet. En så ingående kännedom 
om vad den tyska flottan egentligen betydde kunde Tyskland endast 
tillåta sina verkliga vänner, men till dessa vänner räknade storami
ralen Sverige. "Herr v Tirpitz ansåg det till och med lyckligt om den 
ifrågavarande tjänstgöringen komme till stånd, ty sade han en liten 
marin kan omöjligen få någon betydelse annat än i förbindelse med 
(unter Anlehnung an) en större. Den förra kan ej offra de summor 
på försök o d som en större marin ovillkorligen måste göra; den 
mindre flottan måste nödvändigtvis isolerad göra sina nyanskaff-
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ningar mer eller mindre i blindo och inrätta sin drift utan fast under
lag". Tirpitz tog Norge som exempel och frågade Trolle, om han 
trodde att norska flottan kunde uträtta någonting utan brittiskt stöd. 
Vår minister invände här att den norska marinen omöjligen kunde 
sättas i paritet med den svenska. Tirpitz svarade, "att han väl visste 
detta, men tillade, att en marins storlek ej vore det avgörande, 
huvudvikten låge på hur driften vore inrättad, och erfarenhet i 
denna del kunde omöjligen vinnas annat än vid en verklig stormakts
flotta". Alltnog, ingavs från svensk sida officiell framställning om 
Lindsström, skulle denna med nöje komma att bifallas, dock fordra
des förklaring från svenska regeringen att vunna erfarenheter stan
nade inom den svenska marinen. "Amiralen slutade med att säga, 
det han gladde sig åt att eventuellt i kapten Lindsström finna en 
bekväm mellanhand mellan de båda ländernas marinstyrelser för 
dryftande av vissa tekniska frågor". 

I en kommentar framhöll Trolle, att Tirpitz synbarligen "trott sig 
kunna ställa kapten Lindsströms kommendering på ett slags politisk 
sockel, något som säkerligen ej föresvävat den svenske sjöministern". 
Det var emellertid Trolles åsikt att erbjudandet borde accepteras. 
Det förpliktigade, menade han inte till annat "än fullständig diskre
tion" men syntes "kunna tillföra svenska flottan stora fördelar, då 
alla hr v Tirpitz' uttalanden antydde, att intet kommer att hemlig
hållas för den svenske kaptenen". Beordrades Trolle att göra officiell 
framställning i ärendet hos Auswärtiges Amt borde han samtidigt 
bemyndigas att direkt till Tirpitz personligen avge försäkran av 
antytt innehåll.6 

Kontakterna i samband med Lindsströms kommendering rundades 
av i november med ett besök i Stockholm hos utrikesminister Taube 
av tyske marinattachen för de nordiska länderna Keyserlingk, som 
överlämnade ett budskap från Tirpitz: Tyskarnas tillmötesgående 
måste ses uteslutande mot bakgrunden av det vänskapliga förhållan
det de båda länderna emellan. Enligt Keyserlingk tackade Taube i 
varma ordalag och framhöll bl a den nytta som man i allvarets stund 
kunde ha av att känna till varandras militära fö�hållanden. T,:mbe 
meddelade också att han erfarit att Lindsströms kommendering 
väckt uppmärksamhet i England.7 

Tidpunkten för Lindsströms tjänstgöring var väl vald. Vår egen 
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flottbyggnadspolitik var just under utredning i 1907 års försvars
kommitte. Regeringen Lindman var positivt inställd till fortsatt ut
byggnad av sjöförsvaret. En omdaning av kustflottan mot tyngre 
enheter var att vänta. Tirpitz fann det synbarligen förenligt med 
tyska intressen att påverka och främja denna utveckling. 

Lindsströms iakttagelse att tyskarna gärna såg att kontakten mel
lan de båda marinerna blev allmänt känd är intressant. Att skapa 
ovisshet om Sveriges hållning kunde vara till fördel ur tysk syn
punkt. Redan av i tryck tillgängligt material framgår att man inom 
ententen under tiden före 1914 hyste allvarliga farhågor för att 
Sverige var på glid in i det tyska allianssystemet. Lindsströms kom
mendering omnämnes i en rysk ministerrapport från Stockholm som
maren 1911. Spring-Rice hade vänt sig till ryske marinattachen 
Keller, för att få informationer om övergången inom den svenska 
flottan till systemet Telefunken för trådlös telegrafi. Den brittiske 
ministern hade intrycket, att det existerade en större gemenskap 
mellan de svenska och tyska marinstaberna "als sogar zwischen den 
Landheeren dieser Länder ... "Det bästa beviset härför var, menade 
han, Lindsströms kommendering till tyska örlogsflottan. Keller an
såg för sin del att övergången till systemet Telefunken saknade be
tydelse men höll med Spring-Rice om att Lindsströms kommendering 
var ett allvarligt indicium. För de ryska militära myndigheterna var 
emellertid framhålles avslutningsvis i rapporten detta ingen nyhet. 
Både i general- och amiralstaben räknade man alltid med att de 
tyska stridskrafterna skulle komma att förstärkas med svenska 
armen och flottan. 8 

Om förutsättningarna för ett tyskt-svenskt sjömilitärt samarbete 
kunde bedömas som förhållandevis goda 1910, när Lindsströms kom
mendering förbereddes, så förändrades situationen redan följande år. 
Regeringen Lindman forcerade visserligen våren 1911 frågan om ny 
pansarbåtstyp. Beslutet om den s k  F-båten revs emellertid upp efter 
regeringsskiftet under hösten. En ny försvarsutredning sattes till av 
ministären Staaff. Flottan seglade inte längre i medvind. Att be
kämpa i synnerhet "sjömilitarismen" framstod som angeläget för 
liberalerna. Den alliansfria linjen markerades också med adress sär
skilt till tyskarna. I den mån motsättningen till Ryssland inte lät sig 
utjämnas sökte utrikesminister Ehrensvärd hellre stöd i London än i 
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Berlin. 
Den ogynnsamma konjunkturen för ett svenskt-tyskt närmande 

reflekteras i det tyska materialet om Lindsströms kommendering. 
Kapitänleutnant Grumme, knuten till den marina tyska under
rättelsetjänsten, relaterade i rapporter från Kiel 21/11 och Stockholm 
13/12 1912 samtal med Lindsström om dennes intryck. 

Lindsström var imponerad över mycket, men också kritisk på flera 
punkter. Han talade bl a om en påfallande pessimism i tyska sjö
officerskretsar. Man tog alltför mycket intryck av den brittiska 
fl.ottans numerära överlägsenhet. 

Mycket litet av det som Lindsström hade sett och erfarit i Tysk
land kunde komma till nytta i Sverige, framhöll han på Grummes 
fråga. Men han hade en intressant tid bakom sig och hade fått vid
gade perspektiv. Grumme tyckte resultatet var magert med hänsyn 
till de höga kostnaderna för svenska marinen. På detta svarade 
Lindsström att man inte fick bortse från att kommenderingen hade 
kommit till stånd under den konservativa och flottvänliga eran i 
Sverige. Nu när liberalerna satt vid rodret var det endast i begrän
sad utsträckning möjligt att dra nytta av erfarenheterna från Tysk
land. Flottan hölls nere med konstlade medel och endast armen 
(folket i vapen) kunde påräkna intresse. Skilda detaljer som Linds
ström inhämtat, särskilt av teknisk natur, kunde dock komma till 
användning. Lindsström var emellertid övertygad om nödvändig
heten av flottlagar efter tyskt mönster också i Sverige. "Wir (die 
Schweden) wollen auch ein Flottengesetz haben und werden es auch 
bekommen". Folket hade bl a genom den stora pansarbåtsinsamlingen 
visat sitt missnöje med den liberala regeringens sjöförsvarspolitik. 

Grumme hade inhämtat under vilka ogynnsamma betingelser den 
svenska marinen för tillfället arbetade. Försvarsministrarna var båda 
civilpersoner. Sjöförsvarsminister Larsson var dessutom obetydlig 
"dem obendrein der ,Seeoffizier' unsympatisch ist". Försvarsfrågan 
utreddes av socialdemokrater och liberaler meistens Schullehrer -
som efter behov tillkallade sakkunnig hjälp; för flottans del från 
den minoritet sjöofficerare som motsatte sig stora pansarbåtar. Under 
den konservativa regimen hade alla partier varit representerade i 
försvarsutredningarna. Militären hade företrätts av "bestimmten von 
den Behörden emannten Sachverständigen". 
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Lindsström avvisade av tyska kamrater ofta framförda åsikter att 
kommenderingen kunde kopplas samman med någon politisk avsikt 
från svensk sida. Han hade fattat sin uppgift som rent militär och 
rapporterat i enlighet härmed. Det nuvarande demokratiska kabi
nettet i Sverige var dessutom, försäkrade han, otillgängligt för varje 
förslag om ett närmande, "es treibe strengste Neutralitätspolitik, 
Erwägungen ilber politische, kommerzielle, vor allem - militärische 
Vor- und Nachteile eines Zusammengehen Schwedens mit der einen 
oder anderen Grossmacht seien weiter nicht angestellt werden alle 
diese Fragen seien bis jetzt wenig oder gar nicht geklärt u s w", 

Från svensk sida hade kommenderingen inte tillmätts någon poli
tisk betydelse, men så hade däremot, hävdade Lindsström, varit fallet 
på tysk sida. "So z. B. hält er die Art und Weise des Zustande
kommens seiner Kommendierung fur ein Bestreben, Schweden auf 
Deutschlands Seite zu ziehen". Två erbjudande till honom själv att 
gå över i tysk tjänst ville han bestämt tolka på samma sätt. "Er ist 
der festen Ueberzeugung, dass man höheren Orts grossen Wert auf 
seinen Uebertritt legte. Den gnädigen Worten Seiner Majestät bei der 
Abmeldung in Kiel misst er auch eine gewisse politische Bedeutung 
bei .. ," Att Lindsström i Stockholm skulle kunna spinna vidare på 
denna tråd framstod dock som något tvivelaktigt, Han lät förstå 
"dass er damit nicht viel GH.ick haben dilrfte, jedenfalls nicht bei den 
jetzigen Marineminister, den er ilberhaupt noch nicht kannte".8 

Efter Lindsströms hemkomst mottog de marina tyska myndig
heterna vid ett par tillfällen förfrågningar om möjligheten för 
svenska sjöofficerare att få tjänstgöra i Tyskland. Kejsar Wilhelm 
skulle ha sagt Lindsström att svenska officer.lire var välkomna. Den 
tyska marinledningen var emellertid inte intresserad. Tirpitz var 
överens med chefen för marinkabinettet om att det tvärtom fanns 
anledning till betänkligheter, desto mer som tyskarnas stora tillmötes
gående i fallet Lindsström "in Schweden verschiedentlich missver
standen worden ist". 

Tyske ministern i Stockholm Reichenau ville emellertid utnyttja 
situationen så långt det nu gick. Reichenau var bekymrad över 
att inte ha en marinattache till hands i Stockholm. Lindsströms 
kommendering hade ansåg han berett marken och skapat en good
will och "ein Gefilhl der Verpflichtung uns gegenilber" som det gällde 
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att utnyttja. Under ett krig var Sveriges hållning "von äussersten 
Wichtigkeit". Sverige kunde binda ryska stridskrafter, men hade 
framförallt betydelse som eventuellt transitoland för ryska varor.9 

Att Stockholm saknade tysk marinattachf säger en del om den 
vikt som tillmättes Sverige i tysk sjömilitär planläggning. Linds
ströms kommendering tyder på ett ökat intresse, som emellertid inte 
får överdrivas. I den tyska amiralstabens bedömningar, som numera 
kan studeras i Freiburg, figurerar Sverige endast sporadiskt och i 
förbigående. 

Det 'skulle föra för långt att här gå närmare in på den marina 
tyska planläggningen före 1914. En revision verkställdes emellertid 
1909 efter överläggningar med generalstaben och under hänsyns
tagande till ett förändrat läge från 1907, då ententen mellan Stor
britannien, Ryssland och Frankrike kom till stånd. Ännu i 1909 års 
plan fanns utrymme för ganska omfattande offensiva företag i första 
hand mot den baltiska kusten bl a i syfte att binda högra ryska 
flygeln vid Libau och därmed minska trycket på Ostpreussen. Ut
vecklingen under närmast följande år ledde till en omprövning av 
1909 ärs plan. Läget sammanfattades hösten 1912 av chefen för ami
ralstaben i skrivelse till generalstabschefen: "Die bisher för die 
geplanten Operationen in Richtung Libau, Riga oder Petersburg 
vorgesehenen Schiffe der Siegfried Klasse können hierfiir nicht mehr 
bereitgestellt werden. Die för die Ostsee verfögbaren leichten Streit
kräfte sind för solche Unternehmungen nicht geeignet und werden 
durch andere Auf gaben in Anspruch genommen. Dazu kommt, dass 
dnrch Erstarken der russische Ostseeflotte das Stärkeverhältnis sich 
zu unsern Ungnnsten vetschoben hat tmd allen Anzeichen nach den 
augenblicklich massgebenden Persönlichkeiten russischerseits mit 
einem regeren Unternehmnngsgeist als frUher zu rechnen ist". Under 
dessa omständigheter kunde man inte längre hålla fast vid tidigare 
planer på företag mot ryska kusten i syfte att binda ryska trupper. 
Flottans operationsplan sommaren 1912 räknade med utpräglad 
defensiv i Östersjön. Först efter förstärkningar kunde lättare strids
krafter dirigeras österöver från SvinemUnde och RUgen för att oroa 
ryssarna.10 Man höll fast vid denna defensiva linje i senare planer. 
Endast om England förhöll sig neutralt eller avvaktande kunde 
stridskrafterna i Östersjön förstärkas i större utsträckning. På engelsk 
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neutralitet var emellertid knappast att räkna. Krigsfallet var sekun
därt, men skymtade ibland och spelade en roll ännu 1914. Man var 
i amiralstaben inte på samma sätt bunden vid en lösning som i gene
ralstaben. 

Som flygelmakt i Östersjön kunde Sverige vara Tyskland till 
nytta, särskilt om vårt sjöförsvar rustades upp och fick en mera 
offensiv inriktning, framhöll amiralstaben i en föredragning för 
kejsaren i januari 1911 om ryska kustförsvaret. Man hade då i ami
ralstaben ännu gott hopp om en förstärkning av den svenska flottan. 
A ven Norge kom in i det tyska blickfånget, när möjligheterna att 
binda ryska styrkor i norr prövades.11 

Men 1913 räknade man inte längre med möjligheten att engagera 
Sverige. Östersjöproblematiken i detalj granskades i samband med en 
s k  Admiralstabsreise under sommaren: "Es erscheint zunächst aus
geschlossen, dass wir in absehbarer Zeit unsere zur Zeit schwierige 
Stellung in der Ostsee bei einem Zweifrontenkrieg verbessern können. 
Der an sich bestechende Gedanke unsere Stellung durch ein Biindnis 
mit Schweden zu verbessern, um die Hilfsmittel dieses Landes und 
besonders die Stockholmer Schären (und die Insel Gotland mit dem 
Fårösund) als Bastionsstiitzpunkt gegen Russland beni.itzen zu kön
nen, hat wenig Aussicht auf Verwirldichung, da die Schweden zur 
Zeit trotz ihrer Abneigung gegen Russland noch nicht reif zu einen 
Biindnis mit uns sind". Något större understöd från svenska flottan 
var inte heller att räkna med inom överskådlig tid, " da diese in den 
letzten Jahren arg vernachlässigt ist und nur zur lokalen Verteidigung 
ausreicht". 

Sverige var inte moget för ett förbund. Man hoppades emellertid 
kunna utnyttja den svenska misstron mot :Ryssland för att få till 
stånd ett samarbete på underrättelsetjänstens område. Tyskarna räk
nade fast mera sekundärt med möjligheten av viss aktivitet i Finska 
viken. För denna planläggning fordrades tillgång till svenska och 
finska lotsar. Vid krigsfara var man också beroende av rapporter 
från svenska sjökaptener, som seglade på Ryssland. I båda fallen 
räknade man med en organisation med cc;ntral redan i fredstid i 
Stockholm.12 

Föredragande i underrättelsefrågor under. amiralstabsresan 1913 
var Kapitänleutnant Gerke. En rapport från honom vid uppehåll i 
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Stockholm på återresa från Petersburg våren 1914 visar, att han 
fann sig väl till rätta bland huvudstadens sjöofficerare. Gerke be
sökte bl a amiralen Dyrssen. Han lade märke till en utbredd ryss
fruktan. Man levde under intrycket av en kommande kraftmätning. 
I marinstaben rådde en för dåtida förhållanden febril verksamhet 
med tjänstgöring för officerarna från kl 8-5 om dagarna.13 

Bland amiralstabens operationshandlingar finns ett blad med note
ringar om skrivelser av Kapitänleutnant Grumme i skilda under
rättelsefrågor. Anteckningarna omfattar hänvisningar till fem olika 
brev med uppgifter om förbindelser med svenska generalstaben (Ver
bindung mit schwedischem Generalstab zum Nachrichtenaustausch). 
Noteringarna visar också på kontakter med finska aktivister. Grum
me var vidare inkopplad på värvningen av svenska och finska lotsar 
och en organisation för underrättelseverksamhet "durch schwedtsche 
Kapitäne und Spezialorgane vermittels Herrn Kock in Stockholm 
als Zentrale ... ".14 

Anteckningarna om Grumme ger inget bestämt besked om när 
mera officiella kontakter inleddes med svenska myndigheter. Att den 
goodwill Lindsströms kommendering gav utnyttjades förefaller na
turligt. Lindsström återvände till Sverige i november 1912. Grummes 
andra rapport om honom avsändes från Stockholm i december. 
Detta tyder på att tyskarna försökte smida medan järnet var varmt. 
Bland amiralstabens papper finns en PM 30/1 1913 i lotsfrägan. 
Inget sägs här om svensk sakkunnig hjälp men förberedelserna var 
onekligen detaljerade.15 

Under intryck av en spioneriaffär, i vilken ryske militärattachen 
i Stockholm Assanovitj ·var inblandad, försämrades de rysk-svenska 
relationerna hösten 19f3. Tyska generalstaben ville utnyttja situa
tionen och föreslog i Auswärtiges Amt en framstöt på diplomatisk 
väg om utbyte av underrättelser. Generalstaben hade svårigheter att 
få fram material om Ryssland. Svenskarna ansågs ha större möjlig
heter, om tillräckliga penningmedel ställdes till förfogande. Reiche
nau instruerades att försiktigt höra sig för i utrikesdepartementet. 
Kabinettssekreteraren Fredrik Ramel meddelade härvid att cheferna 
för general- och marinstabernas utrikesavdelningar Steuch och Liepe 
redan ombetts meddela tyske militärattachen> majoren Giese alla 
iakttagelser om ryskt spionage. Reichenau ansåg det inte tillrådligt 
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att gå längre för tillfället, innan den inrepolitiska situationen klarnat 
och den liberala regeringens öde avgjorts. Giese skulle emellertid för
siktigt arbeta på att vidareutveckla det redan inledda samarbetet.16 

De vidgade sjömilitära kontakterna ledde redan före krigsutbrottet 
1914 till utväxling av marinattacheer: Fabian Tamm i Berlin och 
von Fischer-Lossainen i Stockholm. Tamm skulle sluta sin sjömilitära 
bana som chef för marinen 1939-1945. Hans arkiv förvaras i krigs
arkivet och innehåller bl a koncept till handbrev från marinattache
tiden i Berlin. Motsvarande originalskrivelser finns inte bevarade i 
marinstabens utrikesavdelnings arkiv.17 

I handbrev 6/8 1914 meddelade Tamm, att han erfarit att svenska 
flottan mobiliserat. Marinattachen hade samma uppfattning som be
skiclmingschefen, Arvid Taube. Sverige borde gå med Tyskland 
genast. •"Därigenom kunna vi visserligen förlora mycket, men vi 
kunna också vinna oerhört". Ställde vi oss utanför skulle Tyskland 
förakta oss och Europa skrattande åse hur Ryssland om några år tog 
oss. Gick Sverige med var Tamms plats på tyska Östersjöflottan som 
förbindelseofficer. Om inte så föredrog han att resa hem. I Berlin 
kunde han inte göra någon nytta "under de förhållanden vari vi nu 
stå till vederbörande". Tamm hade fått för sig att han inte kunde 
visa sig i Reichsmarineamt, där man var irriterad till följd av fel
slagna förhoppningar om ett svenskt inträde i kriget. Reichenau hade 
i ett senare mycket omdiskuterat telegram, som delgavs de militära 
myndigheterna, hänvisat till ett uttalande av utrikesminister Wallen
berg, att Sverige i händelse av brittisk krigsförklaring skulle se sig 
nödsakat att överge neutraliteten och sluta upp på tysk sida i 
kriget.18 

I ett nytt handbrev 7/8 kunde Tamm rapportera, att han mottagits 
i Reichsmarineamt. Men, framhöll han, utsikten att behandlas som 
särskilt gynnad nation, som tagit en sån god början, var numera 
helt utesluten. Han hade därför inlett förbindelse med amerikanske 
marinattachen för samarbete. De skulle försöka att resa tillsammans 
för att få se resultatet av strid. 

Den 24 november 1914 i samband med den uppmärksammade 
tyska repressalieåtgärden att förklara trävaror för krigskontraband, 
skrev Tamm hem och sökte sammanfatta orsakerna till oviljan mot 
Sverige i Tyskland. Det fanns i marinministeriet, framhöll han, 
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"personer som hyste lika stor ovilja mot Sverige som mot England". 
Tamm tryckte på aktuella motsättningar i skilda handels- och sjö
fartsfrågor men hänvisade också till förbindelserna före kriget, som 
ingett förhoppningar: Lindsströms tjänstgöring och andra officers
kontakter, ordandet om förbrödring och släktskap i skåltal och 
skrift, samarbetet under sista tiden mellan resp länders general- och 
marinstaber "samt slutligen det olycksaliga Reichenautelegrammet, 
som är det värsta av allt. Det sista anser jag dessutom i högsta grad 
ha stört min ställning i förhållande till RMA". 

Tamms förhållande till Reichsmarineamt förbättrades efter hand. 
I stället trädde motsättningar till amiralstaben i förgrunden. Amiral
staben hade förutom rent operativa uppgifter hand om bl a kontrol
len av den neutrala sjöfarten. Här fanns många konfliktanledningar 
på grund av handelspolitiska motsättningar och tyskarnas missnöje 
med den svenska neutralitetspolitikens utformning. Tamm biträdde 
svenska legationen i sjöfartsfrågor och höll därvid löpande kontakt 
med amiralstaben. Det faller utanför ramen för denna framställning 

att gå in på Tamms verksamhet i Berlin efter 1914. En tysk propå i 
januari 1915 om förnyad samverkan på underrättelsetjänstens om
råde belyser emellertid redan berörda förhållanden och förtjänar 
därför att uppmärksammas. 

I oktober 1914 hade Tamm anhållit om generellt tillstånd att i 
amiralstaben inhämta nyheter om sjökrigets utveckling, men hän
visats till tjänstevägen över Reichsmarineamt. På nyåret 1915 kunde 
marinattachen rapportera en förändring i amiralstabens inställning.19 

Tyskarna hade för att försvåra transitotrafiken till Ryssland mine
rat farvattnen mot finska kusten. En minolycka vid Raumo utlöste 
en skarp svensk reaktion, som noterades i amiralstaben. Tamm hade 
ett längre samtal i ämnet med en officer vid staben, som erkände 
"att Tyskland ej haft tillräckliga skäl att tro att Sverige utan vidare 
på deras sida skulle delta i kriget ävensom att 'finska frågan' ej 
intresserade oss". Men man var allvarligt missnöjd med Sveriges 
"undfallenhet" mot England. "Nu var ju icke heller någon som helst 
välvilja att vänta mer från Sveriges sida och då finge Sverige finna 
sig i att Tyskland blott tänkte på egna intressen". 

Amiralstaben bemötte kritiken mot mineringarna med att betona 
särskilt de svårigheter som Sverige beredde tyskarna genom sin 
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vägran att spärra tillfarten till Ostersjön genom Oresund. Samtidigt 
kom man in på frågan om samarbete underrättelsetjänsterna emellan. 
Också här hade man haft anledning att hoppas på svenskt tillmötes
gående. 

Tamm mottogs av amiralstabschefen, som lovade underrättelser 
direkt genom amiralstaben om sjökriget, men härom fick marin
attachen ingenting säga i Reichsmarineamt. Tamm hade mottagit ut
drag ur amiralstabens krigsdagbok med observationer rörande engel
ska ubåtar i Ostersjön. Amiralstabschefen förklarade, att han inte 
väntade sig något i utbyte, men "nämnde något om förhoppning att 
deras marinattache i Stockholm skulle få åtnjuta samma förmåner 
av 'underrättelseavdelningen' som förut!!!" Efter samtalet med ma
rinstaben.s chef träffade Tamm Korvettenkapitän Bruns, "som i 
staben bearbetar Ryssland". Bruns har redan omnämnts som före
dragande under amiralstabsresan 1913.20 Han gick, rapporterade 
Tamm, rakt på sak och frågade "om man i Sverige visste något om 
det ryska radiochiffret. Han visste en del och trodde att man genom 
några ytterligare detaljer skulle kunna komma till klarhet. Jag har 
naturligtvis", framhöll Tamm, "inte lovat ett smul". 

De utdrag ur krigsdagboken som Tamm hade fått var naturligtvis 
avsedda att belysa det rättmätiga i de tyska kraven på spärr i Ore
sund. Samtidigt förefaller tyskarna ha varit angelägna om att 
demonstrera sitt förtroende för de marina svenska myndigheterna. 
Det material som hade lämnats ut gav bland annat inblickar i det 
tyska agentnätet i Sverige. Den enda förklaring Tamm för sin del 
kunde finna var att denna verksamhet uteslutande var riktad mot 
fienden och att tyskarna väl ansåg det s& självklart att de hade 
agenter överallt i Sverige "att de ej bry sig om att hemlighålla för 
oss". Tamm kom in på Grumme också omnämnd tidigare på grund 
av kontakterna med Lindsström och den svenska underrättelse
tjänsten före kriget. Tamm undrade om inte Grumme vore något 
slags chef för verksamheten i Sverige och tillade: "Oss emellan anser 
jag mannens existens tvivelaktig. Här är hans ställning minst sagt 
dålig. Kr hans hålldam med i Stockholm?" Senare kunde Tamm 
rapportera: "Man gör här ingen hemlighet av att Grumme i Stock
holm sköter amiralstabens underrättelseväsen". 
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De kontakter som togs nyåret 1915 ledde inte till något positivt 
resultat, och tyskarna synes inte heller ha återkommit till ämnet hos 
Tamm. Denna bild av svensk restriktivitet verifieras av det tyska 
materialet. I juli 1915 rapporterade Fischer, att man från tysk sida 
alldeles i början av kriget mycket försiktigt hade försökt få till stånd 
fastare former för det utbyte av underrättelser varom underhands
överenskommelse träffats tidigare. Försöket misslyckades fullständigt 
och fick till följd att alla förbindelser klipptes av under en längre 
tid. Fischer var övertygad om att ingenting var att förvänta, som 
gick utöver gränserna för en den striktaste neutralitet. Detta låg inte 
bara i de ledande männens hållning inom marinen utan i hela rege
ringens. Han återkom till ämnet i december 1916. Läget var nu ett 
annat i marinstaben. Amiralen Sidner hade avgått som marinstabs
chef och efterträtts av von Krusenstierna. Skiftet på stabschefsposten 
medförde lättnader och marinstaben var nu betydligt mera till
gänglig. I sjöförsvarsdepartementet förblev emellertid allt vid det 
gamla. Sjöminister Broström bemödade sig om att uppträda korrekt, 
"hat aber bekanntlich durch seine Rederei seine geschäftlichen Inte
ressen fast ganz auf der Seite unserer Feinde". Broström var ofta i 
Göteborg. Men chefen för sjöförsvarsdepartementets kommando
expedition kommendören af Klint misstänktes av Fischer att direkt 
gå fiendens ärenden. Han var "durchaus unzuverlässig".21 

Att de underhandsöverenskommelser som träffades före kriget ute
slutande gällde Ryssland framgår av en intressant tysk skriftväxling 
sommaren och hösten 1915. Från svensk sida önskade man fä ta del 
av vad tyskarna visste om det danska befästningssystemet. Fischer 
var konfunderad och blev än mer förvånad, när man som skäl för 
sin anhållan anförde möjligheten av gemensamma tysk-svenska de
monstrationer i Öresund. Tyskarnas förhållande till Danmark var 
känsligt och amiralstaben vägrade att lämna ut några uppgifter. Här
till kom svenskarnas egen oginhet, som noga protokollfördes. Men 
samtidigt lockade möjligheten att få färskt ryskt materiel, om man 
gick svenskarna till mötes. Ovisshet rådde också om förkrigstidens 
överläggningar berört Danmark. Gerke som befann sig i Libau till
frågades. Man erinrade sig att han "schon einmal mit einzelnen 
Offizieren des schwedischen N- Dienstes verhandelt .... ",, Gerke 
svarade att man endast förhandlat om Ryssland. Danmark hade 
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aldrig berörts. "Gedacht wurde an ein Ueberlassen der Mitteilungen 
ähnlich wie es damals gegeni.iber unseren treuen Verbi.indeten Italien 
gegeni.iber geschah", Bestämda erbjudanden hade dock ej gjorts.22 

I april 1917 efterträddes Tamm av Lindsström som svensk marin
attache i Berlin. Enligt Fischer var Tamm trög och osmidig. Han var 
lätts11.rad och hade inte först11.tt att tillvinna sig förtroende. Linds
ström var Tamms motsats i allt. Han var nästan för smidig och hade 
för den skull inte gjort sig odelat omtyckt under sin tid i tyska 
flottan. Men jämfört med Tamm var Lindsström att föredra. Linds
ström satte värde p11. att räknas till Tysklands vänner och han med
verkade politiskt publicistiskt p11. aktivisternas sida. Här var Fischer 
väl underrättad. Lindsström skrev avsnittet om sjöförsvaret i den 
1915 av Otto Järte och andra anonymt utgivna s k  aktivistboken, 
uppmärksammad för maningen om modig uppslutning p11. Tysklands 
sida i kriget. 28 

I amiralstaben synes man ha delat Fischers uppfattning. Ett "Ja" 
finns noterat vid uttalandet till Lindsströms förman. Men helt nöjd 
var man enligt Fischer inte med Lindsström heller. Vad Tamm be
träffar saknade han helt naturligt träning för de uppgifter som han 
1914 oförmodat ställdes inför. Tamm var positivt inställd till Tysk
land och hoppades p11. en tysk seger, men i motsats till beskicknings
chefen, Arvid Taube, förefaller han att ha ballit sig p11. sin kant och 
inte g11.tt utanför givna direktiv. Hans entusiasm för ett tyskt-svenskt 
samgående svalnade också efter hand. Motsättningen till amiral
staben skärptes och från sommaren 1916 s11.g Tamm mycket pessimis
tiskt p11. läget. Han stod nu ganska långt från den ståndpunkt, som 
han hade intagit hösten 1914 under intryck av stämningen vid krigs
utbrottet och den vänskap som rådde under tiden före kriget mellan 
de båda marinerna. 

Storamiralen von Tirpitz hade 1910 förhoppningar om tysk
svensk samverkan i Östersjön. D11.varande kaptenen Claes Lindsström 
utbildades under tv11. år i tyska flottan till förbindelseofficer mellan 
svenska och tyska marinerna. 

Inom Amiralstaben, som svarade för den strategiska och taktiska 
planläggningen, räknade man emellertid under förkrigstiden aldrig 
på allvar med ett förbund även om ett sådant i och för sig hade 
varit önskvärt, Den svenska sjökrigsmaterielen var föråldrad och 
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dugde på sin höjd till försvar av skärgårdsklädd kust. På en för
nyelse inom överskådlig tid var inte att räkna. 

Striden om försvaret och utvecklingen i demokratisk riktning kom 
Sverige att framstå i ofördelaktig dager. Den tilltänkte förbunds
brodern visade sig vara ett osäkert kort; snarast ett avskräckande 
exempel. Rapporter om det kärva politiska klimatet i Sverige och 
den svenska flottans beträngda läge flöt in från skilda håll. Berättel
ser ,,från besök i svenska hamnar av tyska örlogsmän var en inte 
oväsentlig källa till information. Man vågade t o 111 viska att sjö
minister Larsson stod i rysk sold, hette det ganska uppgivet i en rese
rapport från Stockholm 1913.24 

Även om ett väpnat svenskt ingripande inte var att vänta kunde 
Sverige göra Tyskland vissa tjänster. Man räknade med en välvillig 
neutralitet i händelse av allmän konflikt. Man ville också få till 
stånd samarbete redan i fredstid på underrättelsetjänstens område. 
Tyskarna förstod att skickligt utnyttja den traditionella motsätt
ningen till Ryssland. Kontakter togs och underhandsöverenskom
melser träffades, fast av begränsad räckvidd. 

Vid krigsutbrottet 1914 synes de marina myndigheterna ha klippt 
av tidigare förbindelser och förhållit sig strikt neutrala. För denna 
restriktiva hållning svarade främst sjöminister Dan Broström och 
marinstabschefen, amiralen Ludvig Sidner. Den irritation som den 
svenske marinattachen mötte hos de marina myndigheterna i Berlin 
får kanske främst tillskrivas Sveriges vägran att spärra tillfarten till 
Oresund. Av generallotsdirektören Vilhelm Linders dagbok från 
augusti 1914 framgår, att marinledningen, kallad till statsrådet Bro
ström enhälligt motsatte sig de tyska kraven på minspärr i Sundet. 
Man hade, förklarade man, inte tillräckliga resurser för att ordna en 
sådan spärr. Förkrigstidens planer på svensk-tysk samverkan i Öster
sjön fick en ironisk slutvinjett. 

Hänvisningar till källor och litteratur 

1 Lindsström skrev 19 rapporter i flertalet fall med omfångsrika bilagor.
Marinstabens utrikesavdelnings arkiv. KrA. Sammanfattande översikter i nr 1, 9, 
12, 16, 19. 

Lindsström, C., Från ett sjömansliv. Manuskript. 219 ss maskinskr text. Claes 
Lindsströms arkiv. KrA. Citeras Lindsström. 



I den mån svensk utrikespolitik i allmh beröres hänvisas till Folke Lindberg 
och Torsten Gihl i samlingsverket "Den svenska utrikespolitikens historia". 

2 Rapport l1t' 9, 30/9 1911. 
3 Tysk misstro jmf rapport m 11, 9/l 1912 och Lindsström s 104: " På en 

del håll bland de yngre officerarna i \\7ilhelmshaven såg man rätt snett på mig. 
Stämningen var uppjagad där, emedan två engelska officerare nyligen blivit 
fasttagna som spioner bland befästningarna på ön Borkum. Det gick så långt, att 
man på sina håll misstänkte mig för att egentligen stå i brittisk sold. Men miss
tankarna löste så småningom upp sig". Jfr också rapport nr 12 4/11 1912. 

Marinekabinet. M Fach 3621. PG 68 324. Bundesarchiv - Militärarchiv/Frei
burg/Br. Tirpitz till Marinekabinet 29/1 1912. 

4 Lindsström s 115 ff, 119 f. 
Boken om Sverigeskeppen under redaktion av Birger Steckzen (Klart skepp 

Stockholm 1949) berör endast i förbigående erfarenheter från utländska mariner. 
Av visst material som förf tagit del av på privat väg framgår, att Lindsstöm 

i kamratkretsen förde fram tanken att Sverige skulle bygga slagskepp, Propån 
vann ingen genklang. Det gällde att hålla fast vid Sverige-typen, även om man 
var medveten om att denna i viss mån redan hade passerats av utvecklingen. Ur 
tysk synpunkt hade naturligtvis Sverige blivit verkligt intressant om svenska 
flottan tillförts enheter starka nog att sättas in i mera omfattande operationer 

öppen sjö. 
5 Rapport nr 1, 28/12 1910. 
Lindsström s 93: "Själva erbjudandet var inte konfidentiellt. Tvärtom vill 

det synas, som om man tysk sida gärna såg, att det blev allmänt bekant. Så 
skedde också, och det väckte ett visst uppseende. Ty det är ytterst sällsynt att 
en utländsk officer gives tillfälle att erhålla en så ingående kännedom om en 
stormakts maritima förhållanden, som kan erhållas genom en långvarig tjänst
göring ombord på dess fartyg. Sådant förekommer endast mellan allierade 
nationer och även där mycket sällan". Jmf not 8 nedan. 

6 Trolle till Taube 12/5 1910 i I A 10 UD arkiv vol 4, RA. Jmf Lindberg, F., 
Svensk-tyska generalstabsförhandlingar 1910, HT 1957 s 24 not 38. 

Av dossier om Lindsströms tyska tjänstg i UD:s arkiv (P 43 165 vol 2730) 
RA framgår, att Lindsström själv ingav ansökan om att få tjänstgöra i Tyskland 
till sjöförsvarsdepartementet. Sjöminister Ehrensvärd hemställde härefter (18/3 
1910) om UD:s medverkan för· att utröna ''huruvida en officiell framställning 
i detta ärende kan förväntas röna ett gynnsamt svar". Militärattachen i Berlin, 
Schenfelt hörde sig för hos Reichsmarineamt och rapporterade i handbrev 5/4 
1910 till kabinettssekreterare Ramel bl a att man i Reichsmarineamt till militär
attachens förvåning synbarligen var underrättad om Lindsströms planerade kom
mendering, Man sade sig på fråga av Schenfelt ha hört talas om denna genom 
tyske marinattachen i Stockholm. Efter militärattachens sondering följde Trolles 
besök hos Tirpitz, I brev 21/5 1910 bemyndigades Trolle direkt till Tirpitz avge 
önskad tystnadsförbindelse samt formellt hos Auswärtiges Amt anhålla om till-
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stånd för Lindsström. Framställningen bifölls av tyskarna i augusti 1910. (Brev 
och telegram 20/8 1910). 

Lindsström s 93: "På våren 1910 kom ett erbjudande från tysk sida, närmare 
bestämt storamiral von Tirpitz, att en sven)k officer kunde få tjänstgöra i den 
tyska örlogsflottan under två år med början den instundande hösten. På förslag 
av amiral Dyrssen blev jag tillfrågad, om jag ville antaga erbjudandet, och jag 
svarade genast ja". 

Tirpitz berörde synbarligen ömtåliga ämnen vid Lindsströms anmälan. I sin 
första rapport omtalar Lindsström att han uppvaktat bl a Tirpitz, "och gjorde 
excellens von Tirpitz vid min uppvaktning en del uttalanden, för vilka jag 
anhåller att muntligt få redogöra". 

De svensk-tyska generalstabsförhandlingarna på tyskt initiativ i nov 1910 
i Berlin, skildrade av Folke Lindberg i HT 1957, kan i viss mån sägas ha varit 
en lantmilitär parallell till Lindsströms kommendering. Det kan dock ifrågasättas 
om inte Lindsströms utbildning tili förbindelseofficer var ett mera påtagligt steg 
mot en samordning än den principöverenskommelse som generalstabsöverlägg
ningarna förde fram till. 

7 Keyserlingks rapport i Schweden 44. Bd 12. AAA. Fotokopia UD. Jmf 
original 3/11 1910 i Reichsmarineamt. Politische Angelegenheiten vom Januar 
1905. I. I. I. 27 Hft 2. PG 65 999. 

8 Die internationalen Beziehungen, IIL 1. 1. nr 279. jmf ovan not 5. 
''Ein viel ernsterer Hinweis auf eine enge Freundschaft zur See zwischen 

Deutschland und Schweden ist, wie Obedeutnant zur See Graf Keller sagte, die 
Abkommendierung des genannten schwedischen Offiziers zur deutschen Flotte. 
Nach den iiberall akzeptierten Regeln werden fremdländische Offiziere nicht zum 
Dienst auf Kriegsschiffen zugelassen. Ausnahmen werden nur in ganz besonderen 
Fällen und nur Hit· Verbiindete gemacht". 

Rörande ryska farhågor för svensk uppslutning i kriget på tysk sida jmf Lind
berg; F., Sverige i den ryska krigsplanläggningen i Den svenska utrikespolitikens 
historia III :4. Stockholm 195 8. s 290 ff, 

9 Lindsströms kontakt med Grumme jmf i not 3 omnämnd dossier i Marine
kabinets arkiv. 

Reichenaus rapport 13/2 1913 i Deutschland 135 Bd I. AAA. Fotokopia UD. 
10 En allmän orientering rörande amiralstabens verksamhetsformer och krigs

planläggning lämnas i Hubatsch, W., Der Amiralstab und die obersten Marine
behörden in Deutschland 1848-1945. Frankfurt a. M. 1958. Jmf särskilt s 152 
ff. 

Här anförd planläggning återfinnes i Admiralstab. Fach 5 593. III. 2. 2. Bd 3. 
samt Fach 5 592. III. 2. l. Bd 3. 

11 Ibid. Fach 5592. III. 2. L Bd 3. 
12 Föredragande i operativa frågor under amiralstabsresan var Korvettenkapitän 

Bruns. Citerat avsnitt hämtat från betänkande av Bruns sommaren 1913. Betänkan
det måste bedömas ha samband med amiralstabsresan. 

84 



Admiralstab. Fach 5 592. III. 2. 1. Bd 4. I övrigt jmf ibid. Fach 5 593. III. 2. 2. 
Bd 4 samt 5595. III. 2. 5. Bd 1. 

13 Ibid. Fach 5594. III. 2. 3a. Bd 1. Gerkes rapport är daterad Berlin 24/3 1914. 
14 Ibid. 5593. III. 2. 2. Bd 3. 
1s Ibid. 5 592. III. 2. 1. Bd 3. 
16 Lindberg aa s 294. Mellan generalstaberna fanns även efter 1914 ett visst 

samarbete avseende Ryssland. Samarbetet gällde dechiffrering av närmast ryska 
telegram över Stockholm. Jmf Carlgren, W. M., Neutralität oder Allianz ... 
Uppsala 1962 s 59. 

17 Fabian Tamms arkiv. KrA. 
18 Gihl, Den svenska utrikespolitikens historia IV, 1914-1919. Stockholm 

1951. s 34 f. 
Carlgren, W. M., a. a, s 36 f. 
Jmf brev från Taube till Wallenberg 7/8 1914 i Knut Wallenbergs arkiv. UD. 

Taube bifogade avskrift av Reichenaus telegram. Meddelandet däri var, menade 
han så positivt "att man här måste anse saken vara klar". Den första under
rättelsen om telegrammet hade Taube fått från marinattachen, som fått kännedom 
om ordalydelsen i marinministedet. Det var uppenbart att det förelåg ett be
klagligt missförstånd, ansåg Taube. 

19 Fabian Tamms arkiv. KrA. 
Koncept till handbrev till marinstabens utrikesavdelning 28/10 1914, 3/1 1915, 

8/1 1915, 27/1 1915. 
Rapport nr 15. Berlin 6/1 1915. Marinstabens utrikesavdelnings arkiv. KrA. 
20 Jmf not 12 ovan. 
21 Admiralstab. Berichte des Marineattaches Stockholm 13/10 1916-5/9 1917, 

III. 2. 36. Bd 3. 77 444. Fischers rapport nr 1108 6/12 1916.
Ibid. 1/6 1915-20/3 1916. III. 2. 36. Bd 1. 77 442 (6993). Fischers rapport

B nr 409 2/7 1915. 
22 Ibid. 1/6 1915-20/3 1916, III. 2. 36. Bd 1. 77 442 (6993). Skrivelser rörande 

eventuella informationer till svenska marinstaben om utbyggnaden av det danska 
befästningssystemet 22/7, 27/7, 30/7, 3/8, 11/9, 12/10, 20/10 1915. 

23 Ibid. 13/10 1916-5/9 1917. III. 2. 36. Bd 3. 77 744. Meddelande 11/1 1917. 
Ibid. Schwedischer Marineattache vom 19. Februar 1915 bis 23. April 1917. 

III. 2. 21b. Na. Bd 1. 77 283. Meddelande 29/12 1916.
Enligt skrivelse i samma dossier fr1n Admiralstab der Marine, Abteilung G

misstänktes Tamm för att ha lämnat engelska marinattachen i Köpenhamn upp
gifter om flottbyggen i Kiel. 

För uppgiften om Lindsströms medverkan i aktivistboken är Otto Järte 
sagesman. 

24 Admiralstab. Allgemeine Nachrichten iiber die Marine von Schweden. Mai 
1885 bis Juli 1919. 5574. Militärpolitischer Bericht EMS Hertha iiber den Aufent
halt in Stockholm 8/7 1913. 

85 



25 Vilhelm Linders arkiv. (Linderska släktarkivet) KrA. 
En ganska dråplig notis från diskussionen om spärr i Oresund återfinnes i ett 

handbrev från marinattaehen i Stockholm 19/8 1914: "Meine Forderung, bei 
Kullen einen Beobachtungsposten zu installieren, auf dessen telefonischen Befehl 
2-1 in Malmö unter dampf liegende Fahrzeugc auszulaufen und die Feuerschiffe
zu entfernen haben, wurde von der schwedischen Marine bestimmt zuriick
gewiesen". Reichsmarineamt. Fach 7224. PG 69126.

Sjöminister Broström var inte så angelägen om att ha attacheer ute under 
kriget. Hans tveksamhet delades av sjöförsvarets kommandoexpedition. Detta 
framgår av en skriftväxling 1914-1916 i Herman Wrangels arkiv UD om 
marinattacheposten i London. Denna stod länge vakant innan Tiselius utnämndes 
1916. Företrädaren kallades hem i januari 1915 på grund av sin tyskvänlighet, 
som han enligt minister \'(/rangel öppet skulle ha demonstrerat. Man fruktade 
en propå från den tyska underrättelsetjänsten om samarbete. Egendomligt nog 
finns det i det tyska materialet en notis om ifrågavarande sjöofficer med upp
giften att han på grund av sjökommendering tyvärr inte (leider nicht) kunde 
väntas hervända till London. 

Admiralstab. Berichte allgemeine Natur und Zeitungstelegramme v. Attache 
Stockholm. 1915-20/3 1916. III. 2. 36. Bd 2. 77 442. Meddelande 10/6 1915. 

Summary 
In 1910, Grossadmiral von Tirpitz set hopes on a German-Swedish naval 

ca-operation in the Baltic. Kapten Claes Lindsström, a Swedish naval officer, 
did duty in the German Navy during two years and was trained to be a liaison
officer between the navies. This new fact is revealed by the author, who has used 
the memoirs of kapten Lindsström in the Swedish Military Record Office and 
the documents of the German Admiralty in the lvlilitary Archive in Freiburg. 

Lindsström's service in the German Navy was a German effort at a doser 
ca-operation in the Baltic with the Swedish Navy. The result was insignificant. 
The Conservative government of Sweden forced a decision of rebuilding the 
Swedish Navy in the spring 1911, but in the autumn the new Liberal government 
abolished the shipbuilding-programme. The German "Admiralstab" never took 
seriously in account an alliance with Sweden before thc outbreak of World \"Q ar I. 
The Swedish Navy was too outdated and could only defend its own archipelago. 

From about 1912 onwards, the German "Admiralstab" tried to achieve a co
operation in naval intelligence. Kapitänleutnant Grumme wrote at least five letters 
about contacts with the Swedish General Staff in maners of exchange of infor
mations. The German also attempted to hire Swedish and Finnish pilots, After an 
espionage case, in which the Russian Naval attache was invo!ved, the Germans 
proposed an exchange of intelligence and were informed by the Swedish Foreign 
Office that the Intelligence sections of the General Staff and the Naval Staff 
had been instructed to forward all observations on Russian espionage to the 
German military attache. At the outbreak of the war, all contacts were braken 
off. In 1914-1916, new German efforts at attaining once more a collaboration 
in na val intelligence failed. 
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MARSKALK MANNERHEIM I HÖGKVARTERET 

Anteckningar av GEORG ENCKELL 

utgivna med inledning av THE DE P ALM 

När vinterkriget började vid månadsskiftet november-december 
1939, var fältmarskalk Mannerheim fyllda 72 år. Den 30 november, 
samma dag som det ryska angreppet inleddes, mottog han överbe
fälet över de finska stridskrafterna. Han hade inga illusioner om 
stridens utgång. Som ordförande i försvarsrådet hade han på när
maste håll iakttagit alla svaga punkter i det finska försvaret. Han 
hade reagerat mot den fortsatta tröghet och oförståelse gentemot 
militära önskemål, som utmärkte både president Svinhufvud och 
regeringen Cajander. I sina Minnen talar Mannerheim om vanskötsel 
av försvaret. Några veckor före krigsutbrottet hade Mannerheim an
sett sig tvungen att anmäla för president Kallio, att han ej längre 
kunde axla det ansvar, som ordförandeskapet i försvarsrådet innebar. 
Därtill kom, att Mannerheim i en väsentlig fråga såg annorlunda än 
regeringen och väl också annorlunda än majoriteten av folket. Han 
menade att de ryska kraven på gränsjusteringar skulle ha tagits upp 
till allvarliga förhandlingar, eftersom de på en punkt var berätti
gade: gränsen mellan Finland och Sovjetunionen, fastlagd 1920, låg 
ur rysk synpunkt farligt nära Leningrad, 

Det var alltså, mänskligt sett, inte under lyckliga förutsättningar 
som marskalken satte upp sitt högkvarter i St Michel ("Lokki"). 
Redan de första dagarnas operationer, och särskilt några befäl
havares beslut, grundat pi otillräckliga och missförstådda under
rättelser, att på Näset draga tillbaka täcktruppernas framskjutna 
flyglar, föranledde vad general Heinrichs senare kallat "upprivande 
telefonsamtal".1 Knnu var, naturligt nog, varken befälhavare eller 
trupp anpassade till kriget. Detta märktes både vid och bakom fron
ten. "Det händer", skriver Mannerheim i sina Minnen, "att den på
frestning, som befälet i kritiska situationer utsättes för, blir alltför 
tung ... Detta gäller ej blott frontbefälet, utan även och kanske i 
ännu högre grad de högre kommendörerna, vilka ha att fatta sina 
tunga anvarsfulla beslut ensamma , .. "2 Det fall han syftade på, 
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kunde regleras genom att ifrågavarande chef ersattes med en annan. 
Men orden skulle kunna tillämpas på marskalken själv, dock med 
en skillnad. För honom fanns ingen ersättare. 

Så mycket mera märklig och beundransvärd framstår marskalkens 
prestation att hålla ut, fysiskt och psykiskt. Han hade bättre än för
modligen någon annan redan från början insett hur slutet måste bli. 
Att sedan nederlaget i vinterkriget i själva verket var en seger, näm
ligen så tillvida som angriparna ej lyckades uppnå sina uppställda 
krigsmål, är en sak som bland mycket annat kunde tjäna honom till 
uppmuntran. Det är också påtagligt, hur Mannerheims personliga 
ställning förändrades i folkmedvetandet under vinterkrigets måna
der. Man glömmer lätt, att han i själva verket sedan 1919 i tolv år 
hållits borta ur främsta ledet av politiska personligheter i Finland. 
Visserligen hade han 1931 åter mottagit ett viktigt uppdrag - ord
förandeskapet i försvarsrådet - men vad han där uträttade kom av 
naturliga skäl inte alltid till offentlig kännedom. Han var i allmänna 
medvetandet Finlands grand old man. Hans 70-årsdag hade firats 
under solenna former ett par år före krigsutbrottet, med militära 
parader och många uppvaktningar. Men det kan inte undgå någon 
iakttagare att dagens karaktär hade varit minnesfestens. Finlands 
befriare, den vite generalen, hade hedrats. Nu, 1940, hade han räddat 
Finland för andra gången. 

Året mellan de två krigen gav föga tid till vila. Det hör fort
farande till det oförklarade varför den ryska politiken av Molotovs 
märke föreföll att medvetet göra allt vad den förmådde för att be
vara och förstärka misstro och fiendeskap mellan Sovjetunionen och 
Finland. Alla hopade förödmjukelser och ingrepp i Finlands inrikes 
angelägenheter - presidentvalet i december 1940 föranledde· kanske 
den grövsta provokationen från rysk sida kunde till sist bara 
tolkas som en förberedelse med "fredliga" medel för att åstadkomma 
Finlands sovjetisering. Mannerheims uppgift blev på nytt att orga
nisera det finska militära försvaret. Efter vinterkrigets erfarenhioter 
fanns inte längre någon tvekan 0111 att ett sådant skulle kunna 
komma att bli behövligt. Hitlers beslut på hösten 1940 att vända sig 
österut förändrade situationen. Finlands befarade nya försvarskrig 
kom i stället att bli deltagande i ett anfallskrig vid Ty,sklands sida. 

Mannerheim tog på nytt sitt högkvarter i St Michel. Vid vinterns 
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inbrott 1941 hade de finska trupperna ungefärligen nått de gränser, 
där de enligt överbefälhavarens beslut, fattat i samförstånd med 
president Ryti, skulle stanna. Kriget fortsatte i ännu tre år. Detta 
innebar att rytmen i högkvarteret blev en annan under fortsättnings
kriget än under vinterkriget. Pressen blev inte så hård. Men sådan 
den var, varade den längre. Och marskalken åldrades. 

Heinrichs menar, att Mannerheim under den första krigsjulen, 
alltså 1941, kände sig "fysiskt och själsligt trött och tyngd av 
pinande oro". 3 Under 194 2 var han sjuk, och följande år i april 
reste han till Lugano "på läkarnas yrkande".4 När krigsslutet med 
alla dess pinsamma slitningar med de forna tyska bundsförvanterna 
och svårigheter med ryssarna närmade sig, fick Mannerheim göra 
det sista offret och taga ansvaret på sig. "Sjuk som jag var och ut
sliten", säger han,5 måste han ställa sig till förfogande som president. 

Återigen blir man slagen av det oerhörda i Mannerheims presta
tion, av hans kroppsliga och andliga seghet, av hans själsstyrka, 
alltså av de egenskaper, som han själv satte högst hos en militär 
chef.6 Man reflekterar över varför bördan inte i någon utsträckning 
kunde avlastas från honom, en gammal och trött man, 77 år fyllda. 
Svaret är att han inte hade sin like i Finland. Han var ensam i sitt 
slag. 

Hans ensamhet var vid denna tid också personlig. Det har under
strukits i de anteckningar, som publiceras här. Visserligen hade han 
haft några vänner och förtrogna, bland dem generalerna Ignatius 
och Walden, släktingar och andra. Flera hade gått bort. Under fort
sättningskriget såg han egentligen bara Walden, som för övrigt var 
fullt upptagen av sin tjänst i Helsingfors och som dessutom var sjuk. 
Sina närmaste medarbetare, generalerna, uppskattade han olika men 
höll alla på visst avstånd. Han kunde den konsten. 

Georg Enckell, född 1904, var jurist och som sådan anställd i ett 
större företag; han var dessutom reservofficer. Redan före vinter
krigets utbrott, under den s k YH-perioden som innebar mobilisering, 
beordrades han till tjänstgöring på en avdelning inom högkvarteret, 
där man hade användning för hans ovanliga språkkunskaper. Under 
samma krig reste han mycket som förbindelseman till utlandet, även 
till Sverige. Efter marsfreden beordrades han tjänstgöra i den grupp 
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som skulle mottaga och effektuera de ryska kraven på s k  bortförd 
egendom. Under fortsättningskriget blev han kommenderad till St 
Michel; för sin tjänstgöring där redogör han själv. När statsrådet 
Paasikivi och minister Carl Enckell den 25 mars 1944 sändes till 
Moskva för att få kännedom om de möjliga fredsvillkoren var Georg 
Enckell, ministerns brorson, med. Bakom denna märkliga kommen
dering låg emellertid inte minister Enckell utan marskalken. Georg 
Enckell finns omnämnd hos Heinrichs som "en kapten från hög
kvarteret, som tjänstgjort som delegaternas sekreterare".7 Han var 
också med i Moskva, när freden underteck11ades den 19 september. 

Efter krigsslutet var Georg Enckell på nytt medlem i en eko
nomisk delegation, som förhandlade med ryssarna om deras krav på 
egendom. Han anpassade sig illa till ryska önskemål; han flyttade till 
Sverige och är nu bosatt i Karlshamn. För mer än tio år sedan skrev 
han ned en del av sina minnen från krigstiden. Närmast var de av
sedda för familjen, och de är starkt personliga. Ur dessa anteck
ningar, av vilka ytterligare några om möjligt skall publiceras i annat 
sammanhang, har här ett utdrag gjorts av vad han skrivit om mar
skalk Mannerheim. Det rör sig inte om många sidor, och man får ha i 
minne, att författaren vid den tid han tjänstgjorde hos marskalken 
var kapten och alltså stod tyst då besluten fattades. Men han rörde 
sig i marskalkens närhet. I fråga om en man som Mannerheim, som 
så få kände och som talade så litet om sig själv, är allt vad en intelli
gent iakttagare erinrat sig väl värt att bevara. 

Några av de episoder, som Enckell berör, kan behöva en kort 
kommentar. Churchills brev till Mannerheim liksom dennes svar har 
publicerats av den förr�.8 Redan i september hade beslutet om och 
när Storbritannien skulle förklara krig mot Finland, Rumänien och 
Ungern tagits upp mellan Churchill och Stalin. I ett brev av den 4 
november berörde Churchill saken på nytt. Han ifrågasatte om det 
verkligen skulle vara till nytta, good business, att utfärda en krigs
förklaring, i alla tre fallen en formalitet, och .om det ej vore bättre 
att hålla kommunikationerna öppna och inte placera dessa länder 
i samma kategori som Hitlers Tyskland. Gentemot Finland uppehöll 
Storbritannien redan en fullständig blockad. Stalin svarade den 8 
november med ett ovanligt ohövligt utbrott, där han påstod att 
situationen var intolerabel och bara kunde tolkas som en demon-
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stration av oenighet mellan Sovjetunionen och Storbritannien. 
Stalins reaktion gjorde inte Churchill mera angelägen att påskynda 

krigsförklaringarna, och det dröjde till den 20 november tills han 
alls svarade. Stalin vidhöll, nu i lugnare ton, sin önskan, fastän han 
karakteristiskt nog ej längre yrkade på att Ungern och Rumänien 
skulle inkluderas. Men dessa länder ville han förmodligen en gång 
göra upp själv. I detta läge skrev Churchill sitt brev till Manner
heim. Man fäster sig vid att han ej skrev till Finlands president, ej 
heller riktade han sitt förslag till regeringschefen. Han skrev, den 
ene äldre gentlemannen och faktiske överbefälhavaren till den andre. 
Mannerheim observerade den formella oformligheten: det måste 
varit därför som han två gilnger i sitt svarsbrev betonade att han 
mottagit ett privat meddelande. Churchills brev var emellertid 
adresserat till den ende i Finland som, om omständigheterna varit 
andra, hade kunnat handla. Ur finsk synpunkt var det djupt beldag
ligt, att brevet tydligen måste besvaras på sätt som skedde. Tillfället 
kom aldrig åter. 

Vad som i anteckningarna nämns om överste Paasonen förtjänar 
också uppmärksamhet. Paasonen hade vänner i Sverige, som han 
besökte under kriget, och utan tvivel bidrog dessa besök till att 
skaffa honom en mera nyanserad bild av krigsläget än den som 
kunde konstrueras i högkvarteret i St Michel. Hans "bekanta tal" 
hölls den 9 februari 1943 inför riksdagen vid ett sekret samman
träde.9 Det hade dessförinnan hållits i högkvarteret inför presi
denten, överbefälhavaren, några medlemmar av regeringen samt det 
högre militärbefälet. Tidpunkten är värd att observera. Redan i 
början av 1943 fick ansvariga instanser utanför den innersta cirkeln 
läget klarlagt. Genom detta tal, eller denna föredragning, demon
strerade Paasonen, på sin utsatta plats, sin integritet inför åhörare, 
som önskade höra något annat, nämligen att tyskarna skulle vinna 
kriget. Enckell iakttog också hur onyanserat protyska många, kan
ske flertalet, högre militära chefer var, men han gör samtidigt den 
säkerligen riktiga anmärkningen, att antalet nazistiska officerare 
var ringa. Protyskheten var ett arv från jägartiden och från 1918, 
inte bara bland militärer utan också bland politiker.10 

Slutligen skall hänvisas till episoden med den tillfångatagne ryske 
underofficeren. Att man bedömde hans utsagor olika är en sak för 
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sig. För den som studerar underskattningen av det ryska hotet på 
näset i juni 1944 har de särskilt intresse. Men man bör lägga märke 
till att den tjänstgörande föredraganden från underrättelseavdel
ningen inte mindre än tre gånger om dagen skulle "med kartor och 
rapporter" föredraga för överbefälhavaren. Nya sammanfattningar 
av läget kunde knappast göras så ofta. Det var alltså detaljrapporter 
som föredrogs för marskalken. Förmodligen skedde så också från 
andra avdelningar. Marskalkens önskan att alltjämt Mllas a jour 
med allt måste ha absorberat mycket av hans krafter. 

Och därmed får Georg Enckell själv komma till tals. 

Min tjänstgöring i "Lokki" var onekligen både omväxlande och 
intressant. I första hand var jag byråofficer, d v s  i verkligheten ett 
mellanting mellan stabschef och adjutant, hos chefen för hög
kvarterets underdittelsesektion, överste Lars Melander. Vid denna 
tid bestod sektionen av fyra olika avdelningar - underrättelse, 
utrikes, inrikes och krigscensur - samt samarbetade dessutom intimt 
med statspolisen. Sektionschefen hade sitt tjänsterum förlagt i folk
högskolans stenbyggnad, i samma flygel som marskalk Mannerheim, 
generalstabschefen, generalkvartermästaren, chef en för kommando
staben och adjutanterna. På grund av utrymmesbrist satt jag i 
samma stora soliga rum som Melander, ett klassrum på vars väggar 
hängde olika krigskartor. Ett mera centralt läge kunde man knappast 
tänka sig. Till mina åligganden hörde bl a att följa med krigsopera
tionerna på vä.rldskrigets samtliga fronter och sköta om kartorna, 
skriva förslag till exposeer över läget samt hålla krigsdagbok. Efter 
ett års tjänstgöring vid högkvarteret blev min hygglige chef och gode 
kamrat Melander utnämnd till kommendör för kavalleribrigaden, då 
han ville komma ut till fronten. I hans ställe förordnades en gammal 
bekant till mig, överste Aladar Paasonen, med vilken jag likaså kom 
utmärkt väl överens. Denne var en högt bildad, vittberest och syn
nerligen human människa, med vilken jag med tiden blev särdeles 
god vän. Vår vänskap fortbestod jämväl efter kriget, då Paasonen, 
till följd av det nya läget, blev tvungen att lämna sitt fosterland och 
dess arme samt bosätta sig utomlands. Han var en av de få, som 
redan på ett tidigt stadium insåg att Tyskland inte kunde vinna 
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kriget, och var ej rädd att öppet tala om det, vilket givetvis inte 
ökade hans popularitet, då ju officerskåren var starkt protysk och 
trodde blint på Hitlers slutliga seger. 

I början av kriget hade Mannerheim blott en adjutant, överste
löjtnant (sedermera generalmajor) Grönvall, vars arbetsbörda var 
högst ansenlig. Redan i ett tidigt skede började överbefälhavaren 
uppdraga åt mig att sköta en del av sin utländska korrespondens 
samt vara hans handsekreterare i vissa frågor. När Grönvall for på 
ledighet, fick jag vikariera för honom och fungera som Mannerheims 
ställföreträdande adjutant. Innan jag första gången anmälde mig för 
högste chefen, hade jag fått en grundlig lektion av Grönvall i allt 
som hörde till mina åligganden, och det var nog inte utan att känna 
mig nervös som jag gick in i marskalkens sobra lilla tjänsterum, i 
fonden av den långa skolkorridoren, utanför vilken blott en enda 
soldat höll vakt. Tjänstgöringen var onekligen krävande och varade 
från arla morgonstund till sent på kvällen. Adjutantens rum låg intill 
ÖB :s, hela tiden kom det in folk som hade olika ärenden och det 
gällde att hålla en massa saker i minnet samt passa på tiderna. Ett 
tag, på vintern 1941-4 2, var Grönvall borta längre än vanligt, och 
jag flyttade in i Mannerheims bostad i stadens centrum samt knöts 
på så sätt ännu fastare vid honom. Till adjutantens åligganden hörde 
att dygnet runt vara i sin chefs omedelbara närhet, alltid veta var 
han fanns och inte släppa in någon i hans rum utan föranmälan. Alla 
måltider intog Mannerheim och hans adjutant - i stadsklubbens 
festvåning. Dessa s k "Marskens nmdabordsmåltider" voro ett kapi
tel för sig. Självskrivna gäster voro generalstabschefen (först general 
Hanell, sedermera, till slutet av kriget, general Heinrichs), inspek
tören för artilleriet general Nenonen, generalkvartermästaren Airo, 
chefen för högkvarterets underrättelsesektion (Melander, sedermera 
Paasonen) samt adjutanterna (så småningom fick Grönvall en kol
lega). I regel voro även några högre officerare inviterade till mar
skalkens bord, främst sådana som av någon anledning befunno sig i 
högkvarteret. Ceremonielet var alltid detsamma. Mannerheim var 
ingen kostföraktare, gunås, och t o m  under den svåra livsmedels
krisen i Finland 194 2 åts det gott vid hans taffel. Till lunchen togs 
en, till middagen alltid två rågade supar. Närhelst en ny gäst var 
närvarande, följde Mannerheim mycket noga hur denne klarade 
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konsten att se sin chef i ögonen samtidigt som han förde det fulla 
spetsglaset till munnen utan att spilla något. Klubbens utmärkta 
servitriser, som voro invigda i leken, utvecklade en fenomenal skick
lighet i att fylla glasen, och Mannerheim själv var lika skicklig i att 
aldrig spilla en droppe på bordduken. 

Bordskonversationen, som nästan alltid försiggick på finska, var 
givetvis en smula ansträngd, Man märkte tydligt om den åldrige 
fältherren hade sovit sina sju och en halv timmar eller ej, ty natt
sömnen betydde oerhört mycket för honom och var en barometer för 
hans lynne. Utvilad talade Mannerheim en tämligen ledig finska, 
även om ordförrådet kanske inte alltid räckte till och grammatiken 
då och då spelade honom ett spratt, men sådant fäste man sig jute 
vid. Det vilade en förnäm air från l'ancien regime över dessa legen
dariska måltider. Efter maten drack man kaffe i ett angränsande 
klubbrum. Mannerheim rökte aldrig cigarett eller pipa, men han 
tände gärna en cigarr då och då och var under hela kriget väl för
sedd med goda märken. I frilga om drycker var han alltid mycket 
måttlig, och superi som dessvärre förekom på vissa håll - tålde 
han ej. I början red han regelbundet, men efter sin sjukdom 1942 
fick han lov att sluta med denna sin älsklingssport; däremot gjorde 
han ibland promenader, alltid åtföljd av någon officer, adjutanten 
och, på avstånd, en officer från statspolisen som skyddsvakt. 

Många människor, som stått denne Finlands store son nära, ha 
skildrat hans liv och gärning i form av böcker, artiklar, tal m m. 
Självfallet gör jag icke anspråk på att ha känt Mannerheim lika bra 
som dessa, än mindre att ha tillhört kretsen av hans få intima vänner. 
Men en treårig gemensam samvaro ger dock möjligheter till ganska 
ingående studier av en människa, med vilken man dessutom så gott 
som dagligen haft att göra. Det är allom bekant att Mannerheim in
gav respekt och att han inte alltid var lätt att handskas med. Det 
fanns officerare som aldrig kunde övervinna en känsla av rädsla för 
honom. Han var kanske ingen större människokännare själv, men 
man tyckte alltid att han såg igenom en och att han visste vad man 
hade på hjärtat. Det fanns dagar när han kunde vara otålig mot sin 
omgivning, ibland rentav brysk, men å andra sidan försummade han 
aldrig att medgiva om han hade fel, och lik den sanne grandseigneur 
han var, hade han lättast att komma tillrätta med folk som socialt 
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stodo på en lägre nivå än han själv. Hans sätt att umgås med männen 
i ledet har blivit legendariskt. För politiker, diplomater och ett visst 

slags affärsmän hyste han kanske inte alltför varma känslor, men 
han kunde som få konsten att såväl konversera som tiga, allt efter 
behov. Som chef fordrade han klara och tydliga besked. Visste man 
inte en sak eller kunde man inte svara på hans frågor, var nog enda 
sättet att helskinnat klara sig det att öppet erkänna sin okunnighet. 
Gissningar, förmodanden och svammel avskydde Mannerheim av 
hela sitt hjärta. 

Varje gång någon inhemsk eller utländsk celebritet besökte hög
kvarteret en sak som överbefälhavaren i grund och botten alls icke 
var trakterad av - bjöds det på festmåltid i klubben. Gällde det då 
att skaffa fram någon extra delikatess, så var högkvarterets kom
mendant, överste Bruncrona, enda mannen att klara uppgiften. Brun
crona var i särklass när det gällde att trolla fram läckerheter av vad 
slag det än vara må, och ifråga om organisation av festtillställningar 
var han oöverträffad. 

Av de många besök som inträffade medan jag skötte adjutantens 
hektiska post minns jag särskilt väl ett tillfälle i december 1941 då 
Rumäniens minister i Finland, åtföljd av sitt lands honoräre general
konsul i Helsingfors, kom till St Michel för att på marskalk Antones
cus vägnar förläna åt Mannerheim Rumäniens högsta utmärkelse, 
Mikael den Djärves orden. Det var första gången jag hade hand om 
arrangemangen, och givetvis var jag mycket nervös. Men tack vare 
överste Bruncrona blev lunchen synnerligen lyckad, och själva be

söket i marskalkens rum avlöpte programenligt. Innan vi begåvo oss 

till klubben fick jag lov att hjälpa min chef att knyta ordensbandet 
kring halsen. Då Mannerheim var ca 1 meter 90 lång medan jag är 
gott och väl 20 centimeter kortare, var det ingen lätt sak och vi hade 
bråttom. Men även det gick. Vid lunchen höllos obligatoriska tal på 
franska, som Mannerheim behärskade fullkomligt. Av rumänens 
harang framgick att den höga orden som Mannerheim just fått, be
rättigade honom att av rumänska staten i fritt val erhålla 50 hektar 

jord. Marskalken, som under första världskriget hade kämpat i 
Rumänien, svarade att han gärna skulle välja ut en strandtomt vid 
Donau. "När kriget är slut, åka vi dit och söka efter ett villa
,-0mråde", sade han till mig. "Kaptenen har ju också varit i Rumä-
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nien, inte sant?" - Jag vet inte vad som for i mig, men jag påpekade 
att marskalken kanske hellre borde taga åt sig femtio hektar olje
förande mark i trakten av Ploesti, då det vore en fördelaktig affär. 
"Ja, där ser Ni", sade Mannerheim i det han vände sig till rumänen, 
"vad en advokat kan hitta på. Det hade blivit en dyrbar affär för 
rumänska staten om min adjutant erhållit samma höga orden som 
jag". Den artige diplomaten försäkrade genast att Monsieur le 
Marechal kunde få precis den jordlott som han önskade ... 

Några veckor före det rumänska besöket inträffade en annan hän
delse, däri jag fick spela en stum statists roll. Historien om Chur
chills brev till Mannerheim, förmedlat genom Förenta staternas då
varande minister i Helsingfors Arthur Schoenfeld, torde vara välbe
kant för alla. Vad som kanske är mindre känt, är tillkomsten av 
marskalkens svar. 

Vi skreva den 2 december 1941. Vintern hade gjort sitt intåg i 
St Michel. Överbefälhavaren hade förkylt sig och låg hemma i sin 
stadsvåning. Kriget fortsatte, men den finska framryckningen gick 
långsammare. Överallt hade den gamla finsk-ryska riksgränsen av 
1939 överskridits och de finska trupperna, som erövrat bl a Petroza
vodsk, stodo långt inne i Fjärr-Karelen. Denna kulna decemberdag 
anlände marskalkens specielle vän, försvarsminister Walden, med ett 
extratåg från Helsingfors till högkvarteret, och i hans sällskap be
fann sig dr Henrik Ramsay, som följande år tillträdde en minister
post i regeringen. Ramsay medförde Churchills brev. De tre hög.i 
herrarna stängde in sig i Mannerheims sängkammare och höllo 
konselj. Vid 18-tiden, då jag stod i beråd att begiva mig till officers
mässen jag tjänstgjorde inte som extra adjutant den dagen och 
var följaktligen inte en av "riddarna av det runda bordet" - blev 
jag kallad till marskalkens bostad. När jag kom dit, stod Ramsay, 
en gammal vän till mig, i tamburen med den brittiske statsmannens 
brev samt ett utkast till svarsbrev i handen. "Marskalken ber att Du 
genast författar ett svar enligt de riktlinjer som finns angivna i kon
ceptet. Minns att det måste vara på felfri engelska! Och så en sak till: 
ingen, förstår Du, absolut ingen levande varelse får veta om detta!" 
Sade och försvann tillbaka till sjukrummet. Jag satte mig ögon
blickligen ned vid ett bord i matsalen och började författa för hög
tryck. När utkastet blev färdigskrivet, förelade jag det för "högst-
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densamme" varpå de tre vise männen togo sig en ny funderare. "Det 
är bra", sade Mannerheim till slut, "skriv ut det, min bäste kapten, 
och tag in brevet till mig för underskrift". Efter några minuter var 
brevet renskrivet och överlämnat till höga vederbörande, som under
tecknade det med sin cirklade namnteckning. Sedan lämnade han den 
historiska skrivelsen till Ramsay för vidare befordran till Churchill, 
via minister Schoenfeld. Ramsay reste samma kväll till Helsingfors, 
och fyra dagar senare, på Finlands självständighetsdag, kom Stor
britanniens krigsförklaring. 

Som alla torde minnas, bad Churchill i sitt brev att de finska 
trupperna skulle inställa sina offensiva operationer mot Röda Armen, 
vilket Mannerheim avböjde under motiveringen att den finska fram
ryckningen kunde avstanna först efter det att hären nått fram till 
sådana ställningar, som kunde försvaras. Båda breven voro annars 
till sitt innehåll synnerligen artiga, till och med älskvärda - herrar
na voro ju gamla vänner och hade nog innerst inne samma uppfatt
ning om mångt och mycket, icke minst om Sovjet, men storpolitik.en 
stod denna gång i vägen, och det måste bli krig. 

I sanningens namn måste jag erkänna, att jag tog ett extra genom
slag av min höge chefs svarsbrev, icke av nyfikenhet, men helt enkelt 
därför, att den enda avskriften som Mannerheim fick lätt kunde 
förkomma och man inte visste vad som kunde hända i framtiden. 
Någon rätt att göra så hade jag inte, men å andra sidan angavs icke 
heller huru många genomslag skulle tagas. Sju år senare, när den s k
krigsansvarighetsprocessen rasade i Helsingfors, visade det sig att 
Mannerheim behövde sitt exemplar och inte kunde hitta det. Jag var 
då redan i Stockholm, med mitt lilla privatarkiv förvarat i ett bank
fack. På måfå hörde sig Finlands minister Georg A. Gripenberg för 
om jag tilläventyrs hade ett extra exemplar av brevet. Samma dag 
skickades det med kurirposten över till Helsingfors, och tre år senare, 
när jag besökte den sjuke marskalken i Schweiz, tackade han mig för 
hjälpen - den gamle herrens minne kunde ibland vara rentav 
fenomenalt. 

Livet gick sin gilla gång i St Michel, sommarkrigets facit var gynn
samt, finska Karelen återerövrat, en del av dess omdiskuterade östra 
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del besatt, men kriget fortsatte alltjämt, alla tyska segrar till trots. 
Sommarn övergick till höst och denna till vinter. Stämningen var 
fortfarande hög. Så kom Pearl Harbour och USA:s inträde i kriget. 
En tid därefter inträffade Stalingradk:atastrofen, nya tyska "Ver
nichtungsschlachte" på östfronten och nya ryska armeer som vällde 
fram efter varje nederlag: människoförrådet i Sovjet tycktes vara 
outtömligt. Småningom började man tappa tideräkningen. Ingenting 
störde den lugna, monotona vardagsexistensen i högkvarteret; ar
betet avbröts av måltiderna, tennisspel om sommaren, ridning året 
om, enstaka kommenderingar till fronten och Helsingfors samt per
missioner hem. Kortspelet florerade om kvällarna. Det ryska flyget 
visade sig inte. 

Om Stalingradslaget oaktat all rysk dunderreklam blott var en 
episod i jättarnas kamp, en sak som man i Finland helst undvek att 
tala om, så blev ökenslaget vid El Alamein och den därpå följande 
Afrikakampanjen en verklig tankeställare för mången. Men det 
skulle dröja en god stund ännu innan den s k  fredsrörelsen började få 
form i Finland. Överste Paasonens bekanta tal för riksdagsmännen 
utlöste en storm av förbittring bland landets tysk.vänner, oaktat allt 
det han då sade stämde till punkt och pricka. Först på våren 1944, 
när Italien redan var förlorat och invasionen hotade, beslöt sig den 
finska statsledningen för att göra fredssonderingar. Gamle statsrådet 
Paasikivi, som levde privatmannens lugna liv i Helsingfors och som 
var en av fredsoppositionens främste män, skickades till Stockholm 
för att där sammanträffa med Sovjets sändebud i Sverige, Madame 
Alexandra Kollontay och få del av de ryska fredsvillkoren. 

Genast efter fientligheternas utbrott etablerade sig en tysk för
bindelsestab i finska högkvarterets närhet. Dess chef från början till 
slutet var en äldre tysk infanterigeneral Erfurth, en man av den 
gamla militära skolan. Troligen tack vare Erfurths obestridda takt
känsla samt hans stora sympati för Finland blev förhållandet mellan 
de finska och de tyska officerarna gott. Erfurth hade tjänat under 
kejsardömets glansdagar, han var krigshistoriker och var avgjort 
ingen anhängare av det tredje riket och dess ledare. I sin stab hade 
han givetvis några "nya ansikten", men dessa kunde aldrig göra sig 
gällande, och på få undantag när var finska officerskåren fri från 
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nazistiska åskådningssätt, Efter ett par uppträden, där SS-männen 
försökte göra sig breda, försvunno de från scenen, antagligen pli 
Erfurths framställning. I krigets början fick den tyska staben sig 
anvisad en villa belägen ett gott stycke utanför St Michel, därifrån 
den dock senare flyttade in i staden. Oaktat underrättelsesektionen 
mer än nligon annan avdelning i högkvarteret hade att göra med 
tyskarna, framför allt deras motsvarande "Abwehr" -organisation 
som underlydde den beryktade amiral Canaris, hade jag personligen 
mycket liten personlig kontakt med dem. Endast med en av offi
c�rarna, major Giinther Paulus, umgicks jag på vänskaplig fot. 
Paulus var brorson till Stalingrad-fältmarskalken, en berlinare som 
efter det första världskriget tog avsked ur den gamla tyska armen 
och utbildade sig till arkitekt. Han var en human och sympatisk man 
med glimten i ögat, vars nazisympatier voro lika obefintliga som 
mma egna. 

Sin 75-årsdag firade Mannerheim borta från högkvarteret. Det 
förunnades mig icke att vara närvarande vid hyllningarna i Immola, 
där självaste Hitler uppvaktade den finske krigaren. Däremot dlkade 
jag många andra militära toppar från die Wehrmacht under deras 
besök i St Michel. En och annan italienare, ungrare och rumän för
irrade sig också till vår idylliska ort. Särskilt högtidligt och väl
kommet var prins Gustaf Adolfs besök hos Mannerheim. Och på tal 
om besök, vill jag inte avsluta detta avsnitt utan att omtala att mig 
veterligen den sista gästen vid "runda bordet" var en ryss, general
major Tokarev, som i sin egenskap av den allsmäktiga kontrollkom
missionens ledamot kom till Finland strax efter vapenstillestlinds
fördragets undertecknande i Moskva i september 1944. Med en stab 
av Röda Armens officerare anlände han till St Michel, troligtvis för 
att tillfredsställa sin nyfikenhet. Ryssarna snokade genom alla avdel
ningar, ställde massvis med frågor, men förhöllo sig korrekta. 
Mannerheim ansåg sig vara tvungen att bjuda den röde generalen 
på lunch till klubben. Jag hörde senare att marskalken gjorde les 
honneurs lika oklanderligt som alltid, medan ryssen verkade generad 
och varken åt eller drack just någonting alls. Man kan lätt tänka sig 
hur den måltiden gestaltade sig och vilken stämning som rådde i den 
traditionsmättade klubbmatsalen. 
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Under april och maj 1944 blevo de ryska anfallssymptomen allt 
tydligare. En på Näset tillfångatagen rysk underofficer lättade sitt 
hjärta och gav synnerligen värdefulla upplysningar åt den finska 
militära ledningen. En helt ny arme, den 20:e, hade uppsatts, och 
fången berättade att den bestod av flera nya divisioner, som han 
kunde identifiera och namnge. Denna arme var koncentrerad norrnm 
Leningrad, och dess avsikter voro tydliga nog. I slutet av maj före
lade Paasonen flera utförliga rapporter om det nya läget för sina 
chefer. Allting tydde på att ett tjugutal nya ryska divisioner, för
stärkta med ett mycket kraftigt artilleri samt understödda av ett 
tusental flygplan, skulle gå till anfall, troligen redan i början av juni. 
Generalkvartermästaren, generallöjtnant Airo, som var chef för 
operationerna, trodde emellertid inte på dessa "panikrapporter". 
Tyvärr litade Mannerheim vid det laget mera på Airo än på Paaso
nen. När det ryska anfallet den 9 juni sattes i gång, gick det precis 
som Paasonen hade förutspått. Men då kunde den ryska ångvälten 
inte längre hejdas. 

I detta sammanhang hände en episod, som ristade sig djupt i mitt 
minne. I min egenskap av Paasonens byråofficer - ett slags stabs
chef - föll det på min lott att sköta om föredragningarna för såväl 
överbefälhavaren som generalstabschefen Heinrichs varje gång Paa
sonen själv var borta från högkvarteret. Enligt militär rangordning 
borde givetvis den äldste av sektionens fem avdelningschefer hand
lägga denna föredragning, men jag var samtidigt Mannerheims pri
vatsekreterare och ett slags extra adjutant, varför man helt enkelt 
enades om att låta mig sköta sysslan under Paasonens bortvaro. Jag 
skulle med andra ord tre gånger 0111 dagen, försedd med kartor och 
en mängd olika rapporter, gå in i överbefälhavarens och general
stabschefens tjänsterum för att berätta 0111 allt som hade hänt, dock 
icke om de egna trupperna, som hörde den operativa avdelningen till. 
Denna uppgift drogo sig många officerare för att fullgöra, ty Man
nerheim var känd att ha ett svårt lynne och kunde ibland vara nog 
så besvärlig. Jag hade under årens lopp lärt mig hur man skulle taga 
den åldrige mannen, och jag måste säga att han alltid var ytterst 
korrekt och vänlig, ibland t o m  hjärtlig mot mig. I själva verket var 
han fruktansvärt ensam mitt i sitt högkvarter. De flesta av hans 
personliga vänner funnos icke längre kvar i livet. Hans bäste vän var 
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försvarsministern, general Walden, men denne hade ju sitt arbete i 
Helsingfors och kunde blott sällan besöka St Michel. 

En kväll i slutet av maj, då Paasonen var borta, gick jag in till 
Mannerheim för att visa honom några nya uppgifter som den på 
Lempaala-avsnittet tillfångatagne röde serganten hade avgivit. Dessa 
uppgifter kompletterade hans tidigare berättelse om den ryska trupp
koncentrationen på Näset och voro ytterst värdefulla. Så snart mar
skalken tagit del av rapporten, gick han till sin telefon och kallade 
Airo in till sig. Denne infann sig omedelbart. Till spelreglerna hörde, 
att den yngre officeren skulle rymma fältet när någon av de stora 
kallades in till högste chefen. Denna gång glömde Mannerheim tyd
ligen att säga till mig att saken var klar för min del, och själv vågade 
jag inte avlägsna mig utan tillsägelse. Mannerheim började genast 
med hög och nervös röst ställa frågor till Airo med anledning av 
fångens nya rapport. Tyvärr minns jag inte längre vad som sades 
vid denna memorabla konversation, men så mycket erinrar jag mig 
i varje fall, att Airo bagatelliserade hela saken i det han sade att man 
aldrig kunde lita på krigsfångars utsagor. Kort därefter fick jag till
sägelse att lämna rummet och vet därför inte hur kontroversen mel
lan ÖB och hans självsäkre generalkvartermästare slutade. Tyvärr 
kan det inte bestridas att Airos uppfattning delades av ett stort antal 
finska officerare, i början av kriget t o m  av så gott som alla. Ända 
till början av 1944 voro underrättelseavdelningens egna översikter av 
läget hallna i en mycket segerviss och optimistisk ton. Så sent som 
1943, när Afrika redan var förlorat för Tyskland, skrev en av avdel
ningens högre officerare, som den gången var författare till exposen, 
att Röda armen tillföljd av de stora nederlagen mot tyskarna hade 
praktiskt taget upphört att vara e11 faktor av militärt värde! 

Innan jag avslutar denna summariska skildring av några hän
delser vilka jag själv på nära håll fått bevittna, vill jag ännu säga 
några ord om min vördade chef, marskalk Mannerheim. Hela tiden 
medan jag år 1944 på min kant av den ekonomiska krigsfronten för
sökte strida mot Sovjets politik, följde den åldrige statschefen mycket 
noga med restitutionskommittens göranden och låtanden, och talrika 
voro de tillfällen dit jag var kallad till villa Ek.udden i Mejlans 
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för att först intaga middag med min förre överbefälhavare och där
efter, i enrum med honom, vid en kopp kaffe och en god cigarr, 
redogöra för våra oräkneliga svårigheter. Mannerheims hälsa hade 
efter krigsslutet starkt försvagats; hans många maktpåliggande upp
gifter tyngde honom och jag vet, att han led ofantligt av att se rys
sarnas härjningar i Finland och känna sig maktlös. Men hans psyke 
var lika vaket som under krigets dagar och hans tankeskärpa var det 
inget fel med. Ehuru han aldrig öppet sade det, hade jag alltid på 
känn att han gillade det passiva motståndets linje som jag försökte 
hålla ifråga om Finlands skyldigheter enligt den omstridda 14:e 
artikeln i Moskvafördraget. När jag, trött och uppriven av det 
otacksamma arbetet, vakan och även i viss mån bristande förståelse 
från några överordnades sida, på rysk uppmaning fått sluta, gick 
jag raka vägen till statschefen Mannerheim och sade öppet till honom 
att jag fått sparken av general Shdanov. Tydligen hade presidenten 
redan fått en rapport om saken, ty han verkade inte alls förvånad. 
Han uppmanade mig att tala om allting som hänt, vilket jag givetvis 
gjorde. När jag slutat min långa litania, räckte Mannerheim mig sin 
hand och tackade för det utförda arbetet samt förärade mig sitt stora 
fotografi, på vilket han egenhändigt skrev en varm, välvillig dedika
tion. Inte ett ord av klander fick jag höra av honom, varken då eller 
senare. 

Mellan åren 1945 och 1950 hade jag förmånen att flera g3-nger 
sammanträffa med Mannerheim, både i Stockholm, Helsingfors och i 
Schweiz. I juli 1948, då han inte längre var statschef, besökte jag 
den gamle herrn i hans vackra Brunnsparkshem i Helsingfors. Vid 
detta tillfälle anförtrodde han mig sina planer att skriva sina minnen. 
Det gällde för honom att få tag i en pålitlig, kunnig och stilistiskt 
begåvad sekreterare, som kunde hjälpa honom i detta jättearbete. I 
Finland kunde han ej få någon, och då han av sina läkare var ordi
nerad att vistas i Schweiz, ville han få dit någon av sina forna offi
cerare, vilken åtnjöt hans oreserverade förtroende. Jag kom genast 
att tänka på min avhållne chef i högkvarteret, överste Paasonen, 
med vilken jag hade upprätthållit en tämligen god kontakt alltsedan 
han var tvungen att lämna Finland. Mannerheim, vilken för sin del 
mycket uppskattade Paasonen, tog vara på förslaget, men då han 
inte visste var denne för tillfället befann sig, bad han mig förmedla 
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kontakten, vilket jag givetvis gjorde. Det hela resulterade i att Paa
sonen snart därpå flyttade till Val-Mont i Schweiz, där han ända till 
marskalkens död ägnade sig åt det digra memoirverket. När jag i 
juni 1949 besökte sanatoriet i Val-Mont, var Paasonen redan fast 
installerad där, och samarbetet mellan förre överbefälhavaren och 
chefen för hans underrättelsesektion såg ut att vara harmoniskt och 
friktionsfritt. 

Under alla dessa efterkrigsår korresponderade jag sporadiskt med 
Mannerheim, varvid jag erhöll flera egenhändigt skrivna brev, typi
ska för honom och hans skrivsätt. Här nedan skall jag citera ett 
avsnitt ur ett, daterat Val-Mont den 17 december 1948, där Ma1rner
heim bland annat skriver: "Själv ligger jag här uppe i bergen sedan 
flera månader tillbaka och lever i förhoppningen att ortens härliga 
luft skall giva mig en ynglings nya krafter. Tillsvidare måste jag 
dock öppet erkänna att jag inte kunnat konstatera ett sådant tillskott 
av krafter som jag skulle behöva i vår hårda tid, men man bibringar 
mig uppfattningen att det är blott småningom bergsluften utövar sitt 
inflytande. För övrigt tröstar jag mig med att om vistelsen här inte 
skulle stärkt mig och gett mig samma motståndskraft jag hade före 
operationerna, så har jag åtminstone fått leva här i lugn och ro, och 
med en filosofs jämnmod kunnat följa med utvecklingen i både öster 
och väster, och inte minst emellan öst och väst. Jag hoppas Ni 
låter mig veta när Ni kommer hem nästa gång s:\l. att jag kunde få 
en förbindelse med Eder, som skulle giva mer än den ett fåtal rader 
i ett brev förmår skänka. Till sist vill jag uppriktigt önska Eder 
en så angenäm jul som möjligt under närvarande förhållanden, samt 
allt det bästa under det nya år som står för dörren, och som snart 
skall visa oss vad det för med sig för överraskningar. Låtom oss 
hoppas att dessa skola visa sig vara lättare att smälta än vad de flesta 
människor kanske vänta sig, - Eder Mannerheim". 

Dessvärre blev det inga positiva överraskningar, varken under 
1949 eller följande år, och den 28 januari 1951 fick den gamle 
krigaren gå in i den eviga vilan. 
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1 Heinrichs, E., Mannerheimgestalten, 2. Hfors 1959, 120. 
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4 Heinrichs a a 330. Mannerheim a a 366 uttrycker saken så: "nödgades jag 
ge efter för min läkares . . .  yrkande". 

5 Mannerheim a a 408. 
6 Heinrichs a a 189, 
7 Heinrichs a a 348. Enckell befordrades till major i maj 1944. 
8 Churchill, W., The Second world war, 3. Lond. 1950, 474. En utförlig fram
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Polvinen, T., Finland i stormaktspolitiken 1941-1944, Sthm 1969,'78 ff. 

9 Mannerheim a a 361. 
IO Se härom särskilt Jägerskiöld, S., Gustaf Mannerheim 1918. Sthm 1967, 

250 ff. 

Summary 

On the 30 November 1939, when hostilities broke out between the Soviet 
Union and Finland, Marshal Mannerheim was 72 ye:tis of age, Although he had 
stood apart from active politics since 1919, he had since 1931 held the post of 
Chairman of the Standing Defence Committee and had thus obtained first hand 
insight into the shortcomings of Finland's defence preparations. He cherished no 
illusions a bout the real state of affairs, but his sense of duty led him to accept 
the role of Supreme Commander. He would have preferred negotiations with 
the Russians since he felt that some re-drnwing of frontiers was in fact justi
fied from the Russian point of view, having regard to the geographical position 
of Leningrad. The Marshal established his field H Q in the town of St Michel 
and there it remained during the "Winter \'<1ar" of 1939-40 and during the 
subsequent "Continuation War" 1941-44. His command responsibilities placed 
a severe strain on him and during the second war he sometimes fel! il!. Other 
senior generals became worh öut and had to be replaced, but for Mannerheim 
himself there could be no relief. 

Mr Georg ENCKELL, a lawyer and Reserve Officer, was from 1941 attached 
to the Intelligence Branch of General H Q where he also doubled up in the role 
of A D C to the MarshaL After the war was over, he settled down in Sweden. 
He wrote his personal war-time memoirs, but he did not have them published. 
Some extracts concerning the Marshal are reprinted here. 

Mr ENCKELL was with the Marshal when the famous letter from Mr Winston 
Churchill was received ("The Second World War", part III, page 474) and it 
was he who undertook the translation of Mannerheim's reply to it. During the 
Peace Talks in Moscow in 1944, ENCKELL was also present. His memoirs of 
this episode, the fateful days in the Russian capita!, will however probably be 
published later. 
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DIE LETZTEN TAGE DES "DRITTEN REICHS" 

Von ERIC H DET H LE F F SEN 

Die Arbeit beruht aitf bisher nicht veröffentlichten persönlichen 
Notizen, die der Verfasser im Sommer 1945 aufgezeichnet hatte. 

Mitte März 1945 verlief die deutsche Ostfront von der Drau iiber 
den Plattensee - wesdich Budapest siidostwärts Mährisch
Ostrau (Heeresgruppe Siid), anschliessend am Osthang des Altvater
Gebirges - nördlich des Sudetenkammes bis Görlitz und westlich der 
Neisse bis zur Mi.indung in die Oder (Heeresgruppe Mitte). Von 
hier ab bis zur Ostsee hielt die Heeresgruppe Weichsel (so genannt, 
weil sie Wochen vorher an der Weichsel gestanden hatte) unter 
Generaloberst Heinrici die Oderfront - mit 9. Armee (General der 
Infanterie Busse) bis ostwärts Eberswalde und 3. Panzerarmee (Gene
ral der Panzertruppe von Manteuffel) nach Norden anschliessend. 
Den Russen war es gelungen, bei Ki.istrin und siidlich Frankfurt 
Briickenköpfe auf dem Westufer des Flusses zu bilden. Während in 
der zweiten Märzhälfte die Russen in Ungarn die deutsche Verbände 
in Richtung auf Wien und die Steiermark zuri.ickdrängten, setzten 
sie gegeni.iber den Heeresgruppen Mitte und Weichsel den Angriff 
vorläufig nicht fort. Nur gegen die weit hinter der russischen Front 
sich tapfer wehrenden Besatzungen der völlig veralteten Festungen 
Breslau, Glogau und Königsberg, gegen die im Raum Königsberg, 
bei Danzig und auf der Halbinsel Hela sich verzweifelt wehrenden 
Triimmer der deutschen 2. und 4. Armee tihd gegen die deutsche 
Front in Kurland griffen die Russen mit unverminderter Heftigkeit 
an. 

Ich fiihrte zu dieser Zeit eine aus Kriegsschiilern, Polizeiverbänden 
und Volkssturmeinheiten zusammengewiirfelte, mangelhaft ausge
bildete und nur diirftig bewaff nete Division in der Front siidlich 
Frankfurt/Oder. Ihr Kampfwert war gering. Nicht viel besser sah 
es bei meinen Nachbardivisionen aus. 

Am Abend des 22. März erhielt ich den Befehl, mich am nächsten 
Tage im Hauptquartier des Generalstab des Heeres in Zossen beim 
Chef des Generalstabes, Generaloberst Guderian, zu melden. 
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Die Fuhrungsgrnppe im Generalstab des Heeres 

Bei meiner Meldung teilte Guderian mir mit, er beabsichtige, einen 
längeren Urlaub zur Wiederherstellung seiner Gesundheit anzutreten, 
und werde in dieser Zeit durch General der Infanterie Krebs ver
treten werden, dessen Posten als Chef der Fiihrungsgruppe im Gene
ralstab des Heeres ich iibernehmen solle. Diese Stellung war erst im 
August 1944 geschaffen, um dem seit vielen Jahren nicht mehr im 
Generalstabsdienst verwendeten Guderian einen besonders bewährten 
Generalstabsoffizier in der Person des Generalleutnant Wenck, später 
General der Infanterie Krebs zur Unterstiitzung beizugeben. Ihm 
waren die Operations-, Organisations- und Ausbildungsabteilungen 
des Genernlstabes des Heeres unterstellt. Er hatte also auf die Kampf
fiihrung im Osten einen wesentlichen Einfluss gehabt. Als ich diesen 
Posten iibernahm, war das nicht mehr der Fall. Hierfiir waren zwei 
Griinde massgebend: 

- das Gesetz des Handelns lag ausschliesslich beim Feind. Opera
tive Reserven waren nicht vorhanden, Verschiebungen bei der Lahm
legung des Eisenbahnnetzes nur in beschränkten Umfang möglich. 

- die Entscheidung nicht nur iiber alle operativen Massnahmen,
sondern auch iiber die taktischen traf Hitler selbst - meist ohne die 
Vorschläge seiner militärischen Mitarbeiter zu beriicksichtigen. Vom 
"griinen Tisch" erlaubte er sich Eingriffe bis in die Stellungen ein
zelner Batterien. Er blockierte dadurch alle Möglichkeiten, durch 
freie Entschliisse und selbsttätiges Handeln im Generalstab und bei 
der höheren wie mittleren Fiihrung etwa sich bietende Chancen zu 
örtlichen Erfolgen oder zum Vermeiden unnötiger Verluste zu 
nutzen. 

Die Tätigkeit der Operationsabteilung beschränkte sich daher mehr 
oder weniger auf die Zusammanstellung der von den Heeresgruppen 
eingehenden Meldungen und die Weitergabe der von Hitler gege
benen Weisungen. Dazu machte sich, je näher die Ostfront und die 
Westfront aneinanderri.ickten, der Nachteil der Spitzengliederung 
bemarkbar, nach der das Oberkommando des Heeres (OKH) fiir die 
Ostfront, das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) för die ande
ren Fronten verantwortlich waren. Sie lagen zwar räumlich dicht 
beieinander in den Lagern Maybach I und II bei Zossen; aber der 
beri.ichtigte "Fiihrerbefehl Nr. 1", der angeordnet hatte, dass me-
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mand in grösserem Rahmen orientiert werden diirfe, als es fi.ir die 
Durchfi.ihrung seiner Aufgaben unmittelbar erforderlich sei, feierte 
in Zossen wahre Orgien. Welcher Widersinn in der Trennung von 
OKH und OKW lag, ist aus folgender tragikomischen Episode zu 

erkennen: am 19.4. befahl ich dem Chef des Generalstabes beim 
stellv. Generalkommando in Dresden auf Grund einer Meldung i.iber 
den Vorstoss russischer Panzer gegen die Elbe, alle in Dresden vor
handenen Panzerabwehrgeschiitze an die von Osten her auf die 
Elbebri.icken zufi.ihrenden Strassen zu schicken. Er antwortete: "Vor 
10 Minuten hat mir der stellv. Chef des Wehrmachtfi.ihrungsstabes 
befohlen, alle Panzerabwehrgeschiitze auf dem Westufer gegen die 
vorriickenden Amerikaner einzusetzen. Was soll ich nun tun?". OKW 
und OKH sassen 5 Minuten voneinander entfernt und arbeiteten 
nebeneinander her, sogar gegeneinander. 

Im Fiihrerbunker der Reichskanzlei 

Zu meinen Aufgaben gehörte es, General Krebs bei seinen täglichen 
Fahrten zum Lagevortrag um 16 Uhr in die Reichskanzlei zu be
gleiten und häufig auch Hitler ein zweites Mal, meist tief in der 
Nacht, vorzutragen. Die Lagebesprechungen fanden in Hitler's 
Bunker im Garten der Reichskanzlei statt. Ausser dem Chef des 
OKW (Generalfeldmarschall Keitel), dem Chef des Wehrmachtfi.ihr
ungsstabes (Generaloberst Jodl), den Chefs der Generalstäbe des 
Heeres und der Luftwaffe, dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine 
(Grossadmiral Dönitz) und gelegentlich auch Göring als Oberbefahls
haber der Luftwaffe, die iiber die Ereignisse der letzten 24 Stunden 
Meldung erstatteten, nahm meist eine grosse Anzahl von Menschen 
teil, die dort wenig zu suchen hatten wie Himmler, Göbbels, Ley 1.md 
andere Parteigrössen. Immer war der Reichsleiter der NSDAP Bor
mann zugegen. Der kleine Raum fasste kaum die Menschen, die dicht 
gedrängt um den Kartentisch standen, an dem nur Hitler ttnd abseits 
die Stenographen sassen. Das dauernde Kommen und Gehen Ein
zelner und im Hintergrund halblaut geföhrte Gespräche störten oft, 
wurden aber selten moniert. Nach Vortragen der Lage gab Hitler 
seine Entschliisse för den nächsten Tag bekannt. Meist hatte er sie auf 
Grund der Orientierung durch seine militärischen Adjutanten und 
nach Riicksprache mit Bormann und den Männern seiner engsten 
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Umgebung schon vorher gefasst. Gelegentlich e11tstand, wenn sich das 
Lagebild im Laufe des Tages geändert hatte, ein wenig gestrafftes 
Palaver, das meist doch mit einer Bestätigung des vorher gefassten 
Entschlusses endete. 

Als ich am 25.3. zum ersten Mal mit General Krebs in die Reichs
kanzlei fuhr, empfand ich es bitter, dass ich beim Betreten des Bun
kers nicht nur meine Pistole abgeben musste, sondern mich auch 
einem zwar korrekt und höflich durchgefiihrten, aber mir unwi.irdig 
erscheinenden Abtasten meiner Uniform und einer Untersuchung 
meiner Aktentasche zu unterziehen hatte - einer Vorsichtsmass
nahme, die nach dem Attentat vom 20.7.1944 verständlich er
scheinen mochte und deutlich zeigte, wie geladen von Misstrauen 
die Atmosphäre in der Umgebung Hitler's war. Diese Atmosphäre 
zu schildern, vermag ich kaum. Ich wurde durch dieses Fluidum von 
Servilität, Nervosität und Verlogenheit angewidert. Nichts war dort 
echt ausser der Angst, einer Angst in allen Schattierungen - von der 
Furcht, das Missfallen Hitler's hervorzurufen, bis zur nackten 
Lebensangst in Erwartung des bevorstehenden Endes. Es war er
schi.itternd zu sehen, wie man in der höchsten Fi.ihrung Rat- und Hil
flosigkeit durch Vorgaukeln eines völlig verzerrten Bildes zu i.iber
ti.inchen versuchte. Es war bedriickend zu erkennen, mit welcher 
Gleichgiiltigkeit routinemässig iiber das Schicksal von Menschen 
gewiirfelt wurde. Von Verantwortung wurde nicht gesprochen. Mir 
stellte sich täglich von Neuem der Vergleich mit der Pflichttreue und 
Opferbereitschaft, die seit Jahren die kämpfende Truppe, die Front
stäbe und auch die Bevölkerung in der Heimat gezeigt hatten, auch 
in schwierigsten Situationen schier Unmögliches leistend, das Leben 
und das eigene Schicksal der Verantwortung för das Ganze unter
ordnend. Wer dachte hier im Fiihrerbunker an Verantwortung? 

Hitler 

Der "Fi.ihrer" war körperlich ein Wrack. Er schleppte sich miihsam 
und schwerfällig, den Oberkörper vorwärts werfend und die Beine 
nachziehend, von seinem \Vohnraum in den Lageraum. Ihm schien 
das Gleichgewichsgefiihl zu fehlen, die rechte Hand zitterte ständig. 
Die Augen waren blutunterlaufen. Obgleich alle fiir ihn bestimmten 
Schriftstiicke mit besonders grossen Buchstaben geschrieben waren, 
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konnte er sie nur mit einer scharfen Brille lesen. Aus den Mund
winkeln troff häufig der Speichel - ein Bild des Jammers und des 
Grausens. 

Geistig war Hitler, verglichen mit seinem körperlichen Verfall, 
noch erstaunlich frisch. Er zeigte zwar gelegentlich Ermiidungser
scheinungen, bewies aber noch häufig sein bewundernswertes Ge
dächtnis, mit dem er vornehmlich, was Zahlen und technische Daten 
anbelangte, seine Umgebung immer wieder verbli.iffte und seinen 
Argumenten schwer widerlegbare Oberzeugungskraft verlieh. 

In frappierendem Gegensatz zu seiner schnellen Auffassungsgabe 
und der geistigen Schärfe, mit der er aus der Vielzahl der ihm vorge
tragenen Meldungen das Wesentliche erkannte, stand seine Unbeweg
lichkeit im Festhalten an dem einmal gesetzten strategischen Ziel. 
Er wich von dem Wege, den er sich vorgezeichnet hatte, nicht einen 
Schritt ab - auch dann nicht, wenn die Voraussetzungen, das Ziel 
jemals zu erreichen, verlorengegangen waren. 

]eder Versuch, ihm die wahre Situation zu schildern und ihm klar
zumachen, dass der Wert der Truppe durch die ungeheuren Verluste 
und die un vollkommene Ausbildung des Ersatzes in ständigem Sinken 
war, dass weder personell noch materiell Reserven vorhanden waren 
- kurz, dass das militärische Ende unmittelbar bevorstand, scheiterte
an seinem Eigensinn. Er hatte sich in dem Netz der Liigen, in dem er
Andere zu fangen jahrelang verstanden hatte, selbst so verstrickt,
dass er ihm nicht mehr entkam. Er war selbst das grösste Opfer seiner
Liigen geworden. Er bildete sich ein, dass längst zerschlagene, aber
nach seiner Weisung immer noch auf der Karte eingetragene Divi
sionen noch kampfkräftige Verbände wären. Er glaubte selbst an die
"Wunderwaffen", weil er an sie glauben wollte. Er war vom Verrat
militärischer Ftihrer und vom schimpflichen Versagen der Truppe
iiberzeugt, weil er an die Oberbeanspruchung der körperlichen und
moralischen Kraft des deutschen Soldaten nicht glauben wollte.
Selbst im April 1945 gaukelte ihm seine dem Willen sklavisch unter
worfene Phantasie noch Rettungsbalken vor, an die er sich festzu
klammern suchte. Er versuchte noch in diesen Tagen seiner Um
gebung klarzumachen - ich zitiere wörtlich - "die Amerikaner und
Engländer wiirden ihn als den Vorkämpfer westlicher Kultur und
Zivilisation gegen die Barbarei des Ostens nicht im Stich lassen"; sie
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wiirden einen Waffenstillstand anbieten, damit er den Kampf gegen 
die Sowjets erfolgreich weiterföhren könne. Als die Nachricht vom 
Tode Roosevelts bekannt wurde, schlug im Fiihrerbunker die Stim
mung fast zur Gewissenheit um, der Krieg mit dem Westen sei nun 
beendet. Aber fast in dem gleichen Atemzug, in dem Hitler die Hoff
nung auf ein Arrangement mit dem Westen aussprach, gab er den 
Befehl, amerikanische Briickenköpfe auf dem Ostufer der Elbe anzu
greifen. 

Während eines nächtlichen Lagevortrags, bei dem ausser mir und 
einer Sekretärin nur der Verbindungsbeamte der Auswärtigen Amts, 
Gesandter Hewel, anwesend war, fragte dieser nach Weisungen. Mit 
leiser Stimme sagte Hitler im Hinausgehen: "Politik? Ich mache 
keine Politik mehr. Sie widert mich an. Wenn ich tot bin, werdet Ihr 
genug Politik machen mi.issen". Er hatte seit Jahren keine Politik 
mehr gemacht. Er hatte alles auf eine Karte gesetzt, die militärische. 
Hatte ihn die Politik vielleicht schon seit Jahren angewidert, weil 
er wusste, welch ki.immerliche Rolle er auf politischem Parkett gegen
iiber Churchill, Roosevelt und Stalin spielen, wie er, ein völlig ver
brauchter Mann, zum Gespött der Welt werden wiirde? Empfan<l 
dieser Hitler das Missverhältnis zwischen dem, was er war, und dem, 
was er sein wollte, so sehr, dass er lieber als der grösste Verbrecher 
aller Zeiten in die Weltgeschichte einzugehen bereit war, als dass man 
womöglich iiber ihn lachte? 

Die Lage Mitte April 1945 

Bis Mitte April hatte sich die Lage an der Ostfront (OKH) w1e 
folgt entwickelt (Skizze 1): 

die seit dem 24.3. beiderseits der Donau geföhrte russische Offen
sive hatte am 13.4. zum Verlust von Wien gefiihrt. Der russische Vor
stoss in die Steiermark gefährdete den durch ständige Angriff e jugo
slavischer Partisanen verzögerten Riickzug der deutschen Truppen 
vom Balkan (Heeresgruppe Siidost). An der Front der Heeresgruppen 
Mitte und Weichsel hatte die Lage sich nicht wesentlich geändert. 
Breslau hielt sich zäh gegen weit iiberlegenen Feind. Glogau war 
aufgegeben. Während die deutschen Truppen in Kurland sich wei
terhin erfolgreich behaupten konnten, kapitulierte Königsberg am 
16.4. in völlig hoffnungsloser Lage nach Zerstörung fast der ganzen 
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Stadt. Die letzten deutschen Kräfte bei Pillau, auf der Frischen 
Nehrung, in der Weichselniederung und auf Hela kämpften unter 
dem Oberbefehl von General v. Saucken verbissen um jeden Fussbreit 
Boden. 

Als nach dem Fall von Königsberg die Masse der dort eingesetzten 
russischen Artillerie im Antransport auf die Oder erkannt wurde, 
rechnete man im Fi.ihrerhauptquartier täglich mit der Wiederauf
nahme der russischen Angriff e. Dber den voraussichtlichen Schwer
punkt und das Ziel dieses Angriffs gingen die Ansichten auseinander. 
Im Generalstab des Heeres hatte man den Eindruck, dass die in Ost
preussen freigewordene 2. weissrussische Front (Heeresgruppe) an 
der Oder nördlich Schwedt eingeschoben war, und war fest i.iber
zeugt, dass die Russen den Hauptstoss nunmehr mit 3 "Fronten" auf 
Berlin fiihren wi.irden. Hitler vertrat demgegeni.iber die Auffassung, 
der Hauptstoss wi.irde i.iber die Neisse nach Si.idwesten und in Rich
tung Prag fi.ihren, um bei gleichzeitigem Angriff von Wien nach 
Westen die im österreichisch-mährisch-schlesischen Raum kämp
fenden starken deutschen Verbände einzukesseln. Hitler befahl daher 
entgegen dem Vorschlag von General Krebs, dass der grösste Teil 
der wenigen noch beweglichen Panzerverbände der Heeresgruppe 
Mitte zugefiihrt wi.irde, während die Heeresgruppe Weichsel mit 
der Zufi.ihrung von etwa 30.000 "ungelernten" Infanteristen (Ma
rine, Luftwaffe, Arbeitsdienst) olme ausreichende Bewaffmmg und 
ohne Fi.ihrungsstäbe abgespeist wurde. Hier verliess Hitler seine so 
oft gepriesene "seherische" Gabe - wohl unter dem Einfluss des 
Feldmarschall Schörner, der bei einem persönlichen Besuch im 
Bunker sein Ansehen bei Hitler benutzte, um seine eigene Front 
stark zu machen. 

Im Westen (OKW) hatten die Briten am 24.3. den Rhein bei 
Wesel i.iberschritten, die deutschen Verbände in Holland abge
schnitten und stiessen auf Bremen und die untere Elbe vor. Während 
die Amerikaner beiderseits des Harzes auf die mittlere Elbe vor
drangen, brach der Widerstand der im Ruhrkessel eingeschlossenen 
5. und 15. Armee unter Feldmarschall Model zusammen.

In Silddeutschland stiessen die Amerikaner durch Thi.iringen und
Franken nach Sachsen und gegen die Tschechoslovakei vor, um mit 
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den Russen Verbindung aufzunehmen und ein Ausweichen deutscher 
Verbände aus der Tschechoslovakei in die vermutete "Alpenfestung" 
zu verhindern, gegen die sich amerikanische und französische Divi
sionen von Franken und vom Oberrhein her wandten. Diese "Alpen
festung" stand nur auf dem Papier. Praktisch war nichts fiir ihren 
Ausbau vorbereitet. Sie war ein Wunschtramn nationalsozialistischer 
Funktionäre und ein Albtraum unserer westlichen Gegner. 

In Italien rannten die Allierten gegen die immer schwächer wer
denden deutschen Linien an, der entscheidende Durchbrauch zeich
nete sich ab. 

Dass sich noch deutsche Stiitzpunkte auf den Kanalinseln und an 
der französische Westkiiste hielten, war ohne jede Bedeutung. Umso 
entscheidender waren aber die Folgen der pausenlos durchgefiihrten 
Angriffe der alliierten Luftwaffe auf das von Tag zu Tag kleiner 
werdende "Hinterland" zwischen den Fronten. Die Energiequellen 
fielen weitgehend aus., das Verkehrswesen kam fast völlig zum 
Erliegen, die wirtschaftliche Situation war hoffnungslos. Die Be
völkerung litt bitterste Not. Millionen von Menschen hatten Haus 
und Hof verlassen mi.issen und waren auf der Flucht. 

Der Angriff auf Berlin 

(Skizze 2) 

Er begann am 16. April. 
Die Russen griffen nach einer gewaltigen Artillerievorbereitung 

die Front der 9. Armee zwischen dem rechten Pli.igel und Ebers
walde und die ihr rechts benachbarte 4. Panzerarmee zwischen 
Muskau und Guben an. Unter Aufbieten der letzten Kräfte, mit der 
letzten Munition, mit dem letzten Betriebstoff im Tank verteidigte 
sich die völlig ausgelaugte, iibermi.idete, von Stunde zu Stunde durch 
blutige Verluste unter der Wirkung der feindlichen Artillerie und 
ununterbrochener Jagdbomberangriffe zusammenschmelzende Trup
pe mit zäher Erbitterung. 

Gegeni.iber der 9. Armee gelang es den Russen in breiter Front 
die Oder zu iiberschreiten und den Höhenrand westlich des Oder
bruchs zu nehmen; aber die deutschen Divisionen konnten noch bis 
zum Abend des 18.4. notdi.irftig eine durchlaufende Front halten. 
Dann aber war es mit der Kraft der Verteidiger am Ende. Am 
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Nordfliigel der Armee weiteten die Russen bei Wriezen einen tiefen 
Einbruch zum Durchbruch aus. 

Bei der 4. Panzerarmee riss die Front siidlich Guben schon am 1. 
Angriffstag auf. So zeichnete sich fiir die 9. Armee am 19.4. deutlich 
die Gefahr einer beiderseitigen Umfassung ab: der beim rechten 
Nachbarn durchgebrochene Feind stiess nur mit Teilen nach Si.iden 
und Westen weiter; mit der Masse drehte er nach Nordwesten in 
Richtung auf Berlin und die Havel westlich der Hauptstadt ein. 
Der bei Wriezen am Nordfliigel der 9. Armee durchgebrochene: 
:Feind setzte seinen Angriff in westlicher Richtung fort. Zudem ·. 
brachen die Russen beiderseits der Bahn Kiistrin -' Berlin dutch. 
Nur milhsam gelang es

> 
in der Linie Fiirstenwalde

> 
Strausberg, Bernau 

den Feind voriibergehend zum Stehen zu bringen. 
Obgleich es unmöglich war, noch ostwärts Berlin eine geschlosse

ne Front zu bilden, verhinderte Hitler durch persönliches Eingreifen 
die Bemilhungen Heinrici's, des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe, 
die 9. Armee durch Zuriicknahme der Umklammerung zu entziehen 
und durch Wiederherstellen der Verbindung zu der bis jetzt noch 
nicht angegriffenen 3. Panzerarmee sich ein Mindestmass an 
Manövrierfähigkeit zu schaffen. Im Fiihrerbunker wollte man an die 
Aussichtslosigkeit der Situation nicht glauben. Hitler erwartete von 
der 9. Armee, dass sie nicht nur ostwärts Berlin hielte, sondern auch 
noch durch einen Angriff nach Si.iden die sich ständig ausweitende 
Li.icke bei der 4. Panzerarmee schlösse. 

Erst jetzt wurde der fiir die Verteidigung von Berlin eingesetzte 
Kampfkommendant dem Generaloberst Heinrici unterstellt. Bis 
dahin waren weder er noch General Busse iiber die fiir die Verteidi
gung der Reichshauptstadt vorgesehenen Massnahmen orientiert wor
den. Mag der Grund hierfiir darin zu suchen sein, dass Hitler aus 
psychologischen oder propagandistischen Grunden die gefährderte 
Situation Berlins nicht zugeben oder Göbbels als dem Reichsverteidi
gungskommissar fiir Berlin die Unterstellung unter einen General 
nicht zumuten wollte - auf jeden Fall war es ein unverzeihlicher 
Fehler, dass ein Armeeoberbefehlshaber im Zentrum seines Verteidi
gungsabschnitts, in dem das gesamte rilckwärtige Strassennetz zusam
menlief, nichts zu sagen hatte. 

Innerhalb der nächsten 48 Stunden verschärf te sich die Lage zuse-
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hends. Starke russische Panzerkräfte wurden von Si.iden auf und 
westlich der Breslauer Autobahn in Richtung Berlin herangeföhrt. 
Ihnen entgegengeworfene schnell zusammengeraff te Einheiten kaum 
ausgebildeter junger Soldaten und vom Schiessplatz Kummersdorf 
herangefi.ihrte Beute- und Lehrpanzer vermochten bei Baruth nur 
schwachen Widerstand zu leisten. Der Weg nach Berlin stand den 
Russen off en. 

Am 21.4. trat auch die aus Ostpreussen herangeföhrte russische 
H�eresgruppe an der unteren Oder gegen die 3. Panzerarmee an. 
Wenn es ihr auch zunächst nicht gliickte, die deutsche Front auf
zureissen, so band sie doch alle Kräfte der 3. Panzerarmee und ver
hinderte Hitler's Plan, eine zum Schutz der Siidflanke dieser Armee 
bei Oranienburg unter dem SS-Obergruppenföhrer Steiner aus 
Alarmeinheiten, örtlichen Reserven und Versprengten gebildete 
Kampfgruppe durch Zufilhrung weiterer Kräfte zu verstärken und 
nach Si.iden gegen den nördlich Berlin nach Westen vorgehenden 
Feind anzusetzen, um die Verbindung mit Berlin wiederherzustellen. 

Da mit einer baldigen Unterbrechung der Verbindung nach Siid
deutschland zu rechnen war, hatte Hitler am Vortage angeordnet, 
dass alle nicht in Berlin benötigten Partei- und Regierungsstellen 
nach Bayern verlegt wiirden. Fiir den Fall, dass keine Landver
bindung mehr zu den noch in Siiddeutschland, Italien, Österreich 
und in der Tschechoslovakei kämpfenden deutschen Truppen be
stand, hatte Hitler schon Mitte April die Bildung von zwei getrenn
ten Fiihrungsstäben angeordnet, von denen der nördliche durch 
Grossadmiral Dönitz, der siidliche durch Generalfeldmarschall Kes-' 
selring gefiihrt werden sollte. Zur Vorbereitung waren Teile des 
OKW und OKH bereits nach Bayern in Marsch gesetzt worden. 
Dönitz, der sich in der Nacht zum 22.4. nach Plön begab, hatte fur 
die Durchföhrung der Fiihrungsaufgaben einen Stab unter General 
Kinzel erhalten. 

Um nicht von den iiber Baruth nach Norden vorstossenden russi
schen Panzern i.iberrollt zu werden, wurden die nicht nach Bayern 
entsandten Teile des OKH von Zossen nach Potsdam verlegt. 

Am 22.4. schien Hitler die aussichtslose Lage zu erkennen. Die 9. 
Armee wehrte sich verzweifelt gegen den von Siiden, Osten und 
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Norden angreifenden Feind. Ein Entlastungsstoss auf Berlin war 
von ihr ebenso wenig zu erwarten wie von der Gruppe Steiner. An 
der Lagebesprechung am Nachmittag im Fi.ihrerbunker nahm ich 
nicht teil. Wie ich durch die aus Berlin zuriickkehrenden Begleiter 
von Krebs hörte, hat Hitler an diesem Nachmittag erstmalig zugege
ben, dass der Krieg verloren sei. Dass er dabei in unbeherrschten 
Zornausbriichen die "verräterischen Generale" und das "wi.irdelose 
Volk" als Schuldige hinstellte, war nicht iiberraschend. Hitler zog 
aber nicht die Konsequenz aus der Erkenntnis, nichts mehr retten zu 
lönnen. Er entschloss sich, den Kampf um Berlin fortzusetzen. Dazu 
traf er zwei Massnahmen: 

er befahl der 12. Armee (General der Panzertruppe Wenck), 
die sich aus Divisionen kurzfristig ausgebildeter junger Soldaten zu
sammensetzte, ihre Aufstellung z.T. noch garnicht abgeschlossen 
hatte und bisher an der Elbe zwischen Magdeburg und Wittenberg 
gegen die Amerikaner eingesetzt war, nunmehr nach Nordosten gegen 
die Berlin si.idlich umfassenden Russen anzugreif en. 

er genehmigte der 9. Armee, sich nach Westen freizukämpfen, 
um sich mit der 12. Armee zu vereinigen und mit ihr zusammen den 
Feind siidlich Berlin anzugreifen. 

Mit der Fi.ihrung der Entlastungsangriffe wurden Keitel und Jodl 
beauftragt, während Krebs bei Hitler im Bunker bleiben sollte. 

Am 23.4. näherten sich die nördlich Berlin nach Westen vor
stossenden Russen der Havel oberhalb Spandau. Angriffe der von 
Si.iden auf Berlin und die Havel bei Potsdam vorgehenden russischen 
Kräfte wurden beiderseits Teltow mi.ihsam abgefangen. Die Russen 
erreichten die östlichen und nördiichen Vororte Berlins. 

Gegen 15 Uhr fuhr ich zur letzten Lagebesprechung nach Berlin. 
Die Strassen waren leer. Vor einigen Lebensmittelgeschäften standen 
Schlangen von Menschen, die versuchten, sich fiir die bevorstehende 
Zeit der Belagerung notdtirftig mit Lebensmitteln zu versorgen. Vom 
Osten Berlins her erklang Kampflärm. Im Garten der Reichskanzlei 
lag heftigeres Artilleriefeuer. 

Im Bunker selbst herrschte der Eindruck völliger Auflösung. Ich 
vermisste die Wi.irde, die gerade in dieser Situation am Platz gewesen 
wäre. Am ruhigsten und gefasstesten erschienen mir die im Bunker 
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befindlichen Frauen. Zu den Sekretärinnen, dem Hauspersonal und 
Eva Braun, die ich jetzt zum ersten Mal sah, hatte sich Frau Göbbels 
mit ihren Kindern gesellt. Liebenswilrdig und freundlich gaben sie 
manchem Mann ein beschämendes Vorbild. 

Die Lagebesprechung war kurz. Ich erhielt den Befehl, mit der 
Fiihrungsgruppe des Generalstabs noch abends in den Raum östlich 
Rheinsberg abzumarschieren und mich dort dem Wehrmachtfilhr
ungsstab zu unterstellen. Dann entliess mich Hitler. Einen seeli
schen Eindruck hinterliess der Abschied nicht. 

Auf dem Marsch nach Rheinsberg ilberholten wir nicht abreissende 
Kolonnen von Fliichtlingen, die zu Fuss, auf Fahrrädern, mit Kinder
wagen und auf Pferdefahrzeugen das Nötigste an ihrer Habe mit sich 
filhrend dem Granen des Kampfes um ihre Stadt zu entfliehen ver
suchten. Unter ihnen befanden sich Trecks, die schon von Ober
·schlesien her auf der Flucht waren.

OKW und OKH vereint 

Am späten Vormittag des 24.4. erreichten wir das Marschziel: die 
Försterei Menz ostwärts Rheinsberg, ein als Gefechtsstand filr einen 
Fiihrungsstab nachrichtentechnisch gut vorbereitetes Barackenlager. 
Im Laufe des Tages wurde ich zu Generaloberst Jodl in das nahe 
gelegene Forstamt Neu-Roofen befohlen. Er besprach mit mir die 
Eingliederung der Fiihnmgsgruppe des Generalstabs des Heeres in 
den Wehrmachtfiihnmgsstab. Es sollte eine "Fiihrungsgruppe Heer 
im OKW" gebildet werden, die Jodl unmittelbar unterstehen und 
deren Fiihrung ich iibernehmen sollte. 

Jodl gehörte nicht zu den Menschen, die bei Hitler "gekrochen" 
hatten. Er sagte offen u�d oft in harten Worten seine Meinung. Aber 
das, was er sagte, war bei Hitler nicht angekommen. Jodl hatte sich 
meines Erachtens iiber die tatsächliche Lage keinen Illusionen hin
gegeben. Er sah die Dinge nUchtern und klar. Er gab dem auch un
missverständlich Ausdruck, oft in einer fast zynischen Art, in der 
er garnicht zu verhehlen sich bemiihte, dass er sich hinsichtlich seines 
operativen Könnens Hitler iiberlegen filhlte. Hitler hatte ihn trotz
dem gehalten, weil er wusste, dass Jodl gehorchte. 

Am 24.4. abends wurde eine Lagebesprechung bei Jodl abgehalten. 
An ihr nahm auch Keitel teil, der - im Glauben, durch sein Erschei-
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nen die Stimmung der Truppe positiv beeinflussen zu können - die 
Divisionen der 12. Armee besucht hatte und i.iber seine Eindri.icke 
berichtete. Die Quintessenz seiner Ausfiihnmgen war die Behauptung, 
die Truppe wäre nicht nur kampfwillig, sondern auch noch kampf
fähig, die Ri.ickschläge seien mehr auf die Mutlosigkeit und den 
fehlenden Willen der höheren und mittleren Fi.ihrung zuri.ickzu
fiihren. Keitel bewies mit diesem Urteil, dass er garkein Verständnis 
fi.ir die Truppe hatte. Die psychischen Veränderungen, die der 
deutsche Soldat in den letzten 12 Jahren durchgemacht hatte, waren 
ihm entgangen. Er verglich nur mit den Tagen des Zusammenbruchs 
1918, als jeder Soldat, der nicht mehr mitmachen wollte, sich eine 
rote Kokarde an die Miitze steckte und die Ausfiihrung von Befehlen 
verweigerte. Er wusste nicht, dass der Soldat des Dritten Reiches 
auch dann, wenn er innerlich fertig war, die äussere Form wahrte. 
Keitel hatte sich durch zackige Ehrenbezeigungen "getiirmter" Grup
pen und Geschiitzbedienungen täuschen lassen. Er glaubte, wenn er 
sie hin ter der Front traf, ihren Meldungen, sie seien auf Bef ehl 
zurikkgegangen, und beschuldigte nun ihre Vorgesetzten der Feig
heit. Da ich von mehreren Truppenkommendeuren fernmiindlich 
darauf aufmerksam gemacht wurde, das Auftreten Keitel's in "Sa
lonuniform" mit Marschallstab wirke sich auf die abgekämpfte, sich 
nur mit letzter Kraft wehrende Truppe ungiinstig aus, fiihlte ich 
mich verpflichtet, dies Jodl unter vier Augen zu melden. Die Folge 
dieser Meldung war, dass ich in meiner Funktion als Chef der 
"Fiihrungsgruppe Heer in OKW" praktisch kaum in Erscheinung zu 
treten brauchte. 

Am 25.4. abends wurde ich von Jodl zu Dönitz nach Plön ge
schickt, um ihn iiber die Lage zu orientieren. Ich traf am 26.4. friih 
in Plön ein und trug vor: 

Lage um Berlin: Russen von Siiden bis siidostwärts Brandenburg, 
si.idlich Potsdam, si.idliche Berliner Vororte vorgedrungen. Strassen
kämfe in Berlin-Ost und -Nord. Dort unter Fiihrung General der 
Artillerie Weidling nur versprengte Einheiten der 9. Armee, Volks
sturm, Hitlerjugend, in letzter Minute nach Berlin hineingebrachte 
Marinesoldaten, Flakkampftruppen. Nördlich Berlin Russen iiber 
Nauen nach Westen und bis zur Havel westlich Potsdam vorge-

121 



stossen. Potsdam eingeschlossen. 
Fi.ir Entsatz vorgesehene Kräfte: 
Reste 9. Armee von allen Seiten angegriffen in hartem Abwehr

kampf si.idlich Königswusterhausen. 
12. Armee im Bereitstellungsraum Niemegk, Belzig so stark von

Siiden angegriff en, dass zur Verteidigung iibergegangen. 
Gruppe Steiner nicht angetreten, da selbst angegriff en. 
Improvisiertes Korps Holste, das beiderseits Strasse Hamburg, Ber

lin angreifen sollte, selbst im Abwehrkampf am Rhinbruch. 
Bei 3. Panzerarmee starke russische Briickenköpfe iiber untere 

Oder. 
Im böhmisch-mährischen Raum steht die Front noch ostwärts 

Brilnn und Olmiltz mit Anschluss an Heeresgruppe Mitte iiber 
Riesengebirge bis Görlitz, wo 4. Panzerarmee Ahwehrflanke nörd
lich Dresden aufgebaut hat. 

Amerikaner haben bei Torgau Verbindung mit Russen hergestellt. 
Sie sind in Sachsen an der Freiburger Mulde stehengeblieben. Eigene 
Kräfte in Bayern von Norden iiber die Donau unterhalb Donau
wörth durch Amerikaner, von Westen aus Richtung Ulm von Ameri
kanern und Franzosen angegriffen. 

In Italien iiberschreiten Amerikaner und Engländer in breiter 
Front den Po, nahmen Mantua und Padua, im Angriff auf Verona. 

Engländer haben Elbe zwischen Dannenberg und Harburg erreicht, 
im Angriff auf Bremen. 

Dönitz machte nach Anhören meines Vortrags seinem heftigen 
Unmut gegeniiber Keitel Luft. Er sah in dem jetzt eingetretenen 
Abreissen der Landverbindung zwischen Nord und Si.id den Zeit
punkt fiir gekommen, an dem er als Oberbefehlshaber im Nordraum 
die Fi.ihrung zu iibernehmen hätte. Er fuhr daher selbst in <ler 
folgenden Nacht zu Keitel. Zu einer Obernahme des Befehls im 
Nordraum durch ihn kam es aber noch nicht. 

Am 28. riss die letzte Sprechverbindung in die Reichskanzlei, am 
29.4. die letzte nach Berlin iiberhaupt ab. Von diesem Zeitpunkt ab 
war der einzige Weg der Nachrichteniibermittlung nach Berlin der 
Funkverkehr. Noch in den letzten Gesprächen mit Krebs hatte ich 
den Eindruck, dass man sich im Fi.ihrerbunker immer noch nicht 
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iiber die völlige Aussichtslosigkeit der Gesamtlage klar war oder mit 
einem grandiosen Selbstbetrug sich iiber sie hinwegtäuschte. Man war 
hierin wohl dadurch bestärkt, dass es Teilen der Armee Wenck 
gegliickt war, im Angriff Richtung Berlin bis Ferch vorzudringen und 
die eingeschlossene Besatzung von Potsdam zu befreien. Dann war 
es aber auch hier mit der Kraft am Ende. Die Reste der 9. Armee 
hatten zwar mit Teilen die Strasse Zossen - Baruth nach Westen 
iiberschritten, waren dann aber von starken russischen Kräften ange
griffen und unter dem Eindruck rollender Luftangriffe liegenge
blieben. 

Besonderen Wert hatte Hitler darauf gelegt, dass die unter Steiner 
bei Oranienburg stehende Gruppe (25.Pz.Gren.Div., fast unbeweg
liche Restteile 7.Pz.Div.) nach Siiden auf Berlin anträte. Da Hitler 
dem SS-Obergruppenfi.ihrer nicht mehr traute, sollte der Angriff 
durch General Holste geleitet werden, der wegen unzureichender 
Nachrichtenverbindungen dazu garnicht in der Lage war. Da in
zwischen - am 27. die Russen ihren tiefen Einbruch bei der 3. 
Panzerarmee ostwärts Prenzlau zum Durchbruch ausgeweitet hatten, 
musste Hitler die Gruppe schliesslich Generaloberst Heinrici frei
geben - allerdings unter der Auflage, dass sie nur zu einem Stoss 
in die Siidflanke des durchgebrochenen Feindes eingesetzt wiirde, um 
sofort nach Durchföhrung wieder filr einen Angriff in Richtung 
Berlin zu Verfilgung zu stehen. Reine Illusion! 

Hitler dachte nur an das Schicksal Berlin's, d.h. an sein persön
liches Schicksal. Auf die Entwicklung bei der Heeresgruppe Weichsel 
und damit das Los von Millionen durch Mecklenburg nach Westen 
fliichtender Zivilisten nahm er keine Riickskht. Das aber tat Gene
raloberst Heinrici. Er erkannte mit Recht, dass ein Angriff so 
schwacher Kräfte in die Si.idflanke der Russen nur Teile der durch
gebrochenen Feindkräfte hinden, die Masse aber nicht am Weiter
stoss nach Westen hindern könne. Er filhrte daher den Befehl nicht 
aus und zog die Verbände der Gruppe Oranienburg hinter die Mitte 
seiner Front in der Absicht, sie der russischen Angriffsspitze unter 
Ausnutzung der zahlreichen Seen vorzulegen. Es kam dariiber zu 
einer sehr heftigen, von Seiten Keitel's hässlich und in entwiirdi
gender Form geföhrten Auseinandersetzung zwischen dem auf Hit
ler's Befehl bestehenden Feldmarschall und Heinrici, die am 28.4. 
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Skizze 3. Die letzten Gefechte 
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abends zur Absetzung des Generaloberst und seines Generalstabs
chefs föhrte. Das bestimmte mein Los för die nächsten Tage. 

Bei der Heeresgruppe Weichsel 
(Skizze 3) 

Der Oberbefehlshaber der 3. Panzerarmee, General v. Manteuffel, 
weigerte sich, die Nachfolge Heinrici's zu libernehmen. Die Heeres
gruppe war also filhrungslos. So wurde Generaloberst Student, bis 
dahin an der Westfront, zum Oberbefehlshaber ernannt. Bis zu 
seinem Eintreffen libernahm General der Infanterie v. Tippelskirch 
vorlibergehend die Heeresgruppe. Er erbat sich mich als General
stabschef, Als wir am 29.4. von Heinrici die Fiihrung libernahmen, 
erfuhren wir, dass es nicht mehr gelungen sei, das bei Prenzlau 
geschlagehe, Loch zu stopfen. Die von Oranienburg nach Norden 
dirigierten Divisionsgruppen waren infolge Betriebstoffmangels und 
ständiger Luftangriffe nur langsam vorangekommen und hatten nicht 
verhindern können, dass die Russen die Seenenge von Neubranden
burg durchstiessen. Es war eindeutig erkennbar, dass die Russen in 
wenigen Tagen die Elbe erreichen wiirden. Im Rlicken der Heeres
gruppe hatten die Engländer bei Lauenburg die Elbe iiberschritten. 
Ober die 9. Armee war nichts bekannt, iiber die 12. Armee wenig. 
Es wurde daher beschlossen, dass ich am nächsten Tage nach Rhinow 
fahren sollte, um mich dort auf dem Gefechtsstand des Korps Holste 
mit General Wenck zu treffen. Wenck, der noch während der Nacht 
der Heeresgruppe unterstellt war, orientierte mich darliber, dass sein 
Angriff in Richtung Berlin endgliltig festgefahren sei. Wir stimmten 
darin liberein, dass die grösste Gefahr för die 3. Panzerarmee dann 
entstiinde, wenn es den Russen gelänge, entlang der Strasse nach 
Hamburg vorzustossen, damit in die tiefe Flanke und den Rilcken 
der Armee zu gelangen und sie mit Hunderttausenden von Fliicht
lingen noch ostwärts der Elbe einzuschliessen. Wenck sollte daher das 
vor Potsdam liegengebliebene Korps zum Angriff iiber die untere 
Havel nach Norden und zur Verbindungaufnahme mit Holste bereit
stellen. 

Als ich spät abends auf dem Gefechtsstand der Heeresgruppe in 
Giistrow eintraf, erfuhr ich, dass die Russen in Malchin eingedrungen 
seien. Ein Auseinanderfallen der Armee in einzelne, sich den Weg 
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zur Elbe freikämpfende Gruppen schien unmittelbar bevorzustehen. 

Am 1.5. musste der Gefechtsstand der Heeresgruppe in den Raum 
westlich Schwerin zurilckverlegt werden. Ich fohr zunächst zur 3. 
Panzerarmee. Auf der Fahrt dorthin gewann ich den Eindruck 
zunehmender Auflösung. Manteuffel berichtete mir, dass mit einem 
ernstlichen Widerstand durch die völlig verbrauchte Truppe nicht 
mehr gerechnet werden könne. Der Auftrag, noch einige Tage einen 
Briickenkopf ostwärts der Elbe zu halten, sei undurchfiihrbar. Er 
beauftragte mich, dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe zu mel

den, er behielte sich unmittelbare Schritte zu Waffenstillstandsvor
bereitungen mit den Engländern vor, um den Rucken freizube

kommen und sich in fli.issiger Bewegung nach dem Westen absetzen 
zu können. 

Auf dem Gefechtsstand der Heeresgruppe traf ich bereits den 
neuen Oberbefehlshaber, Generaloberst Student, an. Er hatte von der 
Gesamtlage ein völlig falsches Bild. Es beruhte auf einer Orientie
rung, die er durch das OKW bekommen hatte, wo man an der 
Fiktion festhielt, noch längere Zeit den Kampf ostwärts der Elbe 
fortsetzen zu können, zumal dort die Hoffnung noch nicht ganz 
erloschen schien, der Westen wiirde mit uns in letzter Minute einen 
Sonderwaffenstillstand schliessen. Student gab sehr deutlich seinem 
Unwillen i.iber meine negative Lagebeurteilung Ausdruck. Das 
änderte sich erst, als abends durch den Rundfunk die Nachricht von 
Hitler's Tod bekanntgegeben wurde. 

Den letzten Abendmeldungen war zu entnehmen, dass die Russen 
das Korps Holste und die Verbindung zwischen ihm und den anderen 
Verbänden Wenck's getrennt hatten. Die Lage um Havelberg war 
undurchsichtig. In Mecklenburg waren die eigenen Verbände in 
fliissigem Ausweichen nach Westen. Wir hofften, am nächsten Tage 
beiderseits Schwerin unter Ausnutzen der Seenkette noch einmal eine 
Front herstellen zu können. 

Am nächsten Morgen - 2.5. - wurde ich von Wenck angerufen, 
der mir die uns von einer schweren Sorge befreiende Meldung 
durchgab, dass General Busse sich mit Teilen der 9. Armee den 
Durchbruch nach Westen erkämpft habe. Wenck hatte den Befehl, 
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mit seiner Armee nach Norden durchzubrechen, nicht ausgeföhrt, 
weil er glaubte, alles tun zu milssen, um Busse den Ausbruch zu 
erleichtern. Sein Entschluss war durch den Erfolg gekrönt. Unmittel
bar nach diesem Gespräch stellten wir fest, dass dicht an unserem 
Gefechtsstand vorbei zahlreiche Panzer von Westen in Richtung 
Schwerin fuhren. Wir holten tief Atem: die Gefahr, dass unsere 
Divisionen noch vor Erreichen der Elbe von den Russen vernichtet 
oder eingeschlossen wilrden, schien behoben. Wenn jetzt ameri
kanische oder englische Verbände bis an die Schweriner Seenenge 
vorstiessen, so i.iberschritten sie die uns aus einer erbeuteten eng
lischen Denkschrift "Eclipse" bekannte, zwischen den Alliierten fest
gelegte pemarkationslinie am Lauenburger Kanal. Wir glaubten 
darin ein Zeichen dafi.ir sehen zu können, dass auch bei unseren west
lichen Gegnern ein Interesse daran bestände, deutsche Menschen vor 
der Vernichtung durch die Sowjets zu retten. Erst später erfuhren 
wir, dass es sich hier um eine eigenmächtige Massnahme Montgo
mery's gehandelt hatte. 

Wir mussten jetzt jeden Augenblick damit rechnen, ausgehoben zu 
werden. Der Oberbefehlshaber und ich machten daher den Versuch, 
den Flugplatz in Travemiinde zu erreichen, um von dort zu Wenck 
zu fliegen. In zwei Kilbelwagen logen wir uns quer durch einen nach 
Osten marschierenden amerikanischen Panzerverband durch. Den 
Oberbefehlshaber verlor ich dann aus den Augen. Mir gelang es, 
nach Travemiinde zu kommen, wo ich aber keine Maschine mehr 
vorfand. Ich fuhr daher mit der letzten Fähre vor Eintreffen der 
Engländer iiber die Trave und dann die Nacht hindurch iiber Kiel 
nach Flensburg-Miirwik, um mich bei Grossadmiral Dönitz zu 
melden. 

Dönitz 

Hitler hatte in seinem Testament Dönitz das Amt des Reichspräsi
denten iibertragen. Das kam nicht völlig iiberraschend. Göring, der 
etwas voreilig schon am 23.4. geglaubt hatte, das Erbe Hitler's 
antreten zu können, war auf Befehl Hitler's festgenommen. Himmler 
galt nach Bekanntwerden seines Friedensangebots iiber Graf Folke 
Bernadotte bei Hitler als Verräter. Göbbels und Bormann waren mit 
Hitler zusammen in Berlin eingeschlossen. Nur von einem Soldaten 
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konnte man erwarten, dass er auch im Zusammenbruch noch Auto
rität besässe. 

Ich hatte Dönitz erst bei den Lagebesprechungen kennengelernt. 
Sein Verhalten im Fiihrerbunker stach von dem der Meisten ab. Er 
war stets wi.irdig, besonnen und bestimmt; er vertrat seine Ansicht, 
auch wenn sie von der Hitler's abwich, ihm gegeni.iber mit Takt, aber 
energisch und sicher und kämpfte um sie. Das Vertrauen, das Hitler 
ihm entgegenbrachte, befähigte ihn sogar gelegentlich zu deutlichem 
Tadel an dessen Massnahmen. Ich war von seiner Persönlichkeit 
stark beeindruckt. Schon bei meinem Lagevortrag in Plön am 26.4. 
hatte Dönitz erkennen lassen, dass er die Fortsetzung des Kampfes 
um Berlin ablehnte und als einzige Aufgabe der gegen den Osten 
kämpfenden Verbände ansah, in einer möglichst zusammenhängenden 
Front so lange hinhaltenden Widerstand zu leisten, bis die Masse der 
vor den Russen fliehenden Bevölkerung die Elbe nach Westen. i.iber
schritten habe. 

Zu dem Zeitpunkt, als Dönitz die schwere Bi.irde der Fi.ihrung 
i.ibertrage wurde, war die Lage folgende: 

die gegen den Westen eingesetzten Verbände waren zum 
grossen Teil schon in Gefangenschaft geraten oder in völliger Auf
lösung; nur Teile Hollands, Ostfriesland, Schleswig-Holstein, Däne
mark, Norwegen und einige Häfen am Kanal und Atlantik waren 
noch in deutscher Hand. In Italien hatte Generaloberst v. Vieting
hoff am 29.4. einen Waffenstillstand abgeschlossen, der am 2.5. in 
Kraft trat. 

- die Heeresgruppen Siid (Rendulic) und Mitte (Schörner) hielten
im österreichisch-mährisch-schlesischen Raum noch eine zusammen
hängende Front gegen die Russen. Die Heeresgruppe Siidost (Löhr) 
hatte im Ri.ickzug aus Jugoslavien mit den Anfängen Kärnten und 
die Steiermark erreicht. Die Verbände der Heeresgruppe Weichsel 
kämpften noch verzweifelt ostwärts der Elbe. In Berlin wurde 
immer noch Widerstand geleistet (bis 3.5.). Die Heeresgruppe Kur
land hielt ihre Stellung. Reste der 2. Armee kämpften noch auf der 
Frischen Nehrung und auf Hela. 

- die deutsche Luftwaffe war völlig zerschlagen.
In seiner Rundfunkrede am 1.5. abends betonte Dönitz, dass er als

seine erste Auf gabe ansähe, deutsche Menschen vor der Vernichtung 
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durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Dement
sprechend befahl er, dass alle gegen die Russen eingesetzten deutschen 
Truppen den Kampf vorläufig fortsetzen sollten. Die Heeresgruppe 
Kurland und die Armee in Ostpreussen wurden angewiesen, so viele 
Menschen wie möglich nach Dänemark und Schleswig-Holstein iiber 
See abzutransportieren. Fiir die Durchfiihrung sollte die Kriegs
marine an Transportmitteln alles zur Verfiigung stellen, was zu
sammenzukratzen war. Um hierfiir und för das Ausweichen der 
Fliichtlinge i.iber die Elbe Zeit zu gewinnen, strebte Dönitz eine 
sofortige Teilkapitulation mit dem Westen an. Am Abend des 2.5. 
entsandte er den Generaladmiral v. Friedeburg zu Feldmarschall 
Montgomery, um mit ihm hieriiber zu verhandeln. Am 4.5. ermäch
tigte er K.esselring, mit General Eisenhower iiber die Kapitulation der 
im Si.idraum gegen die Amerikaner eingesetzte Truppen zu sprechen. 
Die Zerstörung von Verkehrsanlagen wurde verboten, ebenso jede 
Tätigkeit einer vorbereiteten Untergrundorganisation (Wehrwolf). 
Die U-Boote erhielten die Weisung, jede Kampfhandlung emzu
stellen und in die Heimathäfen zuri.ickzukehren. 

Die Enclave M urwik 

Im Laufe des 3.5. hatte Dönitz in Mi.irwik die Militärbefehlshaber 
und zivilen Reichskommissare der noch besetzten Gebiete gesprochen, 
um sich ein Bild i.iber die Lage in der Tschechoslovakei, Norwegen, 
Dänemark und Holland geben zu lassen. Anregungen, diese Länder 
noch als "Faustpfand" so lange wie möglich zu halten oder gar von 
ihnen aus den Kampf fortzusetzen, lehnte Dönitz scharf ab. Er 
suchte nach Mitteln, möglichst reibungslos die Verwaltung dieser 
Länder den zuständigen Organen zu i.ibergeben. 

Als ich mich am 3.5. abends bei Jodl meldete, forderte er mich in 
Gegenwart K.eitels auf, meine Auffassung dari.iber zu sa gen, ob das 
OK.W in dieser Situation zweckmässiger nach Prag oder Berchtes
gaden fliegen solle, um von dort aus die weiteren Operationen zu 
leiten. Ich hielt beides för unsinnig. Es war nichts mehr zu fiihren 
und es bestand auch nicht die geringste Aussicht fiir das Gelingen 
einer solchen Verlegung mit den wenigen zur Verfiigung stehenden 
Flugzeugen. Ich fragte daher Jodl etwas boshaft, ob er etwa 
Anzeichen dafiir sähe, dass wir wieder die Luftiiberlegenheit i.iber 
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deutschem Boden besässen. Ich wies darauf hin, dass die Alliierten 
das OKW mit allen Mitteln als operatives Fiihrungsorgan auszu
schalten versuchen wiirden, um jede Verlängerung der Kampf
handlungen zu unterbinden. Anderseits sei es durchaus möglich, dass 
sie daran interessiert seien, sich zumindest vorläufig des OKW zu 
bedienen, um eine möglichst reibungslose Kapitulation durchzu
fUhren. Ich schlug daher vor, bei Montgomery zu beantragen, dass 
dem OKW ein begrenzter Raum um Mi.irwik als Territorium zuge
standen wiirde, innehalb desses es Bewegungsfreiheit behielte und die 
ihm durch die Kapitulation erwachsenden Aufgaben durchfiihren 
könne. Der Vorschlag wurde angenommen, zumal er den Vorstell
ungen des Grossadmirals entsprach. Montgomery ging darauf ein, 
wobei er auch die von mir fölschlich verwandte Bezeichnung 
"Enclave" för dieses Sonderterritorium i.ibernahm. Diese "Enclave", 
in der sich ausser einigen Wacheinheiten von Marine und Panzer
grenadieren keine deutschen Truppen befanden, wurde auch nach 
Eintreffen der Engländer in Flensburg von diesen respektiert. Ledig
lich ein zur Besetzung der Nachrichteneinrichtungen in Flensburg 
vorausgesandter englischer Panzerspähtrupp drang in die "Enclave" 
ein, allerdings in friedlicher Absicht. Es war eine Laune der Ge
schichte, dass die erste Berilhrung mit den siegreichen Engländern in 
der Absicht eines britischen Leutnants bestand, seine leeren Sprit
kanister bei uns aufzuföllen. 

Die Respektierung der "Enclave" ermöglichte es Dönitz, noch eine 
beschränkte Zeit Regierungsgeschäfte auszuiiben. Wenn er sich dazu 
entschlossen hatte, ein Kabinett zu bilden, an dessen Spitze der bishe
rige Finanzminister Graf Schwerin v. Krosigk stand, so lag dem nicht 
etwa die Hoffnung zugrunde, er wiirde noch för längere Zeit 
"regieren" können. Ihm kam es lediglich darauf an, durch Beschaff
ung aller noch greifbaren Unterlagen und durch persönliche Unter
richtung von Seiten der bisher amtierenden Fachminister bzw. Staats
sekretäre die Ubergabe an die neuen Machthaber so durchzuföhren, 
dass fiir die Bevölkerung eine Katastrophe vermieden wi.irde. Von 
dem ernsten Willen der Angehörigen dieses "geschäftsfi.ihrenden 
Kabinetts", in der chaotischen Situation das Menschenmögliche zu 
tun, habe ich mich täglich iiberzeugen können. Als besondere Sti.itze 
för Dönitz erwies sich Albert Speer, der schon in den letzten 
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Monaten des Krieges seine Aufgabe darin gesehen hatte, die Voraus
setzungen för die Existenz des deutschen Volkes nach Beendigung 
der Kampfhandhmgen zu erhalten. 

Die Kapitulation 

Der in der Nacht zum 4.5. nach Mi.irwik zuri.ickgekehrte General
admiral v. Friedeburg brachte uns die mit einem Gefi.ihl grosser 
Erleichtenmg aufgenommene Nachricht, dass Montgomery bereit 
sei, auf eine Teilkapitulation der ihm gegeni.iber stehenden deutschen 
Verbände einzugehen. Wenn auch seine Bedingungen schärfer waren, 
als wir erwartet hatten, so stieg doch unsere Hoffnung, grosse Teile 
auch der mit der Front nach Osten kämpfenden Verbände und 
vornehmlich der Fluchtlinge dem Schicksal der russischen Gefangen
schaft entziehen zu können. Auf Friedeburgs Fragen hatte Mont
gomery geantwortet, auf Frauen und Kinder schössen seine Soldaten 
nicht; geschlossene Verbände, die gegen die Sowjets gekämpft hätten, 
wiirde er den Sowjets i.ibergeben; einzelne Soldaten, die sich den Eng
ländern ergäben, wiirden als britischen Kriegsgefangene behandelt. 
Wir verstanden das. Entsprechende Weisungen wurden sofort an die 
unterstellten Verbände gegeben. Besonders dankbar waren wir, dass 
trotz der geforderten Kapitulation der Flotte die Engländer den 
Abtransport aus Ostpreussen und Kurland nicht verhinderten. 

Am 4.5, abends unterschrieb Friedeburg in Liineburg die Teilkapi
tulation för den Nordraum. Sie trat am 5.5. 8 Uhr in Kraft. Ein Ver
such, durch den von Montgomery aus zu Eisenhower geschickten 
Friedeburg auch mit den Amerikanern eine Teilkapitulation zu 
erreichen, scheiterte ebenso wie gleichgerichtete Bemi.ihungen Kessel
rings. Eisenhower verlangte die gleichzeitige Kapitulation auch ge
geniiber den Russen; alle Bewegungen, also auch das Absetzen der 
gegen den Osten kämpfenden deutschen Verbände in den Bereich der 
Westalliierten, hätten zu unterbleiben. Daraufhin entsandte Dönitz 
am 6.5. Jodl nach Reims, um den Versuch zu machen, Eisenhower 
umzustimmen. Jodl hatte keinen Erfolg. Eisenhower forderte die 
sofortige Kapitulation an allen Fronten und drohte, andernfalls 
jede Aufnahme deutscher Ostfrontkämpfer in westliche Gefangen
schaft zu verweigern und deutsche Städte erneut zu bombardieren. 
Jod!, dem es gelungen war, den Termin fi.ir die Kapitulation auf den 
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9.5. festzulegen, und dadurch immerhin noch knappe 48 Stunden 
för den Abtransport aus Ostpreussen und Kurland und för das 
Absetzen hinter die englischen und amerikanischen Linien zu ge
winnen, erhielt in der Nacht zum 7. durch Funkspruch von Dönitz 
die Genehmigung zur Unterschrift. 

Am nächsten Tage erfolgte eine feierliche Unterzeichung der Kapi
tulationsurkunde in Karlshorst; von deutscher Seite waren hierbei 
Feldmarschall Keitel, Generaladmfral v. Friedeburg und General
oberst Stumpff anwesend. 

Die Orientienmg iiber die bevorstehende Kapitulation am 9.5. 
0,00 Uhr wurde sofort nach der Unterzeichnung durch Jodl in Reims 
an alle deutschen durch Funk erreichbaren Dienstellen hinaus
gegeben. Die Durchföhrung der Kapitulation sah an allen Frontab
schnitten verschieden aus. An der gesamten Ostfront wurden die 
wenigen noch verbleibenden Stunden fieberhaft genutzt, um sich der 
Gefangennahme durch die Russen zu entziehen. Der 12. Armee mit 
den Resten der 9. Annee gelang es am 7.5. beiderseits Tangermiinde 
die Elbe zu iiberschreiten und sich in amerikanische Gefangenschaft 
zu begeben. Die Verbände der 3. Panzerarmee wichen mit der Masse 
hinter die Verbände Montgomery's aus, die am 2.5. bis zur Linie 
Ludwigslust - Schwerin - Wismar nach Osten vorgestossen waren. 
Am härtesten waren die Verbände der Heeresgruppen Siid (in den 
letzten Tagen "Ostmark" genannt) und Mitte betroffen, die sich 
noch in der Tschechoslovakei verteidigten. Da man in OKW geglaubt 
hatte, die Amerikaner wiirden die Tschechoslovakei besetzen, wurde 
ihnen erst - auf einen Wink durch Eisenhowers Generalstabschef 
Bedell Smith hin - am 7.5. befohlen, sich auf die bayerische Grenze 
zuri.ickzuziehen. Jetzt versuchten sie, teilweise den Kampf fortset
zend, sich durch das in vollem Aufruhr stehende Böhmen nach 
Westen durchzuschlagen. Aber die Amerikaner sperrten die Grenze 
und schickten Hunderttausende von Soldaten wieder zu den Russen 
zuri.ick eine Massnahme, die wir nicht verstanden. In Ostpreussen 
kam es zur Dbergabe der Armee Saucken erst am 14.5. Hier wie in 
Kurland war es dem unermi.idlichen Einsatz der Kriegsmarine ge
gliickt, noch die Masse der Verwundeten abzutransportieren. Was 
hier gerade von den kleinsten Einheiten der Marine, Schnell- und 
Minensuchbooten, geleistet wurde, war vorbildlich. Was mir der 

132 



Kommandeur einer noch mit grossen Teilen aus Kurland heraus
gebrachten Division nach Rilckkehr berichtete, war ebenso erschilt
ternd wie erhebend; beim Absetzen der letzten Boote in Libau standen 
am Kai Tausende von deutschen Soldaten, die gehofft hatten, noch 
mitgenommen werden zu können. Kein Fluch, kein Schirnpfwort 
der Zuri.ickbleibenden sei zu hören gewesen, nur der Ruf "Griisst die 
Heirnat!" und das aus tausend Kehlen gesungene Deutschlandlied, 

Gewisse Schwierigkeiten gab es in Norwegen und Dänemark. In 
Norwegen war voriibergehend der Gedanke aufgetaucht, deutsche 
Streitkräfte in Schweden internieren zu lassen. Er wurde verworfen, 
zumal das einen Bruch der Kapitt1lationsabmachung bedeutet hätte. 
Gegen die norwegische Forderung, dass Truppen des Heeres die in 
Norwegen befindlichen Verbände der SS und Polizei entwaffnen und 
inhaf tieren sollten, hatte sich der deutsche Oberbefehlshaber gewehrt. 
Das Eintreffen englischer Verbände enthob ihn der unangenehmen 
Aufgabe. In Dänemark forderte zunächst der Befehlshaber des 
dänischen Heeres die Kapitulation der deutschen Truppen. General
oberst Lindemann weigerte sich unter Berufung auf die Vereinbarung 
rnit Montgomery. Als sich militärische Verwicklungen mit dänischen 
Widerstandskämpfern abzeichneten, baten wir um beschleunigte 
Entsendung britischer Truppen nach Dänemark. Die deutschen Trup
pen marschierten dann dank der korrekten Haltung der dänischen 
Regierung ungehindert nach Schleswig-Holstein ab. Einen Sonderfall 
stellte Bornholm dar. Da die lnsel dänisch war, galt för sie der mit 
Montgomery abgeschlossene Kapitulationsvertrag. Als die Russen die 
Dbergabe verlangten, erhielt der Komrnandant vom OKW den 
Befehl, Landungsversuche der :R,:ussen mit Waffengewalt zu ver
hindern. Dieser Befehl sollte nicht nur die deutsche Besatzung vor 
russischer Gefangenschaft bewahren; er war auch erforderlich, wenn 
wir uns nicht des Vertragsbruchs gegeniiber Montgomery schuldig 
machen wollten. Zwei Tage später erhielten wir dann die Weisung 
des alliierten Hauptquartiers, Bornholm zunächst den Russen zu 
i.ibergeben. 

Die geringsten Schwierigkeiten hinsichtlich der Gefangennahme 
deutscher Soldaten gab es bei den Engländern. Sie wiesen den in 
Schleswig-Holstein befindlichen und aus Dänemark zuriickkehrenden 
deutschen Verbänden gewisse Räume an, innerhalb derer sie in ihrer 
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bisherigen Gliederung untergebracht wurden und för die Durch
föhrung der Entwaffnung, die Aufrechterhaltung der Disziplin und 
för ihre Versorgung selbst veran twortlich waren. 

Die letzten Tage 
In der Kapitulationsurkunde war bestimmt, dass das OKW unver

ziiglich den unterstellten Befehlshabern alle Befehl der alliierten 
Oberkommandos weiterzugeben und ihre Durchföhrung sicherzu
stellen habe. Hieraus ergaben sich för das OKW Aufgaben, von 
deren Durchfiihrung es abhing, ob die von den Alliierten fiir jede 
Verletzung der Kapitulationsbestimmungen angedrohten Strafmass
nahmen vermieden wiirden. Fur die Durchfiihrung dieser Auf gaben 
wurde das OKW neu gegliedert. Im Rahmen der Neugliederung 
iibernahm ich in Personalunion die Posten eines "stellv. Chefs des 
Wehrmachtfiihrungsstabes im Nordraum'' und des "Chefs des 
Heeresfi.ihrungsstabes". Diese Neugliedenmg vereinfachte nicht, son
dern komplizierte. Ich vermutete, dass Jodl bewusst so handelte, um 
för die bevorstehenden Untersuchungen durch die Alliierten Pakten 
und Verantwortlichkeiten vergangener Zeiten zu verschleiern. Mir, 
der ich bis Ende März ifnmer an der Front gewesen war, brachte 
diese Verschleierung drei Monate gemeinsamer Haft mit den "Grös
sen" des Dritten Reichs im Sonderlager Mondorf ein. 

Am 12.5. traf in Flensburg eine Uberwachungskommission der 
Westalliierten unter Fiihrung des amerikanischen Generalmajor 
Rooks ein. Am 17. folgte eine sowjetische Kontrollkommission unter 
Fiihrung von Generalmajor Truskow. 

Am 18. wurde Feldmarschall Keitel auf Befehl Eisenhowers seines 
Posten enthoben, verhaftet und nach Luxemburg geflogen. Eisen
hower bestimmte Jodl zu Keitels Nachfolger. Jodl gab sich, als wenn 
er nicht nur davon iiberzeugt sei, dass von alliierter Seite auf das Er
halten des deutschen Fiihrungsapparates noch Wert gelegt wiirde, 
sondem dass wir auf die Massnahmen der Siegermächte auch noch 
Einfluss ausiiben könnten. Vielleicht hat er wirklich geglaubt, dass 
dem OKW noch eine entscheidende Aufgabe hinsichtlich der Ent
wicklung in Deutschland zufallen wiirde. Zunächst hoff te er zu 
erreichen, dass die getrennten Teile des Oberkommandos (Miirwik 
und Siiddeutschland) wieder vereinigt wiirden. Er ordnete för die 
Offiziere des OKW an, sich den alliierten Kommission gegeni.iber 
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korrekt zu verhalten und durch Loyalität ihr Vertrauen zu gewinnen. 
Zugleich aber sollten sie bei allen an sie von alliierter Seite gerich
teten Fragen nach Gliederung, Stärk.en, Befehlsentwi.irf en erklären, sie 
könnten die Fragen nicht genau beantworten, da die Unterlagen sich 
bei den im Sudraum befindlichen Teilen des Oberkommandos be
fänden. Andrerseits verlangte Jodl, die alliierten Kommissionen mit 
Problemen, Anfragen und Anträgen zu uberschutten, um ihnen die 
Unentbehrlichkeit unserer Untersti.itzung zu beweisen und damit 
unsere Ausschaltung zu verzögern. 

Erstaunlich war, mit welchem Diensteifer im OKW an die gestell
ten Aufgaben herangegangen wurde - mit einem Diensteifer, der 
seine Quelle in verschiedenen Ursachen hatte. Sicher waren wir alle 
uns der Notwendigkeit bewusst, in dieser Situation das Menschen
mögliche zu tun, um der Truppe und der Bevölkerung zu helfen und 
die schrecklichsten Folgen des Zusammenbruchs abzuwenden. Viel
fach lief die Arbeit aber auch nur mechanisch weiter.' Wir suchten 
durch intensives Arbeiten uns selbst zu betäuben und uber das Ende 
hinwegzutäuschen. Wir verhielten uns so, als ob durch unseren Ein
satz an dem Schicksal Deutschlands noch irgendetwas zu ändern sei. 
Dieses "als ob" fand am sinnfälligsten in Jodl's Verhalten seinen 
Ausdruck. Er hielt nicht nur an den täglichen Lagebesprechungen zu 
einem Zeitpunkt fest, als es garkeine "Lage" mehr gab. Er erklärte 
sogar, als er die Geschäfte des Chefs OKW i.ibernahm, dass er "sich 
berufen föhle, auch die grössten Aufgaben zu meistern". 

Ost oder W est? 

Jodl verlangte von seinen Mitarbeitern in diesen Tagen absolut 
neutrales Verhalten gegeniiber Ost und West. 06 er sich innerlich 
die Option in einer der beiden Richtungen offen hielt, liess er nicht 
erkennen. Es ist sehr gut möglich, dass er durch die betonte Neutrali
tät sich för eine spätere Entscheidigung zmn Westen hin einen in 
deutschem Interesse liegenden Kaufpreis erhoff te. Die Haltung von 
Dönitz in dieser Frage war eindeutig. Er hielt es för seine und des 
deutschen Volkes Aufgabe, auch nach dem Zusammenbruch zur 
Eindämmung der bolschewistischen Gefahr beizutragen. Die Mehr
zahl der Soldaten des Heeres, die an der Ostfront gekämpft hatten, 
wusste, wohin sie bei einer Auseinandersetzung zwischen Ost und 

135 



West gehören wiirde. Aber die Russen arbeiteten propagandistisch 
sehr geschickt. Sie versuchten in Flugblättern den Soldaten klarzu
machen, dass sie för kapitalistische Ziele missbraucht seien. Sie ver
breiteten Geriichte i.iber die rasche Wiederherstellung geordneter 
Zustände in den von ihnen besetzten Gebieten und erklärten mit 
deutlicher Spitze gegen ihre westlichen Verbi.indeten, sie hätten nicht 
die Absicht, das deutsche Volk auszuhungern. Auch die russische 
Kommission unter General Truskow bemiihte sich darum, unser 
Wohlwollen zu gewinnen . 

. Das Verhalten der westalliierten Kommission uns gegeniiber war 
zwar korrekt, aber betont unfreudlich tmd eisig. Während Ameri
kaner und Engländer uns in ihrem Auf tre ten bewusst demiitigten, 
bemiihten sich die Russen sehr geschickt, auch dem Besiegten die 
Achtung nicht zu verwehren. Der amerikanische General Rooks 
bestellte nach seinem Eintreffen Dönitz zn sich, General Truskow 
liess anfragen, wann er sich beim Grossadmiral melden di.irfe. Am 
Abend seiner Ankunft bat Truskow um meinen Besuch in seinem 
Quartier. Als ich vor seinem Hause eintraf, bot sich das wider
spruchsvolle Bild, dass der englische Posten von mir keine Notiz 
nahm, während mir ein russischer Generalstabsoff izier die vor dem 
Hause aufgestellten Offiziere der Kommission vorstellte. Es blieb 
nicht aus, dass das konziliante Verhalten der Russen zunehmend 
mit der entehrenden Behandlung durch die Briten verglichen wurde. 
Besonders in der Marine, die vornehmlich gegen die Engländer Krieg 
gefi.ihrt hatten, mehrten sich Kusserungen jiingerer Of fiziere, wir 
hätten mit der Teilkapitulation gegeniiber dem Westen auf das 
falsche Pferd gesetzt. Eines Nachts wurde ich gebeten, auf ein in der 
Föhrde liegendes Schiff zu kommen. Dort diskutierte ein Teil der 
jungen Schnellbootkommandanten dariiber, ob die eben aus Kur
land zuriickgekommenen Boote nicht wieder auslaufen und sich in 
SwinemUnde den Russen zur Verfi.igung stellen sollten. Admiral 
Rogge und ich konnten sie nur unter Anwendung aller. Uberredungs
kiinste und Uberzeugungsmittel zur Vernuft bringen. 

Fraglos haben die Russen eine Chance, die sich ihnen in der un
mittelbar auf die Kapitulation folgende Zeit in Deutschland bot, 
nicht genutzt. 
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Die \Veisung Jodl's uns gegeni.iber Ost und West neutral zu ver
halten, machte uns bald zu Akteuren in einer Komödie, die sich 
zwischen den Kommissionen der Generale Rooks und Truskow abz,u
spielen begann. Rooks hatte von uns verlangt, dass jeder Befehl des 
OKW vor Herausgabe durch ihn gepriift und abgezeichnet wiirde. 
Wir mussten daher auch den auf Weisung von Truskow ausge
fertigten Befehl, die deutschen Soldaten russischer Nationalität an die 
sowjetische Kommission auszuliefern, zuerst der westalliierten Kom
mission zur Priifung vorlegen. Rooks verweigerte die Genehmigung. 
Wir meldeten daher Truskow, wir diirften den Befehl nicht weiter
leiten, und schlugen ihm vor, sich unmittelbar mit seinem ameri
kanischen Kollegen in Verbindung zu setzen. Postwendend erhielten 
wir nun einen Befehl Truskow's, von jedem der westalliierten Kom
mission vorgelegten Befehlsentwurf, von jeder Meldung an sie und 
von jedem an sie abzugebenden Schriftstiick eine Zweitausfertigung 
ihm zu iibergeben. Als am nächsten Tage von Rooks ein Befehl 
einging, ihm sämtliche bei uns vorhandenen Unterlagen iiber die 
Gliederung der russischen Armee und die Personalkartei der russi
schen Kommandeure abzuliefern, mussten wir ihn darauf aufmerk
sam machen, dass wir hierfiir längere Zeit brauchten, weil wir auf 
den russischen Befehl hin erst alle Unterlagen för Truskow ab
schreiben lassen miissten. Daraufhin erschien prompt ein englischer 
Panzerspähwagen und entfiihrte den das Material verwaltenden 
Offizier samt allen Unterlagen nach Flensburg. Wir hatten allen 
Grund zum lachen. Wir hatten aber ebenso viel Grund, dariiber 
nachzudenken, dass man uns nicht lange lachen lassen wiirde. Die 
Kommissionen waren dabei, in eine Situation hineinzuschliddern, 
die sie sich vor unseren Augen nicht leisten konnten. Fraglos hat 
diese Tatsache wesentlich zu dem Entschluss der Alliierten beige
tragen, die Tätigkeit des OKW schnell zu beenden. Sie war aber 
nicht der einzige Grund hierfiir. Man erkannte auf alliierter Seite, 
dass die "Miirwiker Regierung" die Siegermächte hinsichtlich Demo
bilisierung der Wehrmacht und Ingangsetzen der Wirtschaft nicht 
zufriedenstellend unterstiitzen konnte, solange man ihr nicht bessere 
Nachrichtenverbindungen und die Mögligkeit stärkeren Einflusses 
auf die regionalen deutschen Verwaltungsdienststellen gab. Das aber 
gerade wollte und konnte man nicht zugestehen, wenn man nicht 
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Gefahr laufen wollte, dass wieder eine deutsche Autorität entstände, 
die einfach durch ihr Dasein die Beziehungen zwischen den Alliierten 
in untragbarer Weise belastet hätte. 

So trat denn am 23.5. vormittags ein britischer Verband mit drei 
Infanteriebataillonen und einem Panzerregiment an, um durch die 
Gefangennahme von Dönitz mit seiner geschäftsfiihrenden Regierung 
und dem OKW den Schlussstrich unter das Kapitel der Geschichte 
zu ziehen, das als Drittes Reich bezeichnet wird. 

Författaren 

Generalmajor a D Erich Dethleffsen är född 1904 i Kiel. 1923 
böjade han som officersaspirant vid 8. infanteriregementet i Frank
furt/Oder, genomgick krigshögskola 1935-37 och var sedan gene
ralstabsofficer vid fästningskommendanturen i Glogau. Under andra 
världskriget var han bl a chef för ett infanteriregemente och en in
fanteridivision, tjänstgjorde som operationsofficer hos fältmarskalk 
von Manstein och som stabschef i en pansarkår och, innan denna 
skildring börjar, vid 4. armen. Han beskriver det tredje rikets slut
strider i ett område, som han väl kände från sin tidigare fredstjänst
göring. Efter tre års krigsfångens kap har han, intill sin pensionering 
1969, tjänstgjort hos förbundsregeringen i Bonn. 
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Sammandrag 

I slutet av mars 1945 utsågs Dethleffsen till chef för "Fiihrungs
gruppe" i härens överkommando (OKH) efter general Krebs, som 
skulle vikariera som generalstabschef under generalöverste Guderians 
sjukledighet. OKH ålåg att leda striderna på östfronten, medan 
krigsmaktens överkommando (OKW) ledde operationerna på övriga 
fronter. De bägge staberna var grupperade 5 minuter från varandra 
i Zossen (sydöst Berlin), men det var ringa samarbete dem emellan. 
Allteftersom de tyska fronterna träilgdes ihop visade sig lednings
organisationen vara olämplig, vilket belyses av en episod, då OKW 
beordrat kommendanten i Dresden att sända alla pansarvärnspjäser 
till västra stranden av Elbe för att stoppa de framryckande ameri•· 
kanerna för att 10 minuter senare av OKH få order att sända alla 
pansarvärnspjäser till östra Elbestranden för att hejda ryssarna! 

Det ålåg Dethleffsen att dagligen göra' lägesföredragningar för 
Hitler i fiihrerbunkern vid rikskansliet i Berlin. Vid dessa närvor ett 
stort uppbåd militärer men också en stor skara partifunktionärer 
som Himmler, Ley, Göbbels och riksledaren Bormann. Den senare 
uppges ha haft ett stort inflytande på Hitlers anvisningar för kom
mande dygns strider - vilka anvisningar ofta fastställdes före läges
föredragningen och mot de militära rådgivarnas åsikter. Bland dem 
som opponerade sig var Jodl. Hitler tillät Jodls opposition, ty 
fi.ihrern visste att Jodl dock skulle lyda. Dethleffsen reagerar mot det 
misstroende, den råd- och hjälplöshet, som rådde i fiihrerbunkern, 
där man rutinmässigt och likgiltigt avgjorde människors öden mot 
bakgrunden av en helt förvrängd lägesbild, som skapats av önske
tänkande hos Hitler och hans närmaste omgiyning. 

Kroppsligen var Hitler vid denna tid ett vrak, men andligen hade 
han ännu kvar sin skärpa och sin övertygelseförmåga. Han rörde sig 
dock i sin egen drömvärld. Ännu i april 1945 trodde han, att väst
makterna icke skulle lämna honom Förkämpen för västerlandets 
kultur och civilisation mot österns barbari i sticket. Vid budskapet 
om Roosevelts död var man i fiihrerbunkern nästan övertygad om att 
kriget mot västmakterna nu var slut .. (Skiss l) 

Västmakterna hade då överskridit Rhen. Models två armeer gav 
upp motståndet i Ruhr-mottin. Britterna framryckte mot Bremen 
och Hamburg. Amerikanarna stötte i riktning mot Tjeckoslovakien 
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och Österrike mot "alpfästningen", som enligt Dethleffsen var "en 
drömönskan hos nationalsocialistiska funktionärer och en mardröm 
hos våra västliga motståndare". Praktiskt taget inga förberedelser 
hade vidtagits för dess utbyggande. Intresset i bunkern koncentre
rades nu mot öster, där stora ryska styrkor frigjorts efter Königs
bergs fall. 

Vid Oder-Neisse hade de ryska förbanden gjort halt. Brohuvu
den hade erövrats vid Klistrin och söder Frankfurt. Wien hade er
övrats. OKH ansåg, att ryssarna samlade de frigjorda styrkorna 
mellan Stettin och Schwendt och väntade sig ett anfall med tre ryska 
fronter mot Berlin. Hitlers "visionära" blick ledde honom till slut
satsen, att anfallet skulle komma över Neisse och från Wien i ett 
jättelikt försök att fånga de tyska förbanden i österrikisk -mährisk
schlesiska området. 

Den 16 april började ryssarnas anfall på 9. armens flyglar (skiss 2). 
Anfallskilarna eftersträvade en förening väster Berlin, varigenom 
9. armen hotades av inringning. Hitler förbjöd dock armens tillbaka
dragande. Han förväntade sig, att armen skulle orka med att både
hålla stånd öster Berlin och anfalla söderut för att täppa till luckan
till 4. armen.

Den 21 anföll ryssarna även mot 3. pansararmen vid Oders nedre 
lopp. Den stridsgrupp, som rafsades samman vid Oranienburg under 
SS-Obergruppenflihrer Steiner kunde nu endast skydda 3. pansar
armens södra flank och inte insättas till anfall mot den norr om Ber
lin framryckande ryska anfallskolonnen. 

Den 22 insåg Hitler det hopplösa läget, som berodde på "genera
lernas förrädari och truppens vanhedra11de uppträdande". Själv skul
le han med Krebs stanna i Berlin för att leda stadens försvar. Keitel 
och Jodl skulle utifrån leda stadens undsättning. 9. armen skulle få 
slå sig ut västerut och förena sig med 12. armen, som med sin huvud
del skulle dragas från västfronten och anfalla de ryssar, som anföll 
Berlin söderifrån. 

OKW och OKH slogs nu ihop till en stab nordväst Berlin vid 
Rheinsberg. Samtidigt pågick uppsättande av två ledningsstaber att 
träda till när Tyskland skars av på mitten av ryssar och amerikaner. 
Stab Nord ställdes under befäl av Dönitz, för vilken Dethleffsen den 
25 april på Jodls order gjorde en lägesföredragning i Plön. Då hade 
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ryssar och amerikaner nll.tt förbindelse med varandra vid Torgau. 
Men ännu fungerade radioförbindelserna med Berlin, och Hitler gav 
fortfarande ut sina anvisningar. Berlin skulle undsättas. 

Chefen för armegruppen Weichsel (3. pansararmen och 9. armen), 
general Heinrici, satte dock inte in stridsgrnppen vid Oranienburg 
(Steiner hade förlorat Hitlers förtroende och avsatts) till anfall mot 
Berlin utan grupperade den i sjöpassen i Mecklenburg för att stoppa 
den ryska framstöten, så att flyktingarna skulle hinna ta sig över 
Elbe. Heinricis vägran att lyda Hitlers order medförde att både han 
själv och hans stabschef avsattes. Ny stabschef blev Dethleffsen. 

Med uttröttade rester av förband försökte man nu hindra ryssarna 
att omringa de flyktande skarorna öster Elbe. (Skiss 3) Chefen för 
3. pansararmen förbehöll sig den 1 maj rätten att på egen hand sluta
ett vapenstilleståndsavtal med Montgomery för att snabbt kunna
draga sin arme över till västra Elbestranden. När amerikanska pan
sarförband västerifrån körde förbi armegruppens stabsplats väster
Schwerin, hoppades man att flyktingarna i norr var räddade. Arme
gruppchefen och hans stabschef sökte sig mot Travemi.inde för att få
tag på ett flygplan och flyga till 12. armen. Något flygplan påträf
fades inte. Dethleffsen lyckades nå fram till Dönitz' högkvarter i
Mi.irwik vid Flensburg.

Den 1 maj hade Dönitz efterträtt Hitler. Hans mål var nu att 
rädda så många som möjligt undan ryssarna. Den 2 sände han gene
ralamiralen v Friedeburg till Montgomery med kapitulationsanbud 
och den 4 gav han Kesselring, som var chef för de tyska trupperna 
i södra området, fullmakt att förhandla med Eisenhower om kapitu
lation till amerikanerna. 

Jodl ville flytta OKW till Prag eller Berchtesgaden, där delar av 
staben befann sig sedan den 22 april, men Dethleffsen föreslog, att 
OKW skulle kvarstå hos Dönitz i Miirwik, där en enklav för de 
tyska myndigheterna skulle ordnas. Via v Friedeburg framfördes för
slaget till Montgomery, som godkände det. 

Natten till 4 maj återkom generalamiralen med Montgomerys vill
kor för en separat kapitulation till britterna. De innebar bl a att 
hela förband, som slagits mot ryssarna, skulle överlämnas till ryssar
na, men att enstaka soldater, som överlämnade sig till britterna, skul
le betraktas som brittiska krigsfångar. Detta meddelades genast till 
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de underställda tyska trupperna jämte anvisningar. 
På kvällen den 4 maj undertecknade v Friedeburg kapitulationen 

till britterna. Den skulle träda i kraft nästa dag kl 0800. Eisenhower 
vägrade dock en separat kapitulation till amerikanerna, varför 
Dönitz sände Jodl till Reims för förhandlingar. Eisenhower vidhöll 
sitt krav på en samtidig kapitulation på alla fronter och till alla 
krigförande, men gav med sig ifråga om tidpunkten för ikraftträdan
det. Natten till 7 maj gav Dönitz fullmakt till Jodl att godta en 
kapitulation fr o m  9 maj kl 00.00. Tiden intill detta klockslag ut
nyttjades febrilt för att dra trupperna undan ryssarna. I Böhmen, 
som stod i fullt uppror, misslyckades detta, då amerikanerna spärra
de gränsen och sände 100 000-tals tyska soldater tillbaka mot rys-
sarna ett förfarande som tyskarna icke kunde förstå. 

Vissa svårigheter förekom i Norge och Danmark. Tanken på en 
internering i Sverige av de tyska trupperna i Norge förföll, då det 
ansågs vara ett brott mot kapitulationsfördraget. Chefen för den 
danska hären krävde, att trupperna i Danmark skulle kapitulera in
för honom, vilket krav dock avvisades. OKW gav order om att trup
perna på Bornholm skulle med vapenmakt avvisa ryska försök att 
landstiga på ön detta för att hindra att trupperna skulle råka i 
rysk krigsfångenskap och för att infria kapitulationsfördraget med 
Montgomery. Senare gav det allierade högkvarteret order om att ön 
skulle överlämnas till ryssarna. 

I kapitulationsfördraget bestämdes, att OKW skulle säkerst�:illa 
kapitulationens genomförande. Staben ombildades. Dethleffsen blev 
chef för "Heeresföhrungsstab", vilket medförde att han senare in
förpassades med tredje rikets "storheter" i specialfängelset Mondorf. 

Den 12 maj kom västmakternas kontrollkommission till Flensburg. 
Chefen, den amerikanske generalen Rooks beordrade Dönitz att in
ställa sig inför kommissionen. Den 17 kom den ryska kommissionen. 
Dess chef, general Truskow lät förhöra sig om när han kunde få an
mäla sig hos Dönitz. Ryssarna uppträdde mycket skickligare mot 
tyskarna och vann till en början sympatier hos dem. Vissa yngre 
torpedbåtschefer ifrågasatte om man icke genom den separata kapi
tulationen satsat på fel häst och övervägde att ge sig iväg med sina 
båtar till Swinemiinde och kapitulera till ryssarna. 
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OKW försökte lojalt följa övervakningskommissionens anvis
ningar, men man kom snabbt underfund med motsättningarna mellan 
öst och väst. Rooks krävde, att varje order från OKW skulle före 
utfärdandet godkännas av honom. När Truskow begärde, att alla 
soldater av rysk nationalitet skulle överlämnas till den ryska kom
missionen, förelades hans krav för Rooks, som vägrade att godkänna 
detta. OKW anmälde till Truskow, att de icke fick vidarebefordra 
hans order och föreslog honom att genast sätta sig i förbindelse med 
sin amerikanske kollega. Omgående kom nu Truskows order att han 
skulle ha en kopia av varje orderutkast, som förelades den väst
allierade kommissionen och av varje rapport och skrivelse till denna. 
Nästa dag begärde Rooks, att OKW skulle överlämna samtliga hos 
tyskarna befintliga uppgifter om ryska armens sammansättning och 
förteckning över ryska chefer. OKW svarade att det krävdes en 
längre tid härför, då man enligt order från ryssarna först måste göra 
avskrift åt dem. Det kom omgående en brittisk pansarspaningsvagn, 
som förde undan den ansvarige officeren och alla hans uppgifter och 
förteckningar till Flensburg! 

OKW och Miirwik-regeringen hade dock icke tillräckliga resurser 
att genomföra demobiliseringen och att sätta igång det tyska försörj
ningsväsendet. Härför hade krävts, att man gett dem större befogen
heter. Men ej heller på den punkten kunde segrarmakterna enas. Den 
23 maj förde brittiska trupper bort Dönitz, hans regering och OKW. 
Man satte punkt för kapitlet om det tredje rikets historia. 

143 



Kristianstads Länstryckeri, Kristianstad 1970 

{AB SEELIG & Co i distribution) 




