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FÖRORD
Sedan 1873 har krigsmakten haft en historisk avdelning - under
kortare tid en för vardera armen och marinen. Denna 20:e årgång
av Aktuellt och Historiskt har därför i viss mån fått karaktären av
ett jubileumsnummer.
Då den tyske marinchefen Raeder med Hitler diskuterade möjlig
heten att anfalla Norge, avsågs inga direkta aktioner mot Danmark.
De tyska militärerna kom dock fram till att också Danmark borde
ockuperas. Vid planläggningen av detta anfall yrkade Hitler och
Göring på en kupp mot Köpenhamn. Det är denna märkliga kupp
som efter omfattande arkivstudier detaljerat skildras av den danske
riksarkivarien Johan Hvidtfeldt.
Som ett resultat av första världskriget hade den s k randstats
barriären bildats med det dubbla syftet att hindra tysk expansion
österut och rysk västerut. Den militärt starkaste barriärstaten var
Polen. På grundval av militärattacherapporterna och vissa general
stabsutredningar redovisar Arvid Cronenberg, hur man i Sverige
under trettiotalet bedömde Polens militära resurser och möjligheter.
1 mellankrigstidens militärteoretiska debatt utomlands hävdades
på sina håll mycket bestämt att ett energiskt bombkrig mot fiendens
hemort ensamt skulle åstadkomma ett krigsavgörande. En sådan
krigföring var bara tänkbar för en stormakt. För de svenska mili
tärerna däremot gällde det att finna den mest. effektiva försvars
metoden gentemot en stormakts bombkrig. Klaus-Richard Böhme
undersöker den svenska militärteoretiska debatten kring detta
problem.
Den 187 3 organiserade svenska generalstaben fick även en krigs
historisk avdelning, som fram till 1937 var förenad med krigsarkivet.
Krigsarkivarie Eertil Broome skildrar avdelningens första femtio år
med koncentration på det omfattade verket om Sveriges krig 18081809. Under den behandlade perioden fästes stort avseende vid
generalstabsofficerarnas krigshistoriska skolning.
Stockholm i april 1973
BERTIL ST JERNFELT

GENERALLÖJTNANT ERIK ROSENGREN
KUNGL MILITÄRHÖGSKOLANS FÖRSTE CHEF
TILLÄGNAS DENNA ÅRSSKRIFT 1973

MILITÄRHIST ORISKA AVDELNINGEN
HYLLAR OCH TACKAR ERIK ROSENGREN
I samband med försvarsstabens omorganisation 1962 överfördes
dåvarande krigshistoriska avdelningen till den nyinrättade, för de
tre försvarsgrenarna gemensamma militärhögskolan. Avdelningen fick
då sitt nuvarande namn: militärhistoriska avdelningen. Dess verksam
het skulle främst inriktas på modern tid. En nyinrättad delegation för
militärhistorisk forskning skulle främja forskning med avseende på
äldre förhållanden.
Under de mer än tio år militärhistoriska avdelningen nu verkat
inom militärhögskolan har Erik Rosengren varit högskolans chef
och också ordförande i delegationen för militärhistorisk forskning.
Som dess förste chef har han vår högskola "murat från grund och
till tak". Att denna tid har varit givande för den militärhistoriska
verksamheten sammanhänger med att krigsmaktens forskning och
högre undervisning i militärhistoria nu för första gången kunde sam
las under samma tak. Men det beror också i hög grad på högskole
chefens personliga och engagerade insats.
Under tre decennier har den militärhistoriska verksamheten både
inom och utanför försvarets högskolor i Erik Rosengren haft en
kunnig och inspirerande tillskyndare. Hans kraftfulla stöd - bl a
som ordförande i Militärlitteraturföreningen - har bidragit till ett
omfattande militärt och militärhistoriskt författarskap. Då Erik
Rosengren nu lämnar den aktiva tjänsten, är det därför angeläget för
mina medarbetare och mig att från militärhistoriska avdelningen fram
föra ett varmt tack för stimulerande ledning och samtidigt önska
Erik Rosengren lycka till för framtiden.
Stockholm i april 1973

DEN TYSKE BES.AffTELSE AF K0BENHA VN
DEN 9. APRIL 1940
Av JOHAN HV I DT FE LDT

INLEDNING
I 1947 och 1948 gennemgik forfatteren sammen med arkivar, dr.
Harald J0rgensen Auswärtiges Amts arkiv, som dengang var i Berlin.
Det materiale, der havde betydning for dansk historieforskning, blev
fotograferet til Den parlamentariske kommission og Rigsarkivet i
K06enhavn. Den parlamentariske kommission modtog fra en privat
mand kopier af arkivmateriale fra en del af den tyske hrers arkiver.
Arkiverne var dengang i Pentagon. Den vigtigste del af dette ma
teriale blev udgivet af dr. Harald J0rgensen i bd. 12 af bilagene til
Den parlamentariske kommissions beretninger. Det måtte dog anses
for 0nskeligt at få foretaget en fuldstrendig gennemgang af dette ma
teriale såvel som af den tyske marines arkiver, der fandtes i det bri
tiske admiralitet i London, og af luftvåbnets arkiver i Luftministe
riet sammesteds. Efter at der i 1954 og 1955 var fort forhand
lingei: om adgang til hxrens arkiver, som var blevet overfort til
World War II Record Division i Alexandria, Va. - og skaffet penge
til arbejdet fra Frihedsfondet
kunne forfatteren gennemfore under
S0gelserne i Alexandria og i London i 1960. I Admiralitetet og i
Luftministeriet forelå ikke arkivfortegnelser, og i Alexandria var det
ikke alt materialet, som var registreret, Da den helt overvejende del
af arkiverne var blevet leveret tillbage til Tyskland og var kommet
tiLMilitrerarkivet i Freiburg i. Br., en afdeling af Forbundsarkivet i
Koblenz, besluttede Rigsarkivet at foretage en helt systematisk gen
nemgang heraf. Den blev gennemfort af Rigsarkivaren 1967-1970,
assisteret af arkivar Rambusch 1969-70. Alt af betydning for dansk
historie ca. 1848-1945 blev gennemg!iet og kopieret; fotokopier og
film findes nu i Rigsarkivet. Der er lavet fors1J0rrelser efter filmene,
og hele materialet er ordnt i tre hovedgrupper: hrer - herunder
Oberkommando der Wehrmacht - marine og luftv�ben. Indenfor
disse grupper sker henlreggelse efter de engelske og amerikanske sig7

naturer, for marinens vedkommende forst og fremmest efter de PG
numre, som blev anvendt ved den amerikanske mikrofotografering
kort efter 1945. Rigsarkivet råder også over et supplerende materiale
på film, de såkaldte T-film, indk0bt fra National Archives i
Washington DC og registreret i Guides to German Records Micro
filmed at Alexandria, Va. bd. 1-66.
Udgiverselskabet for Danmarks nyeste historie (DNH) besluttede
i 1960 at gennemfore en omfattende unders0gelse af besa:ttelsestidens
historie og fik betydelig st0tte hertil fra Ministeriet for kulturelle
anliggender og Carlsbergfondet. I den forbindelse foreslog forfatteren,
at selskabet skulle udgive de vigtigere dokumenter til Weseriibungs
historie, udarbejde en samlet redeg0relse for den tyske aktions for
historie såvelsom et vrerk om advarslerne til Danmark og Norge den
4. april fra oberst Oster via den hollandske milita:rattache major Sas
og forhandlingerne i K0benhavn i dagene 4.-9. april m. m. Arbejdet
med indsamling af akter om Weseriibung er afsluttet. De ca. 2500
enkeltdokumenter består af kopier efter det til Rigsarkivet indsamlede
materiale fra tyske arkiver. De er ordnet strengt kronologisk og dan-·
ner hovedgrundlaget for den folgende skildring.
Drnftelsene om en eventuel aktion mod Skandinavien, et angreb
på Norge, muligvis også Danmark, begyndte i de forste oktober
dage 1939. Overvejelserne, forhandlingerne og forberedelserne til en
sådan aktion - fra januar 1940 betegnet med kodeordet Weseriibung
- blev forst afsluttet den 2. april 1940, da Adolf Hitler traf den
endelige beslutning herom. Der er stadig mange forskningsmressige
problemer forbundet med Weseri.ibungs historie, men hovedtnekkene
er kendt, ikke mindst fra de st0rre skildringer som f. eks. Walther
Hubatschs og Carl-Axel Gemzells. Der er derfor i denne afhandling
ikke givet nogen oversigt over Weseriibungs almindelige historie. Det
er overfaldet på K0benhavn den 9. april, som er dens tema. Dette
var en del af planen for Weseröbung Söd, og det synes derfor natur
ligt at give en kort redeg01·else for, hvorledes planerne om angrebet
på Danmark efterhånden tog form.
I et yderst summarisk afsnit gives en oversigt over begivenhederne
i Ke,benhavn i dagene forud for den 9. april. Det synes naturligt ikke mindst til orientering for ikke-danske la:sere - at medtage en
sådan redeg0relse, uanset at den i sin korthed ikke indeholder - og
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ikke kan indeholde - noget vxsentligt, som ikke er kendt i forvejen.
Afsnittet om standsning af kampen er også meget summarisk, men af
viger dog på flere punkter betydeligt fra de skildringer, der findes i
de almindelige va:rker.
Den redeg0relse, der findes i afhandlingen, er bevidst lagt således
an, at den såvidt muligt giver en sammenhxngende skildring af for
hold og begivenheder. Der vil derfor - på få undtagelser nxr - ikke
vxre nogen dmftelse eller analyse af de forskningsmxssige problemer,
ej heller nogen diskussion om andre historikeres synspunkter - eller
vildfarelser. I nogle tilfalde vil der dog vxre henvist hertil i noterne.
Skildringen'er ~bygget på det samtidige og primxre kildemateriale trykt såvel som utrykt - og resultatet af de kildekritiske analyser
indgår heri, uden at selve forskningsprocessen lxgges blot.

TRYKTE V/ERKER
Kildemateriale
Bilag til Beretning til Folketinget, afgivet af Den parlamentariske
kommission. Isxr bd. 1-3 og 12, 1945-46, 1951.
P. Munch: Erindringer 1939-1942, 1967.
Oversigt over utrykt kildemateriale ved C. Rise Hansen, Johan
Hvidtfeldt m. fl. i Fortid og Nutid bd. 22, hefte 2, 1963.
Oversigtsvcerker
De fem lange år. Skildring af Danmark under besxttelsen 1-3.
Red. af Johs. Br0nsted og Knud Gedde, 1945-47.
Danmark under besxttelsen 1-3. Red. af Vilhelm la Cour, 194547.
Danmark under krig og besa:ttelse 1-5. Red. af Aage Friis 194648.
Danmark besat og befriet 1-3. Bl. a. red. af Hartvig Frisch,
1945-48.
. B0rge Outze: Danmark under den anden verdenskrig 1-4, 196268.
Bj0rn Svensson: Derfor gik det sådan den 9. april, 1965.
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Weseriibung og den 9. april
Olof Sundell: 9. april, Stockholm 1948.
T. K. Derry: The Campaign in Norway, London 1952.
Earl F. Ziemke: The German Northern Theater of Operations
1940-45, Washington DC 1959.
Walther Hubatsch: Weseriibung, Göttingen 1960.
Carl-Axel Gemzell: Raeder, Hitler und Skandinavien, Lund 1965.
William D. Andersen: The German Armed Forces in Denmark
1940-1943, Lawrence, Kansas 1972.
]. ]. Westrup: Om 9. april. En analyse af en ordre. Tidsskrift for
S0vxsen. 138. årgang, 1967, s. 141-252.

DET UTRYKTE KILDEMATERIALE
Fremstillingen bygger forst og fremmest på selve det utrykte kilde
materiale. Nxsten alle akter fra de militxre arkiver er nu samlet i
Bundesarchiv, Militärarchiv i Freiburg i. Br.
Det tyske udenrigsministeriums arkiv og de 0vrige diplomatiske
arkiver findes nu i Politisches Archiv i Bonn.
Der er benyttet en del utrykt materiale i Rigsarkivet i &0benhavn.
Vigtigst her er privatarkiverne og den danske marines arkiv, herunder
skibsjournaler. fovrigt er der i Rigsarkivet fotokopier eller film af
materialet om Weseri.ibung i de tyske militxre arkiver og i Auswär
tiges Amts arkiv; deuden eksemplarer af almindelige rapporter m. m.

WESER-OBUNG S-OD
Admiral Rolf Carls, som var chef for Marinestation der Ostsee
i Kiel, var påvirket af de ideer, som Wolfgang Wegener 1929 havde
fremsat i vxrket Die Seestrategie des Weltkrieges, hvori han hxvdede,
at Tyskland burde have skaffet sig marinest0ttepunkter ved Atlanter
havskysten eller i det sydlige Norge. En norsk l0sning måtte med
fore, at Tyskland forst sikrede sig kontrollen over Danmark. Carls
gav i et memorandum fra 1938 udtryk for, at han foretrak st0tte10

punkter mod vest, men også i dette tilfalde måtte man have kontrol
over Danmark. Det bedste ville vxre en fuldstxndig besxttelse, men
hvis det ikke var muligt, måtte man have st0ttepunkter på Lxs0,
Anholt, Sejern og andre mindre 0er. Desuden på Bornholm.1
I en vurdering af den militxre situation den 4. september 1939
udtalte Carls, at "det sp0rgsmål rykker nxrmere, om ikke England
Frankrig vil forS0ge at skaffe sig gunstigere liggende baser i Skandi
navien-Danmark".2 I en situationsbed0mmelse knap en måned senere
udtalte han, at et indbrud af engelske s0stridskrxfter nu var så godt
som udelukket. En sxtten sig fast på dansk område var med de nu
vxrende styrkeforhold "ford0mt til udsigtsl0shed". Derimod var der
mulighed for, at England ville skaffe sig stJ0ttepunkter på Norges
syd- og vestkyst, og fra tysk side burde man overveje tilsvarende
modforholdsregler for at hindre dette og sikre de tyske s0strids
krxfters udmarch gennem Kattegat og Storebxlt.3
I oktober 1939 havde storadmiral Raeder taget sp0rsmålet om
baser i Norge op til drnftelse med den tyske s0krigsledelse. Han
mente, at det i denne forbindelse også måtte unders0ges, hvilke for
dele et st0ttepunkt i Nordjylland, f. eks. Skagen, ville have for s0krigsforelsen.4 Sp0rsgsmålet blev også drnftet ved et m0de i Zossen,
hvor generalstabschefen Franz Halder udtalte, at man kunne sige ja
til at udvide baserne "in Richtung Ji.itland bis Skagen", men det var
vel et sp0rgsmål, om de militxre fordele ville opveje de politiske
og ,0konomiske ulemper. 5
Den tidligere statsråd i Norge Vidkun Quisling aflagde bes0g hos
Adolf Hitler den 14. december. Han s0gte at g0re det klart for
F0reren, at der var fare for en engelsk besxttelse af st0ttepunkter i
Norge. Nu blev sp0rgsmålet om aktion mod Norge på ny taget op
til overvejelse. General Halder noterede allerede den 14. december i
sin dagbog: "Sp0rgsmålet Norge ... Aktion samtidig med Danmark",
og to dage senere bemxrkes: "Mod Danmark og Norge".6 Endnu
samme dag rettede operationsafdelingen i OKH en henvendelse til
S0krigsledelsen for at få oplysninger i forbindelse med en eventuel
aktion mod Sjxlland. I svaret hed det: "Området omkring K0ben
havn er sikret ved danske minefelter og således forel0big (zunächst)
lukket for en fremtrxngen fra havet". St0rre landsxtninger kunne
i0vrigt ikke ske på den åbne kyst, men måtte st0tte sig til havne. Her
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nrevntes Gedser. Men betydningen at en landsretning her afhang helt
af, om danskerne i rette tid kunne tilintetg0re Storstrnmsbroen. Man
kunne altså ikke sikkert regne med den. K0ge kunne kun anvendes til
landsretning af styrker uden svrere våben og udstyr. Den eneste virke
ligt velegnede havn var Kors0r. Hvis det senere viste sig n0dvendigt,
kunne der også landsrettes tropper i Helsing0r. I det sjrellandske om
råde var der udenfor det beskyttede område ved K0benhavn kun
mindre kystbefastninger, som var af ringe vrerdi. Planlregning og
forberedelse ville tage 8 dage. 7
I sin "Lagebetrachtung" fra omkring 19. januar til Studie Nord
- den forste mere konkrete plan om en "Skandinavien aktion" kom S0krigsledelsen også ind på sp0rgsmålet om st0ttepunkter i Dan
mark. Af hensyn til beherskelsen af Skagerrak måtte man i så fald
besmebe sig for "at rykke til Jyllands n0rrespids", og fra Limfjorden
kunne opklaringen til s0s nå helt frem til Trondheim. En yderligere
fordel ved nordjyske st0ttepunkter var den landfaste jernbaneforbin
delse med Tyskland. Benyttelsen af s0områderne ved Skagen, ved
Frederikshavn og i Limfjorden måtte opnåes ved politisk tryk på
Danmark, eventuelt ved magt. s
Efter den engelske destroyer Cossacks aktion i J0ssingfjord mod det
tyske forsyningsskib Altmark og befrielse af de engelske fanger be
sluttede Hitler efter tilskyndelse fra general Alfred Jodl, nrestkom
manderende i OKW, at man for at effektivisere forberedelserne til
foretagendet Weseriibung - fra 27. januar 1940 kodenavnet for et
eventuelt angreb på Norge - skulle udpege en af de kommanderende
generaler med stab til at lede dette arbejde.9 Valget faldt på general
Nikolaus von Falkenhorst, som den 21. februar meldte sig hos
F0reren.
Falkenhorsts stab begyndte sit arbejde den 26. februar, og samme
dag udarbejdede man i afdeling Landesverteidigung (L) i Wehr
machtsfiihrungsamt indenfor OKW et notat, Vortragsnotiz, som
måske kan forståes som en sammenfattende oversigt over resultatet af
det arbejde, man var nået frem til i Sonderstab Weseriibung, som var
blevet udpeget den 24. januar og blev ledet af Kapitän zur See Theo
dor Krancke. Om Danmark hed det i dette notat, at bes:.:ettelsen
indskrrenkes til st0ttepunkterne Sk.agen og Frederikshavn. Jernbane-
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forbindelsen fra Slesvig gennem Jylland til Skagen og forbindelsen
til s0s gennem Sund og Bxlt må sikres.10
Til dette notat er knyttet en optegnelse om de forvaltningsmxssi
ge, politiske og 0konomiske konsekvenser, en sådan erhvervelse af
st0ttepunkter ville få for Danmark. 11 Et udkast til en "Weisung" for
den 0verstbefalende over Weseriibung er ligeledes fra Landesver
teidigung og er også dateret den 26. februar. Heri hed det, at for at
sikre forstxrkninger, "Nachschub", isxr til luftvåbnet, skulle der ad
diplomatisk vej stilles krav til Danmark om benyttelse af flyvepladser
i Nordjylland, overflyvning af landet og anvendelse af nogle havne
pladser, i n0dstilfxlde ved trusel om militxr besxttelse af Jylland,
hvortil der måtte holdes tilsvarende troppeafdelinger i beredskab.12
Der er en klar modsxtning mellem indholdet af notatet og optegnelsen
på den ene side og "Weisung" for den 0verstbefalende på den anden
side. Indholdet af den sidste må gå tilbage til dr0ftelser, som blev
fort den 21. februar. Herom hedder det i Halders dagbog: "Danmark.
Lufdåden (Luftflotte) g0r krav på Danmark. Styrker må vxre pa
rat".13 Kravet fra luftvåbnet har vel ikke omfattet hele Danmark,
men netop lufthavne i Danmark og sikrede kommunikationer dertil.
Danmarks stilling var et sp0rgsmål, som Falkenhorst og hans stab,
Generalkommando XXI eller Gruppe XXI, straks tog op til nxrmere
unders0gelse. I Gruppe XXI.s krigsdagbog under 27. februar hed det:
"Det er vxsendigt, at Jylland bliver besat for at sikre Jyllands for
bindelser bagud. Er Danmarks holdning fjendllig, må også Sjxlland
besxttes". Ledelsen af denne aktion måtte også h0re under General
kommando XXI, hvorunder der oprettes en Höheres Kommando.
Dette forslag blev forelagt OKW.s chef, generaloberst Wilhelm
Keitel, under den indgående dr0ftelse den folgende dag.
Falkenhorst nxvnte her, at man sxrlig måtte have opmxrksom
heden henvendt på kystbefxstningerne i Norge og i Danmark. Der
måtte trxffes sxrlige forholdsregler for at få dem sat ud af funk
tion.14 På et m0de hos Adolf Hitler den 29. februar blev forslagene
godkendt af F0reren, som desuden 0nskede en "reprxsentativ gruppe
i K0benhavn og en omhyggelig udarbejdelse af planer til erobring af
de enkelte kystbatterier ved swdtropaktioner".15
Det var i disse sene februardage, at Danmarks skxbne blev afgjort.
Indtil da havde der kun vxret tale om st0ttepunkter i Nordjylland
13

og om politisk tryk. Det var de muligheder, de danske politikere og
milita:re myndigheder overvejede og til en vis grad lagde til grund for
deres dispositioner godt en måned senere. Men da var de kun historie.
Det var Falkenhorst, der kra:vede hele Jylland besat, det var F0reren
selv der 0nskede en "repra:sentativ gruppe" i landets hovedstad. Her
fra og til fuldsta:ndig besa:ttelse af hele landet var der ikke langt.
Endnu i selve ordren om Weseri.ibung fra 1. marts er formuleringen
ikke helt klar. Jylland og Fyn skulle besa:ttes og i tilslutning dertil
Sja:lland, hvor der "på et tidligt tidspunkt skal tages st0ttepunkter
som udgangsstillinger for den senere besa:ttelse".16 I de milita:re krav
til Danmark, der var udarbejdet 4. marts, hed det, at et af de sp0rgs111ål, der skulle ordnes gennem dansk-tyske forbindelseskommandoer,
var "overforsel af tyske tropper til Sja:lland".17
Den 5. marts blev der holdt et stort m0de hos Hitler. I Jodls dag
bog hed det, at Göring raser, "tobt sich aus", og vil bevise, at de
hidtidige forarbejder ikke var noget va:rd. Han foreslog bl. a., at
man "også straks skal få fodfaste i K0benhavn".18 Endnu i den
ordre, som S0krigsledelsen udarbejdede dagen efter, var der tale om,
at der skulle oprettes brohoveder i Gedser og Kors0r, og herfra skulle
der marcheres mod K0benhavn.1 9 Denne ordre var fora:ldet, inden
den blev skrevet, thi endnu samme dag udgik der fra OKW en ny
ordre, underskrevet af Keitel. Heri hed det: "Til hurtigt at tage
Sja:lland og K0benhavn i besiddelse skal der foruden angrebene fra
syd og vest ved hja:lp af en st0rre damper (0stpreussentjeneste), som
l0ber ind i Sundet nordfra, i selve K0benhavn (unmittelbar in Ko
penhagen) landsa:ttes en sa:rlig sammensat styrke, der også kan virke
repra:sentativ". I Gruppe XXI.s eksemplar af ordren er der i margi
nen tilfojet: "Det er nyt".20 S0krigsledelsen udsendte i henhold her
til nye ordrer den 7. marts. Det hed heri, at et egnet transportskib,
0stpreussen-damper eller mineskib, skulle fobe ind med en forsta:rket
infanteribataillon til besa:ttelse af vigtigere steder i K0benhavn.21
Samme dag foreslog Marinegruppenkommando West, at Hansestadt
Danzig skulle anvendes til transport af tropper til hovedstaden.22
Den 5. marts meldte generalmajor Himer sig til Gruppe XXI.
Han skulle va:re generalstabschef ved Höheres Kommando XXXI,
som skulle lede angrebet på Danmark. Den 0verstkommanderende,
14
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Tyske officerer i Kastellet den 11 april 1940. Lrengst til vens tre general Himer,
i midten general Ka11pisch. Haacke fot. Original i Rigsarkivet.

flyvergeneral Kaupisch, ankom den folgende dag. De endelige for
beredelser til Weseri.ibung Si.id kunne begynde. 23
Det var kun nogle få måneder siden, at man i S0krigsledelsen
havde ment, at der på grund af minefelterne ikke kunne landsa:ttes
tropper i K0benhavn. Nu da Göring foreslog, at man straks skulle
få fodfaste i ho vedstaden, var der tilsyneladene ingen, der var i tvivl
om, at man uden videre kunne landsa:tte tropper i K0benhavn. Man
kan sp0rge sig selv, om det var uvidenhed, der fik disse ledende tyske
milita:re til at tro på, at det kunne lade sig g0re, ligesom de også
troede, at man kunne sende to store tyske krigsskibe gennem "Dr0bak-sna:vringen", uden at der skete noget. Måske vidste de ikke noget
om minefelterne eller om s0fortet, der lå lige uden for byen og vel
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var verdens st0rste. Eller havde de en vision .om, aJ; var man dristig
nok, kunne man også tage K0benhavn på nogle minutter. Man kunne
sp0rge sig selv, om der måske var nogen, som havde hest forfatteren
Karl Larsens mxrkelige bog Dommens Dag fra 1908, hvori han
skildrede, hvorledes K0benhavn blev erobret af tyskerne ved et kup:
Der var to transportskibe. "Efter at de var fort0jede, tog udladningen
sin begyndelse fra det forreste af skibene ad halmbelagte landgange.
, I 10bet af ti minutter var en bataillon kommen i land og stillede sig
1
efterhånden op i lang kolonne". Få minutter efter var de ved Kastel
lets porte, og i l0bet af et ,0jeblik var den gamle fastning erobret.24
Göring, Keitel eller Jodl havde nxppe hest Dommens Dag,25 men
man havde den dristighed - nogle vil vel kalde det frxkhed
der
skulle til. Og dog var der en, der senere kom i tvivl, Adolf Hitler.
Den 2. april hed det i S0krigsledelsens krigsdagbog, at F0reren havde
påbudt, at man skulle unders0ge sp0rgsmålet om at sende et linieskib,
altså et xldre, men stxrkt armeret krigsskib, til "Kassel", kodeordet
for K06enhavn. Formålet skulle vxre at opnå "en eftertrykkelig
demonstrativ virkning, forhindre, at de i havnen liggende strids
krxfter 106 ud, og at regeringen undslap". S0krigsledelsen måtte dog
stille sig afvisende overfor F0rerens tanker. Et linieskib havde et
dybgående af 8 m, og dets indsejling ville give store vanskeligheder.
Det ville under og efter indsejlingen ligge i de stxrke kystbefxst
ningers skudfelt. Blev det udenfor dette skyts' r::ekkevidde, ville den
politisk-demonstrative virkning ikke blive opnået. Af afg0rende
betydning var det også, at et linieskib ville betyde en advarsel, der
ville forekomme på et tidligt tidspunkt, senest ved passage af det
srnalle str::ede Helsing0r-Helsingborg. Efter S0krigsledelsens råd opgav
OKW derefter tanken.26
I Korpsbefaling nr. 2 fra Höheres Kommando af 16. marts blev det
fastslået, at en forst::erket bataillon, dvs. omved 1000 mand, med
radioudstyr skulle gå i land i K0benhavn. Formålet var at give sxrligt
eftertryk til den tyske gesandts krav. Transporten skulle ske på Han
sestadt Danzig, og bataillonen skulle indrette sig på lxngere tids for
svar, enten ved landgangsstedet eller i Kastellet, efter at vagten der
var overrumplet.27 Befehlshaber der Sicherung der Ostsee udstedte
den 21. marts en direkte ordre til kommandanten på Hansestadt
Danzig. Indskibningen skulle finde sted kl. 3 dagen for Weserdag,
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og en forbindelsemand fra ha:ren ville melde sig ca, 12 timer for
indskibningen. Såsnart den var afsluttet og senest kl. 17 samme
dag, skulle skibet l0be ud fra Travemiinde. I givet fald skulle der
ankres i Neustädter Bugt eller Wohlenberger Vig. Bataillonens
udskibning i K0benhavn skulle finde sted til Wesertid. Udskibnings
stedet skulle bestemmes i forståelse med batailllonskommandanten,
i givet fald Langelinie mole. Efter udskibningen skulle Hansestadt
med de to forpostbåde, der var tildelt den, indtil den militxre situa
tion var afklaret, forblive i K<0benhavn af hensyn til opretholdelse af
radio-forbindelsen. Kommandanten skulle bestemme, når forpost
bådene kunne sendes bort. Skibet skulle i Travemiinde også modtage
"Marinenachrichtenoffizier (MNO) Kopenhagen", dvs. den marine
meddelelsesofficer, der skulle vxre i I�0benhavn, og to radio- og
signalafdelinger. Når situationen i K0benhavn var afklaret, skulle
Hansestadt vende tilbage til Travemilnde for at udfore videre troppe
transporter.28 Senere blev der givet den tilfojelse til ordren, at for
postbådene - de var fra 13. Flotille, der bevogtede minespxrringerne
i Sundet - skulle vxre til stede for, hvis det var n0dvendigt, at yde
st0tte efter den forste landsa:tning. For at sikre overraskelsen, måtte
man ikke få indtryk af, at der var samarbejde, eller at det var en
enhed. Forpostbådene skulle derfor folge efter Hansestadt i en af
stand på mindst 2 S0mil og på den mindst i0jnefaldende mlide. De
skulle holde st0rst mulig afstand fra hinanden og l0be ind dl K0ben
ha vn efter Hansestadt.29 Endelig ordre dl ikke at sejle til K:0benhavrr
sydfra, men gennem Store Bxlt og nordfra, blev givet den 5. april,
og det blev bestemt, at forpostbådene skulle l0be ud fra Swinemilnde,
så de kunne vxre ved Lous Flak t0nde kl. 3,45. For at sikre, at
Hansestadt kunne forcere isen i og udenfor havnen blev der sam
tidig givet ordre til, at isbryderen Pommern kl. 3,45 på samme posi
tion skulle stå til rådighed for Hansestadt. Hvis det var n0dvendigt,
skulle isbryderen vente allerede ved indsejlingen til Sundet.30 Det blev
dog ikke Pommern, men Stettin, der blev Hansestadts isbryder.31
Efter at den vxsentlige del af forberedelserne var afsluttet, kom
der til at gå lang tid, inden den endelige ordre til aktionen blev givet.
Der har vxret drnftelser i den lange tid mellem 6. mans, da Kaupisch
begyndte sit arbejde, og indtil ordren blev givet den 2. april. Enkelt
heder i dmftelserne mellem chefen for Höheres Kommando og
2
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Gruppe XXI er ikke kendt, men en senere optegnelse, vel fra slut
ningen af april 1940, fortadler, at der har va;ret uoverensstemmelser
mellem de to generaler. Kaupisch anså det for meget vigtigt af hensyn
til forbindelsen via Danmark til Norge, at besa:ttelsen skete meget
hurtigt, og man måtte - mente han - overalt handle, som om den
stxrkeste danske modstånd måtte brydes, mens Falkenhorst ikke
troede på modstand. Han foreslog endda, at bataillonen efter lan
dingen i K0benhavn skulle marchere ud fra havnen med musik, men
Kaupisch bestemte, at Kastellet skulle besxttes med magt, portene
spra;nges, mandskab, officerer og stabe tages til fange.32
Et vigtigt sp0rgsmål for Höheres Kommando og ikke mindst for
dens stabschef, general Himer, og dens le, altså lederen af efterret
nings- og meddelelsesvxsnet, major Heydebreck, var at få skaffet
oplysninger frem om K0benhavn, om befastningsanlxg og de milita:re
forhold. Skulle et så dristigt foretagende lykkes, var det vigtigt at
kende stedet og den eventuelle modstanders styrke. Marinen havde sit
sxrlige efterretningsva;sen, og oplysningerne blev indsamlet i 3. See
kriegsleitung. Her gav man med faste mellemrum oversigter over,
hvor fjendens og andre nationers skibe var. Den 5. april kunne man
oplyse, at artilleriskibet - kystpanserskibet som det blev kaldt i
Tyskland - Niels Iuels opholdssted sidst var blevet fastslået den 18.
november 1939. Da var det i Arhus, og man formodede, at det stadig
var der. Af et kort til en melding fra 5. april ses det, at et "kyst
panserskib" er stedfastet til K0benhavn; man må have vxret klar
over, at det var Niels Iuel.33
Efterretningsva;snet eller kontraspionagen havde hovedkvarter i
OKW, Amt Ausland/Abwehr med afdelinger rundt om i landet,
Abwehrstellen (AST) og Abwehrnebenstellen (ANST eller NEST).
Det vigtigste sted for spionagen mod Danmark var AST X i Wehr
kreis X, Hamborg. Her fik man i februar overdraget at skaffe de
militxre efterretninger, som var n0dvendige for det angreb på Dan
mark, som nu var ved at blive planlagt. AST X blev ledet af Kapitän
zur See Chr. Oskar Otto Wichmann, og det var hans afdelingsleder,
Hauptmann Herrlitz, som fik denne sxrlige opgave overdraget. Når
det gjaldt spionagen i Danmark, isxr i N0rre- og S0nderjylland, fik
man stor hjxlp fra ANST i Flensborg. Hauptmann Hans Uthmann,
der var leder af dettes afdeling I, havde allerede i 1939 knyttet for-
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bindelse med forskellige medlemmer af det tyske mindretal. AST
Kiel blev ledet af Kapitän zur See A. Fr. Howoldt og tog sig specielt
af marineanliggender. Også andre Abwehr-steder arbejdede i Dan
mark, men AST X i Hamborg var af jort centret i efterretningsarbej
det.84
Man måtte stort set begynde på bar hund i februar 1940. I AST
Kiel og Hamborg havde man nogle få oplysninger om Middelgrunden
og om Trekroner og andre forter. De var uden st0rre va:rdi, men gik
videre til Höheres Kommando.35 Vigtigere var det, at man - vist
omkring midten af marts
sendte en sa:rlig agent, en Vertrauens
mann eller V-mann, til Danmark, specielt til K0benhavn. Han gav
den 18. og 20. marts udforlige oplysninger til AST X om broer i
K0benhavn, om hovedgader og indfaldsveje, flyvepladser og kaserner.
Han fortalte om Amalienborg og pala:rne der og ikke mindst om
Kastellet, som han iagttog i to timer udefra. Han berettede om vol
dene omkring Kastellet, om portene og om vejene dertil og i na:r
heden. Besa:tningen bestod af h0jst et regiment. "Der herskede den
dybeste fred". 36
Imidlertid blev det bestemt, at Fregattenkapitän Fr. Liedig i Amt
Ausland/Abwehr, afdeling I under oberst Piepenbrock skulle tage til
K0benhavn. Han havde mer forbindelse med Höheres Kommando,
og general Himer var i0vrigt en nxr ven af Abwehrs chef Canaris.37
Liedig skulle unders0ge folgende forhold: Sted, hvor passagerdamper
og hvor krigsskib kunne lxgge til. Kastellet: hvorledes så det ud?
Kaserner og besa:tning. I hvilke kaserner ligger de enkelte tropper?
Hvor er ha:rens, marinens og luftvåbnets kommandosteder? Hvilke
s0stridskra:fter ligger i K0benhavn? 38 Hans omfattende beretning
om rejsen 21.-23. marts gav udforlige oplysninger om, hvor de
forskellige kommandosteder var. Han var dog ikke klar over, at
Generalkommandoen ikke la:ngere var i Kastellet, men på Slotshol
men i umiddelbar nxrhed af Krigsministeriet. Han gav endvidere
gode oplysninger om kaserner og om deres styrker. Han beskrev Hol
men og de kommandosteder, som fandtes der. Hans beskrivelse af
havnen var ret kort. Han oplyste, at artilleriskibet Niels Iuel lå ved
kajen foran Orlogsv.-erftet. Der kunne også ses nogle torpedobåde og
hj.-elpefa1wjer. "Helhedsindtrykket er forst og fremmest vinterro."
U-bådene skulle også vxre i K0benhavn, hvad de nu ikke alle var.
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Antiluftskytset anslåes til ca. 50 kanoner, hvoraf den overvejende
del i Jylland. 39 Liedig afgav mundtlig beretning den 27. marts, bl. a.
til Himer og Heydebreck. Han fortalte da også om "stemningsind
tryk" i K,0benhavn. Men Kastellet syntes han ikke at have haft noget
at berette om. Og s0befastningen? 40
Liedig var i0vrigt en god ven af oberst Oster i Abwehr, den mand,
som den 3. april gav major Sas oplysning om en forestående aktion.
Engang ventede Liedig i Osters vogn, mens Oster var inde hos Sas.
Under den folgende samtale sagde Oster: "Es gibt kein zuri.ick mehr
fi.ir mich". Liedig forstod, hvad dette bet0d. I de forste aprildage
nr Liedig til referat hos Canaris om Weseri.ibung. Oster deltog i
m0det og forte samtalen ind på muligheden af at udl0se en de
monstration af den engelske magt. Han var sikker på, at foretagendet
ville blive afbla:st, når man så, at The Grand Fleet var klar til at
slå til for at hindre dette overfald på en neutral. 41
Milita:rattacheer er jo et vigtigt led i efterretningstjenesten. Der
var tale om at bede marineattache Kapitän zur See Hans Henning
komme til Berlin, men Kaupisch 0nskede, at det blev luftattacheen
oberst Jens Peter Petersen; der blev kaldt til konference. Den 22.
marts var han hos Kaupisch og Himer. Han fik oplysning om, hvad
der skulle ske. Man dmftede problemerne i forbindelse med K0ben
havn. Hvor skulle man gå i land, og hvor skulle bataillonen indrette
sig på forsvar? Der var tale om unders0gelse angående mål for bombe
flyvere og stukas. Endelig talte man om det danske luftvåben. Der
blev aftalt et nyt m0de, og den 5. april var obersten på ny i Berlin,
hvor han gav en ra:kke oplysninger om milita:re forhold rundt om
i landet. Han synes at have givet Höheres Kommando et kort "med
indtegninger" og gav forskellige oplysninger om Kastellet, om vagten,
om de stabe, der var der. Endvidere var der tale om et "Ziel-Karte
fi.ir Flieger", 42 Obersten har senere oplyst, at man under samtalen
indtegnede kaserner og Flådens Leje på et kort og <lerefter "afgjorde
Kaupisch, at såfremt man ikke fra dansk side im0dekom det kapitu
lationskrav, der ville blive fremsat, skulle de omtalte mål - og kun
disse mål - bombarderes fra luften". Obersten skulle så sent som
muligt henvende sig til en tysk reserveofficer, der boede i K0benhavn,
erkla:re ham for soldat og beordre ham til med hja:lpere at va:re på
Langelinie, hvor de skulle hja:lpe til med fort0jning og på en med20

bragt lastvogn transportere en radiosender til Kastellet. Når denne
opgave var l0st, skulle de danske kaserner holdes under observation.
Han fik endvidere of Kaupisch instruktion om, at han om morgenen
den 9. april skulle ledsage den tyske gesandt til den danske udenrigs
minister. 43
Det var den forst:.:erkede 1. bataillon fra regiment 308 under 198.
infanteridivision, som skulle gå i land i K0benhavn. Til bataillonen
h0rte en cyklistafdeling fra regiment 326 og en afdeling fra pioner
bataillon 325, en radioafdeling, en propaganda- og en tonefilmafde
ling og desuden en afdeling Abwehr-tropper. 44 Bataillonschef var
major Glein. Han fik ordre til at melde sig hos Kaupisch den 3. april
kl. 9. Her fik han oplysning om opgaven. Under tiden "Amtsrat"
skulle han flyve til K0benhavn for at unders0ge landingsmulighe
derne i Frihavnen eller ved Langelinie og marchvejene til Kastellet.
Han skulle skaffe udfodige oplysninger om selve Kastellet, om vag
ter, bes:.:etning og mulighed for en hurtig bes:.:ettelse. Han f10j n:.:este
dag til K0benhavn. Allerede samme aften foretog han unders0gelser
på Langelinie, og n:.:este dag gik han uden videre ind i Kastellet, som
i0vrigt stod åbent for alle. Han drak 01 med en sergent, som gav ham
en r:.:ekke oplysninger om Kastellet og viste ham, hvor generalen
boede, hvor de forskellige kantorer og telefoncentralen var. Derefter
så Glein på Amalienborg Slot, og om eftermiddagen fl0j han tilbage
til Berlin. Samme aften meldte han sig til Höheres Kommando, og
et m0de mellem ham og oberst Petersen blev aftalt. 45 Major Glein
fortalte herunder, at han havde foretaget observationer af havnen
syd for Langelinie for at unders0ge, om det var muligt eller bedre at
lands:.:ette tropperne her. Han kom dog til det resultat, at det ikke
lod sig g0re. Glein havde også foretaget observationer af Flådens
Leje og skaffet sig oplysninger om, hvor stor besretningen i Kastellet
var.46
Gennem agentindberetninger og egne observationer havde man
i Abwehr og i Höheres Kommando efterhånden fået god viden om
mulighederne for at s:.:ette tropperne i land, om Kastellet og ad
gangen hertil. Men man manglede oplysninger om en rrekke milit:.:ere
forhold, som var af betydning for aktionen. Efterretningerne om,
hvad der var af krigsskibe i K0benhavn, var ikke alt for pålidelige,
men man havde dog efterhånden fundet ud af, at Niels Iuel lå for21

t0jet lige på den anden side Langelinie udfor Nyholms Kran, men om
dets besxtning og udrustning vidste man ikke ret meget. Antiluftskyt
set kendte man ikke noget videre til. I et "Feindnachrichtenblatt" for
luftvåbnet fra 20. marts hed det, at man mente, det meste fandtes
ved K0benhavn. Der var også sådant skyts på Middelgrundsfortet
og på Flak.fortet, men nxrmere var ubekendt. Om forterne ved K0benhavn oplystes det heri, at Charlottenlund Fort havde tolv 30 cm
kanoner, og at det var af ringe kampvxrdi. Man var ikke klar over,
at anlxgget i 1932 var blevet åbnet for publikum og altså ikke
lxngere eksisterede som befastningsanlxg. Det oplystes, at Middel
grundsfortet var det stxrkeste fort med 27 kanoner og en besxtning
på 2000 mand! Flak.fortet havde 17 kanoner og Trekroner 9. 47 Tre
kroner var imidlertid forlxngst nedlagt som fort. Der var tilsvarende
oplysninger i det efterretningsmateriale, som var indgået til Höheres
Kommando.48 Mange af dem var forkerte eller forxldede, ofte di
rekte vildledende. Sxrlig mxrkeligt er det, at man vidste så lidt om
Middelgrundsfortet, når der var tale om at sende et skib med heni
mod 1000 soldater ombord ind i K0benhavn, og det skulle passere
lige forbi dette fort. Men det lå nu engang langt derude i Sundet, og
der kunne officerer ikke sejle ind og snakke med sergenter over
en bajer. Det er i0vrigt karakteristisk for oplysningerne i efterret
ningsmaterialet, at de enten er erhvervet gennem lxsning - Politi
kens opslagsvxrk Hvem, Hvad, Hvor havde her vxret af stor vxrdi
- eller ved rekognoscering på stedet. Noget egentligt efterretnings
materiale forelå ikke, inden planlxggelsen af aktionen begyndte, og
man havde ikke kunnet skaffe oplysninger fra fortroligt dansk ma
teriale, eller fra danske, der virkelig vidste besked. Forrxdderi var
der ikke på noget tidspunkt tale om, når man ser bort fra det sxrlige
forhold med folk fra det tyske mindretal i S011derjylland.
Når der under oberst Petersens bes0g hos Höheres Kommando
var blevet tegnet et kort over de militxre mål i K0benhavn, var
det med henblik på luftvåbnets indsats ved besxttelsen. Efter ordre
af 20. marts skulle 4. kampeskadre med en del af styrk.en demonstrere
over K0benhavn "med det formål at give eftertryk til den sxrlige
gesandts krav overfor den danske regering". Desuden skulle den
nedkaste flyveblade. Demonstrationsstyrken skulle vxre inde over
K0benhavn nogen tid efter Wesertid. 49 Eskadrens styrker - Henkel
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skulle også "underst0tte tropperne på jorden". De medbragte
bomber og flyveblade. 50 Ved samme tid skulle to eskadriller fra
"Zerstörer Geschwader 1" v:.:ere over byen for at beskytte 4. kamp
eskadres styrker. Kort for skulle de v:.:ere over Va:rl0se Flyveplads
nord for K0benhavn. Skydende antiluftskyts skulle bek:.:empes, alt
efter vejr og terr:.:enforhold. Den ene eskadre skulle efter den forste
demonstration flyve videre for at lande i Alborg West, 2. eskadre
skulle derimod gå tilbage til Bahrt.51 Den 9. april ville styrker fra
Stuka/1, altså styrtbombere, vrere rede i Holtenau na'.r Kiel til at
hj:.:elpe med i aktionen mod Danmark. 52
De luftstyrker, der var bestemt til at demonstrere over K0ben
havn, skulle ikke bombardere hovedstaden. Herom var der ikke på
noget tidspunkt tale. Fra forste fard ville man gennem disse over
flyvninger 0ve pres på regeringen. Det var Kaupisch, der ha vde fået
gennemfort, at demonstrationsflyvningen f0rst skulle begynde no
get efter major Gleins landgang, 53 og han har senere oplyst, at han
havde givet ordre til, at maskinerne skulle flyve i 50-100 meters
h0jde, "da jeg af erfaring ved, at dette g01· et frygteligt indtryk på
civilbefolkningen", og muligheden af et bombardement skulle ud
nyttes under forhandlingerne. 54 Flyverne skulle foruden at demonstre
re også gribe ind i eventuelle kampe mellem danske og tyske styrker
og kunne da også - som det fremgår af det foregående - bom
bardere og beskyde militrere mål som f. eks. kaserner, antiluftskyts
stillinger osv. Hvis det skulle vise sig n0dvendigt at s:.:ette luftstyr
kerne ind i kampen lige efter landgangen, skulle det ske ved r0de
lyssignaler, som kun måtte afskydes efter befaling fra major Glein.55
OVERFALDET PÅ K0BENHAVN INDLEDES
Rundt om i Tyskland var de styrker, som skulle deltage i angre
bet på Danmark, nu ved at g0re klar til indsatsen, selvom kun få
vidste, hvad der forestod. 170. infanteri-division og 11. skyttebriga
de skulle angribe Jylland og fore angrebet ind over den dansk-tyske
gr:.:ense. En styrke skulle landsa:ttes i Middelfart for at erobre Lille
b:.:eltsbroen. Det var 198. infanteridivision, som skulle erobre Sja:1land, idet der skulle landsxttes betydelige troppestyrker i Kors0r og
Gedser. Masned0 skulle tages af faldsk:.:ermstropper for at sikre Stor23

strnmsbroen og dermed fremrykningen af styrkerne fra Gedser. Sxr
lig vigtig var dog erobringen af Danmarks hovedstad for på den
måde at 0ve så stort et pres på regeringen, at den hurtigst muligt
opgav al videre kamp.
Major Gleins styrker lå ved Perleberg
på vejen mellem Berlin
og Schwerin. Den 7. april kl. 13 skulle de k0re derfra og vxre i Tra
vemiinde ved 21-tiden.56 Her lå mineskibet Hansestadt Danzig rede
til at tage imod den store styrke. Dette skib var på 2431 t og var
bygget i Stettin 1926. Det var 90,5 m langt og maskinen ydede 6400
hk. Det var i 1940 armeret med 2x88 mm, 4x37 mm og 2x20 mm
kanoner og kunne rumme 360 miner.57 Dets chef Korvettenkapitän
Wilhelm Schroeder var den 26. marts blevet kaldt til Befehlshaber
der Sicherungsstreitkräfte der Ostsee (BSO), viceadmiral Mootz i
Swinemiinde. Han fik meddelelse om, at han skulle tage en bataillon
ombord og lands;ette den ved Langelinie i K0benhavn, desuden MNO
for K0benhavn og havnekaptajnen sammesteds med nogle soldater.
Det var allerede den 8. marts blevet bestemt, at der skulle indsa:ttes
en havnekaptajn i K06enhavn. Bertil blev senere s0l0jtnant Camman
udpeget.58 Mootz sagde til Schroeder, at han måtte have den faste
vilje at nå frem uanset alle vanskeligheder og uanset vejret. Han
måtte ikke lade sig afskr;ekke af modstand fra danske S0stridskrxf
ter eller forter, "som havde et stort antal kanoner, men var forxl
dede. Al modstand skulle brydes med magt". Der måtte regnes med
minesp;erringer foran K06enhavn. Indsejlingen skulle ske under tysk
flag. Schroeder fik hos 1. admiralstabsofficer udleveret de n::ermere
ordrer. Han forstod, hvor vigtigt det var, at han var i K0benhavn
på minuttet, "thi intet kan g0re st0rre indtryk på den danske rege
ring end den kendsgerning, at vi allerede ved forhandlingernes be
gyndelse har den danske hovedstad i vor hånd". Da han studerede
kortet over befastningerene, stod det ham klart, at han ikke beh0vede at beskxftige sig med nedka:mpningen af dem. "De må ganske
simpelthen ikke komme til at skyde. Hvordan, det må fremgå af
0jeblikket". Der var bekymringer nok: de danske minefart0jer, lods
båden og vagtskibene, som skulle anholde skibe, der omgik bestem
melsen om at tage lods ombord. Det var i hvert fald en god ting, at
Schroeder kendte indsejlingen til havnen fra sejlsporten. Han blev
kaldt til Marinegruppenkommando Ost, hvor han fik udleveret et
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kort, der viste lodsbådens og vagtskibets position på K0benhavns
Red.
Den 4. april fik Schroeder fra BSO en attachemelding fra K10ben
havn, som gik ud på, at de danske lodser bragte skibe nordfra ind "in
den weissen Sektor des Trekroner Feuers (220,5-225 ° )", og at
skibene l0b forbi så t::et op ad Middelgrundsfortet som muligt. Efter
at have passeret fortet styrede lodserne n0je indenfor den n::evnte
sektor, fordi der lå miner på begge sider. Men det var usikkert, om
der i den n::evnte sektor var kabelminer, hvortil strnmmen til enhver
tid kunne sluttes på fortet. Denne oplysning byggede på en oplysning,
som marineattache Henning havde sendt til Marinens Overkomman
do den 23. marts.59 AST Kiel kunne den 4. april give OKW og
S0krigsledelsen oplysning om, at en skibskapatajn, der havde v::eret
i K0benhavn, havde fortalt, at lodsen kom ombord 0st for Tårb::ek
Rev t0nde, og derfra blev der styret ret kurs mod Middelgrundsfor
tet, som blev passeret en halv s0mil til bagbord. Herefter med lige
kurs indtil t::et på havneindfartens sydmole. Lodsen var bange for
miner. Der skulle i det n::evnte område v::ere et minefelt, "men om
det kun er bluff, kunne han ikke sige".60
Denne vigtige melding fik Schroeder endnu samme dag. Han
besluttede at holde denne kurs. Om det skulle ske med eller uden
hj::elp fra lodsen, måtte han overlade til forholdene. Ved en sidste
drnftelse med staben i Gruppe Ost blev det bestemt, at de to for
postbåde ikke skulle l0be med ind i havnen, men sende eventuelle
krigs- og handelsskibe, motorfart0jer med flygtninge osv. tilbage.
Handelsskibe og ikke mindst motorfart0jer skulle n0je gennems0ges,
is::er med henblik på akter og post. Den 5. april havde Schroeder en
samtale med admiral Mewis, der var udpeget til Kiistenbefehlshaber
Dänemark. Oprettelsen af denne stilling var allerede sket den 9.
marts. Den endelige tjenesteinstruks blev f0rst udstedt den 6. april.
Havnekaptajner og officerer for marinens meddelelsesva::sen (MNO)
h0rte under ham,61
Den 6. april kl. 19 dansk tid gik Hansestadt til ankers på Tra
vemiinde Red efter at have k::empet sig gennem ismasserne nord for
Arkona, og den folgende morgen gik skibet ind i havnen og fort0j
ede ved 0stpreussenkajen. Kort efter kom propagandakompagniet
- to Sonderfiihrer og 5 mand - med lastvogne og udladede deres
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apparater. Schroeder fortalte dem i overvxrelse af sine egne office
rer, at skibet var udset til at medvirke ved en stor propagandafilm
- og "propagandisterne" havde håbet på krigerigske oplevelser!
Også kaptajnl0jtnant Skipowski (MNO) med 18 marinesoldater kom
ombord. Havnekaptajnen for K0benhavn meldte sig kl. 11. Han
troede, han skulle vxre priseofficer på en hjxlpekrydser, og han fik
forel0big lov til at blive i troen.
Kl. 11.30 fik Schroeder en fjernskrivermeddelelse i kode: der er
i 0jeblikket randis ved Langelinie. Lxg i givet fald til lxngere inde.
Desuden fik han ordre til at medtage landgangsbroer, der skulle
have den st0rst mulige lxngde. Han fik en officer til at gå i land
og skaffe brxdder dertil. I eftermiddagens 106 kom der forskellige
meldinger, bl. a. om, at der dag og nat var sikret krigsskibe gennem
fart gennem det danske advarselsområde i Store Bxlt ved hjxlp af
lods.

Bataillonschef, major Glein og Kaptajnen på Hansestadt Danzig Korvettenkapitän
Schröder. Haacke fot. 9 april 1940. Original i Rigsarkivet.
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Om aftenen kl. 21 meldte major Glein sig hos kommandanten.
Man diskuterede isa:r, hvorledes mandskabet skulle anbringes om
bord. Der var ialt henimod 1000 mand, 5 motorcykler, 150 cykler,
9 t0nder ammunition og proviant til 4 uger. Det var vigtigt, at det
kompagni, der skulle tage Kastellet, forst kunne blive udskibet, hvad
enten man lagde til med styrbords- eller bagbordssiden. Kl. 21.30
begyndte indladningen af bataillonen, og kl. 3 var man fardig. Nogle
minutter senere gik Hansestadt fra kaj. Ude på reden fik man isbry
deren Stettin i sigte. Der blev forhandlet med kaptajn Jacobsen, som
fik ordre til at. gå gennem Store Ba:lt og vente ved Lous Flak 1J0nde
ud for Vedba:k eller ved randen af eventuel is. Hansestadt stod der
efter ud i Neustädter Bugt, hvor der blev ankret. Landgangsbroerne
blev samment0mret, og soldaterne kunne komme op for at trxkke
frisk luft. Skibets officerer såvel som Skipowski og Camman blev
indviet i aktionen. Uden at bestemmelseshavnen nrevntes, blev be
sretningen gjort bekendt med opgaven. Skulle de blive taget til fange,
skulle de sige, at bestemmelsesstedet var Irland. Major Glein fortalte
Schroeder, at han lige havde va:ret i K0benhavn. Kystpanserskibet
Niels Iuel lå lige overfor Langelinie. Glein vidste fra en tysk agent,
at den danske marine ville modsa::tte sig en besa:ttelse, og Schroeder
måtte regne med, at Niels Iuel ville skyde. Denne viden går måske
tilbage til en melding fra en V-mand i Danmark, hvorefter en dansk
officer havde oplyst, at der ved et eventuelt tysk angreb under alle
omsta:ndigheder ville blive ydet modstand. Det er muligt, at det er
udenrigsminister P. Munchs udtalelse til kommand0rkaptajn Kj0lsen
den 1. april, som er blevet kendt i Tyskland. Udenrigsministeren hav
de sagt, at han 0nskede, at Kj0lsen ved lejlighed meddelte dette - at
Danmark ville kxmpe - til rette vedk:ommende i Berlin.62
Kl. 9,40 lettede Hansestadt anker og stod op gennem Fehmarn
Brelt. Schroeder fik at vide, at der var fare for engelske u-både, men
han skulle alligevel gå norden om. Kl. 14,30 deltog Schroeder i ba
taillonens officersm0de. Han oplyste, at der var fare for u-både, og
at han senere ville gå så nxr kysten som mulig. Han oplyste om sine
planer i forbindelse med indsejlingen i havnen. Efter den ene af pla
nerne ville han 10be op til lodsskibet, bede om lods og meddele vagt
skibet, at han kom med et brev fra storadmiral Raeder til viceadmiral
Rechnitzer. Eller han ville sende isbryderen i forvejen, lade den bede
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om lods, holde sig b:ngst muligt fra den, men afbfrendet sejle bag
isbryderen, som skulle holde h0j fart. Gik lodsen uopfordret langs
skibet, ville han blive taget med. Den tredie mulighed var at lade
isbryderen sejle forud som minestryger, "Sperrbrecher", hvis der
ikke var nogen lods at få, og med kurs mod Middelgrundsfortet. Når
det var ½ s0mil borte, skulle Stettin dreje ind i den sydlige sektor
fra Trekroner Fyr og direkte mod havneindsejlingen. Den skulle
udvikle så meget rng som muligt, og Hansestadt ville folge tret efter.
Han fortalte også, hvad han ville g0re, når han var kommet ind
i havnen. Major Glein gjorde ligeledes rede for sine planer.
Den 1. september 1939 blev der telefonisk givet ordre til at op
rette 42 kystudkigsstationer, og hermed var alle de planlagte 72
danske stationer etableret. En del af dem lå ved Langelandsbreltet og
Store B:;elt. På disse stationer havde man travlt med indberetninger
den 8. april, da der på havet var en sta:rk trafik af store og små tyske
krigsskibe, og der ustandseligt var passage af tyske fly. Den 9. april
kl. 8,32 oplyste kaptajnl0jtnant Saabye, adjudant ved Kystdefen
sionen, på foresp0rgsel: "Troppetransporten kom nordfra, såvidt det
kan sk0nnes. Kun meddelt fra Middelgrunden". Det er dog ikke rig
tigt, at skibene ikke var blevet observeret, for de var lige uden for
K0benhavns Havn.
Hvordan så nu Hansestadt Danzig ud? Et billede, der er taget,
mens skibet lå ved Langelinie, viser, at det tidligere må have vreret et
passagerskib. Der var 0verst to r:;ekker af firkantede koojer, de fles
te syntes lukket med plader. Nedenunder en r:ekke runde koojer. Den
9. april kl. 14,40 gav Islands Falk folgende beskrivelse af skibet:
"Transportbåden var en omdannet frugtbåd med dieselmotor med 2
små kanoner for og agter. 2 maskingev;erer, antiluftskyts, kanon
skjolde, brandgule".
Fra 13,48 til 14,04 passerede Hansestadt gennem sp;erringen i Sto
re B:;elt. Den lå mellem Lolland og Langeland. Under passagen og
senere blev skibet fulgt af en dansk torpedobåd i l:;engere tid. Der blev
derefter styret sigsag-kurs på grund af u-bådsfaren. KL 20 passerede
Hansestadt sine to forpostbåde på h0jde med Sejen:,. Det var n:esten
m0rkt.
På denne vej blev Hansestadt Danzig ikke blot set, men der blev
gang på gang sendt meldinger om observationer. Men en ting kunne
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man ikke melde, at netop dette skib af de mange, der i disse timer
passerede bxltet, ikke skulle nordpå som de andre, men ville sa:tte
kurs mod 0st. Da skibet passerede Sjxllands Rev var det m0rkt,
observationer fra land måtte h0re op. Endnu havde man ikke lzrt
at se i m0rket.
KL 15,22 meldte Onsevig på Lolland, at man 14,57 havde obser
veret "et marinefart0j i NW, 4 s0mil, nordgående, er nu i NNW,
formentlig dansk flag". Det er muligvis det samme skib, som Trane
kxr indberettede kl. 15,20: "Den indrapporterede hjxlpekrydser har
sat kurs 77 ° og befinder sig i Smålandsfarvandet. Den har vendt nu
og står NNW.
På foresp0rgsel fra E.-Stationen til Om0 og Onse
vig kystudkigsstationer meddeles, at skibet ikke er i Smålandsfar
vandet". Men 15,55 kan Om0 indberette, at man 15,40 har obser
veret 1 tysk hjxlpekrydser 240 °, 3 s0mil, nordgående. 5 minutter
far var der indfobet melding fra Om0 via marinestationen Slips
havn ved Nyborg: "1 grå hja:lpekrydser ses S-på; den har vzret over
ved Stålgrundene, men er nu vendt og står N-på. Den kan ikke have
lagt miner eller andet". Også Hansestadts sigsag-kurs blev observeret
og indberettet. Sprog0, der ligger i Store Brelt mellem Nyborg og
Kors0r, meldte 16,15, at man lige havde observeret 1 tysk ledsager
skib og 3 sortmalede minestrygere, nordgående. 16,33 kom en ny
melding om 1 tysk ledsagerskib, der netop var ved at passere med
kurs mod nord. 3 S0mils afstand. Tre minutter senere: "Begge de to
sidst opgivne ledsagerskibe er antagelig tidligere passagerbåde, over
byggede og med firkantede ruder fra for til agter. I det sidste skib
er ruderne afblrendet med jernplader. 1 kanon forude og 1 agter på
promenadedxkket i gulmalede tårne". På Sprog0 må man have til
lagt denne melding betydning, thi 16,55 melder man til Slipshavn:
"2 ledsagerskibe, tidligere passagerskibe, overbyggede med firkantede
ruder fra for til agter. I det sidst indberettede er ruderne afblzndet
med jernplader, der er gule, malede ovetrrek over kanontårne, nu af
taget overtrrek. Mange mennesker ombord, ens m0rkt påkfa:dt (ca.
6000 tons)". Hansestadt er ikke siden da blevet observeret med no
gen sikkerhed, men der er meldinger fra R.0snres ved Kalundborg og
fra Sejer0, der kan angå dette skib. Stettin blev observeret fra Se
jern kl. 16,50.63
29

Sjrellands rev

Hansestadt Danzigs sejlads mod Kl!Jbenhavn den 8-9 april 1940. Under sejlad
sen den 8 april observeredes /art0jet af kystudkigsstationerne Onsevig, OmfiJ og
Sprogl!J. Fra stationerne på RI/Js11a?s og SejenJ foreligger rapporter, der kan bave
drejet sig om Hansestadt Danzig. Hornb,ek Kronborg og Tårba:k passeredes
m0rke tidligt om morgenen den 9 april.
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Kl. 21 havde Hansestadt Danzig Sjadlands Rev til styrbord. Skibet
gik deref ter så tret mod land som muligt. Over radio fik man med
delelse om, at K0benhavns Havn var isfri. Man skulle lregge til som
forudset. Den sydlige del af Langelinie ville formodentlig vrere fri
for skibe. Det var general Himer, som havde s0rget for, at denne
oplysning kom frem. Den 7. april var han rejst til K0benhavn som
overregeringsråd. Han var ledsaget af en kurer fra Auswärtiges Amt,
legationsr&d Schlitter, og hans uniform lå i dennes kuffert. På
Hovedbanegården blev han modtaget af oberst Petersen. Nreste dag
foretog obersten efter Himers 0nske observationer på Langelinie. Han
kunne melde, at det så ud til, at to skibe ved den sydlige ende af
Langelinie ville afsejle i l0bet af den 8. Himer smgede for, at oplys
ningerne pr. telefon blev sendt til S0krigsledelsen og derfra til Höhe
res Kommando.64
Fra Hornbrek til Kronborg var der is, men Hansestadt kom igen
nem. Kl. 2,45 roar man ved Lous Flak t0nde. De to forpostbåde fik
ordre til forefobig at blive uden for havnen og standse alle udl0bende
skibe og unders0ge de mimenkelige. Stettin skulle bede om lods ved
Tårbxk t0nde. Hvis der ikke kom lods, skulle skibet sejle ind i hav
nen efter den sejlanvisning, der tidligere var blevet modtaget. Dersom
Niels Iuel sk0d, skulle Stettin af al kraft l0be ind i Frihavnen, men
ellers bryde plads ved Langelinie og sende en "Leinenkommando"
i land. Den skulle s0rge for strerk wgdannelse under hele farten. Han
sestadt ville folge ta:t efter. KL 3,30 blev der sat "Reichsdienst
flagge". Seks minutter senere passeredes Tårbrek t0nde. Der kom
ingen lods til Stettin. Kl. 3,45 blev krigsflaget sat, og der blev givet
ordre til Klart Skib. Betjeningen ved de to 88 mm kanoner lå i ildlx
på dxkket. Kl. 4 skar Stettin ind i den hvide sektor fra Trekroner
Fyr. Middelgrundsfortet lå 800 m forude. R0gen fra Stettin dxkkede
nu ikke la:ngere, skibet ville kunne ses fra fortet. Lanternerne trend
tes. "Vi kan se, at skytset ikke er besat. Besretningerne derovre må til
kanonerne uden drekning. Det vil vore maskingevxrer forhindre, hvis
det bliver fors0gt". Kl. 4,02 drejede Hansestadt ind i Trekronersek
toren og passerede Middelgrundsfortet, Et minut senere blev skibet
belyst fra fortets lyskaster, og der sendtes morsesignaler. De var ufor
ståelige. Schroeder ville svare: "Vi indl0ber efter den tyske regerings
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ordre". Men det blev kun til nogle få morsetegn. Fortet havde sluk
ket lyskasteren. fogen 106 til skytset. 60

OROLIGE DAGE I K0BENHAVN
De begivenheder rundt om i Danmark, der ville tage deres be
gyndelse k:l. 4,15 dansk tid, 13 minutter efter at Hansestadt Danzig
var ved at passere det store s0fon ude i Sundet, kom ikke som et
lyn fra kfar himmel. I S0nderjylland var hreren i h0jeste alarmbered
skab. Der var embedsmrend og officerer, som sov på deres kontorer.
i de forste måneder af 1940 havde der v.eret rygter om forestående
begivenheder. Den danske marinattache i Berlin, kommanoor Frits
Hammer Kj0lsen, havde den 8. januar og 13. februar kunnet indbe
rette om forlydender, som gik ud på, at tyskerne ville oprette baser
i Jylland. Også det danske efterretningsvresen modtog forskellige op32
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lysninger om militxr aktivitet i Nordtyskland. Isxr var der tale om
skibssamli11ger i nordtyske havne. Tidligere meldinger herom blev
gentaget i , slutningen af marts, og der var tegn på visse forskyd
ninger mod Hamborg. 66
Marinattacheen rejste hjem til rapport den 1. april. Han havde
et brev med fra gesandten i Berlin, kammerherre Zahle, som oplyste,
at det i pressekredse hed sig, at der forestod begivenheder i Nord
skandinavien. Han kunne også oplyse, "at der var sammendraget
skibs- og transportmateriel mellem Stettin og Swinemiinde". Kj0lsen
havde forst en samtale med udenrigsminister, dr. P. Munch, der 61.a.
sagde, at Norge og Sverige uden al tvivl af al magt ville modsxtte
sig indgriben fra Vestmagterne eller Tysklands side, og at vi ville
g0re det samme; "dette 0nskede dr. Munch, at jeg ved lejlighed med
delte rette vedkommende i Berlin", skrev Kj0lsen i sin dagbog.67
Det er muligt, at V-mand meldingen om, at der under alle omstxn
digheder ville blive ydet modstand i tilfalde af et tysk angreb, har
forbindelse med denne udtalelse. 68 Kj0lsen aflagde også rapport til
Hjalmar Rechnitzer, som med titel av viceadmiral var chef for
S0vxrnskommandoen og direkt0r i Marineministeriet. Han refererede
her sin samtale med dr. Munch og dennes udtalelse om modstand.
"Det er andre toner end tidligere", skrev Rechnitzer i sin dagbog.
Samme dag fortalte den socialdemokratiske forsvarsminister Alsing
Andersen Viceadmiralen, at ved statsrådet et par dage for havde
kongen "henstillet, at Niels Iuel ikke blev kaserneskib, men udrus
tedes". 69
Den 4. april ved middagstid blev Kj0lsen i Berlin ops0gt af den
svenske marinattache Forshell, der gav en ra:kke foruroligende med
delelser, bl. a. om et forestående angreb på Danmark. Kort efter
at Forshell var gået, kom den hollandske militxrattache major Sas,
som gav tilsvarende oplysninger. Forshell var i0vrigt blevet infor
meret af Sas. 70 I gesandtskabet blev der udarbejdet en depeche, som
legationssekretxr Frode Sch0n f10j til K:0benhavn med samme efter
middag. Han afleverede den hos dr. Munch. Det hed i depechen, at
der forestod en agression mod Danmark, som skulle finde sted i
nxste uge, samtidig eller lidt senere indbrud i Holland, muligvis og
så i Belgien, og det var sandsynligt, at operationerne dernxst ville
fortsxttes mod Sydnorge. Troppe- og tonnagekoncentrationerne om-
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kring Swinemiinde var blevet bekrreftet. Den hollandske militreratta
che havde sagt, at oplysningerne stammede fra tyske officerskredse,
som var utilfreds med det nuvrerende system. 71 Udenrigsministeren
var foruroliget over depechen. Han sagde til Udenrigsministeriets
direkt0r 0. C. Mohr, det var kommet ud til ham, at nu måtte man
naturligvis indkalde sikringsstyrken. 72 Han tog ud til statsminister
Stauning. Her foreslog han, at de gik til Kongen. Det varede noget,
inden kong Christian 10. kunne tage imod dem, og imens dr0ftede
de to ministre depechen. Under denne samtale sagde Munch, om
man ikke burde indkalde de soldater, <ler var hjemsendt med uni
form.7 3 Da de kom til Kongen, fik majestreten et eksemplar af de
pechen, som han påtegnede: "Modtaget 4/4 kl. 9,45 EM". Kongen
synes at have taget depechen ret roligt.74
Der blev holdt ministerm0de n:este formiddag. Munch foreslog en
samlingsregering, indkaldelse af Det udenrigspolitiske Nrevn og af
partiform:endene. Stauning n:evnte, at Munch aftenen for havde talt
om indkaldelse af de hjemsendte soldater. Men det var klart, at mi
nistrene ikke syntes at v:ere foruroliget af depechen på samme måde
som Udenrigsministeren. Man besluttede forel0big at se tiden an.75
Efter ministerm0det sagde Munch til direkt0r Mohr om indkaldelser
ne, at "Stauning ville se tiden an og navnlig here, hvad den militrere
sagkundskab sagde". 76 I de falgende dage var der en livlig m0deakti
vitet. I et m0de hos Forsvarsministeren den 6. om formiddagen del
tog bl. a. de to va::rnschefer, general Prior og viceadmiral Rechnit
zer, chefen for generalstaben, general Ebbe G0rtz, og chefen for
Marinestaben, admiral Hammerich. Ministeren informerede om, at
man var blevet nerv0s ved gesandtskabet i Berlin for, at skibssam
lingerne ved Stettin var rettet mod Danmark. Man dr0ftede situa
tionen, og general Prior foreslog at indkalde årgangene 1930-3 5 med
2 ad gangen til en kort 0velse, f. eks. på 14 dage eller hengere. Fuld
mobilisering ville tage 6 dage, formering af sikringsstyrke et par
dage. Ministeren mente, at en indkaldelse kunne vrekke uro, men lo
vede at overveje sagen. 77 Der blev ikke truffet militrere foran
staltninger.
Om morgenen to dage senere, den 8. april, var det klart, at der
var ved at ske noget. Store og strerke tyske marinestyrker gik gennem
Store B:elt med kurs mod nord. Og kl. 10,30, lige for et m0de hos
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Forsvarsministeren, indl0b melding fra Efterretningstjenesten om, at
en stor tysk styrke var på vej fra Rendsborg mod Flensborg. De to
generaler foreslog på m0det indkaldelse af fuld sikringsstyrke, hvil
ket ville betyde, at 8-9 årgange var under fanerne. Desuden fore
slog man, at ha:rens styrker blev sat i alarmberedskab, at der blev
gennemfort flyveropklaring og foretaget indkaldelser til Kystdefen
sionen. Denne h0rte under marinen, og Viceadmiralen tilsluttede
sig forslaget, ligesom han 0nskede indkaldelser til artilleriskibet Niels
Iuel, der nu var kaserneskib.78 Kort efter var Statsministeren, Uden
rigsministeren og Forsvarsministeren til m0de hos Kongen. Da For
svarsministern kom herfra, meddelte han, at det var besluttet kun at
foretage indkaldelser til Niels Iuel, "men at der i0vrigt skulle etable
res h0jere alarmberedskab for det indev.erende mandskab". Det var
hans mening, at udtalelsen om alarmberedskab skulle drekke såvel
marinens som ha::rens styrker. Viceadmiralen opfattede det, som om
ordren ikke omfattede marinen. 79 I sin dagbog referede han: "Alar
meringstjeneste for ha::ren. Ingen genindkaldelser. Niels Iuels besret
ning indkaldt på ny". so Også Marinekommandoens souchef, orlogs
kaptajn Vedel, havde opfattet det på den måde. Det bet0d dog
ikke, at han som Rechnitzer mente, at marinens beredskab, sikrings
tjeneste 1, det laveste beredskab, var tilstra::kkeligt.81 Om eftermid
dagen foreslog general Prior på ny, at sikringsstyrken blev indkaldt.
Han 0nskede desuden bemyndigelse til at etablere luftmeldetjeneste og
til en snrevrere indkvanetring og til at lade Jyske Division forskyde
tropper efter behov. Forsvarsministeren ville vente med afg0relsen
til efter m0de med partiforma::ndene og ministerm0de i l0bet af
aftenen. KL 12,45 var ordren til ha::ren om alarmberedskab og udle
vering af ammunition blevet udsendt. Ved m0det med ministeren
om eftermiddagen foreslog generalen af hensyn til soldaternes hvile,
at man, undtagen i S0nderjylland, gik fra alarmberedskab til forh0jet beredskab. 82
På m0det med partiforma::ndene om aftenen indledte Stauning kort,
og derefter redegjorde Udenrigsministeren for situationen. Herunder
fortalte han om en samtale, han om eftermiddagen havde haft med
den tyske gesandt Renthe-Fink. Da Munch na:vnte, at det kunne
blive n0dvendigt at foretage indkaldelser, havde Renthe-Fink sagt:
"Das betrachte ich als wahnsinnig", Fra konservativ side blev der
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fremsat .0nsker om indkaldelser. Ministrene var i mod.83 Venstres
repra:sentant dr. Krag sagde, at hvis de tyske tropper syd for den
danske gr.ense beu,d, at tyskerne havde agressive hensigter, "ville
gra:nsen sandsynligvis blive overskredet i de forste kommende mor
gentimer, og indkaldelsen ville komme for sent og fore til en fiasko.
Havde ty�kerne ikke en sådan hensigt, kunne man kalde lynet ned
over sig ved indkaldelser eller troppeforskydninger" Inden m0det
blev ha:vet, fik man at vide, at direkt0r Mohr ved 19,30 tiden havde
fået en henvendelse fra Renthe-Fink, som tmskede at få et beroligen
de svar med hensyn til indkaldelser. Dette blev udarbejdet, og der
efter var der ministerm0de.85 Her blev der ikke truffet beslutninger
om indkaldelser eller troppeforskydninger. Dette blev meddelt gene
ral Prior og Viceadmiralen ved 22,30 tiden.86• P. Munch tog til
Udenrigsministeriet, hvor han fik en sidste depeche fra kammerherre
Zahle i Berlin. Ikke la:ngere efter ringede Munch til Mohr og foreslog,
at de tog hjem.s1
Nattens m0rke og ro havde s.enket sig over byen og over Chris
tiansborg. Kun i vagtstuerne var der lys. I den mde Bygning og i
Proviantgården ved siden af var dog Krigsministeriets direkt0r,
general Stemann, Viceadmiralen og Marinekommandoens chef, ad
miral Hammerich, i deres kontorer. Også Forsvarsministeren var i
ministeriet. Den kommanderende general var henimod midnat taget
til sin tjenestebolig i Kastellet, og generalstabschefen var også lrnrt
til sit hjem.88
HVORFOR SK0D MIDDELGRUNDSFORTET IKKE?
Den 1. september 1939 blev der truffet bestemmelse om formering
af sikringsstyrke for s0v:ernet. Den 3. september blev der givet ordre
til at udla:gge de forberedte minespa:ringer ved K0benhavn. De blev
med det dertil h0rende materiel og personel til afvisnings- og lods
tjeneste underlagt Kystdefensionen. Minespa:rringerene var "ifolge
hele deres tilbagetrukne beliggenhed og hele karakter uden virkelig
milit.er betydning og måtte nrermest opfattes som en foranstaltning,
<ler tilsigtede at holde neutralitetskr:enkelser udenfor hovedstadens
umiddelbare na:rhed samt endvidere for at kunne fore kontrol med
sejladsen indenfor K0benhavns Red, der var spa:rret område for de
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krigsforende magters krigs- og luftfart0jer. Al sejlads uden lods var
forbudt". 89 Det var en ret let sag at sejle gennem minespxrringen.
Der var gennemsejlingsmxrke, og fyrlinien gennem Kronel0bet var
txndt. Det er blevet sagt: "Enhver s0mand, der havde vxret der en
gang, kunne sejle derind igen".90
Efter S0vxrnskommandoens ordre nr. 2 af 28. november 1939 var
"fors0g på at passere (forcere) et farvand, der er spxrret eller lukket
for de krigsfarende magters flåder" neutralitetskrxnkelse. Optrxden
heroverfor skulle indledes med protest. fovrigt skulle forholdsordre
såvidt muligt indhentes fra S0vxrnskommandoen. Visse neutralitets
krxnkelser som "landsxtning på dansk grund af vxbnede styrker"
kunne, når fjendtlig hensigt var utvivlsom, "uden nxrmere ordre
im0degåes med alle til rådighed stående midler - dog under forn0den hensynstagen til de foreliggende omstxndigheder".91
Vinteren 1940 var meget streng. Minespxrringen bestod af kabel
miner og lå ved indsejlingen til selve havnen og det sydlige indl06
till Drogden. Den var efterhånden kommet i uorden, og en del af
minerne var blevet 0delagt. Spxrringen var ikke armeret denne mor
gen den 9. april 1940. Armering skete fra S0minestationen, der var
på Middelgrundsfortet, og det "sker ved et håndgreb, og det tager
et halvt eller helt minut". Ordre til armering kunne dog ikke gives
af chefen på Middelgrundsfortet, men af chefen for K:0benhavns
Minespxrring, der havde tjenestested på Lynetten, eller af Kystdefen
sionens chef, der ligeleds havde kommandosted på Lynetten.92
Forudsxtningen for, at minespxrringen ved K0benhavn kunne
fungere - og få nogen betydning - var, at der var vagtskibe, som
kunne "overhale og visitere" skibe, som på ulovlig vis s0gte at kom
me gennem spxrringen. Et fort kunne ikke i m0rket g0re et skibs
"karakter" ud, men det kunne et vagtskib, der kunne overhale det
og holde det under observation. Men isforholdene havde tvunget de
små, delvis civile skib ind i havnen, f. eks. havde Gmnlandske Han
dels skib Godthåb, Nordre Vagtskib, vxret ude så sent som 8. april,
da forholdene var betydeligt forbedret, men måtte returnere til
Langelinie mole på grund af isforholdene.93 S0vxrnet havde over
taget statsisbryderen Tyr, som var udstyret med en kanon og blev
kommanderet af en s0officer. Den kunne klare sig i isen, men den 8.
april blev den beordret ind, og kl. 14,37 gik den til kaj. Dens vide-
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somhed som vagtskib var slut. Ammunition og fortrolige sager blev
afleveret. Grunden var, at dens besxtning dels h0rte til Niels Iuel,
der nu skulle udrustes, dels var taget fra andre udrustede enheder.94
I natten mellem den 8. og 9. april var der intet vagtskib i s0en til
at vogte minespxrringen. Lodstjenesten nord for K0benhavn blev
varetaget af lodsdamperen Lodsen, som efter kl. 23,30 opholdt sig
i en våge nord for Middelgrunden. Der var kun Middelgrundsfortet
til at vogte indsejlingen til K0benhavn.95 Dette fort er bygget på
nordspidsen af Middelgrunden og blev opfort i ll.rene 1890-1894 på
en vanddybde af ca. 7,5 m og er funderet på sandopfyldning, inde
sluttet af betonblokke og t0mmerkister. Det indtager et område af
7 ha. Den ydre begrrensning udg0res af en b0lgebryder, der er 10
m h0j, og indenfor den er der en grav og en havn. Selve fortet be
står af store kasematkomplekser, og bestykningen findes ovenpå
dette anlxg. Her er der også er fyrtårn. 96
Chef på Middelgrundsfortet var den 8. april om rnorgenen orlogs
kaptajn A. G. Tops0e-Jensen, som havde vxret der fra 27. marts.
Den 8. april kl. 14,45 fik han ordre til at melde sig som artillerioffi
cer på Niels Iuel, hvor han havde vxret, indtil han kom till Middel
grundsfortet. Han undrede sig over ordren, men den blev bekrxftet
af S0va:rnskommandoen, og kl. 17,30 m0dte han ombord på Niels
Iuel.97 Kaptajnl0jtnant Langhorn, der var leder af fortets skole, blev
udpeget til interimschef. Til Kystdefensionen var der 11. oktober
indkaldt 307 mand, som på Middelgrundsfortet gennemgik eksercer-
skolen indtil nytår og derefter artilleriskolen sammesteds. Der var om
vinteren 380 mand på fortet, og hermed kunne man besa:tte 4 stk.
12 cm PK (patronkanon) og 1 projekt0r. På grund af isforholdene
blev artilleriuddannelsen ikke afsluttet. Forårsmandskabets indkal
delse var forlxngst fastsat til 9. april, og derfor blev 135 mand af det
uddannede mandskab overfort til Flakfortet den 1. og 2. april. Der
var den 8. april på Middelgrundsfortet 97 befalingsmxnd m. m.,
107 vrernepligtige. Der var on eftermiddagen givet sa:dvanlig land
lov, og ombord var derefter Interimschefen, 6 kystofficerer, 35 andre
befalingsma:nd, hvoraf 22 nyudna:vnte overkonstabler, der var kom
met samme dag, 40 va::rnepligtige, for st0rstedelen frigxngere uden
egentlig artilleriuddannelse, desuden 39 lxrlinge og elever, som var
kommet samme dag og var uden uddannelse. 98 Bestykningen på fortet
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var 5 stk. 30,5 cm, 12 stk. 17 cm og 6 stk. 12 cm foruden noget
mindre skyts; kun det og 4 af de 12 cm kanoner kunne bemandes. 99
Vagtposten på da:kket var besat med: 1 vagtchef, 1 vagthavende
befalingsmand og 2 va:rnepligtige ved den af de to ALK (antiluft
skytskanon), der skulle afgive varselsskud, 1 vrernepligtig udkig, 1
vrernepligtig ordonnans hos vagtchefen. I henhold til tjensteordning
en for fortet skulle der vrere udstukket besretninger til 2 stk. 12 cm
PK. De skulle m0de ved kanonerne på alarmsignal. 100
Lodsdamperen befandt sig ca. 1/2 s0mil nord for Middelgrunds
fortet. Den observerede Stettin og Hansestadt Danzig, som nordfra
styrede mod de nordlige minesprerringer. Begge forte navigationslys.
Lodsdamperen satte kursen mod skibene for at srette lods ombord.
Hansestadt må have opdaget lodsdamperen. Skibet satte "projekt0ren på lodsdamperen og afgav nogle blink. Derefter rettedes projek
t0ren et 0jeblik mod skibets eget flag under gaflen". På lodsdam
peren kunne man ikke rigtig se flaget, men mente, det var wdt.
Man regnede med, at det var danske orlogsfart0jer. 10 1 De to
skibe blev også observeret af udkiggen på Middelgrundsfortet,
Thorkild Rydell, og han afgav melding til den vagthavende, kyst
l0jtnant Helge Schat�Holm, som var i vagtskuret på Toppen, ikke
langt fra fyret midt på fortet. Da skibet ikke havde lodslanternen
trendt, blev der givet ordre til at belyse det med projekt0ren, som var
vest for Fyrtårnet. Efter Hansestadts krigsdagbog skete det kl. 4,03.
Skibene blev fanget i projekt0ren. Det blev konstaterat, at det f.0rste
var en slrebebåd. Schat-Holm mente - i hvert fald senere - at han
dagen for havde set den sejle gennem minefeltet. Han må her have
trenkt på den tyske isbryder Preussen, som lods Hansen den 8. kl.
12,50 var blevet sat ombord på af isbryderen Tyr. 102 Det folgende
skib mente l0jtnanten var "et armeret orlogsfart0j". 103 Det bagerste
skib blinkede tilbage med korte blink - det var Schroeder, der be
gyndte at fortrelle, at han sejlede ind efter den tyske regerings
ordre. 104 Schat-Holm troede, at si gnalblinkene bet0d, at skibene var
generet af projek110ren, og den blev slukket. Det tyske skib belyste sit
flag og Schat-Holm var ikke i tvivl om, at det var det tyske orlogs
flag. Derefter slukkedes alt lys på de to skibe, der fortsatte med god
fart. Der blev givet ordre til at hejse internationalt stopflag på for
tets flagstang og afgive varselsskud. 105
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Der kom intet varselsskud fra 75 mm ALK. Kystl.0jtnant Carl J.
W. Kromann, der skulle afä,se Schat-Holm kl. 4, var imidlertid
kommet op på Toppen. Han så skibene og det tyske orlogsflag, men
gik hen til vagtskuret for at afgive melding. 106 Dette skete kl. 4,05,
da Middelgrunden meddelte: "Tysk orlogsfart0j passerer MG, bely
ses af vor projeko0r, hvorpå den belyste sit flag. Herefter slukkede
den alt lys og gik ind i havnen. Vi hejste "protest", belyste vort flag,
gav ordre til varselsskud, men kanonen i uorden". 107
Her i denne nat, kort for morgengry, da spådommen fra Dom
men Dag skulle gå i opfyldelse, var der i det 0jeblik, da skibet med
en bataillon komptropper passerede Middelgrundsfortet med de
store kanoner, kun en kanon, en lille 75 mm antiluftskytskanon, som
der var stående beesa:tning til, kun en kanon, <ler skulle kunne sky
des med. Og den kunne ikke, eller rettere det vagtmanskab, der stod
ved den, forstod ikke at betjene den.
Efter krigen, da den danske befolkning fik at vide, hvad der egent
lig var sket den 9. april og i dagene for, var der mange ting, man ikke
kunne forstå, som man ligesom ikke kunne tro på, fordi de v a r
utrolige. En ting var selve overfaldet på K0benhavn i al sin dristige
simplicitas. Men allermest chokerende var dog oplysningerne om,
hvad der skete på Middelgrunden, om dette strerke fort, bygget for
kun en 50 år siden, som kun havde en kanon, der kunne skydes med.
Og den kunne heller ikke skyde. De omfattende unders0gelser brag
te vel ikke klarhed over den tekniske grund til, at kanonen ikke kunne
fungere, at man ikke kunne udl0se varselsskudet. Blandt forkla
ringerne var, at der var sket en mindre matedelbeskadigelse på grund
af forkert betjening, at der var kommet fedt i kammeret, at projek
tilerne havde fået en sk:evhed i forhold til hylsteret. 108 Ingen har
kunnet afg0re dette med sikkerhed, men den forklaring, som artil
lerimekaniker Krantz har givet, er snarest den rigtige: "at patronen
ikke var sat kraftigt nok an", det vil sige, at den ikke var kommet
langt nok ind til at påvirke udkasteren, der g0r det muligt at lukke
kilen. 109 Hvad enten den svigtende funktion skal forklares på denne
måde eller skyldes tekniske mangler, forårsaget af fejlbetjening, si er
i hvert fald en ting klart, og her er alle enige: der var ingen af dem,
<ler stod ved kanonen, som i virkeligheden var i stand til at betjene
den. Det skyldtes de uheldige forhold, overforsel af uddannet mand-
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skab til Flakfortet, landlov og forberedelse til modtagelse af nyt
mandskab. Kvartermester Haagensen udtrykte det i korthed på den
måde, at "det mandskab, som var uddannet til kanonbetjening, var
ikke ombord".110 Derfor kunne kanonen ikke skyde eller rettere,
derfor kunne der ikke skydes med kanonen, den ene kanon.
Der blev også senere talt om forrxdderi, og der var en af de vxrne
pligtige, en yderst fantasifuld mand, som fortalte, at han havde set,
der var txndstikker i kanonen. Den artillerimekaniker, som han
skulle have va:ret sammen med, og som han referer til, har ikke set
txndstikker, ingen anden har set dem, ingen tror på dem.111 Der var
en nazistisk artilleriofficer på fortet; det var kendt, at han var na
zist, men ingen mista::nkte ham dengang for at ville lave sabotage.
l0vrigt synes unders0gelserne at vise, at han slet ikke var på fortet
den nat.112 Og i0vrigt er den tanke, at tyskerne skulle have risikeret
aktionens sikkerhed ved at få en nazistisk sindet dansk officer til at
fornve sabotage, så fantastisk, at der måtte endda meget stxrke inditil, for man ville kunne tro derpå. Og der er ikke skygge af et
indicium.
l0vrigt er det helt klart, at i virkeligheden er spmgsmålet, om ka
nonen i minutterne omkring kl. 4,00 kom til at skyde eller ikke sky
de, militxrt og politisk uden betydning. Efter bestemmelserne skulle
der forst skydes l0se skud, samtidig med at protest-signaler blev givet,
derefter kunne der anvendes skarpe skud for boven. Fortets chef
var ikke på Toppen, da meldingen om skibenes passage blev givet
af den vagthavende officer kystl0jtnant Helge Schat-Holm. Da han
samtidig med afgivelse af meldingen blev spurgt, om der måtte sky
des, svarede han
korrekt - nej. 113 Havde chefen for Middelgrun
den v i d s t, at der i det skib, der sejlede forbi derude, var en ba
taillon kamptropper, som skulle besa:tte K0benhavn, kunne han uden
sxrlig tilladelse have givet ordre til at åbne ild. Men det kunne han
ikke vide, og derfor måtte der efter de greldende ordrer kun afgives
varselsskud, og i0vrigt havde han i den korte tid, Hansestadt var i
s11:udfeltet, kun den lille 75 mm kanon til rådighed, og dens effekt
overfor Hansestadt ville vrere ringe. 114 Da Hansestadt var gået til
kaj, var den dxkket af Trekroner, kun det 0verste af skorsten og
master: kunne ses fra Middelgrunden110• Man kunne ikke vide, at
Hansestadt landsatte tropper. Og en ting er helt sikker, Hansestadt
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ville have fortsat sin sejlads mod målet, hvad enten der blev åbnet ild
eller ikke. Kaptajnen havde viljen til at komme igennem, hans mis
sion var så vigtig for hele Weseriibung Si.id, at nogle skud fra en 7 5
mm ALK ikke kunne standse ham. Han havde kl. 3,45 beordret klart
skib, hans små 88 mm kanoner var klar til kamp, hans kanonbe
sxtninger kunne skyde.
LANDGANG OG EROBRING AF KASTELLET
Fra Hansestadt havde man også observeret lodsbåden. Men den
vendte om. Nu var sp0rgsmålet, om minerne ville blive udl0st. Ville
der blive åbnet ild fra Trekroner? Schroeder var ikke klar over, at
Trekroner var nedlagt som fort for år tilbage. Kl. 4,10 passeredes
Trekroner, og man opdagede, at det ikke var besat. Et minut sene
re fik man Niels Iuel i sigte. Skibet lå rigtigt nok på den plads, som
major Glein og Liedig havde oplyst, det vil sige ud for Nyholms
Kran. Artilleriskibet slrnd ikke. Havnen var stxrkt tiliset. Ved
Langelinie var der en fri plads, 110 m lang. Det slog lige til. Navi-
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gationsofficeren fik skibet på plads. Klokken var 4,15, Weserzeit.
De to landgangsbroer blev lagt ud, stormkompagniet ilede i land,
resten af bataillonen fulgte efter. KL 4,29 var lands:l.':tningen afslut
tet. Ingen havde set den. Der afgik melding til Marinengruppen
kommando Ost og BSO: "Kassel eingelaufen, Bataillon gelandet".
Maskingevxrafdelingen, som skulle dxkke landgangen, var farst ble
vet landsat, derefter st0dtropper, som skulle overmande politi- og
toldvagten i havnen og 0delregge telefonen. Der var nu ingen politi
vagt der, men en havne- og toldvagt, som blev overmandet. På
Langelinie mole ventede nogle rigstyskere med en lastvogn, som skul
le transportere den radiosender, der var ombord på Hansestadt. I
henhold till den ordre, som oberst Petersen i Berlin havde fået af
Kaupisch, havde han ret sent den 8. april henvendt sig til en rigstysk
reservofficer Hubertus von Zimmermann, hvem han meddelte, at han
"befehlgemäss" indkaldte ham som soldat. Han skulle kl. 4,15 den
9. april indfinde sig på Langelinie med 5 andre rigstyskere og en
lastvogn for at afhente en eller flere kasser fra et tysk skib, der kom
fra et overs0isk land. 116
Kl. 4,30 var bataillonen klar til afgang. R0rst kom to grupper på
cykler, derefter to små pionerafdelinger. Så fulgte de to kompagnier,
hver med en maskingevreraf deling. Marchen blev drekket af den ene
88 mm kanon og af de to styrbords maskingevrerer. 117 Kastellet
skulle besa:ttes ved fremtrrengen gennem de to porte, Norges-porten
mod nord, Sjxllands-porten mod syd.
Kastellet eller Citadellet Fredrikshavn er en gammel fastning, der
går tilbage til Christian 4.s tid. Det nuvrerende anheg er bygget af
Henrich Rtise 1662-1665. Det var nu lrenge siden, det havde vre
ret fastning, og der lå heller ikke egentlige kamptropper her, kun et
lille garnisonstropskompagni på ca. 70 mand. Hertil kom vagtmand
skabet på 15 mand, et gendarmeridetachement på 15 mand, komman
danten for Ki0benhavn, Sjrellandske Divisions stab og en bataillons
stab. Den kommanderende general Prior havde også tjenestebolig
i Kastellet. KL 4,30 blev der ringet til ham af direkt0ren i Krigs
ministeriet, general Stemann. Et tysk skib med tropper var wbet
på en mine i Langelandsbadtet. Generalen blev bedt om at komme
til Krigsministeriet, Inden samtalen sluttede, kunne Stemann med46

dele, at tyske tropper var gået i land på Fyn. Generalen forlod
Kastellet kl. 4,45 og var i ministeriet kl. 4,57. Han loorte ud af den
sydlige port, Sja:llands-porten. Vagten blev kaldt ud. kl. 4,55 blev
der ringet til af10sning. Umiddelbart efter h0rte vagten lyden af be
slåede st0vler ved enden af porten. Kort efter stormede tyskerne
frem. Vagterne blev overmandet, men vagtkommandanten sk0d et
skud uden at ramme. Omtrent samtidigt h0rtes et stort dmn. Det var
den tyske pionerafdeling, der havde spra:ngt Norges-porten, som var
lukket om natten. I l0bet af kort tid havde tyskerne besat hele Kas
tellet. Inden besrettelsen var fuldfort og telefoncentralen besat, var
det dog lykkedes en af de vagthavende officerer at få en melding
igennem til Generalkommandoen og til stabschefen hos K0benhavns
Kommandant. Han boede udenfor Kastellet og kunne derfor videre
give meldingen til en ra:kke myndigheder. 118 Ikke la:nge efter kunne
major Glein indrette sit kommandosted i Kastellet. Radioen blev
rigget til, og man fik forbindelse med det tyske gesandtskab, staben
for 198. infanteridivisionen i Kors0r og 305. infanteriregiment i
Gedser. Der blev udlagt "Fliegersichtzeichen", store mde flag med
hagekors.119 Senere kom Höheres Kommandos stabschef general
Himer fra gesandtskabet til Kastellet. 120
Den tyske bataillons 2. kompagni var bestemt til at sikre Kastel
let. Den besatte gaderne rundt om og sprerrede dem af. Ved Espla
naden og Gmnningen kom det til skududveksling med danske politi
folk, som blev afvrebnet. 121 Nogle af da:kningsstyrkerne var rykket
frem fra Grnnningen gennem Amaliegade. De blev opdaget af Liv
garden på Amalienborg. Pludselig faldt de tyske styrker ned og åbne
de ild. Klokken var 5,40. Ilden blev besvaret af vagten, der netop på
dette tidspunkt fik en forstrerkning på 40 mand fra Livgardens Ka
serne ved Rosenborg. Fremrykningen standsede. De tyske troppe
styrker var små, to grupper, hver med 1 maskingva:r og 10 mand. 122
Keitel have 2. april meddelt de styrker, der deltog i Weseriibung,
at F0reren havde krrevet, at det ved "besa:ttelsen under alle omstren
digeder skulle hindres, at kongerne af Danmark og Norge rejste ud
af landet". 123 Man kunne ta:nke sig, at fremrykningen ad Amalie-
gade mod Amalienborg skal ses i forbindelse med denne ordre. Der
er dog intet i det foreliggende materiale, heller ikke i Gleins og andre
beretninger, der tyder på, at det har va:ret hensigten at omringe Ama-
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Kort over Langelinie, Kastellet ag de namneste omgivelser. Det er bilag til major
Gleins beretning om Kobenhavns bes((!ttelse den 9 april 1940 ved en bataillon,
landsat /ra Hansestadt Danzig, hvis position ved Langelinie er angivet. Ogs/1 det
danske krigsskib Niels Juels omtrentlige position er vist. P/1 kortet er indtegnet
de tyske styrkers nzarch Jra troppeskibet til Kastellets nordlige port, Norges-por
ten. Gengivet efter kopi i Ri7,Mrkivet. Originalen i Militärarchiv i Freiburg i. Br.

lienborg og hindre Kongen i at forlade slottet. Ved Gardens indgri
ben bevarede kongen sin handlefrihed om morgenen den 9. april.
En anden af styrkerne fra 2. kompagni var rykket ud mod områ
det nord for Kastellet. Den besatte 0sterport Jernbanestation og g2derne derved. Da generalstabschefen general Görtz var på vej fra sit
hjem til Krigsministeriet, blev han standset her og fort til Kastellet.
Også indenrigsminister Bertel Dahlgaard blev tilbageholdt af de
tyske soldater med opplantede bajonetter og med revolvere. Han
måtte ligeledes opholde sig i Kastellet en kort tid. 124
Som Liedig og Glein havde observeret, lå artilleriskibet Niels Iuel
udfor Nyholms Kran omtrent lige overfor den sydlige del af Lange
linie mole. Det var Danmarks st0rste krigsskib. Det var på pr0vetogt
i 1923 og var blevet ombygget i 1935-36. Det havde v;;eret under
kommando indtil 30. marts, men var nu kaserneskib. I henhold til
drnftelserne hos Kongen den 8. april om formiddagen var der blevet
foretaget genindkaldelser til Niels Iuel, og samme eftermiddag kl.
16,00 blev kommandoen hejst. Officererne begyndte at indfinde
sig. Man tog fat på at klarg0re to 15 cm kanoner, og dette var ud
fort ved midnat. Kanonerne var dog i konserveret stand, dvs. at de
var smurt ind i fedt, og de kunne således ikke uden videre s;;ettes
ind i aktiv kamp. Som skibet lå, kunne 3 a 4 af dets kanoner have
båret mod Langelinie.125
Samtidig med at udladningen af bataillonen var afsluttet kl.
4,30 sendte Korvettenkapitän Schroeder under d;;ekning af kanon
nr. 2 og to bagbords maskingev;;erer en kutter med overl0jtnant Wit
te, en overfeldwebel og 6 mand med maskingev;;er og håndgrana
ter afsted med ordre til at besrette Niels Iuel og for kommandanten
opl;;ese den såkaldte "Sprachregelung". Den var allerede den 8. marts
blevet udarbejdet i Marinegruppenkommando Ost og var senere
blevet oversat till dansk-norsk. Den skulle forel;;egges danske og
norske krigsskibe. Den gik ud på, at skibet ikke måtte forlade
liggepladsen, evt. straks skulle l0be ind i en nrermere angivet havn.
Kanoner og andre våben skulle aflades og ammunition og håndvåben
skulle opbevares i ammunitionskamre, der kunne aflåses. Maskiner og
radioanl;;eg skulle efter den tyske kommandants anvisning g0res
ubrugelige. Hvis kravene ikke blev fulgt, berettigede det dog ikke de
tyske s0stridskrrefter til brug af våben.12 6 Schroeder gav Witte be4
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sked om, at han skulle sige til kommandanten på Niels Iuel, at et
tysk krigsskib var i havnen, at sta:rke tyske s0krigsstridskra:fter var
i opmarch foran havnen, at den tyske ha:r havde overskredet gra:n
sen, og at sta:rke luftstyrker ville komme i l0bet af kort tid. Tyskerne
kom som venner for at beskytte den danske neutralitet mod engelske
overgreb. 127 Wittes folk gik i land i Kasernehavnen og derfra hen til
Niels Iuel. S01'0jtnanten gik alene ombord, idet han hilste flaget. Der
var blevet slået alarm på Niels Iuel kl. 5 ,30, befalingsma:nd og AL
besa:tninger var blevet purret ud. Der var udleveret ammunition og
AL-skytset klargjort. Nu en 5 minutter efter kom så den tyske s0l0jtnant. Da den na:stkommanderende havde la:st "die Sprachregel
ung", bad han om en afskrift. En sådan blev lavet. Derpå gav han
dokumentet folgende påtegning "-Ober Einhalt erkiindigt - Jens L.
N0rgaard", og Witte forlod skibet. I skibsjournalen blev det note
ret, at en tysk l0jtnant kom med "en meddelelse til skibet". Derefter
blev rekylkanoner og rekylgeva:rer gjort klar og besat. 128
KAMPEN STANDSES
Den tyske gesandt i K0benhavn var ikke i forvejen informeret om,
hvad der skulle ske den 9. april. Han var klar over, at situationen
var spa:ndt, og en na:rliggende mulighed var en aktion i Norden.
Det gav ham også noget at ta:nke på, at der var kommet en rege
ringsråd og en legationsråd fra Berlin, tilsyneladende i sa:rligt hverv,
som de ikke fortalte noget om. Gesandten havde imidlertid gennem
en henvendelse fået kendskab til, at nogle rigstyskere skulle m0de
med en lastbil på Langelinie ved morgengry. Da forstod han, hvad
der var ved at ske. Det var nok baggrunden for, at han ved 19,30tiden ringede til Mohr. Kort efter denne opringning kom oberst
Petersen tilbage til gesandtskabet og fandt Renthe-Fink i ophidselese.
Luftattacheen bestemte sig da til at la:gge kortene på bordet. 129
Kl. 23 indfandt regeringsråden, som var general Himer, stabschef
i Höheres Kommando, og legationsråd Schlitter sig hos Renthe
Fink. Schlitter overrakte gesandten det brev, der indeholdt en skri
velse fra Ribbentrop med instruks om, hvordan Renthe-Fink skulle
forholde sig. Kl. 4,20 skulle han personlig overra:kke den tyske re
gerings memorandum og de 13 punkter, "Aufzeichnung", som inde50

holdt de 0jeblikkelige krav, forst og fremmest at modstand skulle op
h0re. Fm kl. 4,20 pra:cis måtte han ikke henvende sig til Udenrigs
ministeren. Det var et omfattende materiale, gesandten fik, og der var
givet n0je regler for, i hvilken ra:kkefolge de forskellige konvolutter
måtte åbnes.130 Når Himer havde fået ordre til at tage ti1 K0ben
havn som en slags milita:r befuldma:gtiget var det også, fordi han
i timerne for Renthe-Finks overra:kkelse af ultimatum'et skulle give
gesandten de n0dvendige oplysninger om den militxre besa:ttelse og
de milita:re problemer. Statssekreta:r Weizsäcker havde - formodent
lig ved et m0de i Auswärtiges Amt den 6. april - bestemt, at Himer
ikke måtte ledsage Renthe-Fink til udenrigsminister Munch. Det blev
derfor besluttet, at luftattache oberst Petersen skulle folge med ge
sandten.131
Kl. 4 telefonerede man fra gesandtskabet til det danske udenrigs
ministeriums direkt0r 0. C. Mohr og bad om, at gesandten måtte
blive modtaget af udenrigesministeren kl. 4,20. Mohr ringde til
Munch, som nogle minutter senere telefonerede til Forsvarsministeren,
der informerede de milita:re ministerier. Munch bad også Alsing An
dersen ringe til Statsministeren og sagde, at de måtte forberede sig på
at tage til Kongen. Renthe-Fink og oberst Petersen kom til dr. Munch
kl. 4,20. Renthe-Fink redegjorde for situationen i henhold til sin in
struks og oplyste, at de tyske styrker var gået over gra:sen og havde
gjort landgang flere forskellige steder. Han overrakte memorandum
og de 13 punkter. Munch protesterede mod neutralitetskra:nkelsen, de
tyske krav måtte forehegges Kongen og Statsministeren. Det var jo
bekendt, sagde han, at "vore milita:rstyrker havde ordrer til at mod
sa:tte sig neutralitetskra:nkelser, så kampe fandt formentlig allerede
sted". Gesandten var klar over, at kravene måtte forela:gges Kongen
og Stauning. 132 Under samtalen gentog "både han og Petersen flere
gange, idet de tog uret frem, at det hastede meget, ikke mindst af
hensyn til luftbombardementet" - som altså var en tom trusel. Der
var tale om, at Renthe-Fink skulle tage med til Amalienborg, men
Munch "sagde, at jeg ikke synes, at det kunne nytte; Kongen ville
nreppe synes derom". Renthe-Fink og Petersen tog tilbage til gesandt
skabet.133 Renthe-Fink gjorde dog et for50g på at komme med til
dr0f telserne på slottet - de na:rmere omsta:ndigheder er ukendt men kongen sagde nej.134 Dr. Munch lrorte til Amalienborg. Under
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lrnrslen h0rtes en spra:ngning. Det må have va:ret Norges-porten.
Kl. var lige ved fem.135
Forsvarsministeren var i ministeriet den nat. Her fik han opring
ningen fra dr. Munch om Renthe-Finks forestående bes0g. Han gav
beskeden videre til Stauning. Derefter gik han til Viceadmiralen. Han
sagde til ham, at klokken nu var ved at falde i slag. Det var netop ved
den tid, da Lynetten kl. 4,17 videresendte meldingen fra Middelgrun
den om de to tyske skibes passage. Han talte med general Stemann
i Krigsministeriet. Generalen havde tilkaldt general Prior og general
G0rtz. Fra kl. 4,30 indl0b meldingerne fra marinens og ha:rens efter
retningskontorer om landgang rundt om i landet. Der blev meldt om
overskridelse af landegrxnsen, om landsxttelse af tropper i Middel
fart, Nyborg og Kors0r og på Langelinie.136 Den sidste melding kom
fra Lynetten omkring 4,45, efter at det var blevet så lyst, at man
kunne se, hvad der egentlig skete på Langelinie. Tidligere havde man
dannet sig den forestilling, at Hansestadt kom med sårede.137 Under
dmftelsen af de forel0bige meldinger, blev det nxvnt for Forsvars
ministeren, at de af S0vxrnets enheder, der var på landgangsstederne,
ville handle efter de givne forholdsordrer. Ministeren var indforstået
hermed, men tilfojede på foresp0rgsel, at der ikke skulle udsendes
ordrer om yderligere foranstaltninger, for man havde kendskab til de
tyske krav.
Klokken må have vxret lidt i 5, da Munch ringede og bad Alsing
Andersen og Stauning komme til Kongen. Kort fa,ir Forsvarsministeren
tog afsted sammen med Prior og Rechnitzer, spurgte chefen for Ma
rinestaben, om der måtte gives ordre til modforanstaltninger,
"hvorefter ministern gentog, at der ikke måtte udstedes yderligere
ordrer, forend der forelå en regeringsbeslutning på grundlag af de af
den tyske gesandt bebudede forslag.
Chefen for S0vxrnskommandoen gav ordre om alarmberedskab,
men at der ikke måtte skydes for efter nxrmere ordre".138
I henhold hertil udsendtes pr. telefon den såkaldte 0 5 20 ordre:
"Sikringstjeneste 3 - altså h0jeste alarmberedskab - ikke skyde for
efter nxrmere ordre". Den udgik kun til Kystdefensionen og til styr
ker i havn, ikke til skibe i s0en. Der blev også givet ordre til armering
af spxrringerne.139 Rechnitzers ordre, inden han og de andre tog til
Amalienborg, kan synes at vxre i modstrid med ministerns afg01·else
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om, at der ikke måtte udstedes yderligere ordrer, for regeringens be
s1utning forelå. Alsing Andersen har da også selv - ved afl10ring i
1945
fortalt: "Det grundede jeg lidt over, da jeg h0rte admiralen
give denne ordre (om ikke at skyde), men jeg sk0nnede, at det måske
var det bedste i den situation, hvori vi befandt os dengang, at man ikke
her ved Flådens Leje og Holmen fik st0rre kamphandlinger udviklede,
lige f.0r vi skulle til at forhandle om situationen på Amalienborg, og
derfor akviescerede jeg ved det uden at n.evne mere derom".140 I
referatet af ministerens forste afg0relse tales der om ordrer til yder
ligere foranstaltninger, dvs. end de, der blev udl0st af de givne for
holdsordrer, og ved Hammerichs foresp0rgsel om "ordre til mod
foranstaltninger". I begge tilfalde kan der kun v.e.re tale om aktion,
som ikke var hjemlet i forholdsordrerne, vel snarest ordrer til at
handle, som om Danmark v a r i krig med Tyskland, at åbne ild
overfor alle tyske militxre styrker, til s0s, i luften og på land, hvor
man end m0dte dem. Som forholdene lå efter kl. 4,15, og som for
holdsordrerne var, ville en sådan ordre vel have va:ret naturlig. Minis
terens afg0relse må forståes på den måde, at han i k k e ville give en
sådan ordre, altså ordre til "modforanstaltninger". Men viceadmiralen
gik endnu videre. Han gav ordre til ikke at skyde for efter na:rmere
ordre. I signaler til 1. Eskadre er det tilfojet, "medens forhandlingerne
står på",141 og det er selvfolgelig et springende punkt. I sin dagbog
fra denne dag har Rechnitzer to oplysninger om ikke-skydeordre. Det
kan ikke med sikkerhed afg0res, om de angår ordren 0520 eller den
telefonordre, der blev givet, mens man ventede på Amalienborg.142
Der er ikke nogen egentlig sammenha:ng i Rechnitzers redeg0relse i
dagbogen. Den sidste indforsel synes dog snarest at have forbindelse
med 0520-ordren. Den lyder: "Det er min overbevisning, at den
ordre, der var udstedt for S0vxrnskommandoen om ikke at skyde,
var afg0rende for, at hovedstaden undgik bombardement. Betxnk
ningstid til at trdfe beslutning havde jeg ikke. Jeg måtte meffe af
g0relse på stående fod. Men ved den tid var faktisk aJlerede landet
besat, og med hele vor beliggenhed måtte resultatet på forhånd vxre
afgjon."143
lnden general Prior sammen med ministeren og Rechnitzer tog
afsted, bad han Krigsministeriets direkt0r s0rge for, at garnisonerne
blev alarmeret.144 På vejen ned gik han ind i Krigsministeriets port53

nerloge for at telefonere til chefen for Hrerens Flyvertropper, oberst
F0rslev, om at lade flyvemaskinerne - 4 eskadriller med 50 maski
ner og 18 skoleluftfart0jer - afgå fra Vrerwse. Det tog nogen tid,
forst kl. 5,25 kom ordren igennem. Obersten spurgte, om der skulle
g0res modstand. Generalen svarede ja, obersten kvitterede med et tak.
Flyvetropperne var kl. 4,50 blevet informeret om, at tyske· tropper
var gået over grrensen og i land på Fyn. Oberst R0rslev alarmerede
lejren kl. 5,05, og fem minutter efter blev der givet ordre til at afgå
til moboiliseringsflyvepladserne på Sjrelland. KL 5,45 var maskinerne
trukket ud af hangarerne og var klar til start. En maskine var allerede
i luften. 14ö I dette kritiske 0jeblik satte et angreb af det tyske luft
våben ind. I ordren af 3. april for "Zerstörergeschwader 1" hed det,
at kort for demonstrationsflyvningen over K0benhavn begyndte,
skulle den vrere over Vrerl0se Flyveplads og forhindre de der sta
tionerede danske jagere i at starte. Jagere, som var i luften, skulle
tilintetg0res, og ved brug af våben skulle man hindre, at maskinerne
blev gjort startklare. 146 Angrebet varede med ophold til kl. 6,30.
Til trods for strerk beskydning fra luftvrernsgevrerer, blev en del af
de danske maskiner skudt i brand, 11 blev 0delagt, 14 strerkt be
skadiget. En maskine, der var startet, blev skudt ned, og besretningen
på to mand omkom.147
Prior nåede frem til Amalienborg kl. 5,30. Da var Kongen kom
met, og Statsministeren var gået ind til ham. Udenrigsministeren var
i Jourstuen ved at ophese de papirer, som han havde fået fra Renthe
Fink. Tilstede her var også Forsvarsministeren, Viceadmiralen, direk
tJ0r Mohr, kongens adjudant Christian Otto Schlichtkrul1 og kabi
netssekretrer Gunnar Bardenfleth. Udenrigsministeren blev kaldt til
Kongen. 148 Kl. 5,32 ringede telefonen. Det var den tyske gesandt.
Mohr meddelte Renthe-Fink, at m0det hos Kongen forst lige var
begyndt, og at der na::ppe ville kunne ventes svar den forste times tid.
Da samtalen var slut, gav Mohr et kort referat. Renthe-Fink havde
sagt, at det hastede med svaret, og hvis tyske flyvere blev beskudt,
så ville det medfore bombardement. Der blev tavshed. Så gik vice
admiralen hen til telefonen. Han sagde ud i stuen: "Det må dog
straks forhindres, at der skydes". Derefter gav han i telefonen ordre
til Seivxrnskommandoen om at standse al skydning fra marinens side.
Alsing Andersen var tavs. 149 Prior skrev ret kort tid efter en beret54

ning om begivenhederne i jourstuen og hos Kongen. Heri berettedes:
"Der blev ringet fra Holmen, at tyskerne gik i land, og forespurgt
Viceadmiralen, om der skulle g0res modstand. Admiralen gik til tele
fonen og befalede, at der ikke måtte skydes for på nxrmere ordre".150
Det er rigtigt, at der blev ringet fra S0vxrnskommandoen om den
tyske landgang i Kasernehavnen. I S0va:rnskommandoens beretning
fra maj 1940, underskrevet af Rechnitzer, hedder det: "Kl. 0545 blev
den jourhavende adjudant hos H.M. Kongen af S0vxrnskommandoen
underrettet om, at en tysk styrke var gået i land ved S0vxrnets Ka
serne, og kl. 0555 om, at den var gået ombord i Niels Iuel". 151 Her
siges altså ikke noget om, at man havde talt med Viceadmiralen,
eller om, at denne havde udstedt nogen ordre i den anledning. Da
Prior skrev ikke så lxnge efter, blandede han begivenhederne sam
men, så Rechnitzers skydeforbud nr. 2 ikke blev til på Rechnitzers
eget initiativ, efter at han havde h0rt om Renthe-Finks trusler, men
hang sammen med opringningen om tyskernes landgang i Kaserne
havnen, en opringning, som Prior må have h0rt om. Men denne op
ri11g11ing var til Kongens adjudant, ikke til Viceadmiralen, og efter
adjudantens egne tidsangivelser fandt den sted, umiddelbart efter at
Forsvarsministeren og de to va:rnschefer var gået til Kongen. Da
Rechnitzer skrev sine erindringer, som han begyndte på året efter,
nxvnte han ikke meldingen om begivenhederne i Kasernehavnen eller
på Niels Iuel, som fandtes i hans S0vxrnskommando-beretning fra
maj 1940, men omtalte telefonsamtalen, hvorom han skrev: "der
blev telefoneret til mig fra chefen for Marinestaben, om der fra for
terne skulle skydes på de tyske luftfart0jer. I overensstemmelse med
den aftale, der var blevet truffet med Forsvarsministeren, svarede
jeg tilbage, at der ikke skulle skyddes for efter n:::ermere ordre". 152
Han kendte på dette tidspunkt Priors redeg0relse, som var fortroligt
bilag til Generalkommandoens beretning fra maj 1940. Men hos ham
er det ikke fra Holmen, der bliver ringer, men af chefen for Marine
staben. Det drejer sig ikke om modstand mod tyskerne ved S0va:rn�ts
Kaserne, men om skydning fra forterne mod de indflyvende maskiner.
De to begivenheder fandt jo sted omtrent samtidig, og alene dette
forhold kan have sl0ret erindringen. Men Rechnitzer vidste helt sik
kert, at det, han havde frygtet den morgen, det var modstanden mod
flyverne. Det var luftangrebet, der for enhver pris skulle undgåes.
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Derom var der ingen tvivl i han erindring, men han havde glemt, at
det var Renthe-Finks udtalelser til Mohr, der havde fået h a m til
at ringe for endnu engang at sige, at der ikke måtte skydes. Efter at
have givet sin ordre til S0vrernskommandoen, sagde Rechnitzer til
Prior, at hreren vel også måtte have ordre, hvortil generalen svarede,
at han foretrak at afvente Kongens og Regeringens ordre. 153
Episoden er ikke direkte nrevnt i Rechnitzers dagbog fra 9. april,
men den forste af de to indforsler i Rechnitzers dagbog om ordre til
ikke at skyde angår måske denne episode. Den lyder: "Jeg gav be
sked om at afvente samtalen hos kongen og drnftelsen af henvendel
sen, inden der foretoges noget fra vor side. Renthe-Fink havde strerkt
prreciseret, at man herfra kunne undgå u110dig blodsudgydelse".154
Det var general Himer, der havde fået Renthe-Fink til at ringe
til Amalienborg. Han pressede på for at få en afg0relse. I et telegram
til Auswärtiges Amt af 15. april udtalte Renthe-Fink om denne hen
vendelse, at han havde gjort, "hvad der var menneskeligt muligt for
at g0re det klart for danskerne, at en udsrettelse af af g0relsen ville
betyde en katastrofe for Danmark". 155 Efter at have fået refereret
Mohrs udtalelser ringede Himer til Gruppe XXI, hvis hovedkvarter
endnu var i Hamborg. Hans melding blev noteret som indgået kl.
5 ,30 [ dansk tid] og l0d: "Den danske regering har endnu ikke taget
nogen beslutning. Forhandlingerne fortsretter". 156 Himer fortalte
senere, at formålet med opringningen havde v;eret at fremskynde
bombemaskinernes flyven ben over K0benhavn og derved tvinge
danskerne til at antage de tyske krav. Hans henvendelse blev misfor
stået af officeren i Hamborg, der sagde: "Vi skal altså straks kaste
bomber", og Himer svarede: "Nej for Guds skyld. De skal kun vise
sig over byen for at g0re det n0dvendige indtryk, da regeringen
endnu t0ver. Nedkastning af bomber sker forst efter anmodning ved
det aftalte signal fra styrkerne i Kastellet". 157 Sp0rgsmålet om fly
verne er ikke na::vnt i Gruppe XXI.s krigsdagbog, og der er ingen
indforsel om videregivelse af et sådant 0nske til luftvåbnet. Flyverne
skulle efter en oversigt fra omkring 28. marts v.ere over K0benhavn
en time efter Wesertid, altså kl. 5 ,15 , 158 men i en ordre for den på
ga:ldende afdeling af "Zerstörergeschwader" af 3. april hed det, at
den kampeskadre, der skulle demonstrere over K0benhavn, formo
dentlig ville va:re inde over byen en time, efter at det var blevet lyst,
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altså omved kl. 5 ,45.169 Drag01·fortet så de forste flyvere kl. 5 ,30,
Luftmarinestationen ca. 5,35, Niels Iuel ca. 5,40, Hansestadt har
tidspunktet 5,53, Middelgrunden 5,55. 16 ° Flyverne var på plads til
den bestemte tid, og Himers opringning til Hamborg har n�ppe
fremskyndet deres indflyvning over byen.
KL 5,40 kom Forsvarsministeren og de to va::rnchefer ind til
Kongen. 161 Også Kronprinsen var til stede. Det var klart for alle,
at der var ufred i landet. Store flokke af tyske maskiner drnnede i lav
h0jde hen over slottet. Fra Slotspladsen og fra Amaliegade h0rtes
skyderi. Fra vinduerne kunne man se en af de tre sårede gardere ligge
på pladsen. Og ude fra Sundet h0rtes dr0n, måske var det de miner,
der blev spra::ngt efter at spxrringerne var armeret kl. 5 ,40, eller det
var de tre skud, som blev afgivet fra Flakfortet mod tyske flyvere. 162
Under sit indledende m0de med Kongen havde Munch udeluk
kende refereret den tyske henvendelse. Under de frelles dr.0ftelser
var det isxr va::rnscheferne, der havde ordet. Rechnitzer sagde, at
hvis han havde nogen tro på, at modstand kunne va::re af betydning,
ville han vxre den forste til at anbefale det, "men det, vi kunne
pra::stere overfor et så eklatant overrumplingsfors0g, var uden nogen
somhelst reel va::rdi, og pr0vede vi herpå, havde vi om få minutter
hele byen bombarderet". Kongen spurgte, om vi skulle fortsa::tte mod
standen et kvarter. Prior, sagde, at der blev ka::mpet i S0nderjylland.
Kongen spurgte, om det udadtil kunne siges, at vi havde gjort mod
stand nok. Prior erklxrade, at det var der ikke efter hans mening.
Han foreslog Kongen sammen med Regeringen at k0re til den mer
meste bataillon i H0va::ltelejren. Kongeri svarede: "det kan jeg da
ikke". Ingen st0ttede generalens forslag. Munch mente, at en kort
fortsa::ttelse af kampen nreppe ville betyde nogen forskel for udlan
dets bed0mmelse. Forsvarsministeren mente, at det mod, der nu var
brug for, var at se de hårde kendsgerninger i 0jnene ag handle der
ef ter. Han var rede til at tage det fulde medansvar for beslutning om
at standse kampen. Kongen spurgte, om befolkningen ville kunne
forstå det. Rechnitzer mente, at "alle ville kunne indse, at man under
de foreliggende forhold ikke kxmpede". Kronprinsen var afgjort for
at standse ka:ihpen. Så med et tog kongen sin beslutning og gav ordre
til at indstille skydningen, 163 Ikke la'.nge efter sagde kongen til Kabi57

netssekretreren: "Nu har jeg d a i hvert fald frelst K0benhavn fra
0delxggelse".164
Beslutningen var faldet. Klokken var 6,05. Mohr blev sendt til
Gesandtskabet for at meddele resultatet af dr0ftelserne. Adjudanten
s0rgede for, at kampene ved Amalienborg blev standset.165 Kl. 6,25
meddelte OKW, at den danske regering havde udstedt skydefor
bud166 og 7,30 indl0b til Gruppe XXI melding fra Danmark om,
at "modstand er opgivet, alt er antaget (mod protest)".167 Det var
svxrt at få meldingen ud til styrkerne rundt om i landet. F0rst kl.
8,10 lykkedes det at få standset kampene ved Haderslev, hvor 3.
bataillon med fodfolkkanoner og maskingevxrer af al kraft bekxm
pede tyske panservogne.168
Hansestadt Danzig forlod K0benhavns Havn kl. 13,45 sammen
med den tyske isbryder Preussen, som var kommet til K0benhavns
Red ved 7 -tiden samme morgen. Kl. 14,08 meldte Middelgrunds
fortet: "Tysk bugserbåd og tysk troppetransportskib står S på gen
nem Sundet mod Drogden". Kl. 15,17 meldte Drogden Fyr, at de
to isbrydere Stettin og Preussen og troppetransportskibet passerede
fyret kl. 15,05.169 Hansestadt Danzig havde fået ordre til at sxtte
kursen mod Warnemiinde, og nogle minutter for midnat fik det
besked om straks at l0be ind til Warnemiinde for at indtage 305.
infanteriregiment. Kl. 6,01 kunne skibet lregge fra kaj i Warnemiinde.
Kursen var Bornholm. F.0reren havde den 9. april givet ordre til, at
denne 0 skulle besrettes. Overl0jtnant Witte fik ordre til på den ene
af de forpostbåde, der var til Hansestadt Danzigs disposition, at lede
en landgangskommando. KL 15 ,26 gjorde Hansestadt fast ved kajen
i R0nne Havn og udskibede bataillonen.
Hele Danmark var besat.
AFSLUTNING
Hvorfor kom det til at gå, som det gjorde? Hvorfor kom der en
9. april? Det er klart, at vil man trrenge tilbunds i Weseriibungs og
Niende Aprils historie, så må man også s0ge at besvare disse sp0rgs
mål. I den skildring, der her er givet af den tyske besxttelse af Kl0benhavn den 9. april og de forhandlinger, der blev fort denne dag
om morgenen, er der mere tale om, hvad man kunne kalde de ydre
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begivenheder. Men skal man g0re det klart, ikke kun hvad der skete,
men også hvorfor det skete, og hvorfor det skete på den måde, det
gjorde, så må man trxnge dybere ned i problemerne. Der kan ikke
vxre tvivl om, at Tyskland ved krigens udbrud ikke regnede med
nogen fare for et allieret indbrud i 0sters0en eller en landgang i Dan
mark. Der skete ikke i tiden siden krigens udbrud og frem til den 9.
april noget, der rendrede denne militrerpolitiske situation. Det er dette
forhold, som var grundlaget for de danske politikeres og de ledende
milita:res overvejelser i dagene forud for den tyske aktion. Har man
ikke det i tankerne, vil man ikke kunne forstå det, der skete i Dan
mark i disse dage. Så at sige ingen havde for den 8. april alvorlige
tanker om, at Tyskland ville sa:tte en aktion igang mod Norge, og
derfor kunne de heller ikke se, at der skulle va::re nogen fare for Dan
mark.
Det var Norge, der var målet i Weseriibung, det var også målet
i den allierede planlxgning, der fandt sted samtidig med Weseriibung.
Sp0rgsmålet om st0ttepunkter i Norge var tidligt inde i de tyske
overvejelser, bl. a. hos Raeder og chefen for undervandsbådene, ad
miral Karl Dönitz. Men da Vidkun Quisling den 14. december var
hos Hitler, var det faren for en allieret landgang i Norge, han forst
og fremmest forte frem, og det er helt klart - akterne i marinens
arkiver taler her sit tydelige sprog - at det var denne frygt - og
den var begrundet - som blev hovedtemaet i de folgende måneders
drnftelser og planlxgning og forte til Hitlers endelige afg:0relse den
2. april.
Sp0rgsmålet tysk eller allieret landgang i Norge, hvad enten det
var ,0nsket om st0ttepunkter, eller det var frygten for den anden
parts hensigter, som lå bag, kan kun forståes på baggrund af Norges
ringe milita:re beredskab. Et Norge, der var fuldt va:bnet og beredt,
som kunne have forsvaret sig med styrke og kraft mod en fremmed
agression, ville ikke på samme måde som det svage uforberedte Norge
have vxret et mål for de to kxmpende parter, det ville ikke have
ligget hen som en slags milita:rt tomrum.
Tyskland vidste, hvor svagt Danmark var milita:rt. Det radikale
parti, den lille partner i Stauning-Munch koalitionsministeriet, havde
altid va:ret imod et egentligt forsvar. For dets ma:nd stod de ord,
som Viggo H0rup, den store radikale journalist og politiker, i 1883
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udtalte i det danske folketing om K0benhavns befasming "Hvad
skal det nytte" som en slags ledetdd i milita:rpolitiske overvejelser.
De milita:re styrker skulle efter dette partis opfattelse bevogte neutra
liteten og hindre mindre, tilfaldige brud herpå, men skulle ikke fore
en egentlig eksistenskamp. Socialdemokratiet havde oprindelig 0nsket
en fuldsta:ndig afskaffelse af forsvaret, men havde nu en indstilling,
som i realiteten ikke var så forskellig fra de radikales. Da forsvars
minister Alsing Andersen forelagde forslaget til den nye forsvarslov
af 1937 havde han gjort det klart, at de milita:re styrker ikke skulle
fore nogen eksistenskamp. Der var et flertal i det danske folketing for
denne militxrpolitik. Den militrerpolitiske udvikling siden den forste
verdenskrig havde betydet, at forsvaret i virkeligheden var blevet
ringere og ringere. Antallet af uddannede soldater og officerer var
for lille, og det militrere udstyr var dårligt. Forholdene ved kyst
defensionen, som i 1932 var overgået fra hxren til marinen, var
yderst utilfredsstillende.
De tyske planla:ggere var klar over, i hvor ringe tilstand det danske
forsvar var. De kunne regne med, at som forholdene var, ville de
politiske ledere ikke srette styrkerne ind i en eksistenskamp, som de
ikke var uddannet til eller havde udstyr til. Da man i Zossen den 5.
oktober 1939 havde drnftet en eventuel udvidelse af de tyske baser
"in Richtung Jiitland bis Skagen", havde generalstabschef Halder da
også udtalt, at dette var der ingen problemer i. Sp0rgsmålet om en
milita:r besa:ttelse af Danmark var da heller ikke noget stort problem
for dem, der planlagde Weseriibrung. Når talen var om, hvor mange
styrker der skulle sa:ttes ind i en aktion mod Danmark, bet0d det
ikke - set i den store sammenhang - så meget, om man kun skulle
erobre st0ttepunkter, hele Jylland eller
som Hitler 0nskede det
hele Danmark. Om tyskerne i tilfalde af, at man havde stået overfor
et fuldt beva:bnet Danmark med en kamptra:net ha:r med moderne
fuldt udbygget antiliftskyts, ville have undladt et angreb på Dan
mark, uanset at man anså en besa:ttelse af Norge for n0dvendig, vil
ingen kunne svare på.
De politiske og milita:re begivenheder i Danmark fra den 4. april
til den 9. april om morgenen vil kun helt kunne forståes, når man
kender den udvikling, der havde fart frem til det danske milita:rs
tilstand på det tidspunkt, og den indstilling, som de ledende politi-
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kere, forst og fremmest Forsvarsministeren og Statsministeren, men
også Udenrigsministeren, havde overfor sp0rgsmålet om et egentligt
militxrt forsvar. Og i denne forbindelse må det ikke glemmes, at den
indstilling, som fandtes i vide kredse overfor militxret, og forsvarets
tilstand i det hele taget havde - og måtte have - en betydelig
psykologisk virkning på de officerer, som i givet fald skulle tag'e
kampen op mod en helt overlegen modstander.
Dagene for angrebet begyndte var prxget af en vis forvirring, det
mest slående trxk er vel den svigtende kommunikation mellem de
ledende politikere, mellem dem og de militxre chefer og mellem disse
indbyrdes. Her spillede et gammelt modsxtningsforhold mellem hxr
og marine vel ind. Stor betydning fik det også, at marinens leder,
viceadmiral Rechnitzer, vurderede problemerne på en helt anden
måde og ud fra andre forudsxtninger end den kommenderende gene
ral Prior og hans stabschef general G0rts. Og Rechnitzer blev i disse
dage regeringens nxrmeste og vigtigste militxre rådgiver.
Der var også konkrete militxre afg0relser, som eftertiden har
undret sig over. Var det rigtigt, at hxrens beredskab efter Priors
forslag blev nedsat sidst på eftermiddagen den 8. april? Hvilken be
tydning fik det, at Rechnitzer ikke opfattede, at Forsvarsministe:ren
med sin udtalelse efter m0det hos Kongen den 8, april om formidda
gen havde ment, at også marinen skulle sxttes i h0jeste alarmbered
skab? Det er sikkert rigtigt, at Rechnitzer ikke forstod rxkkevidden
af Alsing Andersens udtalelse. På den anden side er det vel også rig
tigt, at han ikke anså et sådant fornget beredskab for n0dvendigt eller
0nskeligt. Ellers ville han have spurgt Forsvarsministeren, hvordan
marinen skulle forholde sig.
Der blev også den 9. april begået fejl der, hvor der skulle kxmpes.
Men et sted, i S0nderjylland, blev mods tanden mod de f jendtlige
tropper fort i en hårdnakket og tapper kamp i omved fire timer og
under sikker ledelse.
For mange var denne kamp i S0nderjylland med til at fastne troen
på, at Danmark som nation kunne overleve en fremmed besxttelse.
For mange blev den vel også baggrunden for en ny vurdering af de
militxre problem er. "Aldrig mere en 9. april" blev mere end ord,
og efter 1945 erkendte man i vide kredse, at Danmark ikke fortsat
kunne leve i neutralitetens isolation.
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De ma:nd, politikere og militrere, som kom til at bestemme Dan
marks ska:bne, ikke blot gennem beslutninger og handlinger i april
dagene, men også gennem udformningen af Danmarks udenrigspolitik
og milita:rpolitik i de mange år for, handlede måske forkert - det
vil ofte blive et sp:0rgsmål, som den enkelte dansker må afg10 re ud
fra sin egen politiske konception. Men ingen kan va:re i tvivl om,
at de handlede ud fra en overbevisning om, at det, de gjorde, var det
rigtige for Danmark og det danske folk.
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K. XII, s 261 f., oberst Petersens beretning 6. juni 1947: Parl. K. III, s 201-203,
Schlitters beretning 1951: Parl. K. III, s 580 f.
65 Den foregående skildring efter Hansestadt Danzigs krigsdagbog i PG 84538546. Schroeder har også givit en mere fortrellende redeg0relse i PG 84555, Den er
sekundrer i forhold til krigsdagbogen.
66 Parl. K. I, s 55, 133, sten. ref. sp. 61 ff., F. H. Kj0lsen: Mit Livs Logbog,
1957, s 109-110.
67 Kj0lsen anf. sted: s 111 f., Munchs optegnelser i RA. Priv. Ark. nr. 5316.
Bertel Dahlgaard. Munch udtaler her, at han sikkert ikke har brugt så absolutte
udstryk.
68 Se s 27.
69 RA. Priv. Ark. nr. 6188. Hj. Rechnitzer. Dagb0ger.
7 Kj0lsen: anf. sted s 112 f., jfr samme: Optakten til den 9. April, 1945, s 7-8.
71 Parl. K. I, s 23 f.
72 Parl. K. II, s 152. Samtale mellem direkt0r Mohr og Johan Hvidtfeldt 21.
august 1968 (i RA).
73 P. Munch: Erindringer 1939-1942 I, 1967, s 22, Parl. K. I, s 9 f.
74 Udenrigsministeriets Arkiv 6. K. 17, Munch: anf. sted I, s 22.
15 Parl. K. I, s 6, Munch: anf. sted I, s 22 f., Alsing Andersen i Parl. K. I, s 42.
16 RA. Samtale mellem direkt0r Mohr og Johan Hvidtfeldt 21. august 1968.
77 Alsing Andersen i Par!. K. I, s 43, Rechnitzer smst. I, s 184 f., Generalkom•
mandoens beretning smst. I, s 55.
18 Par!. K. I, s 43 f. 186 f., 55-57.
,
79 Par!. K. I, s 12, 44, 187, 56 f.
80 RA. Priv. Ark. nr. 6188. Hjalmar Rechnitzer. Dagb0ger.
81 Par!. K. I, sten. ref. sp. 207-212, 217-220.
82 Par!. K. I, s. 44, 57-60.
83 Parl. K. I, sten. ref. sp. 234-238, 242-246, 257-260, 517-528. RentheFinks udtalelse i Hartvig Frischs referat Parl. K. I, sten. ref. s 519.
84 Parl. K. I, sten. ref. s 258 f.
8 6 Par!. K. II, s 158-160.
86 Referat af ministerm0det i Parl. K. I, s 7, smst. I, s 45, 60.
87 Par!. K. I, s 14 f., 160 f.
88 Par!. K. I, s 45, sten. ref. s 442 f., 486 ff.
89 Rechnitzer I, jfr hans beretning fra 1945, trykt i Par!. K. 1, s 177 f.
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00 Interimschefen for Middelgrundsfortet G. F. Langhorns udtalelse 4. april 1946
til Den parlamentariske kommission: Parl. K. Il, sten, ref. sp. 161 f.
91 Parl. K. I, s 168-171.
92 SVK. GenR s 111 ff., Langhorns forklaring i Par!. K. II, sten. ref. sp. 161-163.
93 SVK. GenR s 114 f. Kommand,n Ipsens forklaring til den parlamentariske
kommission i Parl. K. II, sten. ref. sp. 50,
84 RA. Marinestabens arkiv. Efterretningsstationen. Indkomne telegrammer, RA.
Skibsjournaler nr, 4342. Tyr. Med bilag. Par!. K. II, s 41, 51 og I, s 139.
95 Par!. K. I, s 148.
96 Willy Andersen: Ingeni0rskorpset 1684-1934, s 53 (srertryk af Tidsskrift for
Ingeni0rofficerer 1934). Salmonsens Konversationsleksikon,
97 Afh0ring af A. G. Tops0e-Jensen 1946 i Par!. K. II, sten. ref., sp. 295-310.
RA. Skibsjournaler nr. 4402, Niels Iuel.
98 SVK. GenR. s 43, 46 f., 110, 189 f., Par!. K. I, s 147 f., II, sten. ref., sp.
48 ff. (Ipsen).
99 Par!. K. Il, sten. ref., sp. 49,
1oo Parl. K. Il, s 57, I, s 148.
101 Rechnitzer: Beretning I, s 17, Rechnitzers beretning 1945 i Par!. K. I, s 193,
SVK. GenR, s 195, Parl. K. I, s 150.
1011 RA. Skibsjournaler nr. 4342. Tyr. 8, april 1940.
103 I Rechnitzer: Beretning I, s 17 under omtalen af, at skibet ikke blev "taget
under beskydning fra Middelgrunden, og som det forståelige hed skal fremhreves, at
det observerede fart0j tilsyneladende var et uarmeret orlogsfart0j", jfr Rechnit:zers
beretning i Par!. K. I, s 192, SVK. GenR. s 195, Par!. K, I, s 150.
104 Se s 31 f.
105 Rydells beretning i Par!. K. II, s 63. Schat-Holms beretning smst. II, s 59-61,
afh0ring af samme smst. II, sten. ref,, sp. 183-194, Rechnitzer: Beretnlng I, s 17,
Rechnitzers beretning 1945 i Par!. K. I, s 192, SVK. GenR. s 195, Par!. K. I, s 1.50.
Middelgrundsfortets melding kl. 4,05 i Par!. K, III, s 148.
106 Kromanns forklaring i Par!. K. Il, s 61, afh0ring af samme smst. II, sten, ref.,
sp, 223-230,
107 Par!. K. III, s 148. I Efterretningsstationens bog over indkomne telegrammer
april 1940 er formuleringen lidt anderledes: "Middelgrundsfort meddeler: 0402 obs.
1 fart0j på vej til K0benhavns Havn, Fart0jet havde slukkede lanterner og belystes
med projekt0rer. Det viste sig at vrere et orlogsfart0j. Kanonen til varselsskud var i
uorden. Skibet belyste selv sit orlogsflag og slukkede igen. 0402 hejste protest og
belyste vort flag'', RA. Marinestabens arkiv.
108 Begivenhederne pä Middelgrundsfortet er omtalt i de officielle beretninger
folgende steder: Rechnitzer: Beretning I, s 17, SVK. GenR. s 196, Parl. K. I, s 150 f.
og II, s 5.5, Rechnitzers beretning 194.5 i Par!, K. I, s 192. F0lgende har afgivet for
klaringer til politiet om sagen: kystl0jtnant Helge Schat-Holm (Par!. K. II, s 59-61),
kystl0jtnant Carl Kromann (smst. II, s 61), kvartermester Henry Haagensen (smst.
Il, s 61-62), artillerimekaniker Chr. Krantz (smst. II, s 62-63), vrernepligtig
Thorkild Rydell (smst. II, s 63 f.), vrernepligtig Villy Skj0nnemand (smst. II, s
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64-65), underkanoner Sigersted Petersen (smst. II, s 162 f.). F0lgende har afgivet
forklaring for Den parlamentariske kommission: Chefen for Kystdefensionen, kom
mand0r Paul Ipsen (Par!. K, II, sten. ref., sp. 45-70, 195-222), interimschefen
Frits Langhorn (smst. II, sten. ref., sp. 141-182), kystl0jtnant Helge Schat-Holm
(smst. II, sten. ref., sp. 183-194), kystl0jtnant Carl Kromann (smst. II, sten. ref.,
sp. 223-226), vrernepligtig Villy Skj0nnemand (smst. II, sten. ref., sp. 229-246),
kvartermester Henry Haagensen (smst. II, sten. ref., sp. 251-259), artillerimekaniker
Ch1·. Krantz (smst. II, sten. ref., sp. 260-274), den tidligere chef på fortet orlogs
kaptajn Aage Tops0e-Jensen (smst. II, sten. ref., sp. 295-310). Beretning fra kyst
l0jtnant Valdemar Munch med afskrift af tjenesteordning og telefonjournal for
Middelgrundsfortet i Par!. K. III, s 145-149, jfr skrivelse fra Marineministeriet af
20. maj 1946 i Par!. K. II, s 57 f. Skrivelse fra Langhorn smst. III, s 151.
109 Krantz' forklaring til kommissionen 1946 i Par!. K. II, sten. ref., sp. 261 ff.
11.o Par!. K. II, sten. ref., sp. 251 f., jfr tilsvarende udtalelse af Krantz smst. II,
s 63.
111 Villy Skj0nnemands forklaring 7. juni 1946 i Par!. K. II, s 65 og for kom
missionen smst. II st. ref., sp. 231 ff. Artillerimekaniker Krantz' forklaring om trend
stikkerne smst. II, s 62 og sten. ref., sp. 266-268. Haagensens forklaringer smst. II,
s 62 og sten. ref., sp. 255.
112 Par!. K. III, s 146 f., 151.
113 Par!. K. II, s 60 (Schat-Holm), sten. ref., sp. 185 f. (Schat-Holm), 165 ff.
(Langhorn).
114 Par!. K. II, sten. ref., sp. 185.
115 SVK. GenR. s 197, Par!. K. I, s 151.
116 Oberst Petersens forklaring i Par!. K. III, s 192, 196-199. Et omfattende
materiale til belysning af disse rigstyskeres virksomhed den 8. og 9, april i Par!. K.
III, s 211-284.
117 Det foregående på grundlag af krigsdagbogen for Hansestadt Danzig i PG
84538-546.
118 Generalkommandoens beretning i Par!. K. I, s 62-64. Kort beretning af kom
mandanten i Kastellet i Historiske Meddelelser om K0benhavn 4. rk. II, 1949-52,
s 277 ff., jfr også Herluf Krabbe: Kastellet gennem 300 år, 1964, s 271-274.
119 Major Gleins beretning om besrettelsen af K0benhavn er trykt i Parl. K. XII,
s 216-224. Den er ikke så n0jagtig som Hansestadt Danzigs krigsdagbog og skal
bruges med forsigtighed.
120 Himers beretning til Goes i Par!. K. XII, s 263-287.
121 Par!. K. I, s 128 f.
122 Par!. K. I, s 65 f., XII, s 223.
123 AOK. 20. 180/9a, Par!. K. XII, s 135. Tilsvarende ordrer i Ribbentrops brev
til Bräuer (og Renthe-Fink): Akten serie D, bd. 9, s 69 og Hubatsch s 507 f.
124 Par!. K. XII, s 223, 263, smst. I, s 113. Bertel Dahlgaard: Kamp og sam
arbejde, 1964, s 66.
125 R. Steen Steensen: Vore panserskibe 1863-1943, 1968, s 381. SVK. GenR.
s 191--193, Par!. K. I, s 148 f., RA. Skibsjournaler nr. 4402. Niels Iuel.
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126 PG 33227-228, 37849, Skrivelse fra BSO 5. april 1940 i PG 33238.
127 Hansestadts krigsdagbog i PG 84538-546.
128 SVK. GenR. s 206 f., Parl. K. I, s 155 f. RA. Skibsjournaler nr. 4402. Niels
Iuel. Inspektionsskibet Islands Falk, der skulle til Frerlilerne, lå ved Nordre Toldbod
pä samme side af havnen som Langelinie og ikke langt herfra. Den vagthavende
officer her fik også en "Sprachregelung" og påtegnede den. Efter s,wrernskomman
doens beretning var det Wittes folk, som fra Kasernehavnen var roet over til Islands
Falk (Parl. K. I, s 157, 191). Dette er dog nreppe rigtigt. Schroeder nrevner ikke
Islands Falk i sin krigsdagbog. Derimod beretter Glein, at han lod en prisekommando
besrette et dansk krigsskib. Besretningen på 2 officerer og 30 mand blev afvrebnet
og taget til fange (Par!. K. XII, s 221). Det fortrelles også, at maskingevrerposter
i land holdt skibet under observation (SVK. GenR. s 210, Parl. K. I, s 157).
129 Parl. K. II, s 28 ff., III, s 243 ff., 262. RA. 0. C. Mohrs optegnelser, hvori
han giver oplysning om, at Renthe-Fink i virkeligheden vidste besked for kl. 23.
fä,rge Outze har i Danmark under den anden verdenskrig I, s 276, s.igt at påvise,
at Renthe-Fink har vreret informeret for den 8. april. Han henviser til et telegram af
10. april, hvori Renthe-Fink omtaler en skrivelse "mir mit Instruktion am 7. April zu
gegangen", se Par!. K. XII, s 195. Man skulle have ventet "vom 7. April", thi der
kan lkke vrere tvivl om, at der er tale om den instruktion eller "Weisung", som
Renthe-Fink fik den 8. april om aftenen af Schlitter, og som er dateret 7. april. Den
er trykt Hubatsch s 506-508.
130 Det tilsvarande brev til gesandt Bräuer i Oslo er trykt i Akten Serie D, bd. 9,
s 67-74 og Hubatsch s 506-513. Memorandum og de 13 punkter er trykt i Parl. K.
IV, s 14-20. Originalerne i Udenrigsministeriets arkiv er skrevet med "forerskrift".
Schlitters beretning fra 1951 i Par!. K. III, s 580.
181 Par!. K. XII, s 252, 261, III, s 195 f., 202-204.
132 P. Munchs beretning i Parl. K. I, s 15, 21 f., P. Munch: Erindringer. Be
srettelsestiden bd. 1, 1967, s 27 f., Alsing Andersen i Parl. K. I, s 45, Renthe-Finks
beretning af 15. april 1940 i Parl. K. XII, s 214, Kaupischs redeg.irelse smst. XII,
s 252, oberst Petersens i Parl. K. III, s 195 f,
138 P. Munch: anf. sted s 28.
134 RA. Priv. Ark. nr. 6188. Hj. Rechnitzer. Dagbog under 9, april 1940.
185 P. Munch: anf. sted s 28.
136 Alsing Andersens beretning i Parl. K. I, s 45.
137 Rechnitzer: Beretning I, s 18, SVK. GenR, s 197, Parl. K. I, s 151.
138 Rechnitzer: Beretning I af 9, maj 1940, s 14. Oplysningerne er ordret gået
over i SVK. GenR. fra juni 1943, s 184 f., trykt i Parl. K. I, s 144 f. Der er dog
den forskel, at i Rechnitzers beretning begynder afsnittet "Chefen for S0vrernskom
mandoen . . ," på ny linie, men i SVK. GenR. er dette stykke omh1bende. Alsing
Andersen omtafer i sin beretning fra 1945, trykt i Parl. K. I, s 45, sine egne to af
g0relser, fovrigt på grundlag af S0vrernskommandoens beretning, men nrevner ikke
Rechnitzers ordre. I sin beretning af 21. juni 1945 i Parl. K. I, s 194 har Rechnitzer
omtalt sin egen ordre for Alsing Andersens ordre nr. 2, der var foranlediget af
Hammerichs foresp0rgsel. Denne senere formulering kan ikke tillregges nogen kilde-
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mressig vrerdi, og skildringen af 9. maj mä fo1. et kildekritisk synspunkt vrere den
primrere og lregges til grund. Redeg0relsen af 1945 er i0vrigt taget fra Rechnitzers
erindringer, som han påbegyndte i 1941. I det händskrevne manuskript (RA. Priv.
Ark. nr. 6188. Hj. Rechnitzer. D.2.a. Maritime og politiske erindringer) er oplys
ningen om Rechnitzers egen ordre tilfajet i marginen.
139 SVK. GenR. s 185 f., Parl. K. I, s 145. Ordren er behandlet af J. J. Westrup
i Tidsskrift for S0vresen 1967, s 141-252.
140 Parl. K. I, sten. ref., sp. 705 f.
141 SVK. GenR. s 186, Parl. K. I, s 145.
142 Se s 55.
143 RA, Priv. Ark. nr. 6188. Hj. Rechnitzer. Dagb0ger.
144 Generalkommandoens beretning fra maj 1940 i Parl. K. I, s 62, Stemanns be
retning fra 1945 smst. I, s U 3.
145 Priors beretning fra omkring maj 1940 1 Parl. K. I, s 107, oplysninger i Priors
Mindeblad i RA. Manuskriptsamling IV. S, 2. Danmark-Norges alm. historie. Gene
ralkommandoens beretning i Par!. K. I, s 77 f.
146 AOK. 20. 180/9a. og 8 A -2495. Tyske agentindberetninger om Vred0se
Flyveplads 3. og 4. april i RA. AA-akter pk. 445-456, nr 1420 og 766.
147 Parl. K. I, s 78, jfr kommissionens afh0ring af oberst F0rslev i Parl. K. I,
sten. ref., sp. 511-516.
148 Oplysningerne om, hvad der skete i jourstuen og om tldspunktet for begiven•
hederne er isrer hentet fra jourhavende adjudants dagbogsoptegnelser i RA. Priv. Ark.
nr. 6295. Chr. Otto Schlichtkrull. Det er lidt usikkert, om Munch kom ind til
Kongen for eller efter Renthe-Finks opringning. Efter Schlichtkrull var det for.
149 Skildringen bygger pä Schlichtkrulls optegnelser og på en redeg0relse, som
kabinetssekretrer Bardenfleth har givet i en samtale med Johan Hvidtfeldt den 19.
august 1968 (findes i RA), og som bygger pä samtidige optegnelser. Der er desuden
en tredie optegnelse af en fremtrredende mand fra hoffet (i privateje). Den er sam
tidig, men sekundrer, da den bygger pä oplysninger fra Schlichtkrull og Bardenfleth,
Omkring 1967 har Mohr givet et referat af sin samtale med Renthe-Fink, trykt i
Tidsskrift for S0vresen 1967, s 228 f.
150 Parl. K. I, s 107 f.
151 Rechnitzer: Beretning I, s 14, hefra i SVK. GenR. s 186, Par!. K. I, s 146.
I Efteuetningsstationens bog over 'indkomne telegrammer findes desuden under nr.
13267a folgende: "0534. 1. Eskadre. Tyske tropper i land i Kasernehavnen (ringet
til Amalienborg)", Det mä vel vrere fra Efterretningsstationen, der er ringet til
Amalienborg. Schlichtkrull har de samme tidspunkter for meldingeme til ham som
S0vrernskommandoen: 0545 og 0555.
152 Priv. Ark. nr. 6188. Hj. Rechnitzer. D.2.a. Maritime og politiske erindringer.
Samme formulering findes i Rechnitzers beietning fra 1945 i Par!. K. I, s 194.
153 Par!. K. I, s 107 f., RA. Priv. Ark. nr 6295. Chr. Otto Schlichtkrull. Dagbog.
15 4 RA. Priv. Ark. nr. 6188. Hj. Rechnitzer. Dagb0ger. Jfr også s 53.
155 Parl. K. I, s 214.
15 a Krigsdagbog for Gruppe XXI i AOK. 20. E 278/1.,

70

157 Himers beretning til Goes i Par!. K. XII, s 262.
158 AOK. 20, E 180/10 og 180/9a,
159 AOK. 20. E 180/9a, Hubatsch s 418.
160 Par!. K. I, s 151 f., 154, 156, 159, Hansestadt Danzigs krigsdagbog i PG
84538-546.
161 På en lille seddel har Schlichtkrull noteret: "5,40 Statsråd", Af selve teksten
synes det at fremgå, at tidspunktet skulle vrere 5,45.
162 Par!. K. I, s 151. Det oplyses i SVK. GenR., Parl. K. I, s 153, at skuddene
blev afgivet kl. 6,12. Hansestadt har tidspunktet 5,53, hvilket passer bedre.
163 Skildringen bygger på folgende beretninger og optegnelser: Beretning i minis
term0det kl. 6,30 i Par!. K. I, s 8, P. Munch i Parl. K. I, s 16, samme: Erindringer
1939-1942 bd. 1, 1967, s 28 f., Alsing Andersen i Par!. K. I, s 46 ff., Rechnitzer
i RA. Priv. Ark. lll', 6188. Dagb0ger under 9, april, beretning i Parl. K. I, s 194,
Priors beretning fra omkring maj 1940 i Par!. K. I, s 107 f. og i Mindeblade i RA.
Manuskriptsamling IV. S. 2. Danmark-Norges alm. historie.
164 RA. Samtale mellem kabinetssekretrer Bardenfleth og Johan Hvidtfeldt 19.
august 1968.
166 RA. Priv. Ark. nr. 6295. Chr. Otto Schlichtkrull. Dagbog,
166 PG 33265.
167 AOK. 20. E 278/1.
168 Par!. K. I, s 86 f.
169 SVK. GenR. s 204, Par!. K. I, s 154, RA. Marinestabens arkiv. Telegrammer
til Efterretningsstationen: 14,08 Middelgrundsfortet, nr. 13459, og 15,17 Drogden,
nr. 13467.
179 Hansestadt Danzigs krigsdagbog i PG 84538-546, PG 33225-226, 33265,
33459.
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Summary
During the first d'iscussion of the plans for an action against Norway, there was
talk of occupying support areas in the most northern part of ]utland. When General
Falkenhorst took over respoosibility for this plaoning, however, it was soon
decided to occupy all of ]utland and perhaps eventually all of Denmark, and during
discussions with Hitler on 29 February the Fuehrer expressed his wlsh that there be
a "representative group in Copenhagen", At a meeting on 5 March, Hermann Goering
suggested that Germany soon would have a foothold in Copenhagen, The next day
OKW issued orders to the effect that a ]arge steamship sailing in from the North
was to land troops in Copenhagen itself. Over the following period of time, more
exact orders for this action were worked out within the various ståffs.
The minelayer Hansestadt Danzig together with an icebreaker and two small
escorts were to conduct the landing of a battalion at Langelinie - or in the vicinity
and were to occupy the old fortress whkh at that time lacked all military significance,
When the ship sailed up through the Great Belt on the afternoon of 8 April, it was
observed by the Dar:iish observation stations hut could continue unassailed north of
Sjaelland. A couple of minutes after 4: 00 A.M. Danish time, Hansestadt Danzig
and the icebreaker passed the fort at Middelgrund. After a protest signal had been
raised from the fort, orders were given for a warning shot. It was not flred, The
only 75 mm ALK which was manned and whkh was to be used for this could not
be fired, or rather, to be exact, the gun crew could not operate it. The two German
ships were able to pass the fort and the mine barders, which were not armed because
of ke conditions, unassailed. Denmark's heaviest warship, the Niels Ittel, lay by Ny
holms Kran above Langelinie. The ship was not at that time in condition to open fire.
Without opposition, the Hansestadt Danzig landed at the pier at 4: 15 A.M. as
planned, and barely an hour later the fortress and the surrounding streets were
occupied. German troops reached the royal residence, Amalienborg Palace, hut there
were stopped by the Danish Guards.
In the presence of Christian X at the Palace, the prime minister, foreign minister,
defence minister and the chiefs of staff discussed the German ultimatum whkh had
been handed to Foreign Minister P. Munch by Ambassador Renthe-Fink at 4:20 A.M.
After little more than half an hour's discussion, the King reached his dedsion at
6: 05 A,M, The flghting was to cease, It was first two hours later that the message
reached Haderslev in southern ]utland where there was determined resistance by the
Danish troops right to the last.
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POLEN I SVENSK MILI'TARPOLI'TISK BEDÖMNING
1930-1936
� ARVID CRONENBERG

Under hela 20-talet och början av 30-talet var randstatsbegreppet
en levande realitet i svensk säkerhetspolitik. Sovjetunionen ansågs
fram till nationalsocialismens maktövertagande i Tyskland 1933 ut
göra det enda påtagliga hotet mot Sveriges oberoende. Barriärens
hållfasthet och Sveriges möjligheter att militärt bidra till dess stöd
var ständigt återkommande temata i svensk säkerhetspolitisk bedöm
ning. Härvid tilldrog sig Polen, trots sitt i förhållande till Sverige
främst då i egen
något perifera läge, ett alldeles särskilt intresse
skap av barriärens ledande militärmakt.
Med det nationalsocialistiska maktövertagandet 1933 och den tys
ka återupprustningen gick randstatsproblematiken mot sin upplös
ning. I kraftfältet mellan stormakterna Sovjetunionen och Tyskland
förlorade de militärt svaga barriärstaterna sin storpolitiska funktion.
Polen, som tidigare varit barriärens stöttepelare, sökte sin trygghet
främst genom ett närmande till Tyskland och spelade därmed defi
nitivt bort det förtroende det tidigare på sina håll åtnjutit.
I Sverige hade statsmakterna 1925 fattat beslut om långt gående
nedskärningar av den militära organisationen. I den fortsatta för
svarsdebatten ställdes krav dels på ytterligare nedskärningar men
dels också på förstärkningar av den fastställda organisationen. Med
utgångspunkt i dessa meningsskiljaktigheter enades riksdagen 1930
om att begära en förnyad och allsidig prövning av försvarsanstalter
na och på hösten 1930 tillsatte regeringen den s k "1930 års försvars
kommission". Först på sommaren 1935 avlämnade kommissionen
sitt betänkande, vilket sedermera lades till grund för ett försvarsbe�
slut 1936. Detta innebar en viss måttlig upprustning. Det från mili
tär synpunkt positiva resultatet torde främst få ses som en reflex av
den tilltagande internationella oron.
73

Tidsmässigt sammanfaller 1930 års försvarskommission med den
process som ledde till randstatsproblematikens upplösning. Upplös
ningsprocessens förlopp satte också sin prägel på de säkerhetspoli
tiska bedömningarna inom kommissionen.
Bedömningarna rörande Polen grundades i huvudsak på rappor
tering från den svenske militärattachen i Warszawa. Befattningen till
sattes på nytt först 1930 och innehades 1930-1933 av majoren Mill
qvist samt 1933-1937 av majoren de Laval. Båda tjänstgjorde en
dast högst tre månader per år i Warszawa och återstoden av tiden
i generalstaben eller vid sina respektive truppförband.
Föreliggande framställning har begränsats till denna internationellt
sett så dynamiska förvandlingsprocess då 1. världskrigets efterkrigs
problematik förbyts i 2. världskrigets förhistoria.
För egen del har jag funnit lämpligt att låta Hitlers "Machter
greifung" bilda brytpunkt för uppsatsens båda huvudavdelningar,
varav den första skildrar de svenska bedömningarna under en tid då
"barriärtänkandet" ännu stod i sitt flor och den andra åskådliggör de
reaktioner som föranleddes av Tysklands pånyttfödelse som stor
makt.
Uppsatsens något pretentiösa titel kräver en precisering. Huvud
källa har varit de svenska militärattacheernas rapportering från War
szawa till såväl försvarsdepartementet som generalstaben. Självfallet
har även andra militärattacheer behandlat Polen i sitt material, men
jag har bedömt detta vara av mindre intresse. Ett studium av främst
utredningsmaterialet inom 1930 års försvarskommission har också
gett vid handen att uppgifterna från Warszawa prioriterats vid be
dömningen rörande Polen.
Härutöver har jag också utnyttjat visst analytiskt utredningsma
terial inom den svenska generalstaben samt utredningar som gjorts
inom ramen för 1930 års försvarskommission.
Till sist bör påpekas att den svenska utrikesledningens fasthållande
vid en strikt neutralitetslinje medförde att den svenske militäratta
chen i Warszawa aldrig tillades någon politisk betydelse eller fick
tillfälle att spela någon politisk roll. Hans uppgift förblev under hela
den här behandlade perioden enbart observatörens och rapportörens.
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POLEN OCH RANDSTATERNA 1930-1932
Svenska militärpolitiska bedömningar vid JO-talets början
Tysklands militära sammanbrott 1918 och omvälvningarna i sam
band med den ryska revolutionen medförde genomgripande föränd
ringar i det politiska läget kring Östersjön. Det besegrade Tyskland,
utan kolonier, utan slagflotta och med en genom Versaillesfördraget
starkt begränsad härorganisation var tillsvidare militärt neutraliserat.
Mot ett under uppbyggnad varande socialistiskt Ryssland hade ska
pats en barriär av randstater, vilkas militära styrka dock bedömdes
vara av högst varierande värde. Tillkomsten av Nationernas förbund
med dess bestämmelser angående ekonomiska och militära sanktio
ner samt planer på internationella rustningsbegränsningar, gav ytter
ligare näring åt tron på en stabilare världsordning.
Den framtidstro och fasta tillit till folkförbundets fredsbevarande
förmåga, som 192 5 föranlett de svenska statsmakterna till långt
gående nedskärningar av krigsorganisationen, torde ännu 1930 ha
varit väl förankrad hos majoriteten av svenska folket. Dess utrikes
ledning bemödade sig om - oavsett partifärg - att vinna omvärl
dens respekt för en alliansfri politik. Sveriges förhållande till staterna
i väster bedömdes vara av den art, att landet icke behövde organi
sera några särskilda styrkor för skydd mot dessa makter.1 Sovjet
unionen framstod tills vidare som den enda potentiella angriparen. 2
Härigenom intog randstatsbarriären en central roll i de svenska
säkerhetspolitiska bedömningarna. Vid försöken att knyta samman
randstaterna hade Polen i kraft av sin ställning som ledande militär
makt tagit ledningen. 1922 undertecknades en preliminär överens
kommelse mellan Polen, Lettland, Estland och Finland enligt vilken,
i händelse av anfall mot en av dessa stater, överläggningar rörande
åtgärder omedelbart skulle upptagas. Projektet strandade emellertid
på den finska riksdagens motvilja mot att ställa sitt land i beroende
ställning till Polen. Finland orienterade sig i stället mot Skandina
vien. Estland och Lettland ställde sig också tveksamma med anled
ning av Vilnakortflikten. Mellan Litauen och Polen var stämningen
närmast fientlig. Däremot hade Polen fått till stånd ett avtal med
Rumänien rörande gemensamt uppträdande i händelse av ryskt an75

fall. Rumäniens intresse fick i detta fall ses mot bakgrund av Sovjet
unionens anspråk på Bessarabien.
Trots den påtagliga betydelse randstatsbarriären syntes ha för Sve
riges säkerhet kom den svenska utrikespolitiken gentemot "barriär
staterna" att präglas av ambivalens och osäkerhet.
Ett ryskt anfall mot Finland skulle medföra en allvarlig försäm
ring av Sveriges militärpolitiska läge. Varje politiskt och militärt
engagemang inom randstatsbarriären i övrigt bedömdes öka riskerna
för Finland att bli indraget i konflikter. Det ansågs därför vara ett
svenskt säkerhetspolitiskt intresse att uppmuntra Finlands oriente
ring mot Skandinavien, varigenom man kunde förhoppas att Fin
land skulle tillvinna sig samma respekt för sin neutralitets- och freds
vilja, som förmodades tillkomma övriga nordiska stater. Något mili
tärt stöd åt Finland torde inte ha föresvävat den svenska utrikesled
ningen.3
På motsvarande sätt ansågs det angeläget att status quo bibehölls
i Balticum. Däremot ansågs en estnisk och lettisk orientering mot
Skandinavien helt orealistisk. Det mått av säkerhet som en anknyt
ning till den nordiska statsgruppen kunde ge, var man från svenskt
håll inte beredd att lämna. Därtill var de baltiska ländernas situation
alltför konfliktladdad. För sin egen säkerhet
och i viss mån Sve
riges - borde de i stället uppmuntras att alliera sig med Polen.4
Dessa bedömningar torde också i stort sett ha delats av den svenska
generalstaben, som emellertid beträffande Finland företrädde en me
ra "aktivistisk" linje. I juni 1930 utgav ett antal yngre generalstabs
.officerare med sedermera överbefälhavaren Helge Jung i spetsen en
debattskrift, Antingen - Eller, med vilken man avsåg "ställa freds
och försvarsproblemet i saklig belysning". Man medgav där, att Sve
riges läge för tillfället var "sällsport gynnsamt" men underströk sam
tidigt, att en rysk erövring av Finland eller Estland och Lettland
i grund skulle förändra landets militärpolitiska läge. I motsats till
den svenska riksdagsmajoriteten ville emellertid officersgruppen ock
så dra de militärpolitiska konsekvenserna härav. Det faktum, att det
ansågs vara ett förstahandsintresse för svensk utrikespolitik att rå
dande läge bibehölls, borde föranleda att Sverige, såsom medlem av
folkförbundet samt inom ramen för den internatiortella solidariteten,
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visade sig berett att enligt NP-stadgan om militära sanktioner ingripa
till närliggande staters skydd. 5
I allmänt fredsbevarande syfte samt av rent egoistiska motiv borde
således Sverige på ett eller annat sätt medverka till att förebygga en
rysk expansion såväl norr som söder om Finska viken. Av strategiska
skäl gavs ingripandet till Finlands förmån prioritet. Ett ingripande
i Estland och Lettland gjordes beroende av tillgången på en flotta,
som var klart överlägsen den ryska. Detta alternativ kunde därför
bli aktuellt endast om folkförbundet eller några av dess medlemmar
tillgodosåg de maritima betingelserna. 6 Interventionsalternativet "Bal
ticum" synes därefter inte ha aktualiserats i debatten. Aven i det
interna generalstabsmaterialet betraktades det som helt orealistiskt.7
Sammanfattningsvis kan sägas att svensk säkerhetspolitik vis a vis
randstaterna i stort följde nedanstående linjer.
Finland skulle uppmuntras till en orientering västerut och på så sätt
inlemmas i ett nordiskt alliansfritt block, vars gemenskap icke riktade
sig mot någon utomstående stat och ej heller förutsatte militär sam
verkan. Estland och Lettland skulle hänvisas till att söka stöd hos
Polen. Några utfästelser om militär hjälp till dessa stater skulle inte
göras. Militärpolitiskt sett tilldelades Finland och Polen nyckelposi
tionerna. Finlands självständighet var vital för Sveriges säkerhet. Po
len utgjorde randstatsbarriärens starkaste stöd söder om Finska viken.
Rent geografiskt var Polens läge från svensk synpunkt perifert.
Dess betydelse som barriärstat var emellertid uppenbar. Landets ut
satta position mellan Sovjetunionen och Tyskland samt dess förhål
l ande till Litauen och indirekta engagemang i Bessarabien gav ytter
ligare skäl för den svenska militärledningen att följa utvecklingen.
Militärattachebefattningen i Warszawa
Alltsedan den dåvarande svenske militärattachens i Warszawa,
överstelöjtnant Axel von Arbin, kommendering upphörde 1926 hade
förbindelserna mellan den polska armeledningen och den svenska ge
neralstaben varit ytterst sparsamma. 1929 riktade emellertid polac
kerna en förfråg;m till Sverige om en polsk militärattache vore väl
kommen. Svaret blev positivt och efter hand ordnades så att den
polske militärattachen i Helsingfors jämväl skulle tjänstgöra i Sve77

rige under två månader per år. 8 Det polska initiativet föranledde
också den svenska generalstaben att å sin sida undersöka möjlighe
terna till att återuppliva representationen i Warszawa. Av ekono
miska skäl ansågs det emellertid uteslutet att få en fast anställd mili
tärattache i Polen. Tanken var att låta en officer, som huvuddelen
av året tjänstgjorde i Sverige, under ett par månader per år tjänstgöra
i Warszawa. Så var t ex arrangerat med attachen i de baltiska sta
terna.9
Avsikten var till en början att koppla samman den baltiska atta
chebefattningen med Warszawa, varvid den svenske militärattachen
i Riga/Tallinn/Kaunas, Juhlin-Dannfelt, skulle få kvarstå i sin be
fattning. Den 12 oktober 1929 reste major Björnstjerna vid general
stabens utrikesavdelning till Riga för undersökningar i frågan, var
efter han fortsatte till Warszawa för fortsatta överläggningar med
den polska generalstaben.lo
I Polen synes det svenska förslaget principiellt sett ha fått ett väl
villigt mottagande, framför allt då av den riktning, som ville knyta
ihop samtliga randstater i ett förbund mot Sovjetunionen. "Denna
politik ser givetvis med tillfredsställelse att Sverige intresserar sig för
randstatsproblemen", skrev Björnstjerna till Juhlin-Dannfelt efter
hemkomsten. Han hade också erfarit att konungens besök i Reval
och Riga 26 och 27 juni 1929 samt hans eget besök tolkats som tec
ken på ett svenskt närmande. 11
Det visade sig emellertid att den avsedda attachekombinationen
Balticum-Warszawa var politiskt mera brännbar än vad Björnstjer
na måhända i förstone anat. Vid Björnstjernas uppvaktning för den
polske generalstabschefen Piskor hade denne genast sagt ifrån, att
han hyste betänkligheter mot att mottaga en militärattache som tjänst
gjort i Litauen. Även om både vice generalstabschefen och chefen för
generalstabens underrättelseavdelning var av en mera liberal åsikt
i denna fråga, så ansåg Björnstjerna det mindre opportunt att mot
sätta sig Piskors önskemål, främst därför att denne ansågs stå Pil
sudski nära.12 I samband med ett besök i Wien hade Björnstjerna
också konfererat med svenske ministern därstädes, Torsten Unden,
som fram till 1928 varit minister i Riga, Reval och Kaunas. Denne
framhöll, att en förändring av den svenska representationen i Kaunas
till följd av Piskors önskemål skulle komma att "uppfattas mycket
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illa" på litauiskt håll. I detta sammanhang bör nämnas att Torsten
Unden på sin tid som "baltisk minister" ansetts föra en "extremt för
siktig" politik, som gick ut på att avhålla de baltiska staterna från
att ge sig in på några äventyrligheter i Polens sällskap. Den av
Litauen förda politiken gentemot Polen hade därvid gynnat den
undenska linjen.1s
Genom sina överläggningar hade Björnstjerna kommit till insikt
om att den tilltänkta attachekombinationen inte var helt problemfri.
Från polsk sida hade han erfarit att man - åtminstone inom vissa
kretsar - förväntade sig, att kunna utnyttja kombinationen för en
utjämning av de rådande divergenserna inom randstatsbarriären, sam
tidigt som Sverige ställde sig som fadder till en baltisk-polsk block
bildning. Detta kunde tydas som en länk i en ny och aktivare svensk
politisk inriktning. Dessa omständigheter samt förvissningen om att
det fick anses helt uteslutet att få den svenska riksdagen med på en
åtgärd, som på något sätt kunde misstänkas stå i strid med traditio
nell svensk neutralitet, blev avgörande för Björnstjernas, dvs formellt
generalstabschefens, beslut att frångå tanken på en gemensam mili
tärattache för Balticum och Polen.14
Sedan man även övervägt möjligheten av att låta militärattachen
i Paris/Briissel överta jämväl Warszawa beslöts att förorda en sär
skilt kommenderad officer, som hade huvuddelen av sin tjänstgöring
förlagd till Sverige men skulle fullgöra sin tjänst i Warszawa genom
"ett eller flera, längre eller kortare besök" därstädes. Björnstjerna
ansåg dessutom att man på sikt skulle försöka inrätta en tjänst för
heltidstjänstgörande rnilitärattache i Warszawa.15
Från polsk sida godkändes det föreslagna arrangemanget. Nu fram
hölls t o m från Warszawa, att man icke önskade den berörda atta
cheposten förenad med annan ordinarie post - huruvida av prestige
skäl eller till följd av en kompromiss eller seger för Piskors linje (se
ovan) må lämnas därhän.16
Den 21 mars 1930 bifölls genom Kungl brev generalstabschefens
framställning om att få utnämna major Millqvist till militärattache
i Warszawa fr o m 1 april. Till förutsättningarna hörde att Millqvist
under innevarande budgetår skulle tjänstgöra i Warszawa högst en
månad samt nästkommande budgetår under högst tre omgångar å
sammanlagt högst två månader.17
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Tillkomstprocessen rörande denna i och för sig rätt obetydliga
post kom att inrymma det mesta av den då föreliggande "randstats
problematiken"; Polens ambition att bygga upp ett baltiskt block,
samma lands motsättning till Litauen samt randstaternas fåfänga för
sök att vinna gensvar för en skandinavisk anknytning. I sitt brev till
Juhlin-Dannfelt den 26/11 1929 röjer Björnstjerna en viss irritation
över statsmakternas bristande förståelse för Sveriges och balterna�
gemensamma problem. Reaktionen var naturlig hos en generalstabs
officer, som främst såg problemet ur strategisk och militärpolitisk
synvinkel. Härtill kom att relationerna till baltiska officerskretsar
var påfallande goda
ett förhållande som till stor del bars upp av
en gemensam grundsyn vis a vis Sovjetunionen. I grund torde man
emellertid på ansvarigt håll inom generalstaben ha delat statsmak
ternas obenägenhet för några som helst bindande åtgärder. Sveriges
oförmåga till militära engagemang i Baldcum insågs till fullo.18
Beträffande attachebefattningen föll det sig från början naturligt
att lägga Balticum och Polen under samma hatt - icke minst av
praktiska skäl. Detta utesluter dock icke möjligheten av att man i
detta arrangemang såg en möjlighet att i viss utsträckning kunna be
fordra stabiliteten i randstatsområdet. Under alla förhållanden kun
de man i underrättelsehänseende påräkna en bättre helhetsbild än ti
digare. En för tidigt röjd och förvisso i huvudsak ogrundad opti
mism från polsk sida var emellertid tillräcklig för att den svenska
generalstaben skulle avstå från ett steg, som på minsta sätt kunde tol
kas som ett avsteg från den strikta neutralitet, till vilken dess utrikes
ledning sedan länge bekänt sig.
Den nye militärattachen i Warszawa, J R Millqvist, hade en meri
terande tjänstgöring inom generalstabens utrikesavdelning bakom sig.
Han talade ryska och hade dessutom vissa kunskaper i polska. Genom
att huvuddelen av hans tjänstgöring i hemlandet skulle vara förlagd
till generalstaben bedömdes han få goda möjligheter att bearbeta
sina iakttagelser i Polen.19
Den 26 april insände Millqvist sin första rapport, ställd till che
fen för försvarsdepartementet. Han redogjorde däri för sina uppvakt
ningar av bl a utrikesministern och generalstabschefen - uppvakt
ningen för Pilsudski skulle ske först längre fram - samt vitsordade,
att han överallt fått ett hjärtligt mottagande. Samtliga personer hade
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underhållit sig med honom ganska länge. Det hade också framhållits
för honom att man ansåg att Sverige och Polen hade många gemen
samma intressen och att därför en utökning av den svenska repre
sentationen måste hälsas med glädje. Från militärt håll underströks
särskilt faran för Polen österifrån. Man betonade också gärna, att
Polen var hela Europas gränsvakt mot Sovjetunionen och därför
borde kunna påräkna stöd och bistånd från övriga europeiska stater.
"Jag fick det intrycket, att känslan av hot från den östra grannen är
mycket starkt", skrev Millqvist.20
Till sist, mot bakgrund av den kommande utvecklingen bör ännu
en av Millqvists första iakttagelser framdragas för eftervärlden:
"Det torde få anses kännetecknande för det här rådande läget, att de polska
herrar i mer underordnad ställning, med vilka jag kom i beröring, tydligen ansågo
besöket hos chefen för krigsministerns kabinett - en överstelöjtnant Beck, som
enligt förljudande lär vara mer politiker än militär men är Pilsudskis handgångne
man, minst lika viktigt om ej viktigare än visiterna i övrigt."21

Utrikespolitiska bedömningar 1930-1932
Millqvists rapportering från den första Polensejouren, som omfat
tade tiden 23/4-21/5 1930, bjuder föga av intresse. Hans tid upp
togs till stor del av formella uppvaktningar och rutinbetonade studie
besök vid vissa utbildningsanstalter och förband. I samband med den
traditionella nationaldagsparaden den 3 maj hade han emellertid haft
ett längre samtal med den franska militärkommissionens chef, general
Denain. Denne hade lyckönskat Millqvist till att få tillfälle att följa
arbetet inom polska armen, en arme som enligt Denain efter 10 år
skulle komma att vara den starkaste i Europa, om den icke var det
redan. Denain uttalade för övrigt sin förvåning över att Sverige inte
hade någon militär representant i Rumänien under rådande förhål
landen. Denna sak berördes senare också av den närvarande rumän
ske generalstabschefen, som dock förmodade att Millqvist så små
ningom också skulle bli ackrediterad i Bukarest. Han fann detta önsk
värt med hänsyn till vissa för Sverige och Rumänien gemensamma
intressen. Millqvist, som förefaller ha känt sig något besvärad över
dessa närgångna deklarationer, svarade undvikande att han för egen
6
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del icke hade någon kännedom om eventuell ackreditering i Buka
rest.22
Beträffande den polska armen delade inte Millqvist till alla delar
den franske generalens uppskattning. Soldatmaterialet var visserligen
gott och försvarsintresset levande men den tekniska utrustningen och
beväpningen brast i modernitet och enhetlighet, ansåg Millqvist.23
Millqvist hade också sammanträffat med chefen för den polska
generalstabens utbildningsavdelning. Denne förklarade något över
raskande, att polackerna, som då armen nyorganiserades i allt följde
franska förebilder, så småningom sökt sig fram till en självständig
taktisk uppfattning. Den franska inriktningen på ställningskrig pas
sade ej den polska armen med sina väldiga fronter. Polska armen ha
de i stället närmat sig den rörliga tyska taktiken.24
För den fortsatta tjänstgöringen .erhöll Millqvist mera. preciserade
uppgifter och i mars 1932 levererade han en utförlig expose över Po
lens utrikespolitiska läge.
Millqvist förklarade där, att ett av de grundläggande dragen i den
polska utrikespolitiken hade varit att skapa trygghet för landets grän
ser. Arbetet härpå hade i huvudsak bedrivits inom tre verksamhets
fält: inom randstatsbarriären, i förhållandet till Frankrike samt inom
folkförbundet.
Beträffande randstatsbarriären hade alla försök att skapa ett rand
statsblock norrut misslyckats, främst på grund av Finlands obenä
genhet att ansluta sig till ett block under polsk ledning. Den rådande
polsk-litauiska spänningen hade utgjort ett permanent irritationsmo
ment, vilket dessutom framkallat en viss misstro mot Polen från let
tisk sida.
I söder däremot hade Polen haft större framgång. Garantifördra
get med Rumänien hade närmast innebörden av ett försvarsförbund,
som primärt var riktat mot Sovjetunionen men som efter förhand
lingarna 1931 bedömdes äga giltighet även i händelse av konflikt
Polen-Tyskland. Kring den anslutna hemliga, militära bilagan gjor
des i utländsk press gällande att den skulle innehålla särskilda poli
tiska förbehåll eller tillägg. Millqvist däremot, som ansåg sig fått sina
underrättelser från säker källa, höll före, att bilagan endast innehöll
bestämmelser av rent militärteknisk natur, uppmarschplaner och ge
mensamt uppträdande m m. Vid förhandlingarna 1931 hade bl a
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överbefälhavarfrågan varit uppe till diskussion. Polen antogs ha
krävt polsk överledning medan Rumänien önskat en fransk överbe
fälhavare. Huruvida enighet uppnåtts kunde Millqvist emellertid
inte uttala sig om.
I samband med den polska politiken gentemot Rumänien ansågs
Polen ha misslyckats i sina försök att vinna anknytning till Lilla en
tenten.25 Någon verklig intressegemenskap mellan Lilla ententen och
Polen hade aldrig existerat. Förhållandet mellan Polen och Tjecko
slovakien hade varit spänt alltsedan gränsdragningen 1919, då tvis
tigheterna vid ett par tillfällen övergått till öppna fientligheter. Med
hänsyn till de båda staternas motsatsställning till Tyskland samt Po
lens beroende av den starka tjeckoslovakiska krigsindustrin ansågs
dock vissa möjligheter till en avspänning föreligga.
Motsatsförhållandet till Tyskland hade också lett till en förstärk
ning av den genom frihetskriget 1920 grundlagda vänskapen med
Frankrike. Detta land bedömdes alltjämt vara Polens enda betydande
bundsförvant. Detta hade bl a tagit sig starka uttryck i arbetet inom
NF, där Polen icke utan skäl betecknats som en "fransk vasall". Un
der senare tid hade emellertid konstaterats ett kyligare förhållande
mellan de båda länderna, vilket ansågs kunna härledas ur dels polsk
förstämning över det misslyckade försöket att sammanknyta Rhen
landsutrymningen med ett "Ost-Locarno" samt dels franskt missnöje
med Polens strävanden att militärt frigöra sig från Frankrikes infly
tande. Den polska ledningen var också väl medveten om, att Frank
rike saknade såväl intresse som förståelse för "den ryska frågan", häv
dade Millqvist.
I övrigt ansåg Millqvist att förhållandet till Tyskland utgjorde den
mest svårlösta delen av Polens utrikesproblem. Från båda sidor res
tes krav på gränsregleringar. Visserligen innebar den polska officiella
ståndpunkten ett kategoriskt avvisande av varje gränsreglering mot
Tyskland, men i den fria pressen och litteraturen framträdde klart
önskemål om ett vidgat polskt tillträde till Östersjökusten samt krav
på Danzigs införlivande med Polen. Beträffande Ostpreussen kunde
fortfarande en viss återhållsamhet från polsk sida konstateras, men
dess besvärliga förbindelser med moderlandet samt det faktum att de
ostpreussiska hamnarna numera saknade ett uppland hade lett till en
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ekonomisk utarmning av provinsen, som kunde föranleda att den
förr eller senare "såsom en mogen frukt" föll i polska händer.
Delningen av det oberschlesiska industriområdet hade varit en an
nan källa till tvedräkt. Den nya gränsdragningen ansågs icke ha några
naturliga förutsättningar ur vare sig geografisk eller ekonomisk syn
vinkel. Inom de "tyska områden" som tillfallit Polen, arbetade emel
lertid tiden emot Tyskland. De målmedvetna poloniseringssträvan
dena måste förr eller senare ge resultat.
Millqvist ansåg det självklart att Tyskland inte stillatigande kunde
finna sig i denna ordning. Den tyska agitationen för en gränsrevision
hade intensifierats. Inom NF hade tyska framställningar rörande mi
noriteternas ställning i Polen tagits upp på dagordningen. I de forna
ententemakterna betraktades problemet med stigande oro. Viljan till
konkreta åtgärder bedömdes ringa. För Frankrike var behovet av ett
starkt Polen så stort, att man från det hållet knappast kunde förvän
ta sig några utfästelser till Tyskland. England bedömdes heller inte
vilja ställa upp som garant för någon form av revision. Tills vidare
syntes en från säkerhetssynpunkt tillfredsställande lösning långt borta.
Vid sidan av dessa problem framträdde Polens förhållande till
Litauen
främst beträffande Vilna-området - som en fråga av
andra ordningen. Från polsk sida var man sannolikt väl medveten om
att bakom Litauens stundom hotfulla hållning dolde sig inflytelser
från såväl Sovjetunionen som Tyskland. A andra sidan bedömdes
Litauens införlivande med Polen som ett framtidsmål för polsk ut
rikespolitik. Därigenom skulle Polen få en ersättning för Ostpreus
sen samtidigt som sistnämnda provins blev helt inringad. I Polen syn
tes man heller inte göra sig några illusioner beträffande Litauen
i händelse av en konflikt med Sovjetunionen. De litauiska strids
krafterna kunde härvid komma att intaga ett synnerligt hotfullt läge
i ryggen på de polska stridskraftema, vilket sålunda kunde föranleda
preventiva åtgärder från polsk sida.
Sammanfattningsvis framhöll Millqvist att Polen beträffande sina
gränser i öst och väst eftersträvade status quo men att trygghetssträ
vandena i norr omisskännligt bar spår av expansiva tendenser.26
Vid sin hemkomst till Sverige i mitten av mars 1932 tillställdes Mill
qvist tre konkreta frågor av militärpolitisk natur rörande Polen, vilka
hade följande lydelse:
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a. Kan någon sådan avspänning mellan Polen och Litauen anses
ha inträtt, att förutsättningar finnes för en polsk uppmarsch i
Vitna-området utan föregående polsk ockupation av Litauen?
b. Vilken hållning bedöms Tjeckoslovakien komma att intaga vid
ett krig mellan SSSR och Polen under förutsättning
att Tyskland förklarar sig neutralt,
att Tyskland befanns komma att ansluta sig till Sovjetunionen?
c. Ha några förändringar under senaste tiden inträtt i Polens mili
tärpolitiska läge i förhållande till SSSR och Tyskland?
Frågeställningarna skall sannolikt sättas i samband med de strate
giska utredningarna inom "1930 års försvarskommission".2 7 Alla tre
berörde nämligen väsentliga bedömningar rörande Polens möjligheter
att möta en rysk aggression.
Beträffande den förstnämnda frågan refererade Millqvist till ett
samtal han haft med den nyutnämnde chefen för huvudstabens andra
avdelning, överste Furgalski, som ansågs i hög grad åtnjuta Pil
sudskis förtroende. Furgalski hade starkt understrukit det spända för
hållandet till Litauen samt framMllit att allt tydde på att Polen vid
en konflikt med Sovjetunionen skulle se sig nödsakat att inleda ope
rationerna med en ockupation av litauiskt område.
Millqvist framhöll emellertid att den senaste fasen i Memelfrå
gan möjligen kunde utgöra incitamentet till en förbättring i relatio
nerna. Samtidigt som de polska kommentarerna till den s k "Klaj
peda-affären" präglades av en viss skadeglädje åt schismen mellan de
båda föga vänligt sinnade grannländerna, Litauen och Tyskland, så
hyste man i Polen en viss sympati för litauernas resoluta uppträ
dande. Detta kunde tjäna som mönster för polackerna själva i Dan
zig.28
I såväl polsk som tysk press hade antytts vissa polska trevare för
att utröna möjligheterna till bättre förståelse i relationerna till Li
tauen. I tyska tidningar hade t o m uppgivits, att en polsk emissarie
varit i Memel för att sondera terrängen.
Millqvist ansåg emellertid att läget mellan Polen och Litauen trots
allt var oförändrat spänt men att förändringar till det bättre snart
nog kunde inträffa.
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Beträffande fråga b ansåg Millqvist att de tjeckoslovakiska sympa
tierna otvivelaktigt låg på Rysslands sida men att "bolschevikstyret"
dämpade känslorna och hindrade ett fritt umgänge. I förhållandet
Polen-Tjeckoslovakien var motsättningen till Tyskland det enda ge
mensamma intresset.
Vid ett krig mellan Polen och Sovjetunionen, där Tyskland stod
neutralt trodde Millqvist att också Tjeckoslovakien skulle förhålla
sig neutralt samt genom krigsmaterielleveranser till båda parter för
söka dra ekonomisk vinning ur den uppkomna situationen.
Skulle Tyskland ansluta sig till Sovjetunionen trodde mellertid
Millqvist att en tjeckoslovakisk anslutning till Polen var att vänta.
I förhållandet till Sovjetunionen hade inträtt en påtaglig om än
sannolikt endast tillfällig förbättring hävdade Millqvist. Som förl<la
ring pekade han på den japanska expansionen i Mandschuriet, vilken
föranlett ryssarna till motåtgärder, bl a i form av truppöverföringar
från gränserna i väst samt transporter av krigsmateriel och förnöden
heter. Millqvist underströk också den ringa operativa flexibiliteten
hos den ryska armen till följd av den låga transportkapaciteten mel
lan Sovjetunionens öst- och västgränser. Vidare hade femårsplanen,
som blivit något av en nationell prestigefråga, tagit landets krafter
i anspråk i en utsträckning som inte tillät några militära företag av
större omfattning. Världskrisen hade dessutom efterlämnat sina spår
även i Sovjetunionen.
Ett synligt tecken på Sovjetunionens tillfälligt fredliga inställning
till Europa var landets strävan att åstadkomma nonaggressionspakter,
ansåg Millqvist.
Den lättnad som vunnits i öster hade också medgivit polackerna att
ägna mer uppmärksamhet åt sin västra granne. Danzig- och korridor
frågorna, det oberschlesiska problemet, det tyska stödet åt de polska
ukrainarnas separatistiska strävanden samt de handelspolitiska tvistig
heterna var alltjämt irritationsmoment med oförsvagad verknings
kraft. Därtill kom oron för "Hitlerrörelsens" utveckling. Millqvist
ansåg sig också ha förmärkt en påtaglig skärpning av tonen gentemot
Tyskland i polsk press.
Som ett uttryck för förändringarna i det militärpolitiska läget an
förde Millqvist valet av terräng för de senaste större polska fält- och
.86

fälttjänstövningarna, vilka förlagts till västgränsen. Tidigare hade
man så gott som uteslutande sysslat med östgränsen.
Nonaggressionspakten Sovjet-Polen
I juli 1932 undertecknades nonaggressionspakten mellan Sovjet
unionen och Polen. I augusti avlade Millqvist ett nytt besök i War
szawa varvid han bl a fick tillfälle till ett längre samtal med tjänste
förrättande chefen för II. avdelningen i polska huvudstaben. Denne
gav då uttryck åt vissa synpunkter på pakten, vilka Millqvist ansåg
vara representativa för den officiella polska uppfattningen.29
Enligt den polske officeren var nonaggressionspakten av "lika myc
ket eller lika litet värde som Kelloggpakten". Båda aktstyckena ut
gjorde emellertid skriftliga försäkringar om fredlig samverkan och
kunde därigenom möjligen ha ett lugnande inflytande på opinionen.
Polackerna gjorde sig dock inga illusioner utan stod framgent som
hittills beredda att möta angrepp österifrån. Den nämnde officeren
hade också framhållit att egentligen kunde man inte tala om en
rysk-polsk fråga. Mellanhavandet mellan de båda länderna var endast
en del av det stora frågekomplex, som uppstått ur motsättningarna
mellan Västeuropa och Sovjetunionen.
Orsakerna till att Polen just nu skrivit under nonaggressionspak
ten angavs vara tvåfaldig. Dels var Sovjetunionen just nu i en trängd
situation och därför villigt till vissa medgivanden. Vilka dessa var
nämndes emellertid aldrig. Dels och framför allt syftade Polen till
att återställa enhetsfronten österut, vilken enligt den polske officeren
brutits genom Finlands och de baltiska staternas säruppträdande. I
samma stund som Polen och Rumänien undertecknat pakten, var en
heten återställd.
Beträffande Litauen var Millqvists sagesman föga förhoppnings
full. Den skärpning i förhållandet Litauen-Tyskland, som Klajped-a
affären framkallat, hade visserligen skapat gynnsammare förutsätt
ningar för ett närmande mellan Litauen och Polen, men några fram•
steg hade ännu ej förmärkts. Han gjorde vidare gällande att motsätt
ningen mellan de båda länderna låg varken på det ekonomiska om
rådet eller hade sin rot i Vilnakonflikten. Den bottnade i stället i li
tauernas rädsla för den polska kulturen, som en gång varit nära att
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förkväva den litauiska. I Litauen fruktade man ett återupprepande.
Å andra sidan trodde den polske officeren att förhållandet mellan
Polen och Litauen var av underordnad betydelse för Europa. Vid en
väpnad kamp mellan Sovjetunionen och dess västra grannar vore
Litauens plats vid sidan av västmakterna given. En sådan kamp gäll
de inte enbart nationer utan också ekonomiska system. Litauen var
uppbyggt på kapitalistisk grund och utvecklingen gick vidare i den
na riktning.
Danzigfrågan berördes endast i förbigående. Millqvist anmärkte
i sin rapport att han för sin del funnit, att man i Polen var vida mer
förbehållsam beträffande förhållandet till Tyskland än i fråga om
Sovjetunionen. I varje fall betecknade den polske officeren Danzig
området som Europas för närvarande "farligaste punkt". Hitlerrö
relsens frammarsch stegrade faran. Likaväl uppgav han att han heht
skulle se, att Hitler komme till makten i Tyskland. Denne skulle
sannolikt misslyckas och på så sätt neutraliseras.
Millqvist hade också framställt frågor rörande omfattningen och
arten av de tysk-ryska förbindelserna. Den polske officeren hade då
anfört att samarbetet gällde framför allt tre områden; det personella,
tekniska och politiska.
Beträffande det personella utbytet var det så ordnat att tyska offi
cerare och ingenjörer bereddes tillfälle att inom Sovjetunionen utföra
försök o d, som förhållandena inte medgav i Tyskland till följd av
Versaillesbestämmelserna. Den tyska personalen kunde därigenom
skaffa ,ig erfarenhet och utbildning samtidigt som resultatet också
i viss mån kom ryssarna till godo. Ryska officerare och tekniker
erhöll också utbildning i Tyskland.
På det tekniska området hade samarbete ordnats, så att tyska
ingenjörer, industrimän och officerare hade anställts i Sovjetunionen
för att organisera och leda vissa arbeten för att bygga upp en rysk
krigsindustri. Tyskarna hade också mot vederlag överlåtit patent och
medgivit licenstillverkning. Sovjetunionen hade dessutom genom kre
diter kunnat inköpa tyska maskiner och produkter. Den polske offi
ceren avvisade dock alla påståenden att Tyskland skulle låta lagra
krigsmateriel i betydande omfattning i Sovjetunionen som osanno
lika.
88

Den polske officeren framhöll sllltligen, att det tysk-ryska samför
ståndet politiskt sett innebar, att den polska krigsmakten inte kunde
koncentreras i sin helhet mot endera av de båda grannarna. Han ut
talade sig dock inte rörande möjligheterna till att Sovjetunionen och
Tyskland gjorde gemensam sak mot Polen medan redan förmånen av
bevarad neutralitet från endera parten kunde innebära avsevärda
eftergifter. Från polsk sida väntade man sig emellertid inte någon
stegrad intimitet mellan de båda grannstaterna under den närmaste
tiden.
".Den polrka utredningen"
Före sin avresa till Warszawa i mars 1931 hade Millqvist fått i
llppdrag av chefen för utrikesavdelningen att påbörja en översikt
över Polens försvarsväsen, avsedd att användas som liggare inom av
delningen.30 Uppdraget var sannolikt närmast föranlett av att Sve
rige saknat militär representation i Warszawa åren 1927-1929 och
att underrättelsematerialet därför var i behov av kompletteringar.
Intresset för Polen kom emellertid att stimuleras även på andra
vägar. Tillsättningen av "1930 års försvarskommission" initierade
en rad utredningar inom generalstaben rörande grannländernas mili
tärväsen, vilka sklllle ligga till grund för en bedömning av Sveriges
strategiska läge.
Med anledning härav ålades bl a Millqvist i april att införskaffa
följande specificerade uppgifter beträffande Polen:
1.
2.
3.
4.
5.

Armens freds- och krigsorganisation.
Flygstridskrafter och luftvärn.
Kommunikationer.
Militärgeografi.
Sannolika polska koncentreringsområden och operationsmål vid
en uppmarsch mot SSSR, Litauen och Tyskland.
6. Permanenta och halvpermanenta befästningar.
7. Krigsindustri och folkförsörjning.
8. Ovriga frågor, bl a omfattningen av den kommunistiska propa
gandan, bedömande av den polska statens motståndskraft mot
kommunistiska omstörtningsförsök samt minoritetsproblemen.31
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Bearbetningen av det polska materialet ägde rum vid den s k "öst
statsdetaljen" vid generalstabens utrikesavdelning. I början av år
1931 uppdrogs åt en ung generalstabsaspirant, löjtnant Gustaf Sergel,
att utarbeta en studie över Polens militärpolitiska läge i förhållande
till Sovjetunionen. Uppdraget låg helt inom ramen för försvarskom
missionens utredningsverksamhet och syftet var som titeln anger att
spegla Polens roll och möjligheter inom randstatsförsvaret. 32
"Den polska utredningen", som slutfördes 1932, kom att omfatta
280 maskinskrivna A4-sidor jämte 76 bilagor. Tyngdpunkten i fram
ställningen låg främst på Polens militära och militärpolitiska förhål
landen såsom krigsmaktens ledning och organisation, mobiliserings
förhållanden samt tänkbara uppmarsch- och krigsfallsalternativ. Stu
dien var medvetet inriktad på en eventuell konflikt med Sovjetunio
nen. Förhållandena till Tyskland berördes endast i den mån de på
verkade Polens förhållande till Sovjetunionen. Vid sidan av de rent
militära aspekterna behandlades också Polens in- och utrikespolitiska
problem samt de geografiska industriella, ekonomiska och demogra
fiska faktorer, som var av väsentlig betydelse för krigsmaktens upp
byggnad och operativa verksamhet. 33
Millqvists rapportering kom självfallet att utgöra en väsentlig
källa för Sergel. De båda rapporter rörande Polens inre och yttre
politik, som Millqvist insände i mars 1932 inarbetades praktiskt ta
get in extenso i studien.34 Sergel synes emellertid också ha bedrivit
omfattande litteraturstudier, vari bl a ingick den kända polska mili
tidskriften "Bellona". Sergel uppger också att vissa uppgifter av po
litisk natur ställts till hans förfogande av utrikesdepartementet.86
Såsom antytts ovan bjuder Sergels utredning beträffande Polens
in- och utrikespolitik ingenting väsentligt utöver de rapporter som
insänts av Millqvist och som behandlats i det föregående. Betydligt
mera självständig blir emellertid Sergel när han kommer in på de
militärpolitiska och strategiska områdena. Sergel utför här en genom
trängande analys av Polens militärpolitiska läge samt genomför med
utgångspunkt från en bedömning av krigsmaktens prestanda en stu
die över tänkbara krigsfalls- och uppmarschalternativ. Av speciellt
intresse är att de. senare icke är utförda utifrån polska utgångspunk
ter utan ansluter till de krigsfallsalternativ, som ansågs intressanta
utifrån svensk säkerhetspolitik.
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Mot bakgrund härav har jag också valt att koncentrera referatet
av den polska utredningen till ovan nämnda studier. Detta kan också
anses så mycket mer motiverat som Sergels analyser i allt väsentligt
synes ha godtagits såsom underlag för de vidare bedömningarna inom
1930 års försvarskommission.

Den polska krigsmakten
I sin utredning påpekade Sergel att uppgifterna rörande det antal
lnfanteridivisioner den polska armen kunde mobilisera gick starkt
isär. Enligt tyska och ryska källor uppskattades antalet till omkring
60 medan den finska generalstaben räknade med 32. Sergel tolkade
divergenserna så, att man från såväl tyskt som ryskt håll skulle ha
intresse av att överdriva faran från Polen medan de finska uppgif
terna ansågs föråldrade.36
Enligt de beräkningar, som utförts av den svenske militärattachen
i Warszawa skulle Polen kunna ställa upp ca 40 enhetligt utrustade
infanteridivisioner.87 Denna uppgift korresponderade också väl med
de uppgifter, som lämnats från den franska generalstaben. De tyska
och ryska uppgifterna var emellertid inte helt gripna ur luften. Ut
över de 40 fältdugliga divisionerna syntes planer föreligga att möj
liggöra mobilisering av ytterligare 20 a 22 divisioner. Dittills hade
emellertid materielläget lagt hinder i vägen. Artillerimateriel för
dessa "reservdivisioner" saknades helt och deras infanteri kunde en
dast utrustas med ett mindre antal automatvapen samt gevär av
äldre modell. Däremot rådde inte någon brist på utbildad personal.
Sergel bedömde läget så, att Polen förutom de 40 linjedivisionerna
kunde sätta upp ca 20 reservdivisioner för i huvudsak lantvärnsupp
gifter, men att de senare i den mån materieltillgångarna kunde kom
pletteras med tillförsel från utlandet mycket väl kunde tilldelas upp
gifter vid sidan av linjedivisionerna.
På grundval av "vissa bestämda" uppgifter räknade Sergel också
med att Polen skulle kunna sätta upp 15 kavalleribrigader om var
dera ca 4000 man. Brigaderna bestod av 2 a 3 beridna kavallerirege
menten, en ridande artilleridivision samt special- och trängtrupper.
Vissa av brigaderna var dessutom förstärkta med pansarförband.
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Allmänt sett var det otillfredsställande materielläget den polska
armens akilleshäl. En mängd äldre vapen var ännu i bruk och den
ombeväpning, som pågått sedan flera år, var långt ifrån avslutad.
Ekonomiska svårigheter lade dessutom bestämda hinder i vägen för
en snabb förbättring av läget. De största bristerna framträdde beträf
fande artilleriet och infanteriets tunga vapen.38 Beträffande strids
vagnar bedömdes det totala antalet uppgå till 220. De lätta vagnar
na utgjordes av den franska Renault med en 27 mm kanon samt en
kulspruta. Av tunga vagnar fanns såväl tyska (A.7.V.) som engelska
(Marc V) samt polska. Omfattande försök pågick med nya typer av
fransk och engelsk konstruktion i avsikt att få fram en modell, som
var lämpad för polska förhållanden. Man hade också för avsikt att
försöka organisera en inhemsk tillverkning för att möjliggöra en ut
vidgning av stridsvagnsvapnet till att omfatta - i första hand ca 400 stridsvagnar.
Personellt och utbildningsmässigt ansågs läget inom den polska
armen tillfredsställande. Av de värnpliktiga som erhöll sin utbild
ning före och under världskriget och som sålunda kunde falla till
baka på krigserfarenhet, återstod ännu en dryg kvartsmiljon. Bland
de tio tyngsta årskullarna återstod trots en tjugoprocentig avgång
(främst till följd av emigration) ca 0,9 miljoner soldater. Då till
gången därtill var god på såväl aktiva officerare som reservoffice
rare ansågs personalresurserna väl kunna medge en krigsorganisation
om 60 divisioner.
De polska luftstridskrafterna bildade icke en självständig för
svarsgren vid sidan av armen och marinen. Rent organisatoriskt ut
gjorde huvuddelen av flygstridskrafterna ett truppslag inom armen
jämställt med infanteriet, kavalleriet och artilleriet. Därjämte fanns
en marinen tilldelad flygeskader samt en självständig flodflygdivi
sion. Utvecklingen ansågs dock gå i riktning mot att även Polens
flygvapen inom en relativt snar framtid skulle få en självständig
status.
Några säkra uppgifter rörande omfattningen av flygmatedelen
hade inte stått att få, men med stöd av tyska och ryska uppgifter
samt militärattachens rapportering uppskattades antalet krigsdugliga
flygplan i fredstid till ca 500 fördelade enligt nedan:
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spaningsplan
jaktplan
bombplan
marinflygplan

270
140
15
75

Även beträffande flygplansmodellerna var utrustningen mycket
oenhetlig. Därtill kom att endast ett par modeller kunde anses upp
fylla moderna krav. Antalet bombplan var påfallande litet men
kompenserades i viss mån genom att vissa spaningsplan hade flygegen
skaper, som tillät att man använde dem jämväl som lätta bombplan.
I samband med uppbyggnaden av landets krigsindustri hade flyg
plans- och flygmotortillverkningen uppmuntrats i särskild grad. Eko
nomiska svårigheter samt landets outvecklade civila flygväsen hade
visserligen medfört fördröjningar i utvecklingsarbetet, men 1931
bedömde man att det fanns inte mindre än fyra flygplansfabriker.39
Sergel uppgav, att enligt inkomna "agentrapporter" skulle till
verkningskapaciteten i fred ligga på ca 150 flygplan per månad för
att i krigstid kunna svälla ut till 350 a 500. Han ansåg emellertid
att dessa uppgifter var starkt överdrivna. Till belysning härav an
förde han att alla flygplansmotorer tillverkades vid Skodaverkens
filial utanför Warszawa. Kapaciteten här var ca 23 motorer per
månad och enligt en i Warszawa ackrediterad och beträffande Skoda
filialen sakkunnig militärattache, skulle maskinutrustningen medge
en höjning av produktionen till maximalt 40 motorer per månad.
Även om man i händelse av krig kunde räkna med viss import av
flygmotorer ansåg Sergel det orealistiskt att räkna med större krigs
produktion än 200 plan per månad.
Tillgången på luftvärnsartilleri var synnerligen knapp. Utöver
flygregementet i Warszawa fanns möjligen ett par luftvärnsdivisio
ner med modernare materiel. För hemortens försvar fanns praktiskt
taget inte något luftvärn. Någon enhetlig luftbevakning synes heller
inte ha planerats.
På frivillig väg hade visserligen bildats ett luftförsvarsförbund re
dan 1923, vilket efter hand fått en halvofficiell prägel. Dess upp
gift var att bedriva propaganda för Polens flygväsen och luftförsvar
samt att genom insamlingar främja utvecklingen. Dittills hade, om
än i blygsam skala, medel ställts till förfogande för anläggningar av
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flygplatser, upprättande av flygförarskolor samt till stöd åt flyg
industrin. Sammanfattningsvis ansåg Sergel att flygvapnet i jämfö
relse med armen fått en styvmoderlig behandling. Endast 3 % av de
direkta försvarsutgifterna hade under de senaste åren kommit på flyg
vapnets konto. Anledningarna härtill kunde möjligen , enligt Sergel,
sammanhänga med erfarenheterna från världskriget, där flygvapnet
spelat en undanskymd roll. På ledande polskt håll hade man sannolikt
ännu ej kunnat frigöra sig från det inflytande, som den franska mili
tärmissionen hade utövat åren närmast efter kriget. Sergel menade
också, att fortsatta försummelser rörande flygvapnet och luftförsvaret
skulle få allvarliga konsekvenser för Polen i händelse av en konflikt
med Sovjetunionen.
Enligt 1927 års flottplan skulle det polska fartygsbeståndet byggas
ut till följande styrka:
slagskepp (kryssare?)
Jagare
torpedbåtar
ubåtar
minfartyg
mmsvepare
vaktfartyg

8
14
36
8
2
28
20

Det militärpolitiska och finansiella läget hade emellertid medfört
att alla planer på en stark flotta tills vidare skjutits åt sidan. Flottans
önskemål hade fått stå tillbaka för armens och av de totala försvars
anslagen hade marinen under senare år disponerat endast 4 %.
För tillfället fanns endast 2 jagare, 5 torpedbåtar, 3 ubåtar, 1 min
fartyg. 3 minsvepare, 2 kanonbåtar samt ett mindre antal skol- och
trängfartyg m. m. Den svaga polska marinen föranledde inga särskilda
kommentarer från Sergel, som synes ha funnit förhållandena helt
naturliga med hänsyn till landets militärpolitiska situation.
Polska uppmarschalternativ

Av särskilt intresse i den polska utredningen är den studie Sergel
lät verkställa över polska uppmarschalternativ mot Sovjetunionen.
Härvid bör omedelbart påpekas att studien icke gjorde anspråk på
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att vara en hypotetisk rekonstruktion av den polska krigsplanlägg
ningen utan anslöt helt till de ur svensk synpunkt intressanta aggre5sionsfall som man kalkylerade med inom 1930 års försvarskom
mission.40
Inom den svenska generalstaben ansågs en isolerad konflikt mellan
Polen och Sovjetunionen knappast tänkbar. Vilket inflytande folk
förbundet skulle komma att utöva kunde inte förutses. Vare sig för
bundet kunde åstadkomma ett samfällt eller territoriellt sanktions
ingripande bedömdes ett krig vid Sovjetunionens västgräns förr eller
senare medföra att hela randstatsbarriären blev indragen i konflikten.
Det ansågs också uteslutet att Polen skulle bli angripande part.
Även om man på svenskt håll främst intresserade sig för Polens
roll som barriärstat kunde man inte bortse från landets trefrontsprob
lematik. Vid en konflikt med Sovjetunionen måste Polen räkna med
att få såväl Tyskland som Litauen som motståndare. För att få till
fälle till en ostörd kraftutveckling mot öster måste landet således sam
tidigt försöka trygga sig mot norr och väst.
I förhållande till Polen intog Tyskland "ett omfattande läge".
Gentemot överlägsna tyska stridskrafter bedömdes förutsättningarna
för ett polskt försvar icke stora, främst till följd av militärgeografiska
förhållanden. De tyska stridskrafterna i Ostpreussen utgjorde ständigt
ett hot i flank och rygg på de polska stridskraftema norr om Polesien.
Från Hinter-Pommern och Schlesien kunde tyska stridskrafter genom
en koncentrisk framryckning på 3 a 4 dagar nå Poznan. Läget för
svårades dessutom av att de för den polska krigföringen betydelse
fulla kol- och industriområdena var belägna invid den tyska gränsen
i Oberschlesien.
Polens förutsättningar för ett tryggande av sina gränser mot Tysk
land genom ett rent defensivt uppträdande bedömdes således som
synnerligen små. Däremot skulle läget kunna förbättras genom snabba
offensiva operationer varigenom Ostpreussen, Hinter-Pommern och
Schlesien skulle besättas. Förutsättningen härför var emellertid att
Polen hade politisk handlingsfrihet och att ockupationen av de tyska
områdena genomfördes s� snabbt att uppmarschen mot Sovjetunionen
icke fördröjdes.
Förhållandet till Tyskland ansågs för övrigt mycket komplicerat
och till stor del avhängigt av relationerna mellan Tyskland och Frank95

rike. Om förhållandet mellan dessa båda länder var spänt kunde det
förmodas att Tyskland skulle söka stöd hos Sovjetunionen. En av
spänning mellan de båda länderna skulle å andra sidan leda till att
såväl Frankrike som folkförbundet kunde förutsättas aktivt ingripa
för att avstyra en konflikt mellan Tyskland och Polen. Polen skulle
visserligen därigenom förlora sina möjligheter att genom ett offensivt
uppträdande mot Tyskland förbättra sin västgräns men skulle i gen
gäld kunna påräkna garantier för samma gräns. Polens relationer till
Tyskland stod således i intimt samband med det allmänna politiska
läget i Europa. Ett fortsatt politiskt närmande mellan Frankrike och
Tyskland samt ett stärkande av folkförbundets auktoritet ansågs
följaktligen som den viktigaste förutsättningen för att en konflikt
mellan Sovjetunionen och Polen icke jämväl skulle leda till ett krig
mellan Polen och Tyskland.
Beträffande Litauen befarades att dess statsledning ännu svävade
i ovisshet om huruvida landet skulle ställa sig på Sovjets sida eller
randstaternas. Vissa tecken tydde visserligen på en avspänning i för
hållandet till Polen. Möjligheter förelåg dock ännu, ansågs det, att
Litauen skulle utnyttja en rysk-polsk konflikt för att pressa fram
politiska eftergifter av Polen. Bl a kunde Vilna- och Suwalkiom
rådenas återförening med Litauen aktualiseras. Polska eftergifter för
handlingsvägen ansågs helt uteslutna. Signifikativt för spänningsför
hållandet mellan de båda staterna var att båda parter i förutsätt
ningar för krigsspel och fälttjänstövningar utpekat den andra parten
som presumtiv motståndare. I Litauen hade t o m vid ett tillfälle di
rekt anknutits till den förutsättning som använts på polsk sida före
gående år.
I stort sett bedömdes emellertid Litauen icke kunna bereda Polen
några större bekymmer. Den polska ledningen kunde under en kon
centrering, riktad mot Sovjetunionen, utan större svårigheter sam
tidigt insätta överlägsna styrkor mot Litauen och snabbt besätta om
rådet söder Wilja-Njemen-linjen. En fortsatt framryckning in i Li
tauen för att krossa dess stridskrafter och fullborda landets erövring
bedömdes dock i ett sådant läge osannolik. En eventuell offensiv mot
Litauen skulle endast ses som en deloperation i ett huvudföretag mot
Sovjetunionen.
96

Vid sidan av de strategiska övervägandena påpekades också i ut
redningen att den polska krigsindustrin ännu icke bedömdes kunna
fylla krigsmaktens behov av krigsmateriel under krig. Polen var hän
visat till import från utlandet, främs� då från Frankrike och Tjecko
slovakien. Till det senare landet fanns visserligen ett flertal tryggade
kommunikationsleder, men det tidvis spända förhållandet mellan Po
len och Tjeckoslovakien kunde i ett krisläge lätt leda till avbrott i
förbindelserna. Transporterna från Frankrike skulle under alla för
hållanden bli ytterst sårbara.
Utgående från ovan förda resonemang samt i anslutning till svensk
analys av tänkbara ryska aggressionsfall bedömdes tre krigsfallsalter
nativ med ett antal varianter föreligga:
I; offensiv mot Finland, Estland och Lettland, defensiv mot Polen
och Rumänien.
II; offensiv mot Estland, Lettland och Polen, defensiv mot Finland
och Rumänien.
III; offensiv mot Polen och Rumänien, defensiv mot Finland, Est
land och Lettland.4 1
Militärgeografiskt bildade för Polens vidkommande Polesien med
sin oländiga terräng en naturlig gräns. Antingen skulle den ryska
kraftsamlingen ligga norr eller söder om detta område. Ur polsk stra
tegisk synvinkel förelåg alltså två uppmarschalternativ; A som gällde
krigsfallen I och II samt C för krigsfall III.
Genom den olika spänningsgrad, som kunde vara rådande i rela
tionerna till Tyskland och Litauen uppstod ett antal varianter i de
båda uppmarschalternativen, särskilt då beträffande A. De olika
varianternas innebörd angavs i korthet samt belystes av skisser enligt
följande.
Vid alternativ A:1 förelåg icke fara för ett tyskt ingripande. För
att trygga gränsen mot Tyskland skulle avdelas endast fem divisioner
och en kavalleribrigad. Tre divisioner och fem kavalleribrigader
skulle vidare rycka in över den litauiska gränsen, i första hand till
Wilja-Njemenlinjen, varifrån de skulle trygga den norra flanken.
Vid rysk offensiv, som förutsattes komma norr Polesien, skulle man
övergå till motoffensiv med kraftsamling på den vänstra flygeln.
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Söder om Polesien skulle grupperas elva divisioner och fem kavalleri
brigader.

Uppmarschalternativ A: 1

Alternativ A:2 överensstämde helt med A: 1 med undantag av att
Litauens neutralitet skulle respekteras.
Gemensamt för de återstående uppmarschalternativen A:3-A:5
var att ingripande från Tyskland kunde befaras. Detta hot kunde
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mötas offensivt i A:3 eller A:4, varvid i förra fallet Ostpreussen,
Hinter-Pommern och tyska Schlesien skulle ockuperas i samband
med uppmarschen mot Sovjetunionen. Ockupationen av dessa tre
områden beräknades vara genomförd den 20. operationsdagen, var
efter de kvalificerade förbanden på dessa avsnitt till stor dd kunde
frigöras och ersättas med reservtrupper. Ryggen skulle sedan vara fri
för ett offensivt uppträdande mot de sovjetiska stridskrafterna.
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Alternativ A:4 överensstämde i stort med A:3 bortsett från att
Hinter-Pommern och Schlesien icke skulle ockuperas. En svaghet
härvidlag var att gränserna mot dessa områden även fortsättningsvis
krävde ökat antal linjeförband.
Alternativ A: 5 slutligen förutsatte ett defensivt uppträdande mot
Tyskland. För bevakning av gränserna mot Tyskland måste san
nolikt 10 divisioner och fyra kavalleribrigader avdelas. Till följd
härav bedömdes också endast en defensiv uppmarsch mot Sovjet
unionen komma till stånd.
Vid uppmarschalternativ C var den ryska kraftsamlingen förlagd
söder Polesien. De sovjetiska kontakterna med Tyskland förutsattes
härvid vara svagare. Å andra sidan reducerades Polens möjligheter
till ockupation av Litauen och Ostpreussen. Oaktat detta räknades
med två delalternativ, C: 1 och C:2. Vid C: 1 förutsattes icke något
tyskt hot. De tyska gränserna kunde bevakas med endast mindre delar
medan huvuddelen grupperades i öst med kraftsamling söder Pole
sien.
I alternativ C:2 befarade man anfall även från Tyskland. För
gränsförsvaret mot detta land måste i så fall avdelas tio divisioner
och fyra kavalleribrigader. Detta kunde endast ske genom en mot
svarande uttunning av trupperna norr och söder Polesien. För det
defensiva försvaret norr Polesien kunde därför påräknas endast 10
divisioner och 3 kavalleribrigader medan huvudstyrkan söder Pole
sien fick inskränkas till 18 divisioner och 7 kavalleribrigader. Till
följd härav kunde man knappast heller räkna med polsk offensiv
i huvudrikmingen.
Vid samtliga krigsfall räknades med strategiska reserver i trakten
av Warszawa och Brest-Litowsk. Dessa skulle utgöras av de med
ofullständig vapenutrustning försedda reservdivisionerna. För att
trygga koncentreringen beräknades gränsskyddskårens sju brigader
samt vissa divisioner och kavalleribrigader med högre beredskap stå
till förfogande.
I sammanfattningen rörande Polens uppmarschalternativ påpe
kades det nära samband som rådde mellan Polens försvarsproblem
och möjligheterna till ett samgående mellan Sovjetunionen och Tysk
land. Detta inte bara försvårade Polens militärpolitiska läge utan
kunde också få ödesdigra konsekvenser för den europeiska politiken
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Uppmarschalternativ C:J

i övrigt. Ostpreussens läge i förhållande till den nya polska staten ha
de många beröringspunkter med Belgiens läge gentemot Tyskland
1914. Enda sättet att förhindra, att en rysk-polsk konflikt ledde till
ett allmänt europeiskt krig ansågs vara en vittgående traktatrevision
mellan Polen och Tyskland. Detta mål bedömes dock icke kunna nås
utan ett fortsatt politiskt närmande mellan Tyskland och Frankrike.
I anslutning härtill bör också påpekas att Sergel icke bortsåg från
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möjligheten av ett isolerat krig mellan Polen och Tyskland med det
senare landet som angripare. Han underströk emellertid att det ur
svensk synpunkt icke fanns anledning att gå in på detta krigsfall, då
det icke berörde vitala svenska intressen. Implicit avsågs också där
med att Tyskland i händelse av seger helt eller delvis, beroende på
krigsutgången och fredsvillkoren, skulle överta Polens ansvar inom
randstatsbarriären.

NATIONALSOCIALISMENS "MACHTERGREIFUNG" OCH
RANDSTATSPROBLEMATIKENS UPPLOSNING
Polens utrikespolitik 1933-193442
Under loppet av 1932 slöt Polen både ett nonaggressionsavtal och
en förlikningskonvention med Sovjetunionen. Inviterna från Kreml
om ett intensivare samarbete efter Hitlers makttillträde våren 1933
avvisades emellertid bestämt från polsk sida. Förhållandet mellan
de båda staterna kunde närmast karaktäriseras som kyligt korrekt.
Sovjetunionens återinträde i den europeiska politiken och det na
tionalsocialistiska maktövertagandet i Tyskland skapade nya och
svårlösta problem för Polen. Motsättningen mellan Sovjetunionen
och Tyskland kunde tvinga Polen till ett ställningstagande samtidigt
som landet hotades av att bli förvandlat till krigsskådeplats. Det
kunde för övrigt knappast ligga i Polens intresse att göra gemensam
sak med Sovjetunionen mot Tyskland. Ett eventuellt krig skulle
i så fall medföra att Polen varaktigt besattes av ryska trupper.
Annu farligare skulle läget bli om en tysk-rysk kombination såg
dagens ljus. Efter Tysklands utträde ur folkförbundet hösten 1933
ansågs den möjligheten mindre avlägsen än tidigare.
Hösten 1932 hade Pilsudski förgäves försökt intressera Frankrike
för en gemensam aktion mot Tyskland medan detta ännu var mili
tärt svagt. Frankrikes deltagande i förhandlingarna om fyrmakts
pakten tillsammans med Italien, Storbritannien och Tyskland våren
1933 bekräftade landets tilltagande obenägenhet att fullgöra sina
garantier gentemot Polen. Paktens medlemsurval betraktades dess
utom som ett underkännande av Polens stormaktsaspirationer. Den
polska statsledningen fann det därför naturligt att i sina kompensa102

tionssträvanden söka närmare anknytning till grannarna i söder, av
vilka särskilt Tjeckoslovakien kände sig oroat av utvecklingen i
Tyskland.
Någon varaktig trygghet kunde emellertid Polen knappast för
vänta sig av gemenskapen i söder sedan Frankrikes intresse tenderat
att svalna. På sikt syntes den enda lösningen ligga i en försoning med
Tyskland. Vid en uppgörelse mellan Tyskland och Sovjetunionen
skulle visserligen Polen kunna hamna i ett vasallförhållande till Tysk
land. Å andra sidan skulle en utjämning av motsättningarna till Tysk
land kunna länka in dess aggressivitet åt andra håll
t ex Österrike
eller Tjeckoslovakien.
Den 15 november 1933 överlämnade Pilsudski genom Polens mi
nister i Berlin, Lipski, ett budskap till Hitler. Detta gick ut på att
Tyskland genom sitt utträde ur folkförbundet hade berövat Polen
grundvalarna för dess säkerhet. Polen förväntade sig därför någon
form av kompensation från tysk sida.
Hitler fattade vinken och såg dessutom möjligheten att detachera
Polen från Frankrike. Han hyllade Polen som Europas förpost mot
Asien samt gick med på att inleda förhandlingar om ett fördrag.
Efter att Pilsudski i all hemlighet än en gång utan framgång försökt
påverka Frankrike till en gemensam militär uppgörelse med Tysk
land, undertecknades den tysk-polska nonaggressionspakten den 26
januari 1934. Fördraget innebar emellertid inget erkännande från
tysk sida av de båda ländernas gemensamma gränser. Det berörde
heller inte de ömtåliga minoritetsfrågorna. De förhållanden som ut
gjorde roten till de stora motsättningarna förblev oreglerade.
Även om "den tyska orienteringen" inte omfattades med några
varmare känslor i polsk press, så höjdes dock röster för att Polen
skulle utnyttja sina relationer till både Frankrike och Tyskland för
att verka för en försoning mellan dessa båda länder. Ett gott för
hållande mellan Frankrike och Tyskland var alltjämt en av förut
sättningarna för Polens säkerhet. Som en försoningsåtgärd åt öster
förlängdes det polsk-ryska nonaggressionsavtalet i maj 1934 intill
utgången av 1945.
Polens närmande till Tyskland försämrade i motsvarande grad lan
dets relationer till Tjeckoslovakien och Lilla ententen. Det ansträngda
och kortvariga brödraskapet med Tjeckoslovakien hade i huvudsak
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varit baserat på den gemensamma motsättningen till Tyskland. Sedan
denna grund bortfallit återtog förbindelserna sin kyliga karaktär.
Den tysk-polska pakten fick också vissa återverkningar i norr. I de
baltiska staterna hade Hitlers maktövertagande stimulerat auktoritä
ra tendenser såväl inom de tyska minoriteterna som hos vänsterradi
kalerna. I reaktion häremot omvandlades författningen i Estland och
Lettland under de konservativt orienterade bondeledarna Päts och
Ulmanis i diktatorisk riktning. Estland och Lettland hade under
20-talet ingått ett biståndsavtal, som då främst var riktat mot Sov
jetunionen. Polens orientering mot Tyskland föranledde nu också
Litauen att närma sig sina norra grannstater och i augusti 1934 slöts
den s k "baltiska pakten". Denna innehöll visserligen inga bestäm
melser om ömsesidigt militärt bistånd men tendensen var otvetydig.
Till hotet från öster hade sällat sig ett hot från Tyskland. I det förra
fallet hade Polen kunnat påräknas som bundsförvant. Så var inte för
hållandet beträffande den tyska faran.
För att gå ännu ett steg norrut
till Finland - så var detta
land definitivt på glid in i den skandinaviska gemenskapen. 1934
inbjöds den finske utrikesministern för första gången till de regel
bundet återkommande nordiska utrikesministermötena. I december
1935 avgav den finska regeringen Kivimäki en deklaration om Fin
lands strävan att bevara sin neutralitet genom samverkan med de
skandinaviska länderna. Iden om en organiserad försvarsgemenskap
inom barriärzonen var då definitivt i upplösning.43
Polen och nationalsocialismens "Machtergreifung"
Den 1 juli 1933 avlöstes Millqvist som militärattache i Warszawa
av majoren Erik de Laval. I en sista rapport den 10. juni 1933 sam
manfattade Millqvist sina erfarenheter
sin senaste tjänstgörings
sejour i Polen enligt följande. 44
Den politiska ledningens ställning var orubbad. De partidemonstra
tioner, som tillmätts viss betydelse i svensk press borde inte över
skattas. Pilsudskis kraft var fortfarande obruten och så länge mar
skalken levde skulle ingen på allvar kunna tänka sig ett regimskifte.
Däremot ville det synas som om utrikesminister Becks inflytande
tenderade att öka.
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Skulle marskalken avgå torde det dock bli svårt att uppnå enig
het om efterträdare. Millqvist trodde att överste Beck skulle bli en
allvarlig aspirant men att flera andra, bl a general Rydz-Smigly, skul
le göra honom platsen stridig. Såsom oppositionens, främst då na
tionaldemokraternas, kandidat utpekade han general Sikorski, som
för tillfället vistades i Paris "i frivillig landsflykt". Enligt uppgift
skulle Sikorski ha anhängare även inom Pilsudskis närmaste omgiv
ning, t ex general Sosnikowski.
Nationalsocialismens "Machtergreifung" hade enligt Millqvist inte
framkallat någon större oro i Polen. Medvetna om sin militära över
lägsenhet s�ulle .betydande polska kretsar t o m hälsat en överilad
tysk gränskr�nkning med tillfredsställelse. Man var nämligen samti
digt medveten om att styrkerelationerna mellan de båda länderna
snart nog kunde ändras till Polens nackdel, varför en omedelbar
uppgörelse kunde vara att föredraga.
Millqvists uppgifter härvidlag skall självfallet ses som en reflex av
stämningarna inom de kretsar, som stödde Pilsudskis propåer till
Frankrike höstmånaderna 1932 och 1933 rörande ett gemensamt
"preventivt" uppträdande mot Tyskland.45
Millqvist påpekade också att man i Polen följde utvecklingen
i Danzig med spänd uppmärksamhet. Han förmodade att varje för
fattningsöverträdelse från fristatens Hitlertrogna styrelse skulle fram
kalla motåtgärder från polsk sida, vilka i sin tur kunde föranleda
rikstyska repressalier. Motsättningarna inom och kring fristaten kun
de lätt utveckla sig i ödesdiger riktning, menade Millqvist.
De pågående förhandlingarna rörande fyrmaktspakten mellan Ita
lien, Storbritannien) Frankrike och Tyskland var en annan källa
till oro. Tendensen i förhandlingarna att vilja flytta ut de reella be
slutsfunktionerna från NF:s råd till nämnda fyrmaktskonklav skapa
de olustkänslor. I och för sig betraktades ett närmande mellan Frank�
rike och Tyskland som en positiv faktor ur polsk synvinkel, men
i detta fall förelåg en tendens från fransk sida att fjärma sig från sina
östliga bundsförvanter. I konsekvens härmed var den polska stats
ledningen "ivrigt sysselsatt med att finna någon ersättning för det
minskade stöd man ansåg sig kunna påräkna från Frankrike".
Dessa strävanden hade enligt Millqvist lett till ett närmande mel
lan Polen och Lilla ententen och främst då Tjeckoslovakien. Med
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Tjeckoslovakien hade samarbetet blivit allt livligare. De båda län
dernas generalstaber hade bedrivit gemensamma planläggningar var
vid också ett ömsesidigt utbyte av "underrättelser" ägt rum. Som ett
mått på graden av samförstånd angav Millqvist, att under de mest
oroliga Hitlerdagarna reserverades en a två telefonlinjer för ständig
kontakt mellan de båda generalstaberna. Millqvist hade också fått
uppgift om att det förelåg ett förslag till ett fördrag mellan de båda
grannarna, vilket sannolikt skulle komma till stånd som ett resultat
av fyrmaktspakten.
Samtidigt som förhållandena i väster spetsades till uppvisade rela
tionerna till Sovjetunionen en successiv förbättring, ansåg Millqvist.
Från polsk sida syntes man emellertid angelägen att vid samtal och
diskussioner framhålla, att man ingalunda ville överdriva ryssarnas
fredsvilja. Man ansåg att den var helt tillfällig och närmast betingad
av Sovjetunionens inre svårigheter samt behov av militära koncentra
tioner österut. Polen å sin sida var också angelägen om en avspän
ning i öst för att ägna huvuddelen av sin uppmärksamhet åt väster.
Samtidigt förelåg också vissa förhoppningar om ökad expon på Sov
jetunionen.
Ett "aber" i sammanhanget var att den förväntade brytningen
mellan Hitlers Tyskland och Sovjetunionen dittills uteblivit. Även
om den polska statsledningen ägnade förhållandena i väster en allt
större uppmärksamhet fortsatte man oförtrutet arbetet på att bygga
upp en enhetsfront i öster. Enligt Millqvist pågick för tillfället under
polsk förmedling förhandlingar i Warszawa rörande en nonaggres
sionspakt Rumänien-Sovjetunionen. Samtidigt visade polackerna
tendenser att med hänvisning till den polsk-rumänska biståndspakten
vilja förmå rumänerna att öka sina försvarsanstalter, vilket framkal
lat kyliga reaktioner från rumänsk sida. I november 19 3 2 skulle,
enligt Millqvist, från polsk sida ha riktats en uppmaning till Rumä
nien att stärka Bessarabiens försvar samt införa huvudvapen av sam
ma kaliber som Polen och Tjeckoslovakien. Det sistnämnda tillmät
tes särskild betydelse då Rumänien saknade egen krigsindustri. Polac
kernas framstöt hade självfallet i det sistnämnda avseendet fått stöd
från Tjeckoslovakien.
För att tillse att förbundsbrodern verkligen fullgjorde sina för
pliktelser hade polackerna också organiserat en viss övervakning ge106

nom sina konsuler i landet. Ett indicium härpå var valet av konsuler,
varav det senaste gällde den viktiga posten i Kischinjeff, som besatts
med den förutvarande generalstabskaptenen Poncet de Sandon. En
bekant till Millqvist kunde dessutom rapportera från ett besök i Bu
karest, att den polske militärattachen därstädes just då varit uppta
gen av en konferens, till vilken samtliga polska konsuler i Rumänien
varit kallade.
Kven om Millqvist inte kunde förete några helt övertygande be
lägg för sina uppgifter rörande konsulernas verksamhet, så hade han
erfarit att Rumänien givit efter för de polska påtryckningarna. Ru
mänien hade utfäst sig att påskynda vägbyggena i Bessarabien och
befästningsarbetena längs Dnjestr. Åtgärderna skulle medföra att Ru
mänien kunde skjuta fram försvaret från Pruth- eller Seretlinjerna
till Dnjestr. Därigenom skulle man också underlätta möjligheterna
till anfall i östlig eller nordöstlig riktning. Rumänien hade också be
ställt artilleri- och kulsprutemateriel hos Skada-verken.
Polens strävan att vinna anknytning söderut, vilken betingades av
landets motsatsförhållande till såväl Tyskland som Sovjetunionen,
motsvarades av liknande verksamhet i norr. Strävandena i norr hade
emellertid sin udd ensidigt riktad mot Sovjetunionen och kunde be
traktas som en fortsättning på "barriärpolitiken".
Enligt vad Millqvist erfarit, skulle Polen ha underställt den litauis
ka statsledningen ett förslag om union mellan de båda staterna. För
slaget skulle bl a ha utgått från att Vilna-området skulle knytas till
Litauen och att staden Vilna skulle bli huvudstad. Sedan gällande
avtal mellan Sovjetunionen och Tyskland förlängts hade emellertid
Litauen avböjt ytterligare förhandlingar i frågan.
Millqvist rapporterade också att Polens förhållande till Lettland
åter blivit hjärtligt och att relationerna till Estland var oförändrat
goda. Utbytet mellan de båda ländernas generalstaber och officers
kårer i övrigt var både intensivt och förtroligt.
Samtidigt hade strävandena att förmå Finland till en närmare
orientering åt Balticum och Polen börjat framträda med förnyad
styrka. Den enligt Millqvist mest verksamme härvidlag var den pol
ske ministern i Helsingfors. Enligt uppgift skulle denne försöka miss
tänkliggöra varje "politisk person", som företrädde ett finskt när
mande till Skandinavien. Millqvist trodde sig veta, att vissa för Sve107

rige och svensk företagsamhet samt enskilda svenskar i övrigt besvä
rande uppgifter och rykten skulle kunna härledas just ur denna källa.
Sammanfattningsvis synes Millqvist ha bedömt läget som så, att
Polens intresse för en "randstatsbarriär" var obrutet men att landets
relationer till Sovjetunionen undergått en - sannolikt tillfällig
förändring till det bättre. Denna avspänning hade gjort det möjligt
för Polen att i samband med Hitlers maktövertagande ägna större
uppmärksamhet åt väster. Händelserna i Tyskland hade visserligen
icke förorsakat någon omedelbar oro men däremot framkallat vissa
spekulationer om att Polen tillsammans med Frankrike genom en
"preventiv operation" en gång för alla skulle reglera gränsförhållan
dena till Tyskland. Fransmännens ambivalenta hållning hade emeller
tid grusat dessa förhoppningar och polackerna hade ansett sig för
anlåtna att som ersättning för de "franska garantierna" söka anknyt
ning till Lilla ententen och Tjeckoslovakien. Framförallt till det se
nare landet syntes relationerna bättre än någonsin tidigare.
Hösten 1933

"förh!lllandet är ju mer harmoniskt än p!l länge"

I sin första sammanfattande rapport i december 1933 karaktärise
rade Erik de Laval Polens utrikesläge på följande sätt: 46
"ett oförändrat kyligt förhJllande till Litauen, en betydlig för
bättring i förh!lllandet till Danzig, obrutet förbund med Rumänien
och samtidigt ett i vissa fall intimare militärt samgJende med lilla
ententen, spec. med Tjeckoslowakiet, en självständigare ställning,
ehuru fortsatt förbundsförhållande till Frankrike, en lugnare och
mindre irriterad stämning gentemot Tyskland utan att dock miss
tänksamheten emot detta lands avsikter upphört".
de Laval underströk vidare att man på ledande håll i Polen be
traktade riskerna för krig med Sovjetunionen i förevarande läge som
mycket små. Sovjetunionen ansågs tillräckligt bundet i öster och
några egentliga tvistepunkter mellan Polen och Ryssland ansågs inte
heller föreligga. Avspänningen hade emellertid icke föranlett någon
minskad vakthållning vid östra gränsen.
I övrigt kunde de Laval också vitsorda det fortsatta utbytet mel
lan polska, rumänska och tjeckiska officerare. Han trodde sig också
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veta att ett militärt samgående mellan Polen och Tjeckoslovakien i
händelse av fientligheter mot Tyskland redan var planlagt.
Samtidigt kunde emellertid militärattachen också meddela att den
tillfälliga höjningen av armens krigsberedskap vid västgränsen i sam
band med Hitlers maktövertagande åter dragits ned. Armen levde för
tillfället under helt normala fredsförhållanden. "Förhållandet är ju
mer harmoniskt än på länge", skrev de Laval avslutningsvis i sin
decemberrapport.
de Laval syntes helt ansluta till företrädarens. uppfattning rörande
den fortgående avspänningen i öster. Randstatsprnblemet hade fallit
bort ur bilden och intresset var överflyttat till väster. Polens rela
tioner med Tjeckoslovakien var enbart en reflex av de båda stater
nas gemensamma "Tysklandsproblem". När de Laval skrev sin rap
port synes han ha varit ovetande
av helt naturliga skäl - om när
mandet mellan Polen och Tyskland. Pilsudskis budskap till Hitler
överlämnades till Hitler den 15 november och de Laval skrev, sin
rapport omkring den 1 december. Det är föga troligt att han omedveten om budskapet - under denna korta tid skulle ha kunnat
registrera några avspänningstendenser som en följd av förhandlingar.
Däremot förefaller det sannolikt att den faktiska avspänningen, dels
i form av beredskapssänkningen vid gränsen samt dels i form av för
bättrade relationer till Danzig skulle ha varit medvetet framkallad
inför det förestående utspelet gentemot Tyskland. de Laval ansåg sig
också ha registrerat "en lugnare och mindre irriterad stämning gen
temot Tyskland" än tidigare. Iakttagelserna är intressanta som ett
förebud till nonaggressionspaktens tillkomst ca två månader senare.

Krigsmakten - utvecklingstendenser och svårigheter
Polackernas akilleshäl var och förblev den relativt svagt utveckla
de industrin. I en översikt över den polska krigsmaktens beväpning
och krigsmateriel framhöll de Laval att Polen till sin ekonomiska
struktur övervägande var ett agrarland. Textilindustrin fanns visser
ligen inom det forna Kongress-Polen och med de "tyska områdena"
hade följt viss järn- och kolindustri. Metall- och verkstadsindustrin
var däremot alltjämt 1937 blygsamt utvecklad.
109

Från statens sida hade, främst med försvarets behov i sikte, stora
ansträngningar gjorts för att skapa de erforderliga industriella resur
serna men landet led brist på pengar, ingenjörer, tekniker och skolade
verkstadsarbetare, d v s de primära förutsättningarna. Utbildnings
nivån bland folket var överlag låg och analfabetismen utbredd.
Förutsättningarna för Polen att hålla jämna steg med den snabba
upprustningen i grannstaterna, Sovjetunionen, Tyskland och Tjecko
slovakien var således små. Den polska armen var därför i jämförelse
med dessa staters armeer i tekniskt avseende ganska torftigt utrus
tad fastslog de Laval.4 7
Vissa undantag från det allmänna intrycket kunde emellertid ock
så noteras. Vid 30-talets början hade Millqvist påtalat den delvis
föråldrade oenhetliga utrustningen vid infanteriet. Regeringens an
strängningar började efter hand bära frukt. Serietillverkning av lätta
vapen och kulsprutor sattes igång i stor skala och redan 1934 be
dömde de Laval att mobiliseringsbehovet av moderna lätta vapen var
fyllt. 1936 torde dessutom även tillgången på kulsprutor vara säk
rad. Sannolikt kunde också ammunitionsbehovet tillgodoses genom
inhemsk tillverkning.48
Däremot hade ansträngningarna att ta fram en egen inf anterika
non inte krönts med framgång. 1935 tog man upp förhandlingar
med AB Bofors i Sverige och året därpå tecknades kontrakt med
denna firma om leverans av 300 st 37 mm infanterikanoner. Slut
leverans beräknades ske under 1937 varefter kanonen skulle tillver
kas på licens i Polen. Boforsleveransen innebar att varje bataljon
kunde förses med en kanon.49
Beträffande artilleri kunde den polska industrin åstadkomma se
rieproduktion av lätta fälthaubitser. Däremot kunde inte tungt ar
tilleri och luftvärnsartilleri tillverkas inom landet. 1935 kontrakte
rades bl a en leverans av 27 st 22 cm haubitser från $koda-verken
i Tjeckoslovakien och påföljande år en leverans om 40 st 40 mm
luftvärnskanoner från Bofors. Förhandlingar hade också påbörjats om
anskaffning av en ny 7,5 cm luftvärnskanon, varvid man visade sär
skilt intresse för de nyaste konstruktionerna vid Schneider, Vickers
och Bofors. .i\ven om dessa förhandlingar skulle leda till resultat
måste man räkna med en mycket lång tid innan de mycket stora bris-
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tema på moderna luftvärnspjäser kunde vara avhjälpta, ansåg de
Laval. 50
Stridsvagnsindustrin synes tillsammans med flygindustrin ha ut
gjort ett av de positiva inslagen i polsk industri. Redan 1934 tillver
kades de båda förefintliga typerna, Vickers 6,7 ton och tanketten
Carden-Loyd 1,5 ton, på licens i relativt stor skala. - Carden-Loyd
till och med för export. 1936 bedömde de Laval att den 1934 beslu
tade utbyggnaden av stridsvagnsvapnet genomförts och att man där
vid disponerade 10 stridsvagnsbataljoner. Enligt uppgift planerades
också en fortsatt utökning till tio stridsvagnsregementen om var
dera två bataljoner. Man hade dessutom börjat licensbygga en tyngre
Vickers-stridsvagn om 12 ton vid Ursusfabriken i Warszawa.51
de Laval hade också bibringats en ganska hög uppskattning av den
polska flygindustrin:
"Som allmänt omdöme torde kunna fastslås, att den polska flyg
materielens kvalitet är synnerligen hög. Inga kostnader synas heller
skys för att hJlla fabrikationen på höjden av modernitet."
Målet var uppenbarligen enligt de Laval att göra Polen oberoende
av import. Han var också imponerad av den goda andan inom såväl
flygindustrin som flygvapnet. Samverkan mellan vetenskap, industri
och flygvapen fann han föredömlig och utbildningen var grundlig
och intensiv.
Även här lade emellertid Polens ansträngda finansiella läge hinder
i vägen. de Laval refererade bl a till ett uttalande av flygchefen ge
neral Rayski, vari denne förklarat att Polen måste med hänsyn till
sina begränsade anslag koncentrera sig på lätta bomb-, spanings- och
jaktplan, varvid de förstnämnda skulle användas för anfall mot fien
dens flygbaser. Tunga bombplan, som ju främst tjänade strategiska
offensiva företag, måste för att lösa sina uppgifter, uppträda i stora
förband och under kontinuerlig verksamhet flera nätter i följd, enligt
Rayski. För Polen vore detta ett alltför dyrbart vapen.
Rayski ansåg i övrigt att de polska planen stod helt i paritet med
de modernaste konstruktionerna utomlands, vilket också de Laval
var benägen att understryka.52 Ett ofta återkommande tema i de La
vals rapportering var den långsamhet, varmed motoriseringen ge.;.
nomfördes. de Laval rörde här vid den måhända mest påtagliga
svagheten i polsk krigsorganisation.5 3
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Antalet civila fordon uppvisade åren 1930-1935 en sjunkande
tendens såsom tabellen nedan visar:
Fordonst)'P
Personbilar
Lastbilar
Motorcyklar
Andra motorfordon

1930

Antal bilar (i tusental)
1933
1931
1934
1932

1935

31,4
7,4
7,9
0,6

22,2
5,8
8,0
0,7

19,7
5,0
8,4,
1,1

19,7
5,6
8,2
0 ,7

20,6
5,5
8,3
0,9

19,9
4,9
8,3
1,0

de Laval ansåg att orsaken till tillbakagå�gen var att söka i re
geringens skatte- och tullpolitik. Bilar hade betraktats som lyxartik
lar. Importen av såväl fordon, gummi som bensin hade strypts genom
de höga tullsatserna. Det dåliga och illa underhållna vägnätet hade
också motverkat motorismens utveckling. Dessutom hade de in
hemska produkterna visat sig vara av dålig kvalitet. Till följd härav
hade bilindustrin trots det kraftiga tullskyddet utvecklats mycket
långsamt.54
1936 vidtog emellertid regeringen bl a följande åtgärder för att
främja motorismen. Varje köpare av ny bil skulle få göra avdrag
för köpesumman i deklarationen. Vidare hade man sänkt bensin
priset och börjat sätta upp en sammansättningsfabrik i Warszawa
för General Motors bilar. Genom den senare åtgärden beräknade
man kunna nedbringa bilpriset med ca 50 %. Slutligen hade man
också - om än i blygsam omfattning - påbörjat vissa förbättringar
av vägnätet,55
De vidtagna åtgärderna synes också ha gett vissa resultat. I janu
ari 1937 kunde de Laval rapportera att den nedåtgående trenden be
träffande bilbeståndet brutits och att man för 1936 kunde redovisa
en något större fordonspark än närmast föregående år. Värdet härav
förminskades dock av att en stor del av bilarna var gamla och hårt
slitna. de Laval förutsåg därför att det ännu skulle dröja åtskilliga
år innan man skulle kunna täcka armens mobiliserings- och krigsbe
hov.56
En illustration till det betryckta motoriseringsläget var bl a frågan
om kavalleriets partiella motorisering. Enligt vad de Laval inhämtat
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fr/l.n "vederhäftig källa" så skulle de 40 befintliga kavalleriregemen
tena i händelse av krig disponeras på följande sätt. Tio regementen
skulle användas för att förse infanteridivisionerna med erforderligt
kavalleri. Aterstående 30 kavalleriregementen skulle bilda stommen
till de tio lätta brigaderna. I en lätt brigad skulle nämligen ingå två
beridna kavalleriregementen och en bilburen kavalleribataljon. de
Laval drog därav den slutsatsen att man sannolikt planerade att om
vandla tio fredsregementen till bilbataljoner. Med hänsyn till last
bilsbeståndet i landet räknade han dock med att omorganisationen
skulle ta flera år i anspråk. 57
I samband med försvarsdiskussionen i sejm och senat i januari
1936 hade sejm-ledamoten Duchs fastslagit att ännu många år fram
åt skulle hästen förbli det viktigaste trafikmedlet i Polen. Vid års
skiftet 1935-1936 ägde Polen 3 750 000 hästar medan bilen var en
lyxartikel. Tyvärr visade även hästbeståndet en vikande tendens.
På grund av böndernas armod hade hästantalet sjunkit med 400 000
1935. Bönderna fann det lönsammare att sälja hudarna av fölen än
att föda upp hästar. Arligen slaktades nära hälften av alla föl i lan
det.58
Ett genomgående tema i de Lavals rapportering var Polens bris

tande ekonomiska och industriella resurser att bära upp en militär
stormaktsroll. I mars 1936 refererade han en artikel ur Berliner Tage
blatt (12/3 1936) rörande nämnda problem. Det framhölls där att
Polens militärpolitiska läge förändrats sedan 1932 på ett sätt som
gjorde att republikens eventuella stormaktsaspirationer numera sak
nade varje reellt underlag. 1932 hade Polen en fredsarme på 266 000
man> medan Tyskland var avväpnat och Sovjetunionen ägde en arme
på 562 000 man. Sovjetunionens dåvarande inre svårigheter gjorde
det emellertid oförmöget till krigsföretag.
1936 var läget ett helt annat. Tyskland hade 500 000 man och
Sovjetunionen 1 >3 miljoner. På grund av sina obetydliga ekonomiska
resurser och industrins begränsade kapacitet hade Polen vare sig kvan
titativt eller kvalitativt kunnat hänga med i utvecklingen. Grund
valen för den aktiva utrikespolitik som Polen kunde föra 1932 existe
rade inte längre.59
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Brytning med Tjeckoslovakien och Rumänien
Försämringen i de polsk-tjeckiska relationerna gav tidigt nedslag
i de Lavals rapportering hem. Den stora armereformen i Tjeckoslo
vakien med bl a förlängd övningstid för de värnpliktiga tolkades av
de Laval som ett uttryck för den tilltagande spänningen. Från tjec
kiskt håll hade offentligen deklarerats att Tjeckoslovakien "numera
på alla håll" var omgivet av fiender. Till de senare måste således
också
av formuleringen att döma - Polen räknas, var de Lavals
reflexion. 60
I en utrikespolitisk översikt ett år senare gav de Laval en rad
exempel på intermezzon av skilda slag, vilka tillsammans gav uttryck
för Polens försämrade relationer till sina båda södra grannstater.
Sedan en längre tid hade den polska regeringspressen bedrivit en
systematisk nålstickspolitik mot Tjeckoslovakien genom att nära
nog dagligen föra in notiser om tjeckiska "övergrepp" mot den pol
ska minoriteten i Teschen-området. Oftast var de skildrade händel
serna obetydliga till sin karaktär men just det ständigt återkomman
de temat hade inte undgått att skapa en irriterad stämning. de Laval
påstod också att den polska regeringen medvetet underblåste de s k
"spontana" demonstrationer, som förekom i skilda delar av landet
i reaktion mot "övergreppen".
Tjeckerna å andra sidan hade den 17 oktober återkallat exekva
turen för den polske konsuln i Mährisch-Ostrau, Klotz, utan att först
underrätta den polska regeringen. Den polska regeringen hade i sin
tur svarat med att redan den 21 oktober återkalla exekvatur för de
tjeckiska konsulerna i Krakow och Poznan.
För att ytterligare belysa förh!Hlandet mellan de båda staterna
framhöll de Laval att den tjeckiska regeringen icke utnämnt någon
ny minister i Warszawa sedan posten våren 1935 blivit vakant. Tills
vidare representerades Tjeckoslovakien endast av en charge d'affaires.
I dagarna hade emellertid också posten som polsk minister i Prag
lämnats obesatt sedan innehavaren blivit förflyttad till en statssek
reterarpost i Warszawa.
Beträffande förhållandet till Rumänien nämnde de Laval att årets
stora fälttjänstövningar i Rumänien förlagts till Bukowina med front
mot Polen. Frankrike, Jugoslavien och Tjeckoslovakien hade repre-
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senterats av starka studiedelegationer medan förbundsbrodern Polen
inte ens erhållit inbjudan.
I den polska pressen hade för övrigt uppgifter cirkulerat att den
polsk-rumänska pakten skulle ha upphört att gälla.
de Laval framhöll också att även om dessa rykten var osanna så
ville han inte längre tillmäta pakten något praktiskt värde.
Polens kyliga relationer till Tjeckoslovakien och Rumänien hade
både politisk och personlig grund ansåg de Laval. Polens närmande
till Tyskland och Ungern samt försvagande av förbundet med Frank
rike hade framkallat oro i Tjeckoslovakien och Rumänien. Å andra
sidan hade dessa båda staters närmande till Sovjetunionen vållat irri
tation i Polen. Enligt vissa polska tidningsuttalanden kunde man räk
na med att det pågick rysk-rumänska förhandlingar om förberedelser
för fri rysk genommarsch till Tjeckoslovakien. Från officiöst tjec
kiskt håll hade man för övrigt helt nyligen betonat Sovjetunionens
och Tjeckoslovakiens "gemensamma roll".
Beträffande de personliga relationerna hade de Laval fått den upp
fattningen att Beck var angelägen att reducera den roll som Benecs
ville spela i europeisk politik. Antagonismen hade i detta fall en po
litisk bakgrund. Förhållandet mellan Beck och Titulesco ville han
emellertid karaktärisera som ren fiendskap - klart dokumenterad
bl a i Geneve. 61
I en sammanfattande översikt våren 1936 konstaterade de Laval
att de ovan relaterade motsättningarna fördjupats. Ehuru polacker
na i februari 1936 återbesatt ministerposten i Prag och en viss sannolikt skenbar - avspänning hade inträtt, så trodde de Laval att
klyftan genom Tjeckoslovakiens allt intimare förbindelser med Sov
jetunionen hade vidgats. I varje fall fann han ett samgående Polen
Tjeckoslovakien i någon av de stora europeiska frågorna för till
fället knappast sannolikt.
Polens förhållande till Rumänien var också, enligt de Laval oför
ändrat kyligt. 62
Barriärens norra flank
1934 hade de baltiska staterna slutit den s k "baltiska pakten".
Pakten innehöll inga bestämmelser om ömsesidigt bistånd och Li-
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tauens medlemsskap hade accepterats först på villkor att de om
stridda Vilna- och Memelfrågorna undantogs från det gemensamma
programmet. Till sin andemening var emellertid pakten riktad såväl
mot sovjetiskt som nationalsocialistiskt, d v s tyskt, inflytande på de
baltiska staternas interna politik.
Samtidigt med sitt närmande till Tyskland hade Pilsudski försökt
att få till stånd en försoning med Litauen. Pakten med Tyskland som skall diskuteras i följande avsnitt
var delvis ägnad att ge för
svaret mot öster ökad stadga och det var därför angeläget för Polen
att göra ett nytt försök att svetsa samman den norra randstatsgrenen.
de Laval ansåg emellertid att Pilsudskis ansträngningar vis a vis Li
tauen misslyckats på ett tidigt stadium. Redan den baltiska paktens
tillkomst innebar ett steg mot Balticums frigörelse från polskt infly
tande. Utvecklingen i Tyskland hade väckt misstro i Balticum och
Polens närmande till Tredje riket hade fått ogynnsamma återverk
ningar i norr likaväl som i söder.
Det goda förhållandet mellan Polen och Estland syntes visserligen
ännu våren 1936 bestå medan däremot Polens tidigare vänskapliga
relationer till Lettland avkylts. Sprickan hade sin orsak i Polens
allt tyskvänligare politik å ena sidan och Ulmanis tyskfientliga in
ställning å den andra.
Pilsudskis misslyckade närmande till Litauen tillskrev man i Polen
i viss mån det ryska inflytandet i Litauen. Vidare hade i samband
med mordprocessen mot minister Picrackis mördare vissa förbindel
ser mellan en tidigare litauisk utrikesminister och "de ukrajnska ter
roristerna" avslöjats, vilket påverkat relationerna i ofördelaktig rikt
ning.
Omsesidiga beskyllningar i pressen för minoritetsförtryck samt
demonstrationer hösten 1935 i Kaunas och Vilna tydde på att mot
sättningarna ännu icke gick mot en utjämning.68

Polen och Tyskland
Enligt de Laval var orsaken till randstatskonstruktionens sönder
fall främst att söka i Tysklands militära styrketillväxt. Redan i det
tysk-ryska Rapallosamarbetet hade legat en latent fara för en ny del
ning av Polen, vilken dock knappast kunde aktualiseras så länge
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Tysklands militära svaghet bestod. Med Hitlers maktövertagande
skärptes emellertid på nytt motsättningarna mellan Tyskland och
Ryssland varigenom Polen i stället hotades att bli förvandlat till
krigsskådeplats. Polen självt hade inga positiva krigsmål vare sig
i öster eller väster men hade däremot allt intresse av att bevara sin
neutralitet.
Polens strävan i detta avseende gav också förklaringen till dess
motstånd mot den franska öststatspolitiken under Barthou. de Laval
karaktäriserade den förevarande polska kursen som en balansgång
mellan Tyskland och den franskryska maktgruppen. de Laval trodde
också att Polen i fortsättningen skulle använda hela sitt inflytande föi
att förhindra en öppen konflikt mellan Tyskland och Sovjetunio
nen.64
I sin analys över Polens läge pekade de Laval på de faror som var
förenade med ett polskt samgående med Frankrike-Ryssland och
Tyskland. Aven som "bundsförvanter" skulle ryska trupper i Polen
sannolikt medföra ett kommunistiskt maktövertagande i landet. 65
de Laval hänvisade härvid till en av honom själv gjord översikt över
Polens inre politik, vari han särskilt betonat det utbredda missnöjet
med det rådande politiska systemet samt regimens påtagliga svårighe
ter att lösa de ekonomiska frågorna. Genom nya pålagor och redu
ceringar av tjänstemannalönerna hade man visserligen lyckats åstad
komma en balanserad budget. Däremot hade man inte vågat sig på
någon minskning av de stora utgifterna för statspolisen och försvars
väsendet. Missnöjet hade bl a tagit sig uttryck i en valbojkott vid
senaste parlamentsvalen, vilken resulterat i att valdeltagandet sjönk
till 47 %,
de Laval ansåg att de rådande missförhållandena, arbetslösheten
och fattigdomen, utgjorde en god jordmån för kommunismen, vilken
- formellt förbjuden
var på stark frammarsch. Till detta kom
att den alltmer förföljda och proletariserade judebefolkningen visa
de en tilltagande mottaglighet för bolsjevismen. 66
Bortsett från kommunistfaran skulle för övrigt Polens militära
förutsättningar för ett krig med rysk hjälp mot ett militärt upprustat
Tyskland vara allt annat än gynnsamma ansåg de Laval. Områdena i
väster erbjöd inga naturliga stödjepunkter eller försvarslinjer för en
strategisk defensiv och den ryska uppmarschen skulle ta mycket lång
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tid, Bl a måste man vidtaga tidsödande omlastningar vid den rysk
polska gränsen på grund av de båda ländernas skilda spårvidder. de
Laval kom till den slutsatsen att Polen till varje pris måste undvika
en krigisk konflikt med Tyskland.
Ett samgående med Tyskland mot Sovjetunionen ställde sig cll
militärt sett avgjort gynnsammare. En rysk offensiv måste för att
n!t Warszawa framföras över betydligt större djup och över svår
framkomligare terräng med dåliga vägnät och svåra underhållsmöj
ligheter. Pripetsområdets träskmarker delade dessutom operations
området i två hälfter vilket gav försvararen ökad operativ frihet.
Ur polsk synpunkt gynnades ett krig österut genom krigsindustrins
koncentrering i väst samt de goda försörjningsmöjligheterna via
bl a Tyskland.
Å andra sidan kunde man inte bortse från, ansåg de Laval> att
Polen, sedan det hjälpt Tyskland till obestridd hegemoni i Osteuropa,
skulle kunna komma i starkt beroende av den västra grannen. Dess
"historiska aspirationer" på Oberschlesien och "Korridoren" kunde
bli ödesdigra nog.
Den givna slutsatsen borde alltså, enligt de Laval vara, att Polen
med bibehållande av sin neutralitet skulle verka för en stabilisering
av maktbalansen mellan sina båda stormaktsgrannar.
Polen var alltså, som det självt ofta påpekade, en fredsfaktor i Ost
europa. Men om Polen under de närmaste åren tvingades ta ställ
ning i en konflikt mellan Sovjetunionen och Tyskland trodde nog de
Laval, att valet av bundsförvant skulle falla på Tyskland.67
de Laval gjorde inga reflexioner angående det nya lägets konse
kvenser för randstatsgemenskapen - sannolikt därför att dess ak
tualitet var förbi. Randstatskonstruktionen var delvis en produkt av
Tysklands påtvingade militära oförmåga. För sin säkerhet mot öster
var randstaterna hänvisade till sig själva eller den gemenskap de kun
de åstadkomma. I kraft av sin ställning spelade Polen härvidlag en
central roll. Med Tysklands återupprustning stod randstaterna helt
plötsligt inför ett tvåfrontsproblem. Polens ställningstagande till för
mån för Tyskland väckte oro och misstänksamhet såväl i söder som
norr. För Tjeckoslovakien i synnerhet men också Rumänien kändes
hotet starkare från Tyskland än från Sovjetunionen. I synnerhet sedan
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Sovjetunionen slagit in på en mot väst försonligare linje och dess
utom vunnit inträde i folkförbundet.
I norr, där Polens "randstatspolitik" aldrig riktigt vunnit fäste
valde man en egen väg utan Polens medverkan. Polen självt - hår
dare klämt mellan sköldarna än någon av randstaterna - valde för
sin egen säkerhet att främst söka försoning och stöd hos Tyskland.
Förutsättningarna för en framtida randstatsgemenskap hade därmed
bortfallit.
Sverige och randstatskonstrnktionen 1934-1936
I de strategiska utredningar som verkställdes inom den svenska ge
neralstaben under 30-talets första år inriktades arbetet företrädesvis
på att klarlägga Sveriges försvarsproblem gentemot ett anfall öster
ifrån. Sveriges läge karaktäriserades i korthet med uttrycket "läget
bakom barriären". Det allvarligaste hotet ansågs utgöras av risken
att bli indraget i krigiska förvecklingar i samband med rysk expan
sion västerut.
Den kommunistiska regimen i Sovjetunionen, dess målmedvetna
arbete på att förstärka sin krigsmakt i förening med Finlands och de
baltiska staternas ringa militära motståndskraft gav läget dess karak
tär. Den centrala roll man ville tilldela Polen som barriärens militära
stöttepelare har behandlats i det föregående.
A ena sidan måste man från svensk sida räkna med att den tids
frist, som tillkomsten av barriären skapade, inte var av något påtag
ligt värde ur försvarssynpunkt. A andra sidan framträdde möjlighe
terna för Sverige att enligt sina förpliktelser som medlem i folkför
bundet ingripa till de berörda staternas skydd.
På sommaren 1934 framhöll emellertid armens strategiske expert
inom 1930 års försvarskommission, överstelöjtnant Axel Rappe, i
samband med en sammanfattande föredragning att en förskjutning
i läget ägt rum. Primärt hade man registrerat en viss avspänning i för
hållandet mellan Sovjetunionen och dess västra grannstater. Denna
företeelse borde emellertid endast betraktas som en reflex av Sovjet
unionens engagemang i Fjärran Ostern och fick tills vidare bedömas
vara av tillfällig art.
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I stället var det det nya läget söder om Ostersjön, som innebar den
väsentliga förändringen. Det nationalsocialistiska genombrottet i Tysk
land, Tysklands utträde ur folkförbundet samt den påbörjade tyska
upprustningen hade skapat en ny oroshärd i Sveriges omedelbara när
het. Man borde också notera den prestigeförlust som folkförbundet
lidit genom nedrustningskonferensens sammanbrott. För Sveriges del
kunde till "krigsfall öst" nu fogas jämväl ett "krigsfall syd".
Axel Rappe berörde även frågan om ett eventuellt tysk-ryskt sam
gående. Han framhöll därvid att man redan tidigare spårat tenden
ser till ett politiskt och i vissa fall militärt samgående mellan Tysk
land och Sovjetunionen. Självfallet måste man räkna med att en
sådan koalition i händelse av krigisk konflikt i första hand skulle ut
mynna i gemensamma operationer mot de stater, som efter 1918
med sig införlivat gamla tyska och ryska områden. Främst gällde
detta Polen, Tjeckoslovakien och de baltiska staterna, underströk
Rappe.
Däremot ansåg Rappe det föga troligt att Sverige skulle behöva
räkna med ett gemensamt anfall av tyska och ryska trupper. Tysk
land torde inte ha något intresse av att förhjälpa Sovjetunionen att
ombilda Sverige till sovjetrepublik och Sovjetunionen ville knappast
öka det tyska inflytandet i Norden.
Beträffande eventuella militära sanktionsåtgärder enligt NF:s akt
hade envoye Erik Boheman i maj 1934 vid en föredragning inför 1930
års försvarskommission framhållit, att de politiska förutsättningarna
för folkförbundets sanktionssystem under de senaste åren undergått
en försvagning. Sveriges medlemskap i folkförbundet medförde emel
lertid att möjligheter fortfarande förelåg att ett svenskt ingripande
kunde aktualiseras.
Axel Rappe, som helt anslöt sig till Bohemans bedömning, ansåg
dock att frågan numera främst måste bedömas med hänsyn till nor
disk solidaritet och därvid borde betraktas från rent svensk synpunkt.
Med utgångspunkt häri måste man göra klart för sig vad det skulle
innebära därest antingen Sovjetunionen satte sig i besittning av Fin
land och Balticum eller Tyskland besatte de danska öarna.
Inom den svenska generalstaben hade man därvid kommit fram
till, att förutsättningen för Sovjetunionen att gentemot Sverige ut
veckla starkare stridskrafter ur samtliga försvarsgrenar var, att unio120

nen först erövrade Finland. På liknande sätt innebar ett tyskt besät
tande av Själland det farligaste utgångsläget för tyska företag mot
Sverige. Däremot utgjorde ett ryskt besittningstagande av de bal
tiska staterna eller en tysk erövring av enbart Jylland inget omedel
bart hot.
Ur sanktionssynpunkt ansågs det också genomförbart att ingripa
med starka stridskrafter ur samtliga försvarsgrenar till såväl Finlands
som Själlands försvar. Däremot låg vare sig Balticum eller Jylland
gynnsamt till för ett verksamt ingripande. Ett företag i Estland-Lett
land kunde över huvud taget inte komma till stånd, därest inte väst
makterna satte in betydande flottstyrkor i Ostersjön.68
I en hemlig bilaga till sitt betänkande, dagtecknat 30 juli 193 5,
sammanfattade 1930 års försvarskommission sin syn på sanktionsfrå
gan.
Principiellt anslöt sig därvid försvarskommissionen helt till Axel
Rappes föredragning 1934. Kommissionen hade dock i viss mån tonat
ned Rappes kritiska syn på folkförbundets auktoritet. Kommissionen
undertryckte också det nationellt egoistiska draget i Rappes fram
ställning.
Kommissionen hade i stället fäst sig vid följande tolkning av för
hundsaktens stadgande rörande militära sanktioner. liven om en
fredsstörare måste anses ha begått en krigshandling mot samtliga för
hundsmedlemmar så ankom det dock närmast på de i första hand
direkt intresserade staterna att lämna militär medverkan i sanktions
syfte.
Härav följde, ansåg kommissionen, att en framställning från folk
förbundet om sanktionsingripande främst skulle komma att riktas
till de stater, som genom sitt geografiska läge närmast hade intresse
av att återställa fredstillståndet.
Utgående från detta resonemang ansåg kommissionen att uppgif
ten att hjälpa de baltiska staterna närmast ålåg Polen och Rumänien.
Därest en rysk offensiv framfördes mot Balticum, skulle efter hand
också det polska Vilna-området starkt hotas. Under dessa omständig
heter kunde knappast Polen undgå att dras in i kriget. Rumänien
kunde till följd av sitt förbundsavtal med Polen också bli inblandat,
men kommissionen bedömde, att med hänsyn till de allt vänskapli
gare relationerna mellan Sovjetunionen och Rumänien, så skulle det
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ingalunda vara säkert att Polen kunde påräkna någon rumänsk hjälp.
Under vissa förhållanden kunde således möjligheterna av ett sank
tionsingripande söderifrån mot den baltiska krigsskådeplatsen te sig
minst sagt tvivelaktiga. Polen förväntades numera ensamt knappast
kunna leverera erforderliga stridskrafter utan var beroende av stöd
västerifrån, vilket var uteslutet om konflikten skulle bli allmän
i Europa.
För Sveriges del fick man enligt kommissionens förmenande in
rikta sig på ett sanktionsingripande till Finlands och Själlands för
svar mot Sovjetunionen respektive Tyskland. Dessa bådi områden
hade stor betydelse med hänsyn till Sveriges eget försvar. Man måste
vidare beakta att den svenska krigsmakten i händelse av ett sanktions
ingripande parallellt med detta skulle kunna trygga det svenska ter
ritoriet.
Ett sanktionsingripande i Estland och Lettland bedömdes icke kun
na komma till utförande såvida inte andra länder ställde betydande
sjö- och flygstridskrafter till förfogande. 69

Randstatskonstruktionen var framsprungen som ett resultat av 1.
världskriget. Under hela 20-talet avsågs den fylla den dubbla upp
giften att förhindra rysk expansion västerut och tysk österut. Seg
rarmakternas behandling av de båda forna stormakterna, Ryssland
och Tyskland, ledde till ett intimt samarbete mellan de båda senare.
Obundet av konventioner återhämtade sig Sovjetunionen militärt
sett snabbare än Tyskland. Till följd härav kom också ansträngning
arna att skapa en militär gemenskap inom randstatsbarriären främst
att ha sin udd riktad mot öster. Från svensk sida iakttog man en strikt
neutralitet samtidigt som man i de säkerhetspolitiska bedömningarna
kalkylerade med stödåtgärder av skilda slag i preventivt syfte. För
Sverige framstod Sovjetunionen som den ende presumtive angripa
ren.
Med nationalsocialismens maktövertagande i Tyskland följde en
snabb militär styrketillväxt i såväl Sovjetunionen som Tyskland. Det
gamla spänningsförhållandet mellan de båda stormakterna återställ
des samt accentuerades av de högljutt proklamerade ideologiska mot-
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sättningarna, vilka dock hos sansade bedömare aldrig uteslöt möjlig
heten av ett samgående.
Inom randstatsbarriären bröts gemenskapen definitivt genom Po
lens närmande till Tyskland. I Sverige drog man snabbt slutsatserna
av det nya läget. Som skyddsfaktor ersattes randstatskonstruktionen
av jämviktsförhållandet mellan Sovjetunionen och Tyskland. För ett
isolerat anfall från öster norr om Finska viken samt ett tyskt anfall
söderifrån mot Danmark övervägdes möjligheterna av sanktionsin
gripanden i Finland och på Själland, varav sedermera endast Finlands
alternativet skulle föranleda mera påtagliga förberedelser.
Från att ha sökt stöd i den internationella solidaritet som represen
terades av folkförbundet, drog sig Sverige tillbaka i ett försök att
finna en formel för nordisk försvarssamverkan.
Randstatskonstruktionens funktionsduglighet förutsatte att åtmins
tone den ena av parterna, Sovjetunionen och Tyskland, förblev mili
tärt svag.
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ungerska försök att förvärva under 1. vk förlorade områden samt att förhindra
Österrikes närmande till Tyskland.
26 KrA :Gst heml ark, Utrikesavd Ela: 6, Polen 1932-1933; Leg de Suede a
Varsovie, Milatt N:r 25. Rapp n:r 5 10/3 1932 t C för försvarsdep.
27 Förf. har icke kunnat klarlägga i vilken form uppdraget har lämnats till Mill
qvist men frågeställningarna finns återgivna i dennes svar. KrA:Gst hem! ark. Utri
kesavd Eia:6 Polen; Kungl Sv Beskickn i Warszawa Milatt Nr 42 3/5 1932 t C
Gst/UA,
28 Klajpeda var det litauiska namnet för Memel. Genom den s k "Memelstatuten"
åtnjöt Memelområdet viss autonomi. Den litauiska regeringen tillsatte visserligen gu
vernör över området, men vid sin sida hade guvernören ett parlamentariskt tillsatt
direktorium, vars ordförande dock utnämndes av guvernören. Memelområdets befolk
ning var till sitt flertal tysksinnad och de tyska partierna dominerade Memelområdets
lantdag. Den 6 februari 1932 hade guvernören låtit avsätta och häkta Memeldirekto
riets tyske ordförande, Böttcher, samt tillsätta ett litauiskt sinnat direktorium, Tysk
lands regering betraktade åtgärden som en kränkning av Memelkonventionen och
protesterade hos NF.
!.19 KrA:Gst heml ark. Utrikesavd Eia:6 Polen; Leg de Suede a Varsovie. Milatt
N:r 62. Rapport nr 13 t C för försvarsdep.
39 KrA:Gst hem! ark. Utrikesavd Eia:5. Polen 1927-1931; Leg de Suede. Milatt
N :r 27, Rapp nr 2 8/4 1931 t C för försvarsdep,
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N:r 55 22/5 1931, N:r 57 2/6 1931, N:r 59 28/5 1931, N:r 60 30/5 1931,
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68 10/6 1931 t C Gst/UA.
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Summary
This artkle attempts to shed light on Swedish military-political evaluations of
Poland from 1930 to 1936 as they are mirrored in the reports of the Swedish mili
tary attache in Warsaw and in certain investigatory materials compiled within the
General Staff.
Throughout the 1920s and during the early 1930s, the border state concept was
a reality in Swedish security policy thinking. The border state phenomenon had
emerged as a result of the First World War. Until 1933 it was thought that it ser
ved the double purpose of hindering Russian expansion towards the West and Ger
man expansion towards the East.
Not bound by international conventions, the Soviet Union regained its military
capadty more rapidly than did Germany. As a result of this, the efforts towards
military cooperation within the border state barrier were primarily directed with an
eye to the East. Sweden observed stdct neutrality while at the same time calculating
in her security policy planning with support activities of various types as preventive
measures. Although these support measures were above all intended for Finland,
Poland attracted very special interest because of her position as the barder' s leading
military power.
With the rise to power of the National Socialists in Germany, a period of rapid
military growth 'inaugurated in the Soviet Union as well as in Germany. The weak
barrier states in the field of force between these two Great Powers !ost their function
in Great Power politics. Poland sought security through rapprochement with Germany,
thereby definitely losing the confidence which she had previously enjoyed w'ithin the
barrier.
Sweden quickly adjusted to the new situation. The border state cenception was
replaced by the balance of power between the Sovlet Union and Germany as a pro
tective factor. For the event of an isolat ed attack from the Bast north of the Gulf
of Bothnia and for the event of a German attack from the South against Denmark,
the possibility of preventive measures in Finland and on Sjrelland were considered.
Of these possibilities only the Finnish alternative would involve more obvious pre
parations.
From her earlier policy of seeking support in the international solidarity repre
sented by the League of Nations, Sweden now retreated in an attempt to find a for
mula for Nordic defense cooperation.
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SVENSK LUFTFÖRSV ARSDOKTRIN 1919 TILL 1936
Av KLAVS-RICHARD BOHME

I
1925 års försvarsbeslut, som innebar en nedrustning, reviderades
genom 1936 · års försvarsbeslut. Denna revision var inte minst ett
resultat av det arbete som den av Helge Jung samlade kretsen kring
Ny Militär Tidskrift utfört inom 1930 års försvarskommission.1
Försvarsfrågans utveckling från 1918 t o m 1925 års försvarsbeslut
har utretts av Hans Wieslander. 2 Någon dylik undersökning för tiden
1925-1936 föreligger ännu inte. I en trebetygsuppsats har dock
Wieslanders elev Anders J. Andrae behandlat kretsen kring Ny Mili
tär Tidskrift och dess arbete inom 1930 års försvarskommission. 3 En
mera djupgående undersökning kring dessa problem förbereds av
Arvid Cronenberg, som välvilligt låtit mig ta del av tre ännu opubli
cerade avsnitt ur en avhandling i vardande. 4
De nämnda forskarna berör alla den militärteoretiska debatten i
Sverige efter 1918 respektive 192 5. De är i allra högsta grad med
vetna om motsättningarna mellan å ena sidan en äldre militär skola
som helst ville återgå till en - låt vara något moderniserad - här
ordning av 1914 års modell, och å andra sidan en grupp yngre offi
cerare, vilka önskade ordna Sveriges försvar med hänsyn till de nya
vapnens betydelse. Utifrån sina frågeställningar har dessa forskare
dock inte haft anledning att ge en samlad framställning av den svenska
militärteoretiska debatten.
Den förste svenske forskaren som tillmätt den militära doktrinen
ett avgörande inflytande på utformningen av 1936 års försvarsbeslut,
är Erik Norberg. I sin doktorsavhandling rörande det svenska flyg
vapnet under tiden 1936 till 1942 tar han upp frågan om 1930-talets
luftkrigsdoktrin. 5
Således erbjuder inte heller Norberg en samlad framställning av
den svenska militärteoretiska debatten, men uppfattningen om hur
flygvapnet skulle användas, intog~en central plats i alla militärteore
tiska överläggningar. Detta var givetvis en följd av flygets kraftiga
9
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utveckling under och framför allt efter första världskriget. Under in
tryck av denna utveckling blev försvarsbesluten av år 1925 respektive
år 1936 av särskild betydelse för flygvapnet. Genom 1925 års beslut
etablerades flygvapnet som självständig försvarsgren. 1936 års beslut
medförde en kraftig organisatorisk, personell och materiell förstärk
ning av flygvapnet. 6
Det är främst den 1936 beslutade materiella förstärkningen av flyg
vapnet som behandlats av Norberg. Speciell uppmärksamhet har han
ägnat problematiken kring bombplansanskaffningen. Majoriteten inom
1930 års försvarskommission föreslog i sitt 1935 avlämnade betän
ka�de att Sveriges flygvapen skulle bestå av fyra bomb-, en jakt
och två spaningsflottiljer. Den borgerliga riksdagsmajoriteten beslöt
1936 i enlighet med detta förslag.
Norberg hävdar att relationen 4: 1 mellan bomb- och jaktflottiljer
var unik bland dåtidens europeiska flygvapen och att den fastställts
under intryck av den italienske generalen Giulio Douhets (18691930) doktrin. Douhet förordade ett starkt och offensivt bombvapen
som i ett framtida krig skulle kunna framtvinga det snabba avgö
rande vilket marinen och armen inte lyckats åstadkomma under
världskriget. Bomboffensiven var enligt Douhet också det enda verk
samma försvaret mot bombanfall, medan han däremot tillmätte jakt
och luftvärnsförsvar en mycket begränsad betydelse.
Norberg gör vidare gällande att det svenska flygvapnets företrä
dare var tilltalade av Douhets doktrin, eftersom bombflyget skulle
insättas för självständiga offensiva uppdrag och ej i samverkan med
armen och flottan. Visserligen kunde det svenska flygvapnet inte
tänkas att i enlighet med Douhets teser bomba sina potentiella mot
ståndares - Sovjetunionens och Tysklands - territorier. Men man
kunde söka hindra dessa makter att skaffa sig framskjutna bomb
plansbaser på Åland, Gotland eller Bornholm. I och med att flyg
vapnet fått basbekämpningen som sin egen strategiska uppgift hade
dess ställning gentemot de andra försvarsgrenarna stärkts.7
Mot Norberg har bl a invänts att relationen 4: 1 mellan bomb- och
jaktflottiljer inte var ett resultat av militärteoretiska utan av poli
tiska och statsfinansiella överväganden. Det flygmilitära kravet gick
däremot ut på ytterligare en jakt- och en strategisk spaningsflottilj
samt en spaningsdivision till vardera armen och marinen. Hade detta
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krav beaktats, hade relationen mellan bomb- och jaktflottiljer blivit
2: 1. Denna relation hade motsvarat den som år 1923 hade fastställts
för det engelska flygvapnet. I detta sammanhang har påpekats att
engelsmännen redan under första världskriget utvecklade uppfatt
ningen att det bästa försvaret mot tyska bombanfall mot London
vore engelska bombanfall mot tyskarnas baser. Vidare skulle bomb
ningen av fiendens territorium bryta hans motståndskraft genom att
förstöra hans krigspotential och inte minst skulle den bryta hans mot
ståndsvilja genom att demoralisera civilbefolkningen. Redan under
första världskriget uppsatte engelsmännen en strategisk mindre bomb
flotta.
Efter kriget förstärktes denna doktrin, som onekligen låg i linje
med Douhets för första gången år 1921 offentligt framförda lära. De
engelska forskarna Charles Webster och Noble Frankland som i ett
stort arbete har undersökt det strategiska engelska bombflygets in
satser mot Tyskland 1939-1945, nämner emellertid ingenting om
att Douhet påverkat den engelska uppfattningen; de nämner inte ens
Douhet. 8
För den engelsk-amerikanske forskaren Robin Higham har Frank
land uppgett att Douhets namn inte påträffats i det material han
genomgått för att skriva ovan nämnda arbete. Higham visar att den
amerikanska och framför allt den engelska luftkrigsdoktrinen utveck
lades ungefär samtidigt med, men helt oberoende av Douhet. Det in
flytande på utformningen av i synnerhet den amerikanska men även
den engelska doktrinen som tillskrivits Douhet, är enligt Higham en
akademisk efterhandskonstruktion, som tillkom under och efter andra
världskriget. Higham finner det helt naturligt att militära tänkare på
olika håll oberoende av varandra svarade likartat på frågan om flyg
vapnets framtida verkningsmöjligheter.9
Higham går inte in på frågan varför just Douhets doktrin ansågs
vara riktningsvisande. Delvis kan dock förklaringen ligga i att, som
östtysken Olaf Groehler påpekat, Douhet skrev som fristående publi
cist, medan många av de anglosaxiska militärteoretikerna var aktiva
officerare dch därför förhindrade att yttra sig lika frispråkigt. Dess
utom framförde Douhet sin luftkrigsteori inom ramen för en allmän
och systematisk krigslära. 10 Han erbjöd således de akademiker som
ko:n att ägna sig åt luftkrigets problematik en genomtänkt teoretisk
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modell att arbeta med.11 Möjligen kan även den uppskattning Dou
hets ideer rönte hos det fascistiska Italiens och det nazistiska Tysk
lands flygvapenchefer Italo Balbo och Hermann Göring ha bidragit
till att denna doktrin beaktats särskilt.12
Vidare ger den västtyske militärpublicisten Georg W. Feuchter i
det hittills enda arbete som behandlar luftkrigets olika problem från
flygets tillkomst till våra dagar intryck av att Douhets lära var den
enda om än omstridda luftkrigsdoktrinen. De olika flygvapnens in
satser under andra världskriget värderas mot denna doktrin.13
Den redan nämnde östtysken Groehler markerar betydligt starkare
än Feuchter att man på anglosaxiskt håll utvecklade liknande tanke
gångar som Douhet. Men även han framställer Douhets doktrin som
den förutom möjligen i England och USA allmänt vedertagna. Trots
sin uppenbara tendens att framhäva det ryska flygvapnet betecknar
Groehler dess doktrin enbart som en utveckling av Douhets lära.14
Inte minst denna utläggning visar, hur starkt Groehler har bundit
sig för uppfattningen att Douhets doktrin var grundläggande.
Denna utläggning är intressant såtillvida, att den är en av de för
klaringar både Feuchter och Groehler tillgriper för att förklara var
för inget land under 1920- och 1930-talet byggde upp sitt flygvapen
enligt Douhets mycket bestämda krav på en klar prioritering av det
strategiska bombflyget både gentemot andra flygplantyper och andra
delar av försvarsmakten. Deras andra förklaring är att respektive
lands flygmilitärer inte insett det riktiga i Douhets doktrin.15
Norberg arbetar för Sveriges vidkommande på ett sätt som liknar
Feuchters. Han redogör inte för de anglosaxiska teorierna, han ana
lyserar inte den svenska luftkrigsteoretiska debatten före tiden om
kring 1934. Men han slår utan vidare fast att Douhets doktrin var
bestämmande för den svenska luftkrigsteorin så som den framträder
i 1930 års försvarskommissions betänkande 1935 och i 1936 års för
svarsbeslut.16
Det ovan anförda ger emellertid anledning att på nytt ta upp frå
gan om framväxten av den svenska luftkrigsdoktrinen. Speciell upp
märksamhet skall ägnas åt två frågor:
1) Är det tänkbart att andra än Douhets teorier kan ha påverkat
den svenska doktrinen?
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2) Ar det tänkbart att den svenska doktrinen utvecklats framför
allt utifrån de speciella svenska förhållandena och mindre på
grundval av utländska teorier?
Svar på dessa frågor skall sökas med hjälp av följande material:
Inlägg om luftkrigsteorier i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens
Handlingar och Tidskrift samt i Ny Militär Tidskrift, debattskrifter,
i riks- och krigsarkivet förvarade handlingar, i synnerhet sådana till
hörande 1928 års luftförsvarsutredning, 1929 års försvarsutredning
och framför allt 1930 års försvarsutredning, remissvaren på dessa
utredningar samt material ur till krigs- och i ett fall till riksarkivet
överlämnade enskilda arkiv. 17
II

Frågan om de svenska flygstridskrafternas ställning och uppgifter
diskuterades redan i samband med de utredningar som föregick 1925
års försvarsbeslut. Den i november 1919 tillsatta försvarsrevisionen
föreslog i sitt i mars 1923 avgivna betänkande att de inom armen
uppsatta flygstyrkorna skulle organiseras som ett självständigt trupp
slag inom försvarsgrenen. Marinflyget däremot, som enligt revisionens
uppfattning var så illa tillgodosett att det för att kunna fylla sina
uppgifter måste "så gott som helt och hållet nyuppsättas", skulle på
grund av "svårigheter ur såväl organisatorisk som räkenskapssyn
punkt" ej bli ett självständigt truppslag inom marinen. Revisionen
föreslog dock en gemensam teknisk och ekonomisk ledning för arme
och marinflyget. Denna ledning skulle utövas av en "särskild avdel
ning inom armeförvaltningen eller marinförvaltningen".
Revisionen angav inte exakt vilka uppgifter flygstyrkorna skulle
kunna lösa. Men det framgår av betänkandet att man avsåg spaning,
jakt, torped- och bombfällning i nu nämnd ordning. 18
I frågan om flygstyrkornas ställning och uppgifter var försvars
revisionen dock inte helt enig. De socialdemokratiska ledamöterna
Johan Nilsson, Ernst Wigforss, Viktor Larsson och Arthur Engberg
uttryckte i sitt digra särskilda yttrande en stark önskan om att deras
av en enhällig sakkunskap förkastade tanke att organisera flygvapnet
som en självständig tredje försvarsgren skulle beaktas i framtiden.
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Som skäl för att uppsätta ett självständigt flygvapen angavs att detta
i framtiden troligen skul1e överta vissa andra vapens uppgifter. Kon
kret hette det, att man trodde att torpedflygplanen från torpedbåtar
na skul1e överta ubåtsbekämpningen och att bombplanen skulle "bliva
en god ersättning för inuti skärgård befintliga fasta försvarsanstalter
m. m."19
Även lantbrukaren David Pettersson, en av högerns fyra represen
tanter i försvarsrevisionen, frågade i sitt särskilda yttrande: "Har
inom den nu föreslagna försvarsorganisationen flygvapnet blivit be
hörigen tillgodosett' eller kan måhända genom någon ytterligare för
stärkning av detsamma i samband med indragning på annat håll vårt
försvar utan att fördyras ytterligare stärkas?" Han förordade ett
starkt rörligt luftförsvar och ansåg att revisionen föreslagit för få
flygplan. Betydligt fler flygplan skulle kunna anskaffas om man drog
in på de fasta försvarsanstalterna, i synnerhet på kustartilleriet. Vidare
borde undersökas om inte en del av torpedbåtsvapnet kunde bytas ut
mot torpedplan. 20
Pettersson föreslog inte som de socialdemokratiska ledamöterna
att man skulle sätta upp ett självständigt flygvapen. Däremot fram
förde han i likhet med socialdemokraterna en tanke som i hög grad
kom att prägla den fortsatta försvarsdebatten, nämligen att en sats
ning på flyget på främst marinens bekostnad skulle ge en högre för
svarseffekt.
Denna argumentering var ingalunda unik för Sverige. Tvärtom,
den förekom i alla stater där försvarsgrenarna måste konkurrera om
de efter första världskriget kraftigt reducerade försvarsanslagen.21
De gamla försvarsgrenarna kunde givetvis inte förneka flygets
möjligheter och betydelse. Men man ville betrakta flyget som ett
kompletterande vapenslag inom respektive försvarsgren.
En sådan uppfattning framförde också marinens expert inom för
svarsrevisionen kommendörkapten av 1. graden T. W. M. Liibeck i
sitt särskilda yttrande. Han underströk kraftigt behovet av ett intimt
samarbete mellan sjö- och luftstridskrafterna, eftersom det vore mest
sannolikt att framtida luftanfall mot Sverige skulle gå över havet,
antingen som självständiga företag eller kombinerade med flottopera
tioner. Erfarenheterna från världskriget visade enligt Liibeck att luft
anfall måste hejdas, innan de nådde sina mål. Bättre än att försvara
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sig mot redan igångsatta aktioner vore egna förebyggande anfall "mot
fientliga flygstationer och flygdepåer". Flyganfall borde också riktas
mot fiendens kustorter, örlogsstationer o s v. För att kunna lösa sina
uppgifter borde marinflyget - Löbeck nämner inget om armeflyget
- förstärkas kraftigt utöver vad som föreslagits av revisionen och
det borde utrustas med närspanings-, fjärrspanings-, jakt- och bomb
plan (torpedplan),22

Löbecks tankar låg i linje med gammalt tänkande inom marinen,
l\ring sekelskiftet planerade marinstaben att i ett eventuellt krig be
skjuta den fientliga kusten. Antagligen med tanke på Sveriges be�
gränsade resurser hade dock denna uppgift aldrig blivit fastställd som,
ett av flottans försvarsuppdrag. Den svenska flottan blev heller i.nte
uppbyggd för att kunna utföra dylika operationer.23 Efter flygets
uppkomst såg man inom marinen en möjlighet att kunna förverkliga
sina gamla planer på ett verksamt ingripande mot fiendens anfalls
förberedelser på hans egen kust. Helt i linje med denna föreställning
låg tanken att genom anfall mot fiendens flygfält förebygga flygan
fall mot Sverige. Basbekämpning - en term som Löbeck inte an
vänder - var sedan länge en inom marinen känd tanke.
Men just de av Löbeck nämnda uppdragen för marinflyget kunde
användas som argument för ett självständigt flygvapen. Det gjorde
t ex Carl Florman i sin i mars 1923 med anledning av försvarsrevi
sionens betänkande publicerade debattskrift "Flygvapnet och Sveriges
försvar". Florman som under första världskriget av armeledningen
betraktades som en av Sveriges mest lovande flygare, gjorde sig till
förespråkare för ett självständigt flygvapen, som enligt honom hade
fyra huvuduppgifter:
1) "Skyddande av eget land från härjningar och förstörelse genom
fiendens luftstridskrafter, främst genom anfall mot mostånda
rens flygbaser.
2) Bombanfall mot fiendens operationsbas i vidsträckt bemärkelse
(den fientliga hemorten).
3) Inskränkande av fiendens anfallsriktningar genom avvärjande av
landstigningsföretag.
4) Strategisk och taktisk samverkan vid armeernas och flottans
operationer."
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Florman hade under världskriget företagit flygstudier i Tyskland.
Är 1920 vistades han i samma syfte i USA. Två år senare utnämndes
han till biträde åt militärattachen i London. I sin debattskrift åbe
ropar han uttryckligen erfarenheter och exempel från USA men
framför allt från England.24
Det råder knappast något tvivel om att Florman hämtade förebil
den för ett självständigt svenskt flygvapen från Storbritannien. Där
emot kunde han inte åberopa USA, eftersom man där bibehöll upp
delningen i arme- och marinflyg. Även i England fanns det efter kri
get förespråkare för en återgång till denna uppdelning. En sådan
återgång skedde förresten i Frankrike. Florman måste ha varit för
trogen med den engelska diskussionen om ett självständigt flygvapen.
Aven i Storbritannien hävdade marinen att den förstärkt med ett
eget flyg kunde stå för landets yttre försvar. Sedan gammalt hörde
förutom handelskrig och blockad även r�der mot fiendens kuster till
den engelska flottans uppgifter. Tack vare egna flygstyrkor skulle
man kunna intensifiera den sistnämnda verksamheten och t o m kunna
utsträcka den långt in i fiendens land. Det förtjänar att påpekas att
det enligt Higham var den engelska marinen som först utvecklade
tanken på strategisk bombning av Tyskland.25
Li.kheten mellan den engelska marinens och de av Liibeck fram
förda tankegångarna inom den svenska marinen är uppenbar. Till
läggas bör att marinen i motsats till armen inte varit orienterad åt
Tyskland utan åt England, en tendens som blev ännu tydligare efter
världskriget. Av det utrymme Tidskrift i sjöväsendet åren 19181925 ägnade åt främmande mariner föll enligt Wieslander 78,6 %
på England och bara 17,8 % på Tyskland.26
Är 1924 publicerade sjöofficerarna D. Landqvist och E. Tomberg,
den senare marinflygare, en debattskrift i vilken de med redan nämn
da men mera utvecklade argument krävde ett marinflyg och polemi
serade mot ideen om ett självständigt flygvapen. I samband med be
handlingen av Sveriges luftstrategiska läge hänvisade de till att en
fiende på andra sidan Ostersjön på grund av flygets tekniska utveck
ling från egna baser än så länge bara kunde anfalla begränsade svenska
områden. Men en motståndare skulle förbättra sitt utgångsläge avse
värt om han lyckades framskjuta sina baser till Aland, Gotland eller
den svenska skärgården. Detta skulle kunna hindras av en med flyg
136

utrustad flotta. På så sätt skulle marinen kunna hålla en försvarslinje
långt utanför det egna landets gränser och sörja för "ett försvar till
sjöss, som under vattnet, på vattnet och i luften ovanför vattnet är
i stånd att försvara riket och dess intressen." 27
Tydligare än Florman och framför allt Liibeck poängterade Land
qvist och Tomberg att fienden måste hindras att upprätta baser på
svensk mark eller i närheten av riket, inte minst för att skydda stora
delar av landet mot flyganfall. Men enligt deras åsikt ökade detta
bara betydelsen av den av sjö- och luftstridskrafter sammansatta ma
rinen för landets försvar. Att hindra fientlig landstigning var sedan
gammalt en av marinens huvuduppgifter. Over huvud taget ansåg
Landqvist och Tomberg att det förelåg stor likhet mellan sjö- och
luftstridskraftemas verksamhet eller som de också formulerade: "En
del av försvaret till sjöss har lyfts upp i luften - det är allt!"28
När Landqvist och Tomberg betonade att marinen med lämplig
utrustning kunde hålla en försvarslinje långt utanför riket, använde
de sig av en hos vänsterpartierna, inte minst hos socialdemokraterna
mycket gångbar argumentering. Som Wieslander utrett, uppskattades
bland liberaler och socialdemokrater marinens insatser under världs
kriget i samband med vad som med ett diffust men omhuldat begrepp
kallades för "neutralitetsvakt". 29 I det rådande parlamentariska läget
var detta gynnsamt för marinen, så länge inte en parlamentarisk
majoritet ans!ig, att man i flyget fått ett ännu bättre vapen att upp
rätthålla "neutralitetsvakten" med.30 Eftersom marinens företrädare
inte kunde förneka att flyget kunde utföra vissa av flottans uppdrag,
gällde det för dem att visa att dessa uppdrag löstes bäst av sjö- och
luftstridskrafterna gemensamt, varför marinen måste förfoga över
egna flygstridskrafter.
Marinen lyckades inte med detta. Med anledning av försvarsrevi
sionens betänkande framlade Carl Malmroth, försvarsminister i den
konservativa regeringen Trygger, 1924 en proposition om en ny för
svarsordning. Propositionen behandlades av ett särskilt riksdagsut
skott. Carl Florman blev sekreterare för flygärenden i utskottet och
han vann både höger- och vänsterrepresentanterna för sin uppfatt
ning, att flygvapnet borde organiseras som självständig försvarsgren.
Därmed var frågan avgjord. Att regeringen Trygger föll på försvars
frågan och efterträddes av en socialdemokratisk minoritetsregering
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var utan betydelse. Då socialdemokrater, frisinnade och liberaler rös
tade för 1925 års försvarsbeslut, röstade de också för ett självständigt
flygvapen.31

III
Som framgått ovan hade den militära sakkunskapen i 1919 års
försvarskommission enhälligt förkastat tanken på ett självständigt
flygvapen. Detta förklaras dels av oviljan ::i,tt dela de nedskurna för
svarsanslagen med en tredje försvarsgren, som dessutom av många
politiker ansågs vara dep. mest effektiva. Men det berodde också på
rad Wieslander ha:r -�allat för "den militära konservatismen". Det
livliga intresse för den tekniska utvecklingen, man inom militära
kretsar visat strax.efter världskriget, förbyttes fr o m Lars Tingstens
tillträde som generalstabschef år 1920 i en mera avvaktande inställ
ning. De nya vapnen borde först testas i svensk terräng, eftersom det
ej vore säkert att denna och svenska förhållanden överhuvud tillät
en direkt tillämpning av utländska erfarenheter. Bl a hävdade man
att det i Sverige fanns sämre förutsättningar än utomlands att använda
stridsvagnar och flyg i taktiskt syfte. Publiciteten kring dessa vapen
avtog också på militärt håll.
Bakom denna inställning låg uppfattningen att bara 1914 års orga
nisation tillät att inför ett krigsutbrott snabbt uppbåda den massa
av infanteri, vilken alltjämt bedömdes vara avgörande för krigsut
gången. Det gällde i första hand att utbilda folk. Besparingarna kunde
göras på den tekniska sidan. Det räckte att skaffa den för utbildningen
nödvändiga materielen. Vid krigsfara kunde ett så högt industriali
serat land som Sverige snabbt tillverka behövlig materiel, medan det
var för sent att utbilda folk.
Bland de yngre officerarna fanns dock kritiker av denna syn. In
vändningarna gällde två väsentliga punkter. För det första borde man
tillgodogöra sig de militärtekniska framstegen. För det andra hade
det demokratiska genombrottet år 1918 förändrat krigsmaktens roll
i samhället och detta borde accepteras. Det senare innebar att man
överlät åt riksdag och regering att fastställa både kostnadsramen och
målsättningen för försvaret. Inom den angivna ramen skulle sedan
den militära sakkunskapen fritt få utveckla detaljerna.
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Av en rad tidningsskribenter samt av främst frisinnade, liberala
och socialdemokratiska politiker sammanfattades kravet på att till
godogöra sig de militärtekniska framstegen med slagordet "maskin
armen". Man ansåg att numerärens herravälde brutits i och med
tillkomsten av de tre nya vapnen gas, stridsvagnar och flyg. Numera
vore kvaliteten krigsavgörande. 32
Här skymtade en framtida möjlighet till ett närmande mellan vissa
officerare och vissa vänsterpolitiker. Men vägen dit var ännu lång.
Vänsterpolitikernas intresse för de nya vapnen resulterade på 1920talet ingalunda i att dessa vapen förstärktes och organiserades på ett
sätt som satte dem istånd att lösa alla de försvarsuppgifter man velat
lägga på dem. Detta gäller inte minst flygvapnet.
Fr o m den 1 juli 1926 var flygvapnet en självständig försvarsgren.
Men det blev ännu inte riktigt jämnställt med armen och marinen.
Eftersom vapnet var litet, hade det inte erhållit någon egen kom
mandoexpedition, utan dess kommandoärenden sköttes av marinen,
vars kommandoexpedition ansågs vara mindre arbetsbelastad än ar
mens. Vidare skulle behovet av officerare främst täckas genom passa
ge från armen och marinen och först vid behov därutöver genom
egen kadettutbildning. 33 Men framför allt skaffades inte den materiel
som varit nödvändig för att flygvapnet skulle ha kunnat lösa alla de
uppgifter reservanterna i 1919 års försvarsrevision och Florman tänkt
sig kunna lägga på flygvapnet. Förutom över utbildningsplan förfo
gade vapnet bara över jakt- och spaningsplan samt över några få snart
oanvändbara bombplan. 34 Detta flygplansbestånd medgav inte att
överta uppgifter från det fasta kustförsvaret och ännu mindre att be
kämpa en eventuell motståndares baser.
Givetvis bör även vänsterpolitikerna ha varit medvetna om detta.
Men i motsats till militärerna ansåg de att Tyskland och Ryssland
blivit så försvagade att krigsriskerna för Sveriges del vore minimala.
Den enhälliga militära bedömningen var en annan. Sovjetunionens
svaghet vore högst tillfällig. Inte minst på grund av sin revolutionära
ideologi skulle Sovjetunionen snart utveckla en betydande aggressivi
tet, bryta randstatsbarriären, vända sig mot Polen och Finland och
från sina framskjutna positioner hota Sverige. 35
Bland officerarna i armen och flygvapnet ledde denna bedömning
till bestämda krav på en ny försvarsutredning. Dessa krav framfördes
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mest målmedvetet av en grupp officerare som samtidigt strävade efter
att organisatoriskt och tekniskt förnya krigsmakten. Dessa officerare
samlades i kretsen kring Ny Militär Tidskrift.
Genom Cronenbergs forskningar, som här följs, är problematiken
kring denna process klarlagd. Impulserna utgick dels från en krets
av yngre generalstabsofficerare, dels från generalstabens krigshisto
riska avdelning. De mest framträdande namnen var Helge Jung,
Axel Rappe, C. A. Ehrensvärd och Axel Gyllenkrok, alla armeoffi
cerare, men den sistnämnde tjänstgÖl'ande vid flygvapnet. Till kretsen
slöt sig för resten bl a två blivande flygvapenchefer, Torsten Friis
och Axel Ljungdahl.
I Ny Militär Tidskrift, startad 1927/28, skapade kretsen sig ett
uppmärksammat pressorgan.
Tidskriften företrädde enbart armens och flygvapnets intressen,
och den gjorde det i medveten polemik mot marinen. Frontställningen
mot marinen ledde till motsättningar inom kretsen och personbyten
inom tidskriftens ledning. De dominerande männen inom kretsen
sökte dock medvetet denna konfrontation med marinen.
Som ovan nämnt, hölls i synnerhet vänsterpolitikerna marinen räk
ning för dess insatser under kriget i samband med "neutralitetsvak
ten". Följden blev att de år 1925 beslutade nedskärningarna av för
svarskostnaderna drabbade marinen förhållandevis mindre än armen.
Två år senare godkände riksdagen principiellt en flottplan, vars vik
tigaste syfte var att fastställa sjöstyrkornas sammansättning, fartygens
livslängd samt årskvoter för ersättningsbyggnad. Marinen var tämli
gen nöjd med denna utveckling. Någon ny försvarsutredning önskade
man inte så länge man bedömde det som osannolikt att statsmakterna
skulle gå med på en större totalkostnad för försvaret än den år 1925
fastställda. Däremot befarade man att en utredning kunde leda till en
omfördelning av försvarsutgifterna till flottans nackdel. En sådan
omfördelning krävdes just av armens och flygvapnets representanter
i kretsen kring Ny Militär Tidskrift. Dessa yrkade således på en ny
försvarsutredning. Med dessa utgångspunkter var det vidare klart att
en ny försvarsutredning lätt måste leda till nya försvarsgrensstrider
med armen och flygvapnet å ena sidan och marinen å andra sidan. 36
Koalitionen mellan armen och flygvapnet uppstod givetvis därför
att båda parter strävade efter att vid en omprövning av anslagsför-
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delningen erhålla medel från marinen. Vilka uppgifter och medel
flygvapnet kunde tänkas överta från marinen hade redan klart angetts
i de särskilda yttrandena till 1919 års försvarsrevisions betänkande.
Det var även frågor rörande luftkrigföringen som ledde till en ny,
om än begränsad utredning. Flygets, framför allt bombvapnets ut
veckling under och efter första världskriget föranledde en omfattande
debatt, huruvida det var möjligt att försvara sig mot anfall från
luften. Dels hävdades att ett försvar mot dylika anfall var menings
löst. Sådana pacifistiska uppfattningar framfördes inte minst från
visst socialdemokratiskt håll i Sverige. Resonemanget kunde ibland
utmynna i en förhoppning om att bombvapnet var så fruktansvärt
att dess blotta existens skulle avhålla makterna från nya krig. På
militärt håll såg man mindre sangviniskt på en framtid i bombvapnets
tecken.37
I mars 1927 hemställde generalstabschefen C. G. V. Hammarskjöld
i skrivelse till Kungl. Maj:t om att åtgärder för Sveriges luftförsvar
vidtogs. Han påpekade särskilt hemortens utsatta läge samt att 1925
års försvarsordning icke innefattade några anordningar rörande hem
ortens skydd. Framför allt önskade generalstabschefen kommunernas
lagstadgade medverkan i luftförsvaret.
Det dröjde dock ett år, innan försvarsministern i den frisinnad
liberala ministären, J. Rosen, den 2 mars 1928 utverkade bemyndi
gande att tillkalla sakkunniga för att utreda ordnandet av landets
luftförsvar. Enligt direktiven skulle utredningen, vars ledamöter kal
lades den 21 mars, särskilt beakta "frågan om skyldighet för kom
muner, civila myndigheter ro. fl." att medverka i luftförsvaret.
Utredningsuppdraget gick till tre ledamöter av riksdagens andra
kammare, J. B. Christenson (lantmanna- och borgarpartiet), som
också blev ordförande, A. Danielsson (frisinnad) och A. A:son Törn
kvist (socialdemokrat). Dessutom tillkallades två militärer, överste
C. A. Klingenstierna och kapten A. Gyllenkrok.38
Flygvapnets representant var således en av kretsen kring Ny Mili�
tär Tidskrifts mest aktiva medlemmar. Genom Klingenstierna var
även armen representerad, men däremot inte marinen. I april 1929
begärde chefen för marinstaben O. E. Lybeck hos Kungl. Maj:t att
även en representant för marinen skulle ingå i utredningen. Med
anledning av denna skrivelse föreslog J. Nilsson, som i juli 1929 efter141

trätt Törnkvist, i oktober 1929 att utredningen skulle meddela för
svarsmm1stern
sedan oktober 1928 H. Malmberg i At;vid Lindmans
högerregering - att utredningen inte hade något att erinra mot att
en representant för marinen deltog i sammanträdena och överlägg
ningarna. Däremot skulle han ej få rätt att delta i besluten. Gyllen
krok yrkade omedelbart på avslag. När Nilssons förslag röstades
igenom, lät han ta sin reservation till protokollet. Den 29 oktober
1929 utsågs kommendörkaptenen av 1. graden G. C. A. Ehrensvärd
till marinstabens representant i utredningen. 39
Redan i april 1928 hade utredningen hemställt att generalstabsche
fen - helst i samråd med cheferna för marinstaben och flygvapnet skulle verkställa en fackmilitär utredning ''rörande Sveriges läge, be
folknings-, industri- och kommunikationsförhållanden ur luftstrate
gisk synpunkt". Den 14 november 1928 insände generalstabschefen
C. G. V. Hammarskjöld den begärda utredningen. Chefen för flyg
vapnet, K. A. B. Amundson, anslöt sig helt medan marinstabschefen,
0. E. Lybeck, reserverade sig på den sista punkten i form av en pro
memoria "berörande Sveriges kommunikationsförhållanden ur marin
synpunkt med hänsyn till fara för och skyddet mot luftanfall".
Marinstabschefen tryckte dels på att över 90 % av Sveriges nor
mala import och export gick sjövägen, vars säkerhet bara marinen
kunde svara för. Sedan tog han upp frågan om Gotlands försvar.
Han påpekade att Sveriges läge skulle försämras betydligt om en
fiende kunde utnyttja ön som "bas för sjöstridskrafter eller luft
stridskrafter". Att hindra en fientlig landstigning berodde ytterst på
sjöstridskrafterna, som i detta sammanhang även hade till uppgift
att trygga tillförseln från fastlandet. Skydd mot flyganfall begärde
marinstabschefen • enbart för Fårösund och Visby hamn, vilka borde
skyddas medelst luftvärnsartilleri.
Generalstabschefen hade i sin utredning påtalat det ofördelaktiga
läge riket skulle råka i, om fienden lyckades basera sina flygstrids
krafter i sydvästra Finland, på Åland eller Gotland. 40 Men han och
flygvapenchefen hade inte uttalat sig om, hur en sådan basering skulle
förhindras eller motverkas. Marinstabschefen däremot skyndade sig
att framhålla att åtminstone Gotlands försvar var en uppgift för
marinen. Inget nämndes om att flygvapnet kunde tänkas medverka
i att avvärja ett landstigningsföretag. Ur marinstabschefens synpunkt
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förefaller detta helt logiskt, eftersom han heller inte begärde flyg
skydd för de svenska fartygen, vilket implicerar att han ansåg dem
vara tämligen osårbara från luften.
Innan luftförsvarsutredningen slutförde sitt arbete, togs frågan om
vilken försvarsgren som främst skulle förhindra att fientliga baser
i Sveriges närhet skulle kunna upprättas eller utnyttjas, upp av en
annan utredning. Den 7 december 1928 hade den av högern i okto
ber bildade minoritetsregeringen beslutat att tillkalla sju sakkunniga,
som inom försvarsdepartementet skulle utreda "om höjandet av för
svarets effektivitet". Först den 13 mars 1929 kallades de sakkunniga,
generallöjtnanten G. R. J. Åkerman som ordförande, avdelnings
chefen i utrikesdepartementet E. C:son Boheman, kommerserådet
A. F. Enström, kommendören vid flygvapnet T. W. M. Liibeck,
majoren L. E. G. Mellquist och kommendören vid flottan C. F.
Tamm. Som sekreterare tillkallades kaptenerna G. N. 0. Rosenblad
och H. H. I. Strömbäck.
Enligt sina direktiv skulle utredningen undersöka om de senare
årens utveckling rubbat förutsättningarna för 1925 års försvarsord
ning. Särskilt skulle "det nutida luft- och gaskriget" beaktas. Inte
minst skulle det redas ut om flygvapnets utveckling påkallade för
ändringar i de tidigare planerna.
I september 1929 ålades de sakkunniga att lämna ett särskilt för
slag om förstärkning av Gotlands försvar.
Mot luftförsvarsutredningen företogs den avgränsningen att medan
denna behandlade hemortsförsvaret skulle den nytillsatta utredningen
undersöka luftförsvarsmedel som behövdes vid stridskrafterna.41
Enligt Cronenberg intog kretsen kring Ny Militär Tidskrift en
avgjort kritisk attityd till 1929 års försvarsutredning. Kretsen var
besviken på högerregeringens tveksamhet och passivitet i försvars
frågan. Regeringens svaga parlamentariska underlag var ingen ursäkt.
Kretsen ställde sig avvisande till den nya utredningen, emedan den
inte fått direktiv att utreda försvarsfrågan i hela dess vidd. Man an
såg vidare marinen vara överrepresenterad. Till marinens företrädare
räknades uppenbarligen även Lilbeck.42 Detta var samme Lilbeck som
i 1919 års försvarsrevision uttalat sig för ett starkt men marinen
underställt flygvapen. Efter att flygvapnet blivit självständigt hade
Liibeck avancerat till stabschef hos chefen för flygvapnet.48
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Inom 1919 års försvarsrevision hade Li.ibeck förordat det egna
flygvapnets bekämpning av fientliga baser som den bästa försvars
metoden mot fiendens bombanfall. Hur såg 1929 års försvarsutred
ning på detta? Av utredningens bevarade otryckta material framgår
ej, hur ledamöterna såg på frågan. Till protokollet antecknades flera
gånger att frågor rörande flygvapnet behandlats. Men protokollen
uppger inte vad som sades och ännu mindre av vem. 44 Av protokollen
framgår dock att Liibeck skulle utarbeta en redogörelse för luftkrigs
medlen.45 Det tryckta betänkandets motsvarande avsnitt torde bl a
ha baserats på denna redogörelse. 46 Där betonades att Sveriges luft
strategiska läge var relativt gynnsamt så länge en motståndare inte
lyckades skaffa sig framskjutna baser.47 Att bekämpa sådana baser
tillkom enligt utredningen sjöstridskrafterna, men luftförsvaret i öv
rigt ålåg jaktplanen och luftvärnet.48 I sin sammanfattande beskriv
ning av försvarsgrenarnas uppgifter nämnde utredningen dock "bomb
anfall mot fientliga flygplatser, förbindelser, inskeppningshamnar
m. m." och ansåg att det behövdes minst fyra divisioner bombplan,
vilka även skulle kunna användas som torpedplan. Dessutom skulle
en torpedplansdivision ställas till kustflottans förfogande. Dessa sam
manlagt fem divisioner skulle även sättas in för fjärrspaning. För
övrig spaning och jakt föreslogs sammanlagt 16 divisioner, varvid
utredningen inte ville binda sig för någon fördelning. Spaningsplanen
skulle dessutom insättas som attackplan i direkt samverkan med lant
och sjöstridskrafterna.49
Jämfört med Liibecks yttrande till 1919 års försvarsrevisions be
tänkande är det påfallande att anfall mot fientliga flygplatser bara
nämns som en bland flygets uppgifter och att de inte längre framställs
som den säkraste metoden att hindra bombanfall mot det egna landet.
I den mån basbekämpningen ur denna aspekt togs upp av 1929 års
utredning hade den blivit en uppgift för flottan. Luftförsvaret skulle
främst skötas av jakten och luftvärnet.
1929 års försvarskommissions betänkande offentliggjordes i början
av juni 1930. Samtidigt publicerade kretsen kring Ny Militär Tid
skrift boken "Antingen - Eller" och lade fram sin syn på Sveriges
försvarsproblem. Skriften var redigerad av H. Jung och som huvud
författare uppgavs A. Gyllenkrok, C. A. Ehrensvärd och G. Berg
gren. I förordet beklagades att ingen sjöofficer velat medverka, varför
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marinen blivit behandlad mera kortfattat än de andra försvarsgre
narna. Reservationen bör naturligtvis ses som en brasklapp. Med
tanke på den sedan starten klart markerade motsättningen till marinen
är det knappast troligt att man tänkt sig ett samarbete med marinen.50
Vem som skrev avsnittet om sjökrigföringen är oklart.51 Ljungdahl
skrev om det fasta luftförsvaret. Luftkrigföringen behandlades av
Gyllenkrok. 52
Starkare än den Akermanska utredningen poängterade Gyllenkrok
behovet av ett starkt flygvapen, Han underströk särskilt att det kunde
utgöra ett viktist instrument i den högsta krigsledningens hand. Gyl
lenkrok förordade i detta sammanhang en kommandostruktur enligt
italienskt mönster, d v s med en överbefälhavare i spetsen. och honom
underställda, men sinsemellan jämnställda försvarsgrenschefer. Han
höll för troligt att flygvapnet vid ett kommande konfliktfall tidigare
än de andra försvarsgrenarna skulle råka i strid, dels genom egna offen
siva företag, dels genom försvarsstrider. Under den följande krigs
f asen skulle flygvapnet förutom till försvar av det egna luftrummet
framför allt sättas in för att samverka med armen och marinen. Gyl
lenkrok framhöll att ingen försvarsgren ensam skulle kunna fram
tvinga ett avgörande.
Aven Gyllenkrok såg anfall mot fientliga baser bara som en av
flygets uppgifter, ej som dess viktigaste försvarsinsats, Denna insats
ålåg främst jakten och luftvärnet. 53
De två sistnämnda vapnens betydelse för det direkta skyddet av
vissa begränsade områden respektive objekt behandlades även av
Ljungdahl, som också tog upp de passiva försvarsåtgärderna samt
luftbevakningen. 5 4
I sak var mycket i den Akermanska utredningen och i "Antingen
- Eller" gemensamt vad gäller luftkrigföringen, t ex beräkningen
av bombanfallens respektive luftvärnsartilleriets verkan. Givetvis be
tonades i båda arbetena att en framflyttning av de fientliga flygba
serna mycket allvarligt skulle försämra Sveriges luftstrategiska_ läge.
Överensstämmelserna förklaras delvis av att Liibeck respektive Gyl
lenkrok och Ljungdahl hade att hålla sig till vissa fakta. De byggde
dessutom med stor sannolikhet delvis på en utredning av G. Berggren.
På uppdrag av 1929 års försvarsutredning utarbetade Berggren en
studie "Framtidens krigföring enligt i utlandet efter världskriget för10
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härskande åsikter". Avsnitten rörande luft- och gaskriget trycktes som
bilagor till 1929 års försvarsutrednings betänkande. Men Berggren var
även en av huvudförfattarna till "Antingen
Eller" och det är
rimligt att anta att Gyllenkrok och Ljungdahl kände till hans under
sökning.55
Däremot förelåg en viss nyansskillnad mellan den Akermanska
utredningen och Gyllenkrok å ena och Ljungdahl å andra sidan, då
det gäller värderingen av flygbasbekämpningen som försvarsmetod.
Sitt bidrag rörande det fasta luftförsvaret inleder Ljungdahl: "Enligt
det föregående kunna luftanfall förebyggas genom bombanfall mot
fiendens flygbaser och, möjligen, genom att de anfallande bombflyg
förbanden uppsökas och anfallas under flygningen mot anfallsmålen.
Om dessa möjligheter icke med framgång kunnat användas, återstår
såsom ett skydd i tredje hanµ det fasta luftförsvaret'�.56
Hänvisningen till det av Gyllenkrok skrivna avsnittet är bara så
till vida korrekt att basbekämpning där nämns. Däremot framställs
basbekämpningen av Gyllenkrok ingalunda som den viktigaste för
svarsmetoden. Men Ljungdahl nämner den i första rummet och
ifrågasätter dessutom, om den egna jakten över huvud taget kan
uppsöka och anfalla annalkande fientliga bombförband.
Att denna tolkning av Ljungdahls uppfattning har fog för sig,
styrks av en av honom redan i mars 1930 avslutad men först året
därpå i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift publicerad arti
kel. Ljungdahl jämförde huvuddragen i lant-, sjö- och luftkrigfö
ringen. Han slog fast att flygplanet framför allt var ett offensivt
vapen. För den i luften underlägsne följde av detta "den logiska slut
satsen, att det effektivaste skyddet mot flyganfall ligger i an/all mot
fiendens flygbaser". Ett ännu säkrare skydd vore givetvis att i sam
ve1:kan med de andra försvarsgrenarna hindra fienden att upprätta
flygbaser inom "effektivt verkningsavstånd från anfallsmålen".57
Med det senare knöt Ljungdahl an till en aktuell debatt. Som Cro
nenberg påpekat, gick kretsens kring Ny Militär Tidskrift arbete
inte minst ut på att motverka den pacifism som bottnade i uppfatt
ningen om ett kommande bombkrigs oundgängliga fasor. Det var
också relativt lätt att med hjälp av utförliga statistiska beräkningar
visa att Sverige var vida mindre känsligt för bombanfall än länder
med stark befolkningskoncentration och framför allt att landet inte
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kunde bombas effektivt av Sovjetunionen, den motståndare man vid
denna tid främst räknade med, så länge den ej lyckades skaffa sig
framskjutna baser. 58
Men Ljungdahl var den förste, som återupptog den i 1919 års
försvarsrevision av Liibeck förfäktade uppfattningen att bombanfall
vore det bästa luftförsvaret. Det tillgängliga materialet tillåter inte
några säkra uttalanden om Ljungdahl fullt medvetet övertog denna
av Liibeck och sedan även av Florman, Landqvist och Tornberg
framförda uppfattningen. Men det förefaller rimligt att anta att han
kände till den tidigare marina inställningen, i synnerhet efter att
1926-1927 ha gått stabskursen på Sjökrigshögskolan. Landquists
och Tornbergs arbete kände Ljungdahl med säkerhet till. Han åbe
ropar det i en år 1927 publicerad uppsats. 59
I denna uppsats företrädde han åsikten att jaktsridskrafterna "ut
göra utan tvivel det verksammaste skyddsmedlet" mot anfallande
bombplan. 60 1930 hade Ljungdahl således ändrat uppfattning. Tre år
tidigare låg dock hans åsikt helt i linje med Liibecks.
I egenskap av föredragande i luftkrigsvetenskap i Kungl. Krigs
vetenskapsakademien redogjorde Liibeck i sin årsberättelse för 1927
för utländska uppfattningar rörande luftkrigföringen. Han påpekade
att den tidigare enhälliga åsikten att jakten skulle kunna hindra fien
dens bombanfall ej längre förelåg. På sina håll ansåg man att bomb
anfall bara kunde besvaras med bombanfall. Liibeck trodde dock för
sin del att detta bara berodde på att den tekniska utvecklingen för
tillfället främst kommit bombplanen tillgodo. Den vanliga kapplöp
ningen mellan offensiva och defensiva vapen skulle även på detta
område snart återställa balansen. 61 Liibeck tog alltså inte upp sin
egen offensiva uppfattning från början av 1920-talet utan uttryckte
tillit till jakten. Samma uppfattning företrädde han i 1929 års för
svarsutredning.
Ljungdahls uppfattning år 1930 skilde sig inte bara från Lii
becks utan även från Gyllenkroks. Tydligare än vad som kan ut
läsas i "Antingen - Eller" framgår detta av Gyllenkroks arbete i
luftförsvarsutredningen och den år 1930 nytillsatta försvarsutred
nmgen.
Eftersom högerregeringen avgick strax efter att 1929 års försvars
utredning lagt fram sitt betänkande, föranledde detta ingen åtgärd.
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Men som Cronenberg utrett, ingick i den kompromiss som nu nåddes
mellan C. G. Ekman och P. A. Hansson att en ny försvarsutredning
skulle tillsättas. Ekman bildade en frisinnad minoritetsregering och
tillkallade den 24 oktober 1930 en försvarsutredning, med Hansson
som ordförande. Ovriga parlamentariska ledamöter blev för högern
K. G. T. Borell och K. H. Magnusson, för de frisinnade F. T. Ham
rin och E. J. G. Rosen, för det liberala partiet J. Jönsson, för bonde
förbundet J. Nilsson samt för socialdemokraterna E. H. Lindberg,
A. Å. Törnkvist och I. T. Vennerström. Som militära ledamöter
kallades A. G. von Arbin för armen, G. C. A. Ehrensvärd för ma
rinen och A. W. C. Gyllenkrok för flygvapnet. Som sakkunniga
knöts till utredningen utrikesddet E. C:son Boheman och majoren
K. A. Bratt. Sekretariatet leddes av statssekreteraren i försvarsdeparte
mentet C. 0. H. Humble med särskilda sekreterare för varje försvars
gren, nämligen H. V. Jung för armen, S. Y. Ekstrand för marinen
och Gyllenkrok för flygvapnet.
Efter hand skedde några personbyten. Av särskilt intresse för
frågeställningarna i denna uppsats är att Ehrensvärd i oktober 1932
avlöstes av kommendörkapten av 2:a graden M. E. Giron som mari
nens representant, att A. G. F. Vougt i juni 1934 efterträdde parti
kamraten Vennerström samt att Gyllenkrok lämnade utredningen
den 31 augusti 1934 och som ledamot efterträddes av översten i flyg
vapnet T. Lychnell, medan flygofficeren J. E. R. Stenbeck blev
sekreterare i flygfrågor. 62
Inledningsvis har redan nämnts att Andrae och Cronenberg just
uppmärksammat det inflytande kretsen kring Ny Militär Tidskrift
utövade i denna nya stora utredning. 68 För den här aktuella fråge
ställningen räcker det att peka på Gyllenkroks funktioner. Tilläggas
kan att utredningen som experter fr o m 1931 anlitade A. D. Land
quist och L. E. Tomberg samt fr o m 1933 Axel Ljungdahl. 64
Under augusti 1931 förlade utredningen sitt arbete till Visby och
sammanträdde nästan dagligen.65 Mellan den 14 och 19 augusti pre
senterade Gyllenkrok "ett utkast till organisation av det svenska
flygvapnet".66 Av protokollen framgår ej vad utkastet innehöll och
heller inte hur utredningen ställde sig till det. Men själva utkastet
är bevarat.
Gyllenkrok förordade en operativ styrka bestående av en bomb148

och en jakteskader. Bombeskadern skulle bestå av en medeltung och
två lätta bombflottiljer, varje flottilj på 36 flygplan. I jakteskadern
skulle ingå tre flottiljer om 45 plan var. Ytterligare en jaktflottilj
på 45 plan skulle reserveras för det fasta luftförsvaret av troligen
Stockholm. Armen skulle understödjas med 60 spaningsplan förde
lade på fem divisioner. För samverkan med marinen skulle dels orga
niseras en spaningsdivision för vart och ett av de tre marindistrikten,
således inalles 36 plan. Vidare skulle kustflottan understödjas av en
torpedplandivision på 12 plan samt av en jakt- och spaningsdivision
på 15 plan.
Den sammanlagda styrkan skulle uppgå till 423 plan, av vilka
120 skulle vara bomb- respektive torpedplan, 115 spaningsplan och
188 jaktplan. 67 Detta var första linjen, reserver och skolflygplan
lämnades här åt sidan.
Overvikten för jakten var tydlig. Hade Gyllenkrok ansett bas
bekämpningen vara den bästa försvarsmetoden borde han ha förordat
ett starkt bombvapen. Men att han vid denna tidpunkt ännu knappast
delade Ljungdahls uppfattning framgår med all tydlighet av luftför
svarsutredningens betänkande, som lämnades den 11 december 1931.
Enligt betänkandet skulle hemortsförsvaret skötas av jakt och
luftvärn. Endast till Stockholms försvar skulle en jaktflottilj hål
las i ständig beredskap. Ovriga som anfallsmål för fienden attraktiva
platser i riket skulle bara erhålla ett ständigt luftvärnsskydd. Men
flygvapnet skulle förfoga över jaktförband, som vid behov kunde
sättas in på olika håll. Utredningen önskade även en rörlig reserv
av luftvärnsartilleri. 68
I detta betänkande känns onekligen Gyllenkroks förslag till orga
nisation av flygvapnet igen. Det är påfallande att det inte nämns
något om basbekämpning som försvarsmetod.
I sitt remissvar på luftförsvarsutredningens betänkande, daterat
den 17 oktober 1932, yttrade generalstabschefen B. I. Bou�tedt att
det var anmärkningsvärt att utredningen inte tagit upp "frågan om
hemortens skyddande medelst bombförband", i synnerhet då 1929
års försvarskommission inte hade ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt
detta problem. Om landet icke förfogade över bombflygplan skulle
en motståndare rikta sina anfall direkt mot städer, industrier m m.
I annat fall måste han först koncentrera sig på att förinta de svenska
149

bombplanen. Konceptet till skrivelsen hade upprättats av Ljung
dahl.69
Remissvaret syftade uppenbarligen på fientliga anfall mot svenska
baser medan man däremot inte uttalade sig om en eventuell basbe
kämpning från svensk sida.
Tolv dagar senare lämnade chefen för flygvapnet och flygstyrelsen
E. Virgin sitt remissvar, i vars utarbetande stabschefen kommendör
A. Ornberg, chefen för militärbyrån överste E. J. Fogman och t f
byråchefen i tekniska byrån 1. flygingenjör E. J. Sjögren hade med
verkat. Man var ytterst kritisk mot utredningens betänkande. Bl a
ansåg man att jaktplanens möjligheter att hindra bombanfall, i syn
nerhet nattetid, var starkt överskattade. Framför allt vore det omöjligt
att hålla jaktförband som en rörlig reserv, som kunde förflyttas efter
behov. Jaktförsvaret måste fast knytas till ett tämligen begränsat
område. Framför allt fann man det anmärkningsvärt att utredningen
"icke funnit anledning frarrchålla det betydelsefulla försvarsmedel,
som egna bombflygförband utgöra, . . . . Ett verksamt försvar mot
anfall från luften erhålles nämligen bäst genom anfall mot de fientliga
flygstridskraftemas baser." Konceptet till denna skrivelse var upp
rättat av G. A. Ström.70
Av det bevarade samtida materialet framgår ej om flygvapnets
och flygstyrelsens ledning avfattade sitt remissvar med kännedom om
generalstabens inställning. Det låter sig heller inte visa om man tagit
intryck av Ljungdahls år 1931 publicerade artikel. Men det kan kons
tateras: Senast hösten 1932 var åtminstone i sak den i mars 1930 av
Ljungdahl formulerade och året därpå publicerade uppfattningen
att basbekämpningen var det bästa försvaret mot bombanfall även
flygvapnets officiella inställning.
Aret därpå intensifierades arbetet inom försvarsutredningen, åt
minstone vad som gäller flygvapnet. En rad yngre flygofficerare
tillkallades som experter, förutom det redan nämnda A. G. Ljungdahl
och L. E. Tornberg även B. G. E. Bjuggren, E. Hartelius, R. N. G.
Leuhusen, K. Lillier, J. E. R. Stenbeck, A. E. G. Svensen och G. A.
Westring. Deras och andra kommissionsmedlemmars detaljutredningar
resulterade i ett nytt förslag till ett svenskt flygvapen. Den 23 juni
1934 översände Gyllenkrok detta förslag till utredningens ordförande.
Det nya förslaget förordade ett flygvapen, vars huvuddel skulle
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"utgöras av bombförband". Detta motiverades med att de strategiska
utredningarna hade visat att flygvapnet måste äga sådan styrka att
det kunde hindra en motståndare att upprätta och utnyttja flygbaser
på öarna i Ostersjön. Men dessutom skulle det även kunna hindra
"kontinuerlig flygverksamhet mot vårt land från baser eller basom
råden å kuststräckorna på andra sidan Ostersjön". Tilläggas bör att
man i detta förslag inte längre räknade med bara Sovjetunionen som
motståndare. På grund av nazisternas makttillträde pekade man även
på faran från Tyskland, inte minst på dess eventuella strävan att
upprätta flygbaser på dansk mark, i synnerhet på Själland.
På grundval av de strategiska bedömningarna och med hänsyn till
armens och marinens behov av flygförband kom förslaget fram till
följande siffror: De operativa flygstridskrafterna skulle bestå av två
medeltunga och två lätta bombflottiljer samt av två jaktflottiljer och
en spaningsflottilj. Den sistnämnda samt varje bombflottilj skulle
räkna 36 plan, medan varje jaktflottilj skulle bestå av 45 plan. För
samverkan med armen beräknades åtta spaningsdivisioner med sam
manlagt 96 plan. Marinens behov sattes till en torpeddivision och
fyra spaningsdivisioner °-'ed l 2 plan var. Dessutom skulle det finnas
en division på 15 plan för jakt, spaning och artillerieldledning. Detta
gjorde 156 bomb- (torped-), 102 jakt- och 183 spaningsplan, inalles
441 plan i första linjen.
Förslagsställarna menade dock att kostnaderna för denna styrka
var så höga att man hade varit tvungen att företa vissa reduceringar.
Man strök dock enbart spaningsplan, dels den i den operativa styrkan
ingående flottiljen, dels hälften av de för armen respektive marinen
framräknade spaningsplanen. För marinen ströks även de tre spa
ningsplan, som skulle ingå i den sammansatta jakt- och spanings
divisionen. Det återstod således bara 72 spaningsplan, av vilka åt
minstone armens även skulle kunna användas som lätta bombplan
(attackplan).71
Den taktiska uppläggningen av detta förslag skall här inte be
handlas. Men det kan slås fast att förslaget följer den hösten 1932
av flygvapnets ledning yppade åsikten att basanfall var den bästa
försvarsmetoden. Alla baser från vilka anfall kunde riktas mot Sve
rige, således inte. bara baser i södra Finland och på östersjööarna
utan överhuvud baser utmed Östersjökusten och inte minst eventuella
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tyska baser i Danmark, skulle bekämpas.
Tvungna att reducera sina krav, strök flygvapnets företrädare en
del spaningsplan, men inga jakt- och framför allt inga bombplan,
bl a med motiveringen att de senare kunde sättas in som spaningsplan.
Den Äkermanska utredningen hade, i den mån den överhuvud be
rörde frågan, förklarat att flygbasbekämpningen var en uppgift för
flottan. Enligt det i juni 1934 i försvarskommissionen framlagda för
slaget däremot var basbekämpningen flygvapnets främsta uppgift,
Den avgörande striden inom och utanför kommissionen kom att
stå kring juniförslaget 1934. Om förslaget skulle komma att biträdas
av utredningens majoritet, berodde dels på vilken totalkostnadsram
för försvaret man kunde enas om, och dels på vilken kostnadsavväg
ning försvarsgrenarna emellan inom denna ram man bestämde sig för.
De på hösten 1934 i båda fallen framförda buden var många. Be
träffande totalkostnaderna erbjöds lägst 98 milj kr av socialdemo
kraten E. Lindberg. Det högsta budet, 175 milj kr, kom från högerns
representanter. Däremellan låg de övriga socialdemokraterna med
125 till 130 milj kr, de numera i folkpartiet förenade frisinnade och
liberalerna med 135 till 140 milj kr samt bondeförbundet med 150
milj kr. Av de sakkunniga utarbetade K. A. Bratt två alternativa
förslag på omkring 150 respektive 125 milj kr.
Inom de olika totalramarna var kostnaderna för försvarsgrenarna
dessutom fördelade enligt den betydelse varje förslagsställare till
mätte respektive vapen. Detta förklarar, varför armerepresentanten
von Arbiri, Bratt och socialdemokraten Vougt, av vilka von Arbin
förordade en totalkostnad på minst 175 milj kr och Vougt en på
högst 125 milj kr, i sina förslag tilldelade flygvapnet 37 milj kr. Där
igenom skulle inte bara de i juni 1934 föreslagna styrkorna kunna
sättas upp utan därutöver skulle även en strategisk spaningsflottilj
kunna anskaffas. Denna flottilj skulle ingå i den operativa styrkan.72
Utredningens majoritet gick dock inte på denna linje. I sitt den
30 juni 1935 avlämnade slutbetänkande föreslog försvarsutredningens
majoritet en totalkostnad på 148 milj kr, av vilka 28,2 milj kr skulle
gå till flygvapnet.
Inom dessa ramar rymdes inte von Arbins, Bratts och Vougts för
slag och inte heller expertförslaget från juni 1934. Jämfört med juni
förslaget företog utredningens majoritet ytterligare nedskärningar.
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För det första ströks den ena jaktflottiljen, en av armens spanings
divisioner samt marinens sammansatta jakt- och spaningsdivision.
Dessutom reducerades marinens två spaningsdivisioner från 12 till 8
plan var. Däremot förstärktes marinens torpedplandivision som även
skulle kunna utföra fjärrspaning, med fyra plan till 16 torpedplan.
Flygvapnets sammanlagda styrka i första linjen skulle uppgå till
150 bomb- (torped-), 45 jakt- och 52 spaningsplan, inalles 257 flyg
plan.73
Overvikten för bombplanen var markant, i synnerhet om man
beaktar att utredningens majoritet i överensstämmelse med de flyg
militära experternas förslag tänkte sig att armens spaningsplan även
skulle kunna användas som lätta bombplan.74 Men denna markanta
övervikt för bombplanen berodde på politiska och statsfinansiella
överväganden, inte på militärteoretiska bedömningar. Det flygmilitära
kravet vilket framför allt kom till uttryck i flygvapenchefens Torsten
Friis remissvar, gick ut på ytterligare en jakt- och en strategisk spa
ningsflottilj samt en spaningsdivision till vardera armen och marinen.
Men utredningens majoritetsförslag kom att ligga till grund för 1936
års försvarsordning,75
Medan under andra hälften av 1920-talet jakten ansetts vara det
bästa försvaret mot bombanfall, hade fr o m 1930 den först av
Ljungdahl framförda, men senast hösten 1932 av flygvapenledningen
omfattade åsikten slagit igenom att anfall mot de fientliga baserna
var det effektivaste försvaret.
Hur förklaras denna förändring? Hade den möjligen skett under
intryck av utländska uppfattningar och i så fall vilka? Eller var den
framvuxen ur de speciella svenska förhållandena?
IV
Som framgått ovan hade Liibeck i egenskap av marinens represen
tant i sitt yttrande till 1919 års försvarsrevisions betänkande hävdat
att basbekämpningen var det bästa försvaret mot bombanfall. Men
det har också visats att Liibeck efter att år 1926 ha blivit stabschef
åt flygvapenchefen ansåg att jakten erbjöd ett effektivt skydd mot
dylika anfall.
Här skall inte undersökas, hur Liibeck kommit till sin tidigare upp153

fattning, eftersom denna fråga faller utanför ramen för denna upp
sats. Bristen på material tillåter heller inte att klarlägga varför Liibeck
ändrade åsikt.
Men det står klart att uppfattningen om jaktens överlägsna för
svarsmöjligheter var allmänt accepterad inom det svenska flygvapnet
under 1920-talets senare hälft. Som visats hystes den av både Gyllen
krok och Ljungdahl.
Denna tilltro till jakten rubbades ej heller hos de två svenska flyg
officerare som under den här behandlade perioden för några måna
der var kommenderade till det italienska flygvapnet, J. A. Lundström
och G. Gärdin,76
Lundström tjänstgjorde under tiden 28 oktober 1925 till 15 januari
1926 i Italien. I sin digra rapport redogjorde han för uppfattningen
att herraväldet i luften skulle kunna vinnas genom "ett omfattande,
överraskande bombanfall, som skulle krossa fiendens flygstationer,
förråd och verkstäder". Men han höll det för omöjligt att genomföra
en sådan offensiv.
Då Lundström kom in på jakten, uttalade han sig även om dess
roll i ett framtida krig. Bl a skrev han: "Man torde med säkerhet
kunna påstå att användningen av flygvapnet i allmänhet och jagarna
i synnerhet kommer att få en avgörande betydelse för krigets ut
gång." Enligt honom borde därför skapas starka jaktförband både
för samverkan med armen och till den högsta krigsledningens för
fogande.
Avslutningsvis framförde Lundström några synpunkter rörande det
svenska flygvapnet. Han ifrågasatte om inte jakten skulle ha för
stärkts "på spaningsförbandens bekostnad" och framför allt, "huru
vida vi verkligen böra lägga ned pengar på ett dyrbart, ofullkomligt
bombvapen och om ej de därför avsedda pengarna i stället borde
reserveras för skapande av starkare jagarförband".77
Även G. Gärdin, som under tiden 20 oktober till 20 december 1930
hade varit kommenderad till Italien, ansåg i sin rapport för Sveriges
vidkommande: "Jakten bör vara flygvapnets kärna."78
Rimligtvis kan inte Lundström och Gärdin ha undgått att höra
talas om -Oouhet, då de vistades i Italien. Ingen nämner dock Douhet
i sin rapport.
För Gärdin borde Douhets åsikter, åtminstone i stora drag, ha va•
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rit kända innan han reste till Italien, bara han hade läst Kungl. Krigs
vetenskapsakademiens handlingar 1927 och 1929, Kungl. Krigsveten
skapsakademiens Tidskrift 1928, Ny Militär Tidskrift 1928 och
framför allt 1929 års försvarsutrednings betänkande 1930.
Som nämnts hade Liibeck i egenskap av föredragande i luftkrigs
vetenskap i sin årsberättelse 1927 inför Kungl. Krigsvetenskapsakade
mien påvisat att en rad utländska bedömare ej längre trodde på jakt
försvarets effektivitet utan ansåg att bombanfall bara kunde besvaras
med bombanfall.
Bland de av Liibeck nämnda utlänningarna fanns Douhet. Men för
det första är att märka att Liibeck inte kunde eller ville uppfatta
Douhets teser som definitivt formulerade lärosatser för luftkrigfö
ringen och ännu mindre att de ingick i en allmän och systematisk
krigslära. Tvärtom, Llibeck betonade uttryckligen att flygvapnet i
motsats till armen och flottan ännu saknade dylika lärosatser. Vidare
nämns Douhet bara tillsammans med och ingalunda främst i raden
av framstående militärförfattare såsom engelsmannen Edmonds, gene
ral Ironside, chef för den engelska krigshögskolan, chefen för det
engelska flygvapnet luftmarskalk Sir Hugh Trenchard, de engelska
officerarna Chetwode, Marsh och Spaight, franske majoren Jauneaud
och franske generalen Serrigny. Men Liibeck uppfattade alla de nämn
das åsikter som alltför ensidiga. Däremot ansåg han att den tyske
militärförfattaren Hans Ritter tycktes "hava kommit sanningen när
mast". Enligt Llibecks tämligen långa referat ansåg Ritter att diskus
sionen huruvida flygstridskrafterna främst skulle sättas in mot fiende
landets inre eller mot fiendens stridskrafter bottnade i okunskap om
det moderna krigets väsen. Fortfarande ägde Clausewitz' tes giltig
het, att krigets främsta mål måste vara de fientliga stridskrafternas
förintande. Man måste bara tolka begreppet "stridskrafter" enligt
moderna förhållanden. "Stridskrafter" var även krigsindustrins och
hemortens krigsvilja. Genom flygvapnets uppkomst var det numera
möjligt att även anfalla dessa delar av stridskrafterna direkt. Men
om detta skulle ske eller om de vid fronten insatta stridskrafterna
skulle anfallas, måste avgöras från fall till fall, allt efter det aktuella
krigsläget och utifrån bedömningen var insatsen skulle vålla fienden
största möjliga avbräck.
Avslutningsvis sammanfattade Liibeck med bl a uttrycklig hän-
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v1snmg till Trenchard att många utländska bedömare beu-aktade
flygplanet som det hittills verksammaste anfallsvapnet, men som ett
förskräckande dåligt försvarsvapen självt mot flygplan. Llibeck
trodde dock för sin del att den ständiga växelverkan mellan anfalls
och försvarsvapen snart nog skulle utjämna läget. 79
Att flygplanet främst var ett offensivt vapen, framhölls av Åge
Lundström i en artikel i Ny Militär Tidskrift 1928. Han diskuterade
dels bombanfallens betydelse under världskriget, i vilket sammanhang
han åberopade tyske generalen von Hoeppner, engelske officeren
Sherman och franske officeren Jauneaud. Sedan anförde han den
anonyme engelska författaren "Squadron-Leader" och Douhet såsom
skeptiska mot luftvärnsartilleriets och jaktflygplanens möjligheter att
effektivt kunna bekämpa bombplan. Lundström höll visserligen med
om att luftvärnet och jakten ej kunde erbjuda ett absolut skydd mot
bombanfall. Men de kunde begränsa och i vissa fall förhindra fien
dens flygverksamhet. Därför behövdes starka jakt- och luftvärns
förband.
Lundström önskade att man även i Sverige skulle beakta flygvap
nets offensiva möjligheter. Men han framhöll att den offensiva mål
sättningen för Sveriges del på grund av bl a "politiska, militärgeo
grafiska och ekonomiska skäl" måste begränsas.80
Lundström preciserade inte det svenska flygvapnets offensiva upp
gifter. Men det är värt att notera att han överhuvud betonade dem.
I sin rapportering efter Italienvistelsen hade han icke tagit upp dessa
problem och han hade inte heller nämnt Douhet.
Inte heller Lundström åberopade dock bara Douhet, utan denne
nämndes vid sidan av andra utländska bedömare, främst en engels
man. Dessutom höll inte heller Lundström med om försvarsmedlens
totala underlägsenhet. Inte minst fäste Lundström uppmärksamheten
på att de utomlands framförda åsikterna om flygvapnets offensiva
uppgifter ej direkt kunde tillämpas av ett litet land som Sverige.
Denna uppfattning uttryckte Lundström även i en också år 1928
publicerade artikel i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift. Bi
draget ägnades helt år Douhets tes om herraväldet i luften. Till ut
gångspunkt togs dock ej Douhets bok med samma titel utan en ej
närmare specificerad artikelserie i "Ri vista Aeronautica".
Lundström betonade att Douhet såg frågan ur italiensk och ur en
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stormakts synvinkel. För Sverige skulle det vara omöjligt att använda
en luftflotta enligt Douhets principer. Armens och marinens behov
av f!ygstöd måste tillgodoses. Men för att flygstridskrafterna skulle
kunna disponeras mest ändamålsenligt skulle huvuddelen av dem
"sammanhållas i en befälhavares hand".81
Det sista ger en antydan om, varför Lundström åberopade Douhet.
Han var helt enkelt allmänt tilltalad av Douhets plädering för ett
starkt och självständigt flygvapen.
Squadron-Leader's och Douhets låga uppfattning om luftvärnet
nämndes också av C. T. Pfeiff i hans årsberättelse i luftkrigsveten
skap inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1929. Men han gjorde
det enbart för att visa att denna åsikt numera hade "modifierats
till markförsvarets fördel". s2
Som ovan nämnts utarbetade G. Berggren på uppdrag av 1929 års
försvarsutredning en studie över utländska åsikter rörande den fram
tida krigföringen. I den ingick: "Sammanställning av i utlandet. för
härskande åsikter om flygstridskrafternas inverkan på framtidens
krigföring." Den trycktes som bilaga till den Åkermanska utredning
ens betänkande.
Enligt Berggren fanns tre åsiktsriktningar representerade. För det
första de konservativa bedömarna. Deras uppfattning var att flyg
stridskrafternas uppkomst inte nämnvärt hade förändrat krigsfö
ringens natur. Mot detta hävdade en annan riktning lika extremt att
just så var fallet och att flygvapnet var det vapen som skulle avgöra
kriget. Gentemot dessa ytterlighetsriktningar gjorde en moderat grupp
i mellanställning gällande att flygvapnets tillkomst givetvis tvingade
till en omprövning och i vissa fall säkert även till en omvärdering av
hittills vedertagna begrepp rörande krigföringen, men att man heller
inte under alla omständigheter fick betrakta flygvapnet som det av
görande vapnet i ett kommande krig.
Berggren detaljredovisade inte de konservativa bedömarnas åsikter,
eftersom de inte längre intog någon betydande plats i debatten om
luftkrigföringen.
Desto utförligare behandlade han representanterna för den motsatta
riktningen. I detta sammanhang redovisades även Douhets uppfatt
ning. Och detta skedde utförligare än av både Liibeck och Lundström.
Men även Berggren nämner Douhet bara tillsammans med en rad
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andra förespdkare för ett offensivt flygvapen, nämligen med engels
männen Spaight, Sykes, Robertson och Marsh, fransmännen Jauneaud
och Mortane samt tysken Sachsenberg. Den sistnämnde och Marsh
framstår i Berggrens sammanställning som de mest extrema talesmän
nen för ett offensivt bombvapen.
Berggren redogjorde sedan för den moderata gruppens åsikter. Som
företrädare för denna grupp nämnar han främst tysken Ritter, vars
uppfattning han redovisar ännu utförligare än Liibeck 1927. Vidare
åberopas tyskarna von der Goltz och von Seeckt, engelsmännen Iron
side och Fuller, fransmannen Niessel och schweizaren Sonderegger.
I anslutning härtill påpekar Berggren att Spaight's extrema åsikter
har kritiserats av Squadron-Leader och han ger ett utförligt referat
av denna kritik. Som kritiker av den extrema åsiktsriktningen nämns
vidare engelsmannen Ashmore, tysken Grosskreutz och fransmannen
de Fleury.
Ashmore, som under kriget hade lett luftförsvaret av London, hyste
stor tilltro till jaktens försvarsmöjligheter och vände sig skarpt mot
dess underskattning samt mot uppfattningen att bombanfall bara
kunde besvaras med bombanfall. Grosskreutz och de Fleury betonade
luftvärnets betydelsefulla roll i försvaret.
Berggren hänvisade så till en rad tyskar, engelsmän och fransmän
som alla uttalat sig positivt om möjligheterna att genom passiva för
svarsåtgärder väsentligt minska bombanfallens verkningar.
Sin sammanfattning avslutade Berggren med en klar bekännelse till
den moderata uppfattningen. Aktiva och passiva försvarsåtgärder
kunde förhindra att flyganfallen till följd av sina materiella och
moraliska verkningar ensamt skulle bryta ned en livskraftig nations
försvarsvilja. Flygvapnet skulle inte ensamt avgöra kriget, utan det
skulle ske enbart "genom de förenade ansträngningarna av samtliga
förfogbara stridskrafter". sa
Inte heller i Berggrens redovisning intar Douhet således en fram
skjuten plats, utan han räknas även här bara som en, och inte ens som
den mest framstående, talesman för en extremistisk uppfattning om de
offensiva flygvapnets möjligheter. Denna extrema uppfattning ogillas
uppenbarligen av Berggren och han anför en rad utländska kritiker av
den, bl a två engelsmän, Ironside och Squadron-Leader, som av Lii
beck och Lundström räknats som förespråkare för ett offensivt flyg-
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vapen. Ingenstans antyder Berggren att Douhet hade lagt fram en
genomtänkt teoretisk modell för luftkrigföringen, ja t o m för hela
krigföringen. Däremot åberopar han precis som Liibeck tysken Ritters
uppfattning som mest representativ för en balanserad syn på flyg
stridskrafternas möjligheter. Och denna balanser�de syn ansluter sig
Berggren till.
Aven 1930 års försvarskommission gick mycket utförligt igenom
de utomlands yppade uppfattningarna rörande flygets verknings
möjligheter. Man redovisade vad som framförts av amerikanarna,
engelsmännen, fransmännen, italienarna, ryssarna, tyskarna samt av
enstaka representanter för andra nationer. Bland dessa bedömare
nämns Douhet återigen och mera exponerad än av Berggren som en
extrem förespråkare för en offensiv luftkrigföring mot fiendens hem
ort. I detta avseende jämnställs dock amerikanen Mitchell med honom.
Men mot dessa anförs åter Ritters redan 1927 av Liibeck refererade
uppfattning att flygvapnets insats måste avgöras från fall till fall.
1930 års försvarskommissions redovisning var mycket mera om
fattande och detaljerad än den Berggrenska. Men utredarna och Berg
gren hade samma grundsyn på problemen. Vissa partier av Berggrens
sammanställning bifogades förresten till utredningarna. 84
I den ganska omfattande litteratur, som utkom fr o m 1934 och
i vilken författarna pläderade för ett svenskt bombflyg, åberopas
inte Douhet. Först 1936 publicerade G. A. Westring ett arbete, där
han redovisade Douhets uppfattning och kritiken mot den samt kom
med några reflexioner rörande Sveriges luftförsvar. 85
Men vissä omständigheter kring tillkomsten av Westrings bok visar,
hur litet man i Sverige tänkte följa Douhets extrema teorier.
I augusti 1935 meddelade Westring i brev till Gyllenkrok, som då
var kommenderad till den italienska armen, att han tänkte författa
ett arbete om douhetismen och diskussionen kring · den. Han ansåg
det vara på tiden att en samlad redovisning kom på svenska. Han
tillfogade dock: "Det är visserligen bara teori och har därför kanske
inte så stor betydelse, men det kan ju alltid göra litet nytta. " 86
I början av december samma år kunde Westring meddela att hans
manus var avslutat och att arbetet, som blivit längre än beräknat,
skulle ut från trycket redan i januari 1936. Han frågade om Gyllen
krok var villig att granska hela manuset eller åtminstone delar av
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det. I detta sammanhang redogjorde han för arbetets disposition.
De två första kapitlen handlade om Douhets teorier och betecknades
av Westring som tråkiga. Det sista kapitlet innehöll "Reflexioner
rörande ett svenskt luftförsvar". Westring var särskilt angelägen om
Gyllenkroks bedömning av detta kapitel, ty, som han skrev: "Där
är det lätt att skära halsen av sig." 87
Westring hade all anledning att vara försiktig. Hans entusiastiska
propagerande för ett bombflyg hade uppenbarligen irriterat flyg
vapenchefen Torsten Friis, som via Stenbeck lät meddela att Westring
skulle framföra sina synpunkter nyanserat.88
Något svar från Gyllenkrok till Westring har ej påträffats.89 Men
då Westrings bok kom ut, följde det sista kapitlet helt flygvapen
ledningens officiella linje att det behövdes offensiva flygstridskrafter,
främst för att anfalla baser, men att även luftvärnet och jakten hade
en betydelsefull roll att fylla. 90
Intressant är den av Westring i breven till Gyllenkrok framträdan
de nedsättande attityden mot Douhets teorier. Den låter dock in
direkt ana, varför Westring tagit upp ämnet. Dels hade i Frankrike
utkommit Vauthiers arbete om Douhets lära och dess kritiker. Dess
utom hade tyskarna översatt både Douhets verk om luftherraväldet
och Vauthiers arbete. Som redan nämnts hade det nazistiska Tysk
land, en av Sveriges tänkbara motståndare, börjat visa ett påtagligt
intresse för Douhets teser. 91 Men dessutom tyder Westrings brev på
att han
precis som tidigare Lundström
i största allmänhet sym
patiserade med en förespråkare för ett starkt flygvapen och att han
därför tog fasta på Douhet utan att intressera sig särskilt för hans
teoretiska modell. Denna inställning är fullt förklarlig för en yngre
entusiastisk flygare, som var medveten om att flygvapnet ännu hade
att kämpa för att bli helt jämnställt med armen och marinen. Först
genom 1936 års försvarsordning fick även flygvapnet en egen kom
mandoexpedition och en egen officersutbildning.92
Westrings bristande intresse för Douhets teorier förklaras måhända
även av att han mycket väl insåg att de ej kunde tillämpas av Sve
rige, eftersom de var avsedda för en stormakts krigföring. För Sve
rige gällde det att kunna försvara sig mot en överlägsen fiende.
Ljungdahl hade ansett
och flygvapenledningen hade gjort denna
.,1I syn till sin - att basbekämpningen var den effektivaste försvarsme-
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toden, som dock skulle kompletteras med jakt- och luftvärnsförsvar.
För Douhet däremot var basbekämpningen bara ett av stegen på
vägen mot segern.
Denna uppfattning var Douhet, som anförts ovan, varken ensam
eller ens först att framföra. Engelsmännen hade redan under världs
kriget utvecklat denna doktrin. Men även i England var åsikterna
om flygvapnets uppgifter och möjligheter delade. Det fanns före
trädare för ett offensivt bombkrig, som ansåg att basbekämpningen
inte bara var meningslös utan rentav förkastlig, eftersom den minska
de bombinsatsen mot fiendens hemort. Detta hävdade t ex den eng
elske generalen Groves i en år 1934 publicerad bok, i vilken han
skarpt polemiserade mot Trenchard, som enligt hans uppfattning ej
hade insatt och ej heller tänkte sätta in det engelska flygvapnet till
räckligt offensivt.9 3
Westring hänvisar i sin bok till Groves arbete.94 Men han näm
ner inte att denne fördömde basbekämpningen. Kanske önskade
Westring undvika en debatt om denna försvarsmetods lämplighet.
Då Ljungdahl 1931 publicerade sin året innan skrivna artikel, i vil
ken han förordade basbekämpningen som den bästa försvarsmetoden,
blev han ingalunda oemotsagd. I samma årgång av Kungl. Krigsveten
skapsakademiens Tidskrift påpekade en annan generalstabsofficer,
G. Sergel, att fienden kunde förfara likadant med de svenska baserna,
just om Sverige tillämpade Ljungdahls metod. Overhuvud ville Ser
gel ej hålla med om att flygvapnet var så offensivt som Ljungdahl
gjorde gällande. Luftvärnets styrka hade ökats betydligt efter kriget
och det var tänkbart att anfallande plan ej kunde oskadliggöra luft
värnsförsvaret av t ex en flygbas genom bara ett angrepp.
Men i sin kritik pekade Sergel på en möjlighet för det underlägsna
flygvapnet att undandra sig fiendens basanfall, nämligen genom
spridning.95
Sergel krävde 1934 offentligen ett svenskt bombflyg.96 Aven han
hade som expert blivit knuten till 1930 års försvarskommission och
hans arbete där hade uppenbarligen medfört en ändrad inställning.97
Sergels 1931 antydda taktik för det svenska bombflygets uppträ
dande blev allmänt vedertagen. Den lärdes ut vid bl a Kungl. Krigs
högskolan av Ljungdahl.98 Den beskrevs utförligt av Bjuggren i en
1934 publicerad uppsats. Taktiken gick ut på att hålla planen spridda
11
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på bakre baser och samla dem på en främre bas först strax före in
satsen. Omvänt gällde det att efter utfört uppdrag snabbt sprida dem
från den främre till de bakre baserna. 99
Kritik mot denna försvarsmetod framfördes dock alltjämt, näm
ligen av marinen. I och med att försvarsutredningens och senare riks
dagens majoritet vanns för uppfattningen att basbekämpningen skulle
åläggas bombflyget som dess viktigaste uppgift, togs denna uppgift
ifrån flottan. Det som redan i diskussionen kring 1925 års försvars
beslut hade varit på tal, att överflytta vissa betydelsefulla försvars
uppgifter från marinen till flygvapnet, hade nu skett. Men detta
medförde också att marinens anslag inom totalkostnadsramen för
försvaret minskades till förmån för flyget.
Försvarsgrensstriden inom kommissionen har behandlats av An
drae.100 Bl a gjorde marinens representant i utredningen, M. E. Giron,
gällande att flygvapnet inte kunde överta basbekämpningen, eftersom
baserna kunde väntas erhålla ett så starkt luftförsvar att de svenska
förlusterna skulle bli för höga. Dessutom kunde tungt fartygsartilleri
åstadkomma en både långvarigare och verksammare eldgivning mot
baserna än bombningen. Enligt Giron hade den Åkermanska utred
ningen uppfattat detta korrekt och den av utredningen förordade
linjen borde därför bibehållas. Däremot förnekade Giron ingalunda
att flygvapnet hade en viktig roll att fylla, då det gällde att gemen
samt med flottan hålla den yttre försvarslinjen.101
Med det sista knöt Giron an till den av Liibeck i 1919 års för
svarsrevision framförda marina uppfattningen. Det är dock omöjligt
att ,uttala sig om, huruvida detta var en medveten anknytning eller
bara blivit framfört i taktiskt syfte för att bryta upp koalitionen
mellan armen och flygvapnet.
Från flygvapnets sida försökte man givetvis visa att bombningen
var effektiv, inte bara mot baser utan även mot fartyg, varför flyg
vapnet även kunde överta vissa uppgifter i invasionsförsvaret från
.flottan. I detta sammanhang spelade den av Bjuggren lanserade stört
bombsfällningen en betydelsefull roll. Under hans ledning genom
fördes i augusti och september 1934 störtbombfällningar. Resultaten
visade enligt Bjuggren klart fartygens sårbarhet för denna anfalls
taktik,102
)\ven den redan nämnda litteratur, som fr o m 1934 pläderade för
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ett svenskt bombflyg, bör ses som inlägg i försvarsgrensstriden. Detta
gäller inte minst för Sergels 1934 publicerade skrift, för några av
Bjuggren författade arbeten samt för Westrings bok. Den som inte
skriftligen yttrade sig i denna strid var Ljungdahl.
Det har redan nämnts att det är omöjligt att visa om Ljungdahl
medvetet återupptog marinens tidigare åsikt, när han 1930 skrev att
basbekämpningen var det effektivaste försvaret mot bombanfall. Men
rimligen bör han ha känt till den tidigare marina uppfattningen. I
sina uppsatser hänvisar han dock aldrig till den.
Däremot anger Ljungdahl redan i en not till titeln av sin 1930
författade uppsats att framställningen delvis är påverkad av Ritters
arbete "Der Luftkrieg" . 103
Ritter, en f d tysk flygare och generalstabskapten, publicerade
detta arbete 1926. Det lästes uppenbarligen med gillande av svenska
flygofficerare. Både LUbeck och Berggren åberopade det och beteck
nade Ritter som den främste representanten för en riktning med en
balanserad syn på flygvapnets möjligheter.
Ljungdahl hänvisade redan i sin 1927 publicerade artikel uttryck
ligen till Ritter. Visserligen åberopade han där även andra utländska
bedömare, engelsmännen Jackson och Wingfield, fransmännen Jau
neaud och Orthlieb, italienaren Feffarappa och ryssen Fischman.
Vidare hänvisades till amerikanska, engelska, franska och tyska mili
tära tidskrifter. Men det är uppenbart att uppsatsen bygger främst
på Ritter. Med citat från denne utdöms anfall mot fiendens flygbaser
som mindre effektiva och betecknas jaktförsvaret som den överlägsna
metoden. 104
Det är inte otänkbart att Ritter påverkat den svenska uppfatt
ningen under 1920-talet beträffande jaktförsvaret som den mest ef
fektiva försvarsmetoden.
Det förefaller även som om LUbeck och Berggren hämtat vissa
partier i sina redovisningar för utländska bedömares syn på flygvap
net ej direkt från deras arbeten utan från Ritter. Denne hänvisar och
diskuterar åsikter av amerikanerna Jones och Mitchell, engelsmännen
Edmonds, Hogg, Ironside, Marsh, Spaight och Trenchard samt frans
männen, Culmann, Foch, Jauneaud, Mortane och Serrigny. 105 Där
emot nämner Ritter aldrig Douhet. Det gör inte Ljungdahl heller.
När Ljungdahl uppger att hans 1930 författade artikel delvis är
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påverkad av Ritters bok, gäller detta jämförelsen mellan huvuddra
gen i lant-, sjö- och luftkrigföringen. 106 Däremot skiljer sig numera
hans uppfattning rörande basbekämpningens värde som försvarsmedel
markant från Ritters.
Huruvida Ljungdahls ändrade uppfattning var påverkad av andra
utländska eller av tidigare svenska marina åsikter, är det omöjligt
att uttala sig om. Men det får inte förbises att Ljungdahls lösning
var ett svar på den fråga, som varje svensk flygofficer som satte sig
in i dessa problem, ställdes inför: Hur skulle Sverige bäst kunna för
svara sig mot en överlägsen fiendes bombanfall? Ljungdahl var hela
tiden medveten om att jakten bara kunde verka över ett begränsat
område och under begränsad tid. För att den skulle kunna sättas in,
måste den vara förlagd i omedelbar närhet av det område som skulle
skyddas, för den måste bytas av med mycket korta mellanrum. Men
framför allt måste den hinna underrättas om fiendens annalkande.
Det dåtida varningssystemet medgav dock inte en särskilt tidig för
varning. Således betvivlades om mot Stockholm ansatta bombföre
tag skulle kunna observeras i så god tid, att jakten hann lägga sig i
försvarsberedskap. Men även om jakten i tid kom upp i luften, var
det osäkert om den träffade på fienden. Det fanns nämligen inga
hjälpmeclel, med vilka jaktflygplanen kunde ledas mot sina mål.
Under dessa omständigheter var det otänkbart att förse varje för
en motståndare eventuellt attraktivt mål med jaktskydd. Inte heller
ansågs det vara möjligt att ge alla dessa mål ett säkert skydd medelst
luftvärn. 107
Om man således inte kunde hindra fienden att basera sina flyg
stridskrafter på ett för Sverige hotfullt avstånd så återstod endast
basbekämpningen.
Denna lösning, som låg i linje med sedan länge vedertagna svenska
marina åsikter, kunde Ljungdahl mycket väl komma fram till uti
från Sveriges speciella villkor. Någon utomlands utvecklad teori be
hövdes inte.

V
Sammanfattnin"isvis kan konstateras att den svenska marinen strax
efter första världskriget ansåg att basbekämpningen var den effek164

tivaste försvarsmetoden mot bombanfall. Det svenska flygvapnet be
traktade dock under de första åren av sin självständighet insats av
jakt som ett säkrare försvar. Denna uppfattning var möjligen påver
kad av tysken Ritter. Med insikt om svårigheten att förvarna jakten
i tid och framför allt att leda den mot mål, förordade Ljungdahl 1931
i en redan året innan skriven artikel återigen basbekämpningen som
den effektivaste försvarsmetoden. Därmed återupptog han
med
vetet eller omedvetet - gammalt marint tänkande. Däremot är det
högst osäkert om nå gra utomlands utvecklade uppfattningar påverkat
Ljungdahl.
I varje fall motsvarade Ljungdahls lösning Sveriges speciella för
hållanden. Senast hösten 1932 var det den svenska flygvapenled
ningens officiella åsikt att basbekämpningen var det bästa försvaret
mot bombanfall. Man lyckades vinna både 1930 års försvarsutred
ningens och riksdagens majoritet för denna uppfattning. Den lades
således till grund för 1936 års försvarsbeslut.
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ber 1934. RA: Axel Gyllenkroks arkiv: E 7334/7335: B. Bjuggren till A. Gyllenkrok,
18 oktober, 17 december 1934; 30 januari och 27 mars 1935. Jfr B. Bjuggren, Attack.
Minnen från trettiofem års flygtjänst. (Stockholm 1965), s 96 ff. Jfr Norberg (1971),
s 26.
103 Ljungdahl (1931), s 30. H. Ritter, Der Luftkrieg. (Berlin-Leipzig 1926).
l04. Ljungdahl (1927), passim, men särskilt s 36 f.
105 Ritter, s 171 ff.
106 Jämförelsen följer huvudsakligen Ritters slutkapitel. Ritter, s 215 ff.
107 Ljungdhal (1927), s 41 ff. Det förefaller helt klart att Ljungdahls bedömning
1930 främst utgick ifrän det faktum att jakten ej kunde ledas mot mål. Sedan han
1941 fått reda på radarns existens och dess betydelse för det engelska luftförsvaret
arbetade han för ett svenskt stridsledningssystem och jaktförsvar. Jfr Norberg (1971),
s 205 ff. Jfr Ljungdahl (1972), s 147 f.

Summary
The Swedish Air Force was established as an independent service branch by the
Defence Resolution of 1925. Therewith the majority in Parliament voted against
the unanimious opinion of the military, which wished to retain the seperate Army
and Navy air units.
According to Captain T. W. M. Liibeck, the Naval Staff's representative in· the
Defence Review Commission which was appointed in 1919 and whose findings,
presented in 1923, served as the basis for the Defence Resolution, bombing raids
against the enemy' s air bases were the best defence against attacks from the air.
Attack against the enemy's bases had long been an element in naval thinking. This
may have been influenced by English conceptions. English influence may have been
especially strong in this special question, since the English had attempted to defend
themselves against German bombing raids during the First World War by attacking
German bases.
But exactly such operations could be dted as an argument for an independent air
force. This was in fact done sucessfully by the Royal Air Force.
It was above all from the debate in England that the most enthusiastic spokesman
for an independent Swedish air force, Carl Florman, took his arguments. As secre•
tary of the special parliamentary committee which dealt wtth the Defence Bill pre•
sented by the Government in 1924, he succeeded in convindng the majority in Par•
liament that the Air Force should be organized as an independent service branch.
Liibeck became the first Chief of Staff of the Air Force. By this time, however,
be and all the Air Force officers who expressed themselves on this matter considered
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that air combat was the most effective method of defence. This opinion was perhaps
influenced by the German H. Ritter.
The question of attacking the enemy's bases, however, was still current. In the
light of the technkal !imitations of the aircraft of these days, only certain portions
of Sweden lay within the operational radius of the two potential enemies'
the
Soviet Union's and Germany's
air forces, as Jong as they had to operate from
bases within their own countries. But Sweden's strategic position would be wor
sened considerably if an enemy succeeded in advancing his bases to Aland, Gotland or
Bornholm. A Defence Commission appointed in 1929, however, considered in its
report presented in 1930 that the Navy should be responsible for actions against
such forward bases. Actual air defence, however, should be delegated to fighter
squadrons and anti-aircraft units. This recommendation was in complete agreement
with the official doctrine of the Air Force at that time.
But in an artide written in 1930 and published a year later, Captain Axel Ljung
dahl, an officer of the General Staff who was temporarily assigned to flighing duty,
once again recommended attacks on enemy bases as the most effective method of
air defence. This argument was presented with the insight that there was no possibi
lity of scrambling the fighter squadrons in time or, more important still, of leading
them to their targets.
consiously or unconsiously - old naval thinking. It is,
Ljungdahl had revived
however, highly uncertain whether he was influenced by any conception developed
abroad.
Ljungdahl's solution corresponded to Sweden's special circumstances. By the fall
of 1932 at the latest, this was also the official view of the Staff of the Swedish Air
Force. The Defence Commission which was appointed in 1930 and whose findings,
presented in 1935, served as the basis for the Defence Resolution of 1936 adopted
this conception. According to the Defence Resolution of 1936, measures against the
enemy's bases were to be the Air Force's most important defence assignment. In
order to be in a position to fulfill this assignment, the Air Force was to be equipped
with two medium bomber flotillas and two attack flottillas. Exdusively for the air
defence of Stockholm there was a fighter flotilla.
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KRIGSHISTORISKA AVDELNINGENS FÖRHISTORIA
OCH VERKSAMHET tom 1917
Av BERTIL BROOMf

Avsikten med förevarande studie är att ge några glimtar av äldre
svensk krigshistorisk forskning i den mån den anknyter till krigs
historiska avdelningen vid generalstaben. I anslutning härtill tecknas
avdelningens historia fram t o m 1917. Slutåret är dock inte fast.
Det överskrids några år i framställningen av det stora projektet Sve
riges krig 1808-1809, som inte fullbordades förrän 1922. Å andra
sidan behandlas inte avdelningens andra stora projekt, Karl XII på
slagfältet, som började förberedas redan 1911 men inte blev färdigt
förrän 1918-1919. Det senare arbetet kräver enligt författarens
mening en egen sammanhängande redogörelse.
L ÄLDRE SVENSK KRIGSHISTORISK FORSKNING
Svensk krigshistorisk forskning har gamla anor. Här skall erinras
om några arbeten från 1700-talet och första hälften av 1800-talet
som länge betraktades som standardverk: Jacob Röding, Historisk
undersökning om krigskonstens tilstånd i Sverige i konung Gustaf I:s
tid (175 5); Carl Adlersparre, Afhandling om svenska krigsmagtens
och krigskonstens tillstånd ifrån konung Gustaf den förstes död till
konung Gustaf Adolphs anträde till regeringen (1792), och Henning
Hamilton, Afhandling om svenska krigsmaktens och krigskonstens
tillstånd under konung Gustaf II Adolfs regering (1846). Det är av
betydelse att dessa arbeten nämns, då den relativt nybildade general
stabens krigshistoriska avdelning vid planeringen av sina uppgifter
ansåg sig böra anknyta till dem rent kronologiskt.
På 1800-talet framträdde ett krigshistoriskt forskningsintresse
knutet till den militära organisationen. Bland de uppgifter som pålades
den 1805 organiserade fältmätningskåren, varmed det nyinrättade
krigsarkivet förenades, var en att samla och bearbeta fältarkivens
handlingar och författa krigshistoria. Den krigshistoriska verksam173

heten kom dock att begränsas till två relativt obetydliga arbeten av
kårens sekreterare G von Schantz om krigen 1757-1762 (1811) och
1788-1790 (1817).1
Fältmätningskåren efterträddes 1831 av topografiska kåren. Också
dess
instruktion 1834 återfinns uppgiften att vårda krigsarkivet och
i
att av "dess handlingar och materialier" författa rikets krigshistoria.
Som chef där fungerade alltsedan 18 31 Carl Fredrik Akrell. Han var
egentligen inte krigshistoriker utan fortifikatör, topograf och före
gångsman på telegrafväsendets område. Akrell blev medlem i en 1845
tillsatt kommitte, som skulle föresrn inskrifter på regementenas och
kårernas fanor och standar och som i sitt betänkande också kom in på
frågan om nödvändigheten av grundliga forskningar för att klarlägga
regementenas historia likaväl som den allmänna svenska krigshistorien.
Kommitten erinrade samtidigt om betydelsen av att ordna och till
gängliggöra krigskollegiets omfattande vid denna tid i utredningsför
rådet på Skeppsholmen förvarade arkiv. Sammankopplingen av
krigshistorisk forskning och omsorgen om krigskollegiets arkiv kom
att bli av stor betydelse för framtiden.
Krigskollegiets arkiv flyttades hösten 1849 från Skeppsholmen till
f d styckgjuteribyggnaden vid Marieberg. En ung officer, underlöjt
nanten vid Södermanlands regemente sedermera överstelöjtnanten
Nils Gustaf von Cederwald, som hade tjänstgjort vid bl a topografiska
kåren (och som 37 år senare skulle bli svärson till Akrell!) fick efter
egen ansökan i början av januari följande år i kommandoväg ett års
tjänstledighet för forskningar i krigskollegiets äldre handlingar för de
svenska och finska regementenas krigshistoria och för att biträda med
dessa handlingars ordnande.
Cederwalds initiativ kan sättas in i ett tidshistoriskt sammanhang,
som skymtat redan i den akrellska kommittens betänkande. Det är
inte omöjligt, att Oscar I personligen kan ha legat bakom Cederwalds
krigshistoriska intresse. 2 En annan målsman hade krigshistorien i bib
liotekarien vid kungl. biblioteket, den kände folkviseforskaren och
urkundsutgivaren Adolph Iwar Arwidsson. Vittnesbörd finns om kon
takter mellan honom och Cederwald i fråga om den senares arbeten
i krigskollegiets arkiv. Detta framgår nämligen av ett underdånigt
memorial, som Akrell, fortfarande chef för topograf,iska kåren, inläm
nade i april 18 51. Inlagan har säkerligen författats i samförstånd med
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Cederwald och en annan officer, läraren vid artilleriläroverket på
Marieberg kaptenen sedermera majoren Paul Pehr Ahlin, som vid
denna tid också engagerades i ordningsarbetena i krigskollegiets arkiv.
Akrells memorial är värt ett referat. 3
Han utgick från den ovan nämnda bestämmelsen i instruktionen
för topografiska kåren att författa Sveriges krigshistoria. Tyvärr hade
uppgiften i fråga ej kunnat utföras på grund av personalens fåtalighet
och de pågående kartläggningsarbetena m m. Akrell framhöll ange
lägenheten av att som förberedelse till de projekterade krigshistoriska
forskningarna allt befintligt källmaterial ordnades och förtecknades
och drog därvid på nytt fram krigskollegiets arkiv. Han påpekade att
hittills blott en ringa del därav kunnat uppställas och förtecknas.
Enligt Akrells mening vore det av högsta vikt att samlingarna blev
fullständigt ordnade och innehållsförtecknade. Uppgiften borde ej
lämnas enbart åt den enskilda omtanken. Akrell ansåg sig därför plik
tig att föreslå några åtgärder, varigenom till en början samlingarna
på Marieberg kunde bli för krigshistorien tillgängliga. Därnäst borde
arbetet fortsättas och förteckningar upprättas över de krigshistoriska
samlingar som förvarades i riksarkivet, kungl. biblioteket, universitets
biblioteket (antagligen i Uppsala), arkivet i krigskollegiet (alltså de
hos ämbetsverket kvarvarande handlingarna) m fl. Till verkställande
av dessa åtgärder borde inom topografiska kåren bildas en krigshisto
risk avdelning med uppdrag att endast upprätta förteckningar över i
rikets arkiv befintliga samlingar för att därigenom förbereda förfat
tandet av Sveriges krigshistoria. Till ledningen av arbetena föreslog
Akrell överste J A Hazelius och till dennes biträden kapten Ahlin
och löjtnant Cederwald, vilka genast skulle börja med att ordna sam
lingarna på Marieberg och fortsätta därmed under den varma års
tiden för att under vintermånaderna ordna och förteckna den stora
mängd lösa papper, brev och handlingar som nu fanns instoppade
utan ordning i 3 2 tunnsäckar.
Då krigskollegiet fick Akrells memorial på remiss ställde det sig
i underdånigt yttrande den 13 maj 1851 - ganska kyligt till för0
slaget, som visserligen tillstyrktes i vad avsåg upprättandet av en krigs
historisk avdelning men som beträffande ordnandet av kollegiets arkiv
betraktades nära nog som en otillbörlig inblandning. Kollegiet anförde
flera olika skäl som bidragit till att fördröja ordningsarbetena. Av
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intresse är ämbetsverkets underdåniga hemställan, att dess handlingar
måtte, utan avseende på deras större eller mindre värde för krigs
historien, uppställas och förtecknas i oavbruten nummerföljd och
kronologisk ordning inom varje avdelning och städse förbliva under
kollegiets disposition och vård av den person som ämbetsverket för
ordnade till redogörare för arkivet, fastän alltid tillgängliga för den
föreslagna krigshistoriska avdelningen,
Kungl. Maj:ts resolution den 25 juni 1851 tillmötesgick krigskol
legiets önskemål. Det konstaterades här att vården av kollegiets hand
lingar även efter flyttningen till den nya lokalen på Marieberg lämp
ligen tillkomme ämbetsverket. Detta förständigades nu, att sedan de
flyttade handlingarna, utan avseende på deras större eller mindre
värde för den krigshistoriska forskningen, genom krigskollegiets för
sorg uppställts och förtecknats i oavbruten nummerföljd och kronolo
gisk ordning varje avdelning för sig, hos Kungl Maj:t föreslå de yt
terligare föreskrifter, vilka för handlingarnas ändamålsenliga sortering
med särskilt hänseende till utgivandet av Sveriges krigshistoria ansågs
nödvändiga, varefter Kungl. Maj:t skulle bli i tillfälle att pröva frå
gan om ordnandet av materialet för detta arbete. 4
Förslaget om inrättandet av en krigshistorisk avdelning lämnades
utan avseende. Det bör emellertid betonas att den av Akrell väckta
tanken i andra former kom att ganska omgående realiseras. Redan
185 2 igångsattes under ledning av prins Gustaf vidlyftiga arkivforsk
ningar i olika arkiv - också krigskollegiets på Marieberg - för att
till trycket befordra ett urval av de viktigaste handlingarna rörande
Sveriges krigshistoria. Arbetet bedrevs bl a av sedermera översten frih
R M Klinckowström, sedermera översten Erik Fredrik Wrangel, seder
mera kaptenen Julius Mankell, "notarien Hugo" Iwar Arwidsson
(väl identisk med den ovannämnde bibliotekarien), den nyssnämnde
Cederwald och den 1857 för tidigt bortgångne löjtnanten vid Värm
lands fältjägarregemente Arndt Henrik Carl Reiher. Som synligt
resultat av dessa forskningar utkom 1854 första delen av "Arkiv till
upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnas historia"
(uppgifter om medarbetare i förordet).
Också, i ,annan måtto framkom under den följande tiden prov på
en ganska livaktig krigshistorisk forskning i vårt land. Särskilt bör
nämnas sedermera generalmajoren Anders Laurentius Theodor
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Wijkanders Ofversigt af svenska krigsförfattningens historiska utveck
ling från äldre tider till indelningsverkets afslutande år 1733 (1866) >
ännu i våra dagar ett standardverk på området. Vidare publicerade
Mankell under dessa år åtskilliga av sina ofta citerade arbeten i rege
ments- och krigshistoria. Ett fortfarande ovärderligt verk är Claes
Grills Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket eller tabella
riska förteckningar öfver armeens boställen samt öfver samtlige rust
håll och rothåll i riket (1-4, 1855-58). Diskussionen kring indel
ningsverkets avskaffande gav anledning till historiska utredningar.
Om Akrells aktion 18 51 alltså inte ledde till något omedelbart in
rättande av en krigshistorisk avdelning, bidrog den otvivelaktigt till
att krigskollegiet kom att driva på ordningsarbetena i arkivet på
Marieberg. Det förnämliga resultat som åstadkoms får tillskrivas de
båda nyssnämnda officerarna Ahlin och Cederwald. Det är inte här
anledning att gå in på deras arbete. Det kan vara nog att nämna att
som ett resultat därav föreligger en stor förteckning, förvarad i krigs
arkivet, den s k Mariebergskatalogen.
I någon ringa mån kan man utläsa, att de energiskt bedrivna ord
nings- och förteckningsarbetena utnyttjades av den krigshistoriska
forskningen. Vi finner Mariebergsarkivet citerat i det tidigare nämnda
Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnas
historia. Det var säkerligen Mankell som dragit fram materialet. I
hans i krigsarkivet förvarade samling finns excerpter från Marieberg
daterade i oktober 1852. Också en civil historiker som C T Odhner
visar i sitt 1865 utkomna arbete "Sveriges inre historia under drott
ning Christinas förmyndare" bekantskap med Mariebergsarkivet.
2. TILLKOMSTEN AV GENERALSTABENS KRIGSHISTO
RISKA AVDELNING OCH DE FORSTA VERKSAMHETS
ÅREN TILL 1884
I det stora arbete som kom ut vid generalstabens 50-år.sjubileum
1923 redovisas utförligt de olika förslag som föregick inrättandet av
generalstaben. Krigshistorien tilldelas genomgående ett stort utrymme
i dessa. Det är ingen anledning att här ånyo ta upp dessa förslag.
Enligt instruktionen för generalstaben den 5 december 1873 skulle
verksamheten inom huvudstationen fördelas mellan olika avdelningar
18
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och bland dem krigshistoriska avdelningen. Med denna skulle krigs
arkivet, generalstabens bibliotek och generalstabens instrumentsamling
vara förenade. Av en order i generalstaben den 1 september 1874
framgår att biblioteket och instrumentsamlingen vårdades av krigs
arkivarien. Biblioteket överfördes efter några år till militärstatistiska
avdelningen och instrumentsamlingen till topografiska avdelningen.
Krigshistoriska avdelningen skulle emellertid hela tiden ha. ett eget
arbetsbibliotek.
Enligt en generalorder den 29 december 1873 fick uppsättandet av
krigshistoriska avdelningen anstå till senast I oktober 1874. Genom
generalorder 28 febr. sistnämnda år kommenderades kaptenen vid
Västmanlands regemente majoren i armen Alfred Fredenberg till av
delningen, där .han kvarstod till 1884. 5 Han var en känd krigshistori
ker och hade under 1860-ta,let påbörjat en historik över Västmanlands
regemente, som visserligen aldrig befordrades till trycket men åtmins
tone delvis redan 1874 i handskrift inlöstes till krigsarkivet. Vid
krigshistoriska avdelningen bestod Fredenbergs uppdrag i att gå ige
nom och göra utdrag ur defensionskommissionens i riksarkivet för
varade arkiv 1700-1714, ett arbete som avslutades först 1878, 6
Kanslisten i kammarrätten Carl Johan Loven utnämndes den 21 au
gusti 1874 till krigsarkivarie och efterträdde därmed överstelöjtnanten
J. F. N. Arosenius. Han var samtidigt redogörare i generalstaben och
kom endast i begränsad utsträckning att ägna sig åt uppgifterna i
krigsarkivet, därvidlag hindrad också av långvariga sjukdomsperioder.
Hans förbindelser till den nedannämnde förste avdelningschefen Kleen
tycks inte ha varit de bästa. Genom order i generalstaben I okt 187 4
upprättades krigshistoriska avdelningen formellt. S. d. kommenderades
dit generalstabsofficerarna kapten Axel Emil Rappe och löjtnant
Jesper Ingevald Crusebjörn. Varken Rappe eller Crusebjörn kom
under 1874 eller de följande åren att ägna sig åt avdelningen utan
båda engagerades i utredningsuppdrag och andra arbeten inom staben.
De första årsrapporterna från avdelningen kunde därför inte bli annat
än magra. Generalstabschefen ville dock till avdelningem arbetsom
råde 1874 hänföra en av två officerare vid staben utarbetad berättelse
om fälttjänstövningarna i Småland och Västergötland 1874 och lika
ledes en berättelse om det spanska karlistkriget som en officer vid
militärstatistiska avdelningen löjtnanten sedermera majoren Hans
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Adolf von Koch presenterat i tre föredrag i Militärsällskapet i Stock
holm. 7 Nämnas kan vidare, att den vid militärstatistiska avdelningen
1877-78 utarbetade katalogen över generalstabens bibliotek, som
trycktes 1879, innefattade också det ursprungliga krigsarkivets hand
skrifter.
Först i okt 1878 fick krigshistoriska avdelningen en chef i majoren
Johan Gustaf Kleen. Han var son till den bekante fortifikationsgene
ralen Johan af Kleen och själv ingenjörofficer. Han framstår som
en kvick och spirituell man med mångsidiga intressen. Kleen drabba
des av en nervsjukdom, som gjorde honom tjänsteoförmögen vid
relativt unga år. Han ägnade stort intresse åt avdelningen och vakade
inte minst över accessionerna till krigsarkivet. I en liten uppsats An
teckningar om svenska krigsarkivet (Krigsvetenskapsakademiens tid
skrift 1880, s. 225-246) redogjorde han för uppkomsten och orga
nisationen av denna institution. Samtidigt med Kleen placerades den
ovannämnde Crusebjörn och något senare s. å. löjtnanten vid Västgöta
regemente Claes Georg Pfeiff vid avdelningen. Varken Crusebjörn
eller Pfeiff stannade länge.
Krigsarkivet kom till en början och långt fram i tiden att dominera
avdelningens arbete. Under år 1878 övertog krigsarkivet krigskolle
giets äldre arkiv från armtförvaltningen. Under den närmaste tiden
tillfördes krigsarkivet stora leveranser av framför allt regementenas
arkiv men också av handlingsbest.ånd, som överlämnades från riks
arkivet, kungl biblioteket och andra håll. Vidare kan noteras ett
betydande antal accessioner från enskilda personer. Officerare kom
menderades ofta till krigshistoriska avdelningen för att biträda med
ordnings- och förteckningsarbeten. Den tidigare nämnde Fredenberg
tjänstgjorde sålunda långt fram på 1880-talet i krigsarkivet och många
andra med honom. Fredenbergs originella läggning tycks ha gjort
honom mindre lämpad för samarbete och för husfridens skull pla
cerades han fortsättningsvis i riksarkivet. Stor roll i krigsarkivets
historia under denna tid spelade sedermera kaptenen vid Upplands
regemente Otto Wilhelm Bergström, som började tjänstgöra där 1879
och stundtals var tf krigsarkivarie. Hans rapporter från krigsarkivet
till avdelningschefen Björlin (jfr nedan) under dennes frånvaro från
arbetsplatsen är fyllda av intressanta sakuppgifter men också av en
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starkt humoristisk livsuppfattning. Vid ett tillfälle 1883 meddelar
Bergström: "Jag var igår uppe ett ögonblick på militärförsörjnings
annexet i Riksarkivet, <ler öfverstelöjtnanten [=den till krigsarkivet
kommenderade greve Georg Axel Adlersparre] och majoren [ Fre
denberg} sutto midt emot hvarandra och blängde öfver glasögonen". 8
Andra personer med kommendering till krigsarkivet var underlöjtnan
ten vid Livregementets husarkår sedermera generalmajoren Gustaf
Adolf Nyblaeus 1879-1881, löjtnanten vid Alvsborgs regemente
sedermera kaptenen Carl Otto Mannerfelt 1881-1882, löjtnanten vid
Jämdands fältjägarkår sedermera kaptenen Gustaf Bernhard Raquette,
som tjänstgjorde där från 1882 och flera år framåt, och amanuensen i
krigsarkivet Carl Oscar Ahlström 1882 och följande år.
Krigsarkivet fick 1882 sitt första kungliga reglemente (SF nr 60).
Det är ett vittnesbörd om arkivets självständighet i vissa hänseenden
i förhållande till krigshistoriska avdelningen och dess samhörighet med
forskningsinstitutioner som riksarkivet och kungl biblioteket. Av
betydelse för organisationen var Crusebjörns studier 1880 av det öster
rikiska krigsarkivet. 9 Kleen arbetade för att krigsarkivet skulle få en
sådan ställning. Arkivet skulle enligt reglementet vara förenat med
avdelningen men chefen för generalstaben utöva högsta inseendet. Till
tjänstemännen vid krigsarkivet räknades anmärkningsvärt nog avdel
ningschefen och övriga vid avdelningen anställda eller kommenderade
officerare. Chefen för generalstaben skulle bestämma planen för krigs
arkivets ordnande och föreskriva den ordningsföljd, i vilken de krigs
historiska forskningarna skulle företagas av arkivets tjänstemän. Reg
lementet för krigsarkivet innehöll också en sådan punkt bland avdel
ningschefens åligganden som att han skulle leda författandet och ut
gi vandet av fäderneslandets krigshistoria. Där fanns även en bestäm
melse, att skrifter och uppsatser som utarbetades och trycktes av av
delningen, i bokhandeln borde tillhandahållas allmänheten för ett pris,
som generalstabschefen för varje gång ägde att bestämma. Med 1882
års reglemente blev krigsarkivet en forskningsinstitution för allmän
heten. Här är inte platsen att närmare gå in på denna sida av avdel
ningens verksamhet utan skall endast allmänt konstateras, att krigs
arkivet kom att utgöra ett livgivande ferment för den historiska
forskningen i många olika hänseenden, särskilt krigs- och regements
historia.10
l80

Problematiken om förhållandet mellan krigshistoriska avdelningen
och krigsarkivet skulle återkomma. I och med proveniensprincipens
införande som grund för svensk arkivvård och arkivförvaltning blev
institutionernas arbetsmetodik alltför olika för att en förening skulle
vara meningsfull. Historien om denna utveckling tillhör emellertid
en senare period och skall inte behandlas här.
I föreliggande uppsats skall inte heller arbetena i krigsarkivet be
röras annat än i den mån verksamheten där direkt var inriktad på att
stödja krigshistoriska avdelningens forskningsarbeten. Det är emeller
tid av intresse att nämna att Gabriel Hedengren, som var avdelnings
chef 1909-1913, i en promemoria 1909 tog upp just frågan om för
hållandet mellan krigsarkivet och avdelningen i övrigt. Han menade,
att arkivet trätt i förgrunden på ett sätt som inte kunde betecknas
som ändamålsenligt. Med en viss kritik anmärkte Hedengren att krigs
arkivet ägnat sitt intresse huvudsakligen åt att betjäna enskilda forska
re, vilkas studier i allmänhet avsåge detaljer utan större värde för ut
bildningen inom armen. Betjäningen av den enskilde forskaren borde
alltid stå tillbaka för det arbete som vore krigsarkivets huvuduppgift,
nämligen "att förbereda det åt generalstaben anförtrodda författandet
och utgifvandet af svensk krigshistoria". 11
Krigshistoriska avdelningens forskningsuppgifter började tidigt
planeras. Redan i avdelningens årsberättelse 1878 skymtar vissa planer
för de krigshistoriska arbetena. Man tänkte sig till en början en över
sikt av svenska krigsväsendets historia efter Gustaf Il Adolf, d v s
den tid som följde på de av de tidigare omnämnda Röding, Adler
sparre och Hamilton behandlade avsnitten. Vissa planeringsarbeten
utfördes av Kleen, Crusebjörn och ytterligare en officer, som från
1879 var kommenderad till avdelningen och där skulle komma att
spela en mycket stor roll, dåvarande kaptenen Johan Gustaf Björlin.
Sedan Kleen avgått 1881 och för knappa två år efterträtts som av
delningschef av Henning Thulstrup blev Björlin redan 1882 tf av
delningschef och var därefter ordinarie sådan 1888-95. Thulstrup
intresserade sig liksom Kleen mycket för krigsarkivet och han pub
licerade i Historisk tidskrift 1882 ett upplysande meddelande om
dess accessioner under den närmast föregående tiden.
Från 1882 finner vi generalstabsaspiranter kommenderade till avdel
ningen. De första var Lars Herman Tingsten, som författade en krigs181

historisk berättelse om fälttåget i Holstein 1813, och Reimers Carl
Hjalmar Torpadie, som på liknande sätt behandlade koncentreringen
mot Norge 1814.12 Av intresse kan vidare vara att nämna, att Björlin
på generalstabschefens uppdrag 1881 granskade manuskriptet till Otto
Bergströms kända historik över Upplands regemente. En till avdel
ningen 1881-84 kommenderad officer, kaptenen vid generalstaben
sedermera översten Bengt Erland Eberhard von Hofsten utarbetade
en operationsöversikt för trettioåriga kriget.
År 1884 publicerade avdelningen sitt första "Meddelande från
Kongl. Krigsarkivet". Häftet innehöll Torpadies nyssnämnda uppsats
betitlad Svenska armens senaste mobilisering (utan angivande av
författarnamn) och en utgåva av V M Klingspors brev till C J
Adlercreutz under finska kriget 1808. Tingstens ovannämnda upp
sats publicerades som häfte 2 1887 under titeln Krigsrörelserna vid
nedre Elbe under 1813 års krig.
3. KRIGSHISTORISKA AVDELNINGEN 1884-1917
Personal
Krigshistoriska avdelningens chef 1884 var som nämnts Björlin
och han kvarstod i denna egenskap ända till 1895. Han var den ledan
de svenske krigshistorikern på sin tid och därtill vid sidan av sin mili
tära tjänst en framstående författare, publicist och politiker. Björlin
tog som avdelningschef många värdefulla initiativ och satte sin prägel
på det stora arbetet om 1808 och 1809 års krig. Hans intresse för
krigsarkivet och tillväxten av dess samlingar kan inte nog understry
kas: Björlin gjorde i det hänseendet en pionjärinsats av stora mått.
Hans väl förberedda och effektivt genomförda "arkivresor" bl. a.
till västra Sverige 1883 och 1884 gav goda skördar för krigsarkivet.
Hans efterlämnade papper är en viktig källa också för kunskapen om
arbetena i krigshistoriska avdelningen och krigsarkivet.
Björlin efterträddes av en ingenjörofficer Nils Gustaf Stedt, som
var avdelningschef 1895-1900. Stedt hade författat en på grundliga
forskningar fotad historik om Bohus fästning, som publicerats i Göte
borgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1891-1892. Stedts
efterträdare blev Emil Melander, som varit placerad vid avdelningen
1884-1890 och var avdelningschef 1900-1903. Han var en sär182

präglad gestalt med starka religiösa intressen och en rik litterär ådra,
som kom till uttryck bl a i en serie reseskildringar. Melanders för
fattartalanger blev till stort gagn för avdelningens krigshistoriska ar
beten. Från chefskapet för denna avdelning övergick han till mot
svarande befattning vid topografiska avdelningen.
Efter Melander följde Carl Johan Birger Sergel 1903-1905 (en
del av tiden var han samtidigt chef för krigshögskolan) 13 och Claes
Emil Sundin 1905-1909. Den sistnämnde hade 1886-1888 och
1899-1901 tjänstgjort vid avdelningen och var en av de verksam
maste medarbetarna i Sveriges krig 1808-1809. Sundins efterträdare
var Gabriel Hedengren (1909-1913), Erik Conrad Eriksson (19131915) och Carl August Pontus Axelsson Sjögreen (1915-1917). Av
dessa tre - alla framstående militärer - var knappast någon ut�
präglat krigshistoriskt inriktad. Slutligen blev i nov 1917 för en tid
av knappa tre månader Reimers Torpadie avdelningschef; han hade
tjänstgjort vid avdelningen 1882-1883 och 1886-1892.
Tjänstgöringen vid krigshistoriska avdelningen ansågs länge som en
betydelsefull del av generalstabsofficerens utbildning. Björlins ar
betsplan för 1883 ger ett intressant uttryck för denna uppfattning,
nämligen att generalstabsofficeren hade nytta både för egen och sta
bens del av att studera och göra sig förtrogen med Sveriges krig och
ktigslitteratur och därmed förenade arbetsuppgifter. Enligt Björlin
borde det efter några års förlopp finnas en fullständig tradition och
kunskap inom generalstaben om våra senare århundradens krig, från
vilka man helt visst då skulle kunna välja många lärorika exempel i
avseende på så att säga karaktären av grannarnas krigföringssätt m m,
vilket aldrig ändrade sig hur än krigskonsten utvecklades - _uttalan
det har i marginalen kommenterats av generalstabens dåvarande befäl
havare Axel Rappe med anteckningen "mycket sant".
Under den här behandlade perioden var det många generalstabs
aspiranter och generalstabsofficerare som kommenderades till avdel
ningen. Ett par av dem, som avancerade till avdelningschefer, är nyss
nämnda. Ytterligare hörde till denna kategori Henning Rutger Wij
kander (son till den tidigare nämnde krigshistorikern generalmajor
Anders Laurentius Theodor Wijkander) 1884-1885, Erik Carl Gab
riel Oxenstierna.H-84-1886 och 1891-1892, Per Axel Bergenzaun
1884-1885, 1890-1895, Johan Gustaf Fabian Wrangel (son till
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krigshistorikern överste Erik Fredrik Wrangel) 1885-1890, Bror
Birger Emil Mörcke 1889, Constantin Magnus Hugo Fallenius 18921899, Pehr Richert Hasselrot 1895-1897, Knut Erik Wilhelm Söder
hielm 1897-1898, 1900, Carl Christian Alaric Wachtmeister 1898,
1899, Gustaf Richard Joachim (Jockum) Åkerman 1898-1901, Knut
Otto Hjalmar Säfwenberg 1900-1901, Carl Anders Gustaf Linden
crona 1899, 1900, Gustaf Julius Rabe 1901, Axel Israel Lyström 1901
(senare avdelningschef 1920-1922), Arvid Magnus Theodor Evald
Wester 1903-1905, Nils Conrad Nilsson Ringertz 1906-1908, 14
Carl August Westerlund 1907-1910, Gustaf Carl Wilhelm (Gösta)
Hult 1910-1913 (senare avdelningschef 1918-1919), Carl Benne
dich 1912-1913, 1916-1919 (senare avdelningschef 1922-1928),
Erik Rikard Salwen 1913, 1914, 1917-1918, Lars Erik Gustaf Mell
quist 1917-1918, Jakob Alarik Nordström 1918-1919. 15 Anmärk
ningsvärt är, att en av tidens främsta militärskribenter och krigshisto
riker, nämligen Carl Otto Nordensvan, som i många år tillhörde
generalstaben, aldrig var kommenderad till avdelningen.
Det synes inte vara möjligt att få fram några regler för general
stabsaspiranternas och generalstabsofficerarnas placering på olika av
delningar inom staben. Inte heller torde man kunna utläsa några grun
der för meritvärdering av sådana placeringar. Under alla förhållanden
kan man konstatera, att åtskilliga av de officerare som ovan uppräk
nats som tillhörande krigshistoriska avdelningen skulle komma att
göra sig gällande på ledande befattningar inom armen. Under den
tidsperiod som här behandlas ansågs uppenbarligen - det har nyss
framhållits - krigshistorisk forskning vara en god merit för stabs
och trupptjänst. Traditionen skulle länge göra sig gällande i general
staben och kan väl sägas ha brutits först under andra världskriget.
I avdelningens omfattande och kvalificerade arbetsuppgifter deltog
emellertid också många andra än generalstabsofficerarna och aspiran
terna. Under här ifrågavarande period kommenderades under längre
eller kortare tider bortåt ett hundratal officerare från olika förband
till krigsarkivet, bl a för att ordna och förteckna regementsarkiven.
En redogörelse för denna verksamhet faller utanför krigshistoriska
avdelningens egentliga arbetsområde men det kan nämnas, att på den
vägen många officerare leddes in på regementshistoriska forskningar,
som avsatt inte obetydliga resultat i den tryckta litteraturen. Produk184

ter av sådana arbeten är E Lind af Hageby, Officerskårer vid till
fälligt uppsatta inhemska regementen under stora nordiska kriget, 1, 2
(Personhistorisk tidskrift 1908, 1909) och E Leijonhufvud, V Hamil
ton och C H Kreiiger, Namnlistor över officerskårerna vid svenska
s k männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nor
diska kriget (Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet, 9, 1916).
Andra arbeten kommer att nämnas nedan.
Andra av de till avdelningen kommenderade officerarna var där
emot mer eller mindre engagerade i de där bedrivna historiska forsk
ningsarbetena, under denna period framför allt i tillkomsten av verket
Sveriges krig 1808-1809. Johannes Petrelli, som allsedan 1882 tjänst
gjort vid avdelningen, var både före och efter sin utnämning till
krigsarkivarie 1898 mycket verksam i fråga om förberedelserna till
det stora verket om kriget 1808-1809. Hans kunskaper i ryska
språket kom härvidlag till stor nytta. I övrigt kan här nämnas föl
jande:
underlöjtnanten vid Dalregementet, sedermera kaptenen Claes Al
bert Herbert Pihlström 1883-1885;
löjtnanten vid flottan, sedermera generallöjtnanten Herman Georg
Valdemar Wrangel 1885-1888, 1898-1899, 1902-1903;
bataljonsläkaren Gustaf Herman Johnson 1886;
underlöjtnanten vid Skaraborgs regemente, sedermera överstelöjt
nanten Erik Stenfelt 1895-1900, 1904;
löjtnanten vid Bohusläns regemente, sedermera generallöjtnanten
Peter Josias Hegardt (innan han kom in i generalstaben) 1895-1897,
1901;
kaptenen Axel Ferdinand Leijer 1895-1906;
löjtnanten vid Västernorrlands regemente, sedermera majoren Artur
Zettersten 1895-1903, 1905-1911;
löjtnanten vid Västgöta regemente, sedermera överstelöjtnanten
Gustaf Henrik Vilhelm Planting-Gyllenbåga 1896-1900;
underlöjtnanten vid Blekinge bataljon, sedermera kaptenen Ivar
Hult 1896-1900;
underlöjtnanten vid Västmanlands regemente, sedermera majoren
Harald Lundquist 1896, 1897;
underlöjtnanten vid Bohusläns regemente, sedermera kaptenen Ja
kob Ivar Dahl 1896-1906 (amanuens i krigsarkivet 1901-1905);
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underlöjtnanten vid Södermanlands regemente Ivar Otto Daniel
Indebetou 1898;
fördelningsläkaren Axel Ulrik Quennerstedt 1898-1900;
kaptenen vid Norra skånska infanteriregementet, sedermera majo
ren Johan Magnus Rikard Melander 1899, 1904-1908;
löjtnanten vid Skaraborgs regemente, sedermera överstelöjtnanten
Rolf Herman Söderberg 1899-1900, 1902;
löjtnanten vid Svea livgarde, sedermera envoyen Carl Einar Ture
af Wirsen 1899, 1910-1915;
underlöjtnanten vid Alvsborgs regemente, sedermera majoren Peter
Olof Carlander 1900;
löjtnanten vid Vaxholms grenadjärregemente, sedermera majoren
Hjalmar Falk 1902-1904;
kaptenen vid V:istgöta regemente Ernst Conrad Wester 19021905;
majoreQ Carl Emanuel Nygren 1904-1907;
löjtnantpn vid Kronobergs regemente, sedermera överstelöjtnanten
Carl Henrik Erik Magnus Henning Kreiiger 1905-1915, 19171919;
löjtnanten vid Västerbottens regemente, sedermera majoren Viktor
Axel Unander 1906-1909;
löjtnanten vid Värmlands regemente, sedermera överstelöjtnanten
Erik Johannes Zeeh 1909-1921;
kaptenen vid Livregementets grenadjärer, sedermera översten Carl
Adolf Forsberg 1910-1913;
löjtnanten vid Svea artilleriregemente, sedermera översten Carl
William (Willy) Kleen 1910-1913, 1917, 1919, 1921, 1922;
översten Oscar Thomas Erhard Byström 1913-1917;
löjtnanten vid Upplands artilleriregemente, sedermera majoren
Axel Torsten Lindfors 1915;
kaptenen vid Svea artilleriregemente, sedermera majo.ren Johan
Carl Stiernstedt 1917, 1918.
Dessutom anges kaptenen vid Gotlands artillerikår Erik Rudolf
Eneroth ha deltagit i utarbetandet av del 7 av Sveriges krig 18081809 men 't:idpunkten för hans tjänstgöring vid avdelningen har inte
kunnat utrönas.
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Projektet Sveriges krig 1808-1809
Med år 1884 hade avdelningen äntligen kommit fram till en kraft
samling på ett stort och mera omfattande projekt. Redan tidigare
tycks tankarna ha gått till att författa en historia om 1808-1809
års krig. De energiskt bedrivna arbetena att hopbringa handlingar
rörande detta krig till krigsarkivet pekade i viss mån hän mot denna
uppgift. I 1884 års årsberättelse, undertecknad av Björlin > heter det
helt kort: "Den L Oktober har afdelningen börjat sitt arbete med
författandet af historien om 1808 och 1809 årens krig mot Ryss
land och äro dermed sysselsatta> utom undertecknad, Löjtnanterne
Wijkander, Melander samt underlöjtnanterna Oxenstjerna och Ber
genzaun".
Det var i arbetsplanen för 1884 och mera detaljerat i en prome
moria den 7 april 1884 ställd till befälhavaren för generalstaben
översten Adam Viktor von Vegesack som Björlin första gången lade
fram sin plan. Han säger där, att Vegesack bestämt, att kriget mot
Ryssland 1808-1809 skulle utgöra krigshistoriska avdelningens första
större arbete. Ehuru det inte klart framgår av handlingarna, torde
man kunna utpeka Björlin som initiativtagaren till projektet. Han
hade två år tidigare publicerat ett bekant populärt arbete om finska
kriget 1808-09 och · hans arkivverksamhet hade särskilt varit in
riktad på att samla material om detta krig. I ovan nämnda prome
moria skisserade han en disposition i fem huvudavdelningar och be
räknade en tid av tio år för att färdigställa arbetet under förutsätt
ning av att viss personal ställdes till avdelningens förfogande.
Frågan har ställts, varför historiken över 1808-1809 års krig blev
krigshistoriska avdelningens första större arbetsuppgift. Som svar
kan endast uttryckas en förmodan, att generalstaben bedömde ett
studium av detta i tiden tämligen närliggande krig med dess då fort
farande aktuella strategiska och taktiska problematik som särskilt
ändamålsenligt för utbildningen av stabsofficerare. Förmodan ankny
ter till det tidigare citerade yttrandet av Björlin om nyttan för sta
ben av historiska forskningar om Sveriges krig, en synpunkt som
återkommer nedan i omnämnandet av Jockum Akermans recension
av del 3 av historieverket.
Det kan här vara värt att inskjuta, att i olika länder vid denna
tid generalstaber och motsvarande organisationer utförde liknande
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arbeten. I Preussen hade generalstabens krigshistoriska avdelning
tidigt behandlat befrielsekriget mot Napoleon. Under åren 18741881 publicerade samma avdelning "Der deutsch-französische Krieg
1870-71." På 1880-talet började man i Preussen arbetet på det
stora verket om Fredrik den stores krig, varav första delen utkom
1890. Osterrikiska krigsarkivets krigshistoriska avdelning publicerade
1877-1893 i 20 delar "Feldziige des Prinzen Eugen von Savoyen".
Källinsamlingen till det svenska historieverket var imponerande.
Till dess största förtjänster hör bredden och djupet i fråga om forsk
ningen. I krigsarkivet förvarades sedan gammalt rester av arkiv från
staber och förband, som deltagit i 1808-1809 års krig. Av betydelse
var vidare generaladjutantsexpeditionens arkiv från denna tid. En del
arkiv bärrörande från enskilda personer och belysande kriget fanns
likaledes sedan äldre tid i krigsarkivet. Det mesta av detta material
var inordnat i en på 1830-talet upplagd ämnesgrupperad manuskript
samling, som dock omsystematiserats i den katalog över generalsta
bens handskrifter och böcker som publicerades 1879. Här utgjorde
handlingarna avseende 1808-1809 års krig omkring 200 volymer.
Till dessa källbestånd bör läggas det 1878 till krigsarkivet från arme
förvaltningen överlämnade krigskollegiets arkiv, som bl a innehöll
ett stort antal räkenskapsvolymer berörande kriget och med ursprung
lig proveniens från kammarkollegiets arkiv. Generalstabsverket har i
flera avsnitt förstått att utnyttja räkenskapsmaterialets exakta vitt
nesbörd bl a om styrkeförhållanden. Leveranserna av de äldre rege
mentsarkiven började också dessa år. Av årsberättelsen 1885 fram
går att Pihlström var sysselsatt med att förteckna alla svenska och
finska regementshandlingar 1808-1809. Regementsarkiven är i vissa
delar flitigt citerade. Ett par för historieverket betydelsefulla arkiv
förvärv nämner Thulstrup i sin tidigare omtalade uppsats i Historisk
tidskrift 18 8 2. I utredningsförrådet på Skeppsholmen hade man 1880
funnit åtskilliga handlingar rörande norra finska armen 1808-1809.
I armeförvaltningen anträffades en av Döbeln på sin tid i krigskol
legiet deponerad träkista, innehållande handlingar rörande norra ar
men och norra och södra fördelningarna 1809.
Krigshistoriska avdelningen och krigsarkivet fick en särskild profil
genom den aktiva insamling av arkivhandlingar rörande 1808-1809'
års krig som gick hand i hand med forskningsarbetena för krigets
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Forskarsalen�iaet med generalstabens krigs �istoriska avdelning förenade krigsarkz-vet den 4 april 1898. (Genera sta ens us, irger jarls
torg JO.) Avdelningschefen och flera av avdelningens officerare saknas. En del av de p& fotografin förekommande personerna är offi
cerare, kommenderade till avdelningen för arbeten i krigsarkivet, eller forskare. J) f d kapten Leijer, 2) löjtnant ]. I. Dahl (I 17), 3)
kapten K. K. A. R. Lindbteck (Fort/.), 4) kapten C. M. H. Fallenius (Gst), 5) expeditionsvakten Björkman 6) underlöjtnant I. 0. D. Jn
debetou ( I JO), 7) krigsarkivarien kapten D. T. ]. Petrelli ( I 4), 8) löjtnant I. Hult (1 30), 9) underlöjtnant C. 0. af Sillen (K 4), 10)
ryttmästare K. R. G. Montgomery (K 2), 11) ryt�mästare C. G. Platten (K 6), 12) ryttmästare G. A. U. von Strussenfelt (K 1), 13) löjt
nant A. Zettersten (I 29), 14) fröken Haustedt. (Krigsarkivet)

historia. Denna insamling grep även in på statliga arkiv som föll
utom försvarets råmärken. Sålunda överlämnades handlingar från
riksarkivet och flera länsstyrelser. Det redan tidigare påbörjade upp
spårandet av privata arkiv fortsatte och ledde till många värdefulla
förvärv. 16
Det är givet, att forskningarna utsträcktes också till andra arkiv
och handskriftssamlingar. Excerpter och avskrifter är i regel bevarade
och finns dessutom ofta antecknade i krigsarkivets accessionskata
loger. I årsberättelserna 1885 och 1886 omtalas exempelvis att man
tagit avskrifter i Uppsala universitetsbibliotek och av privatägda
dokument. Några forskningar bör kanske särskilt uppmärksammas.
Redan i arbetsplanen för 1884 skisserade Björlin en resa till Finland
och Ryssland, som genomfördes samma år. Petrelli besökte 1896
finska statsarkivet och universitetsbiblioteket i Helsingfors, "huvud
stabens krigsarkiv" i S:t Petersburg och utrikesministeriets arkiv
i Moskva samt Rigsarkivet, krigsministeriets, generalstabens och ut
rikesministeriets arkiv och Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.
Från flera av dessa institutioner föreligger avskrifter. Detta gäller
också om norska riksarkivet, där Stedt forskade 1896 och 1897 och
Forsberg 1912, och "Trondhjems arkiver" d v s statsarkivet i Trond
heim. De viktigaste avskrifterna torde vara de som förvärvades ge
nom Petrellis försorg fdn de ryska arkiven, utom de ovan nämnda
också från marinministeriet i S:t Petersburg. För verket spelade
exempelvis de ryska operationsjournalerna och tillhörande handlingar
en viktig roll. Petrellis insatser härvidlag kan inte nog understrykas.
Som översättare användes vidare kaptenen vid Västmanlands rege
mente Karl Erik Peterson, som bl a var lärare i ryska vid krigshög
skolan, och den ovannämnde Hult.17
Huvudparten av källorna
originalen lika väl som avskrifterna
och excerpterna
ordnades på tidens obesvärade sätt utan hänsyn till
förvärvs- och proveniensförhållanden i en systematiskt upplagd
samling Krigshandlingar 1808-1809, som ännu förvaras tämligen
intakt i krigsarkivet. När det gäller originaldokumenten styckades
ofta gamla volymer och de olika delarna lades ut på olika enheter i
det nya systemet.
De egentliga ordningsarbetena avseende här ifrågavarande material
påbörjades 1881 men avbröts snart, sattes åter i gång 1892 men gick
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ganska långsamt. Först med år 1900 kom arbetet med att ordna och
förteckna samlingen i gång på allvar. Det sträckte sig över en ovanligt
lång tidsperiod och är redovisat i årsberättelserna 1900-1906,
1910-1913 och 1915. Främst sysselsatta med arbetet var Petrelli,
Zettersten, Dahl, Carlander, Zeeh och Kreuger. Samlingen Krigs
handlingar 1808-1809 omordnades varsamt 1937.
Generalstabsverkets hänvisningar är många gånger mycket ofull
ständiga och svåra att i dagens läge identifiera. Detta har framhållits
av flera historiker, t ex av Eirik Hornborg i det stora arbetet När
riket sprängdes (1955). Han menar att samlingen Krigshandlingar
inte synes innehålla allt vad man kunde hoppas finna i den. Hornborg
har i talrika fall försökt återfinna i generalstabsverket använda hand
lingar utan att lyckas. Däremot säger han sig ha funnit och använt
en del källor, som inte lämnat spår i verket. Till detta sista påpekande
kan fogas en anmärkning av Gunnar Samuelsson i hans gradualav
handling om lantvärnet att den stora samling av lantvärnshandlingar
1808-1809 som hopbragtes i krigsarkivet och där började ordnas
1892 endast i begränsad utsträckning kommit till användning i ge
neralstabsverket.
Genomgång av den in- och utländska tryckta litteraturen och upp
rättande av en bibliografi uppdrogs på ett tidigt stadium åt Torpadie
och Bergenzaun. Arbetet kompletterades sedermera av Petrelli. 1 8
Björlin räknade i sin promemoria 1884 om historieverket med att
det var ett nödvändigt led i forskningarna att besöka övergångarna
vid Abborfors och Elimä och stridsfälten, där gränsstriderna utkäm
pades. Vi finner också under arbetets gång exempel på flera studie
besök. Fallenius besökte hösten 1898 under tre veckor vissa slagfält
från Sandels operationer i Finland och Stenfelt året därpå under en
månad finska huvudbärens slagfält eftersommaren och hösten 1808.
Sundin besökte 1900 slagfälten i Abo-Björneborgs och Vasa län.
Mera kinkigt var att få tillstånd att studera norska krigsskådeplatser.
En underhandsframställning från Stedt blev avslagen men han lyc
kades ändå i sept 1898 komma till Lier .19
Det var ett långt steg från den av Björlin ursprungligen skisserade
planen till det stora slutgiltiga verket. Enligt den första planen skulle
verket innefatta endast kriget mot Ryssland och det beräknades inte
kräva så många band. Redan efter något år räknade man emellertid
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med att behandla kriget 1808-1809 i dess helhet. När andra delen
kommit ut 1895 ansåg dåvarande avdelningschefen Stedt i sin arbets
plan för påföljande år, att arbetet skulle komma att omfatta ännu
två a tre delar. Redan innan del 3 kom ut (1902) fann sig emellertid
Stedt nödsakad att ändra på sina beräkningar. I ett vördsamt förslag
till "ungefärlig plan" för det fortsatta utgivandet 1900 räknade han
med sammanlagt tolv delar.20 Med år 1909 hade beräkningarna
kommit att stanna vid nio band eller det omfång som skulle bli det
slutgiltiga.21 Arbetet drog självfallet ut på tiden långt över vad man
tänkt sig från början. Del 1 publicerades 1890 och den nionde och
sista delen 1922. Enligt Kleens memoarer hade generalstabschefen
Lars Tingsten satt en ära i att avsluta verket under sin chefstid, var
för den nionde delen fick skrivas på mycket kort tid före juni 1922.22
Arbetsmetodiken var den vanliga militära. Ofta beordrades ut
redningsarbeten, som sedan lades till grund för utarbetande av ma
nuskript genom annan befattningshavares försorg. 23
Av intresse för kännedom om planläggningens utveckling är en
promemoria angående del 8 av verket som 1915 enligt order i gene
ralstaben utarbetats av Bennedich, som då några år varit knuten till
avdelningen.24 Aktstycket är grundat på studier av källor och litte
ratur och är i viss utsträckning en kritik av tidigare volymer, särskilt
del 4, till vilken del 8 skulle anknytas. Typiskt för författaren var
kommentaren till Edens arbete om revolutionen 1809, vilket han
läst ehuru "endast för att lära känna modern svensk partipolitiks
önskningar och behof om färgläggning af sanningen om 1809 års
händelser". Med Bennedichs anknytning till historieverket fick detta
en mer personlig prägel än. tidigare. Hans promemoria rymmer
många värdefulla paralleller, bl a med stora nordiska krigets histo
ria. Det kan här inskjutas att Bennedich redan flera år tidigare börjat
syssla med förberedelserna till det verk som skulle bli hans magnum
opus, nämligen Karl XII på slagfältet.
En översikt skall h1ir ges av de olika delarnas huvudinnehåll med
syfte också att försöka - så långt det låter sig göra - fastställa
medarbetare i och författare av de skilda avsnitten. I betydande
omfattning föreligger utredningar och i någon mån manuskript be
varade, framförallt i samlingen Krigshandlingar 1808-1809 vol.
320-409. 25 För en textexeget finns här ett rikt material. I före192

liggande framställning har någon analys av tillkomsten av de olika
partierna i verket inte företagits. Däremot har uppgifter hämtats ur
årsberättelserna, som dock ofta är mycket sparsamma på notiser,
och ur en sammanställning av författarskapsfrågorna som gjordes då
verket var färdigställt. 26 I ett bevarat "normalexemplar" av det fär
diga historieverket har anträffats några strödda blyertsanteckningar
med f örfattarnamn. Avdelningscheferna har i regel gjort den sista
stilistiska avslipningen av varje volym.
Redan från början fäste man vid avdelningen stor vikt vid att få
de sjömilitära partierna av verket utarbetade av en sakkunnig sjö
officer. Som redan antytts föll valet härvid på Herman G W Wrang
el (bror till den också vid avdelningen flitigt verksamme Gustaf
Wrangel; en tredje broder var den kände professor Ewert Wrangel i
Lund), som från 1885 i många år var knuten till avdelningen och
intensivt forskade i de sjömilitära arkiven i Stockholm och Karlskro
na.27 Björlin tog initiativet till att utverka hjälp från generalstabens
topografiska avdelning med ritandet av verkets kartbilagor.28
Del 1, som utgavs 1890, innehåller två huvudavdelningar: Inled•
ning och Sveriges försvarskraft. Inledningen behandlar det diploma
tiska förspelet och hör till verkets svagare partier. Den kritiseras av
en recensent som Stavenow och det är uppenbart, att just denna
redogörelse inte lämpade sig för de militära skribenterna. Bland dem
som haft med tillkomsten av avsnittet att göra kan nämnas Wijkan
der, som i riksarkivet excerperade Stedingks och Björnstjemas papper
1793-1808, och Björlin, som samlade .excerpter i danska utrikes
ministeriets arkiv avseende år 1807. Vidare medverkade Oxenstierna,
som enligt årsberättelsen 1886 "i hemmet utarbetat en öfversigt öfver
vigtigare diplomatiska aktstycken rörande fredsbrottet med Ryssland
Björlins]
år 1808, af hvilka han sedermera under undertecknads [
ledning gjort en kortare sammanfattning". Andra partier i inled
ningen författade Emil Melander. Avsnittet om Sveriges försvars
kraft, behandlande hären, det fasta försvaret och flottorna förtjänar
ett gott betyg. Melander torde (delvis med biträde av Torpadie och
G. Wrangel) ha författat redogörelsen för armeväsendet och det fasta
försvaret och Herman Wrangel redovisningen av flottorna.
· Om avsQitten i band 2, som kom ut 1&95, kan följande nämnas.
Kapitlet om Danmårks här och flotta grundades på utredningar av
14
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Emil Melander och Gustaf Wrangel och koncept av Oxenstierna,
Petrelli och Bergenzaun. Rysslands här och flotta utreddes av Gustaf
Wrangel och Åkerman, planer till Finlands försvar av Bergenzaun,
Krigsförberedelser i Ryssland och Finland hade utretts av Oxen
stierna, Fallenius och Melander och Bergenzaun stod för manuskriptet.
I fråga om krigshändelserna i Finland till slutet av april 1808 förelåg
utredningar av Bergenzaun och Oxenstierna och manuskript av den
förstnämnde och Fallenius. Avsnittet om Fästningarna hade Stedt,
Oxenstierna och Fallenius till författare. Ett tillägg till del 2 trycktes
1901. Det innehöll bl a av Fallenius 1896 författade kapitel om Tak
tiska förhållanden under vinterfälttåget och om Utrustning och under
håll under samma fälttåg. Quennerstedt författade avsnittet om Sjuk
vård. I tilläggshäftet tycks vidare Petrelli ha medverkat och ma
nuskriptet granskades av Melander.
Del 3 kom ut 1902 under Melanders avdelningschefstid. Ett inle
dande avsnitt om de inre förhållandena är författat av Melander. Det
stora kapitlet om Vår- och sommarfältdget i nordligaste Finland till
mitten av juli 1808 är ett omfattande bolagsarbete. Ut�edningar före
ligger bl a av Hasselrot, Sundin och Hult, koncept av Sundin, He
gardt och E C Wester. För vissa delar saknas uppgifter. Slutmanu
skriptet till det stora kapitlet uppges ha Melander till författare. Aven
Fallenius torde ha medverkat.
Om del 4 (utkommen 1905) vet man med säkerhet endast att
Söderhielm författat ett koncept till en utredning om "Den tilläm
nade dansk-franska övergången till Skåne" och Wachtmeister en ut
redning av "Södra armen 10/2-30/6 1808". Rabe och Akerman torde
ha gjort vissa förberedande arbeten. Vid utarbetandet av bilagorna
medverkade R Melander och E C Wester.
Bättre underrättade är vi om författarna till flertalet av avsnitten
i den 1910 utkomna del 5. Nygren har författat kapitel I och Aker
man kapitlen II och III av avsnittet om Södra krigsskådeplatsen,
händelserna under juli-oktober. Inom det största avsnittet, nämligen
Väma huvudkrigsskådeplatsen har i fråga om krigsläge och fälttågs
planer efter striden vid Lappo det· andra kapitlet om Buxhövdens
uppfattning av krigsläget mm författats av E C Wester. Kapitlet
om händelserna efter striden vid Lappo till den 21 augusti hade till
författare bl a Kreiig€r, Sundin och Hult. Av kapitlet om över194

sikten av krigsläget vid fälttågets vändpunkt den 21 augusti anges
Kreliger, Nygren och R Melander som författare till avsnittet om
läget till sjöss. I avsnittet om händelserna under tiden 21 augusti10 september medarbetade bl a Kreliger, Ringertz, Stenfelt och
Westerlund. I de återstående avsnitten i bandet var Unander en flitig
författare. Vid slutredigeringen skall Zeeh ha deltagit.
Del 6 utkom 1915 och behandlade kriget i Norge 1808. Här är ett
stort antal av avdelningens tidigare medarbetare representerade
som författare: Gustaf Wrangel, Stedt, Söderhielm, Zettersten, Lin
dencrona, Planting-Gyllenbåga, Quennerstedt, E Melander, Söder
berg. Koncept finns av Stedt, Söderhielm och Hult. Zeeh skall ha
deltagit i utarbetandet av det slutliga manuskriptet. Det är uppenbart
att forskningarna för denna del låg långt bak i tiden i förhållande
till tryckningsåret.
Den 1919 publicerade del 7 behandlade kriget vid västra gränsen
juli 1808-mars 1809 och i Skåne 1808-mars 1809. Volymen hade
till medarbetare bl a Forsberg, Falk, Lindfors, Wachtmeister, Wir
sen, Byström, _Bennedich, Kleen, Mellquist, Eneroth, Söderhielm, Gus
taf Wrangel, Zettersten, Hult och Zeeh, sålunda ett bolagsarbete med
ovanligt många deltagare. En recensent berömmer denna del för att
vara mera lättläst än de föregående och för att den "för ovanlighe
tens skull" innehöll även en del reflexioner och kritiska omdömen.29
Del 8 utkom 1921. Det första avsnittet, Åtgärder till svenska ost
kustens försvar 1808, utgjorde en av Nordström verkställd omarbet
ning av ett koncept av Byström. Andra kapitlet Händelserna till sjöss
intill slutet av 1808 var i sin helhet utarbetat av Herman Wrangel.
Tredje avsnittet, Åtgärder för försvaret av Åland under senare delen
av år 1808 och början av år 1809, hade till en del tillkommit på sam
ma sätt som det första avsnittet. Även Nygren torde här lämnat
underlag. Fjärde kapitlet, Förhållandena i Sverige efter konungens
återkomst från Åland intill revolutionen, var grundat på vissa för
arbeten och ett koncept om Inre förhållanden av Stiernstedt. Det
femte och sista avsnittet, Ryssarnas operationer mot det egentliga
Sverige vintern 1808-1809, var till en del grundat på en utredning
av Byström och överarbetning av Nordström. Partier har okända
författare. Zeeh skall ha deltagit i det slutliga manuskriptets färdig
ställande.
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Sista delen, band 9, utgavs 1922 och behandlade tiden efter revo
lutionen 1809. Den anges vara utarbetad av Kleen, vilket bekräftas
i dennes memoarer.30
Det kan utöver vad ovan meddelats nämnas att krigshistoriska
avdelningen i vad avser avsnitten om norska armen och dess mobil
sering kunde utnyttja hjälp av norske kaptenen Carl Oscar Munthe.31
Stort värde har de bilagor och kartor som åtföljer de olika banden,
ofta publicerade i särskilda volymer. Flera av bilagorna är grundliga
sammanställningar, vilka fortfarande har betydelse för forskningen
om 1808-1809 års krig. Man finner här ofta upplysningar av ganska
oväntat slag. Aktstycken av särskilt värde föreligger i tryck bland
bilagorna. Här finns vidare styrkeuppgifter, spisordningar, besätt
ningslistor, bestyckningsplaner, förlustsiffror, namnförteckningar över
dödade, sårade och fångna officerare och över personal som utmärkt
sig, order, rapporter och instruktioner m m.
Sveriges krig 1808-1809 var författat av militärer; enda undan
taget var de partier om sjukvården som hade läkare till upphovsmän.
Dei:. tycks vid planläggningen och utarbetandet av de tidigare delarna
ha varit en påfallande liten kontakt mellan författarna och histori
kerna av facket. Under den rnnga tillkomstperioden reviderades den
historiska uppfattningen av Gustaf IV Adolf och hans tid radikalt
framför allt genom Sam Clasons forskarverksamhet men resultaten
härav kom först de senare delarna till godo. Härvidlag synes Benne
dich ha spelat stor roll.
Flera av medarbetarna i verket var durkdrivna krigshistoriker och
miltärskribenter. Här kan upprepas namn som Björlin, Stedt, Emil
Melander, Herman Wrangel, Quennerstedt, Bennedich. Kleen tycks
ha utfört en riktig bragd med sitt rekordsnabba färdigställande av
sista delen. Flera av medarbetarna återfinns på andra håll som för
fattare i fråga om krigshistoriska arbeten från Gustaf IV Adolfs tid,
t ex Björlin, Petrelli och Quennerstedt. Av intresse är emellertid
också att konstatera att åtskilliga av medarbetarna i Sveriges krig
1808-1809 helt eller nästan helt saknas bland författarnamnen i våra
historiska bibliografier, t ex Gustaf Wrangel, Claes Emil Sundin,
Eric Oxenstierna, Constantin Fallenius och Pehr Hasselrot. Det kan
därför vara av värde att i. för.eli ggande framställning deras namn
blivit konserverade som krigshistoriska skribenter.
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Det är givet, att ett krigshistoriskt arbete av denna art livligt upp
märksammades i den militära och historiska fackpressen både inom
och utom landet. Verket har också flitigt utnyttjats av forskningen.
Något bör här sägas om arbetets mottagande, som f ö genomgående
var i hög grad positivt. I Finland gav del 2 upphov till en animerad
debatt i Finsk militär tidskrift 1895-1897, som bl a rörde planerna
för Finlands försvar och frågan om Cronstedts skuld vid Sveaborgs
fall. Samma del behandlades anonymt i Krigsvetenskapsakademiens
tidskrift 1895-1897 av Petrelli, som avviker något från general
stabsverkets hårda bedömning av Cronstedts roll. I en stort upplagd
artikel i Historisk tidskrift 1896 gav arkivmannen och krigshisto
rikern Agathon Hammarskjöld mycket erkännande åt de båda utkom
na delarna, som betecknades som "det mest betydande krigshistoriska
specialverk som i Sverige sett dagen". Recensenten ansluter sig i det
stora hela till den i generalstabsverket framlagda uppfattningen om
Sveaborgs fall.
Den finländske historikern M G Schybergson recenserade i Finsk
tidskrift 1896 de båda då utkomna delarna av "den klara och anslåen
de, på synnerligt grundlig och omfattande forskning stödda fram
ställningen". Han betonar upprepade gånger nya synpunkter i gene
ralstabsverket i förhållande till äldre framställningar. Särskilt beröm
mer han den detaljerade framställningen av Sveaborgs belägring och
fall. I en recension av del 3 i samma tidskrift 1903 är Schybergson
kritisk mot verkets framställning .av de inre politiska förhållandena
i Finland under 1700-talet och framåt men mycket erkännsam mot de
krigshistoriska partierna. Av intresse är en recension av del 3 i Krigs
vetenskapsakademiens tidskrift 1903 av Jockum Åkerman, därför
att den trycker på den aktuella betydelsen för vårt försvars före
trädare av ett studium av kriget 1808-1809.
Harald Hjärne gav i en understreckare i Svenska Dagbladet 1902
(omtryckt i Östanifrån, 1905, s. 91 ff.) ampla lovord åt det arbete
som utförts av generalstabens krigshistoriska avdelning. Anledningen
var närmast del 3 av Sveriges krig 1808-1809 men artikeln var en
dast i mindre utsträckning att fatta som en recension utan snarast
som en politisk essay, som f ö skarpt bemöttes från finländskt håll.
En från historisk synpunkt tungt vägande recension publicerade
Ludvig Stavenow i Historisk tidskrift 1905. Den behandlar främst
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delarna 3 och 4. Han är i vissa avseenden mycket positiv. General
stabens verk har "i viss mening gjort epok i vårt lands krigshistoriska
litteratur." Recensenten understryker arkivforskningens noggrannhet
och fullständighet och betonar värdet av de uppgifter som ryms i bi
lagorna. Kartmaterialet får en särskild eloge. Samtidigt som Stavenow
ger sitt erkännande åt den militära sakkunskap som präglar verket
kan han dock inte underlåta att peka på brister föranledda av för
fattarnas avsaknad av historisk fackutbildning. Detaljerna får ofta
fördunkla sammanhanget och försvårar översikten. Recensenten an
märker också på dispositionen av verket, som alltför mycket upplösts
i en följd av monografier över speciella fälttåg och från varandra
isolerade krigsföretag på bekostnad av sammanhanget i Sveriges strid
för sitt bestånd mot mäktiga grannar.
Av stort intresse är Eirik Hornborgs recension av del 5 i Finsk
tidskrift 1911 under den talande rubriken "Det sista ordet om 18081809 års krig." Hornborg återkommer i sitt arbete När riket spräng
des (19 55) till generalstabsverket som enligt hans mening visserligen
genom sitt stora omfång inte kunde bli populärt men genom sin ve
derhäftighet erbjöd en solid grund för fortsatta studier av kriget.
Några kritiska synpunkter hos Hornborg kan vara värda beaktande.
Han menar, att verket alltför litet behandlat krigets psykologiska sida.
Han betraktar det vidare som en lucka, att arbetet inte redogör för
truppernas nyrekrytering under fälttåget. Hornborg vill inte heller
alltid godta siffrorna för stridsförluster.
Av stort intresse är den eminente kännaren av tiden Sam Clasons
recension av verkets sjätte del, om kriget i Norge 1808, i Svenska
Dagbladet 29 aug. 1915. Han sparar inte på beröm och talar bl a om
"den klara och koncisa form som utmärker svenskt militärskriftstäl
leri i våra dagar". Clason framhåller bla värdet av den noggranna
framställningen av de militärtopografiska förhållandena.
En författare som Gunnar Samuelsson i Lantvärnet 1808-1809
(1944) hämtar viktigt stoff i generalstabsverket men påpekar, att där
ej tillräckligt utnyttjats det s k Lantvärnsarkivet i krigsarkivet (s. 6).
Han menar också att verket inte med erforderlig kritik utnytt
jat källorna för redogörelsen för användningen och placeringen av
vissa lantvärnsförband (s. 167). I Sten Carlssons samma år utkom
na grundliga doktorsavhandling Gustaf IV Adolfs fall hämtas lika198

ledes åtskilliga faktiska upplysningar ur Sveriges krig 1808-1809 och
några gånger korrigeras där lämnade uppgifter. Sture M Waller cite
rar i sitt lärda arbete om Georg Carl von Döbeln (1947) flitigt gene
ralstabsverket. Här och var anmärker författaren på någon detalj men
huvudintrycket är att han anser arbetet för vederhäftigt och pålitligt.
Generalstabens stora arbete om Sveriges krig 1808-1809 har sin
givna betydelse i vår historiografi. Ingen som sysslar med de där
behandlade historiska sammanhangen kan gå förbi verket. Brister i
historisk skolning hos många av författarna uppvägs av förtjänster
i fd.ga om kännedomen om befintligt källmaterial och en framstående
insikt i strategiska och taktiska förhållanden, Med massiv detalj
rikedom skildras de militära operationerna. De politiska och diplo
matiska sammanhangen har d:iremot blivit mera styvmoderligt och
ibland inte så väl behandlade. Karaktäristisk för verkets knapphet
i sådana hänseenden är den mycket kortfattade behandlingen av
Gustaf IV Adolfs degradering av gardesregementena. Kritiken av
verkets disposition, antydd i det föregående, måste anses berättigad.
Det är inte lätt att orientera sig i de olika delarna och vissa partier
präglas av en plottrighet som skymmer blicken för sammanhangen.
Man saknar person- och ortsregister.
Till arbetets mest förtjänstfulla partier hör den i del 1 lämnade
översikten av Sveriges försvarskraft, som fortfarande kan tjäna som
ett militärhistoriskt kompendium väl värt att studera som ett själv
ständigt arbete. Även översikterna av Danmarks och Rysslands här
och flotta i band 2 har bestående värde. Väl förtjänta av .ett studium
även i våra dagar är de i samma band ingående partierna om utrust
ning, underhåll och sjukvård.
Utredningar om inskriptioner på fanor och standar
I det föregående har skymtat 1845' års fankommitte och dess för
slag om åtgärder för att främja krigshistorisk forskning. Frågan om
inskriptioner av segernamn på truppförbandens fanor och standar
fortsatte att vara aktuell även sedan nämnda kommitte avgett sitt
betänkande. För flera förbands vidkommande rådde ovisshet om
deras deltagande i olika fältslag. Den nyinrättade krigshistoriska
avdelningen fick snart på sin lott undersökningar av här antytt slag.
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Från 1882 finns sålunda en utförlig utredning om "Liitzen" på våra
fanor, från 1884 om Värmlands fältjägarregementes deltagande i sla
get vid Leipzig 1813 och 1886 och 1887 en undersökning av seger
namnen på Kronobergs regementes fana. Det var sistnämnda spörsmål
som gav generalstabschefen anledning att hos Kungl. Maj:t föreslå
en systematisk granskning av inskriptionerna på förbandens fanor och
. standar; Genom generalorder den 9 november 1887 fick generalstabs
chefen i uppdrag att verkställa nämnda granskning och inkomma med
förslag till ändringar eller tillägg i befintliga inskriptioner. Med an
ledning härav beordrades Torpadie s å att biträda Björlin vid krigs
historiska avdelningen med forskningar om faninskrifter. Han fort
satte härmed under 1888. Detta år tillsattes en särskild gransknings
kommitte att pröva de utarbetade förslagen. I denna kommitte blev
Björlin sekreterare. På grundval av de forskningar som utförts i krigs
historiska avdelningen avgav kommitten 1892 ett tryckt och ofta
citerat betänkande med förslag till ändringar i och tillägg till de på
armens fanor och standar befintliga inskriptionerna. 32
Aven efter det att kommitten avgett sitt betänkande fick avdel
ningen i uppdrag att utreda faninskriptioner, så 1897 beträffande
Västgöta regemente och 1899 beträffande Andra livgrenadjärrege
mentet. I båda dessa fall gällde det frågan om anbringandet av seger
namnet Helsingborg 1710 på fanorna och utförliga undersökningar,
bl a i Rigsarkivet i Köpenhamn och av själva slagfältet utfördes av
Petrelli.33 Slutligen kan nämnas en utredning 1909 om vissa rege
mentens fanor.
Diverse utredningar
Det är naturligt, att krigshistoriska avdelningen som traditions
vårdare inom armen kom att åläggas diverse utredningsarbeten ut
över de hittills redovisade. Några exempel skall anföras.
Avdelningen utredde 18 8 3 frågan om förment rättighet för Små
lands husarregemente att rekrytera genom skvadronscheferna mellan
generalmönstringarna. År 1892 presterades en utförlig undersökning
om Drottningens livregemente till fot och von Engelbrechtenska
regementet och 1899 en utredning om svenska trupper i Pommern
17 5 8. På anhållan av preussiska generalstabens krigshistoriska avdel200

ning lämnades 1900 en redogörelse för svenska hären vid sjuåriga
krigets utbrott.
Mot den här behandlade periodens slut påbörjades arbetena på
stora nordiska krigets historia och även på en detaljerad framställ
ning av fälttåget i Norge 1814.
Från åren 1899, 1900 och 190 5 finns bevarade utredningar om
förmenta från Fredrikstens fästning 1814 av svenskarna bortförda
trofeer.34 Genom Petrellis stora intresse för vår trofevård drogs även
frågor som sammanhängde härmed in i avdelningens arbete. De har
emellertid inte behandlats här.

Stimulans till regementshistorisk och annan militärhistorisk forskning
Före organisationen av krigshistoriska avdelningen och omdaningen
av krigsarkivet på 1870-talet hade regementshistoriker endast i be
gränsad omfattning sett dagen. P Sundstrands m fl:s historik över
Södermanlands regemente (1786-1794) och C P Ströms Utkast till
Helsinglands och Helsinge Kongl. regementes krigshistoria (1828)
tillhörde undantagen. Fredenbergs forskningar om Västmanlands
regementes historia har tidigare omtalats. En lekmannaforskare som
L G A Tidander hade redan börjat sitt flitiga regements- och mili
tärhistoriska författarskap, som skulle sträcka sig genom årtionden
och väl från avdelningens sida betraktades med en viss överlägsen
het.35 Genom leveranserna av regementsarkiven till krigsarkivet och
de successiva ordningsarbetena där blev möjligheterna bättre för forsk
ningen i regementenas historia. På samma sätt som man utan hänsyn
till proveniensförhållandena lade upp samlingar av krigshandlingar
bildade man regementsarkiv, som bestod inte bara av förbandens
handlingar utan även av rullor, räkenskaper m m med ursprung
från krigskollegium och andra myndigheter. Avdelningen själv ägnade
sig programmatiskt ej åt regementshistoriska studier. Däremot upp
muntrades sådana på olika sätt. I betydande omfattning kom office
rare, som kommenderades till krigsarkivet för att ordna och förteckna
regementsarkiven, att också producera sig på området. Andra förfat
tare uppmuntrades eller gynnades på olika sätt av avdelningen och
krigsarkivet. Bland mera kända regements- och militärhistoriska
arbeten som under perioden såg dagen kan följande nämnas.
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Otto Bergströms 1882 publicerade Bidrag till Kongl. Uplands re
gementes historia har här redan omtalats. Björlin rekommenderade
1888 inlösen för statens räkning av ett antal exemplar av Otto Man
nerfelts arbete om Kongl. Elfsborgs regemente 1680-1815 (1887),
Mindre sammanhang torde ha förefunnits mellan avdelningen och ut
givningen av de båda arbetena om Svea artilleriregemente 17941894 (1898) och den 1900 påbörjade viktiga Kungl. Fortifikationens
historia. Stedt rekommenderade 1899 ett anslag till Wilhelm Ridder
stad för hans året förut utgivna arbete Tvenne härledningskedjor.
Bidrag till Kongl. Svea Lifgardes historia. Det följdes 1903 av samme
författares "Gula Gardet" 1526-1903. Åren 1897 och 1898 hade
C G Platen varit kommenderad till krigsarkivet. Han började 1901
publicera det stora verket Kongl. Skånska dragonregementets historia.
Emil Melander yttrade sig 1902 om Planting-Gyllenbågas arbeten
Trodhjems rytteriregemente. Lålands och Falsters prestdragoner och
Norske krigare under svenska fanor och om Otto Bergströms Vad
stena krigsmanshus. Både Planting-Gyllenbåga och Bergström hade
varit kommenderade till avdelningen.
Ett stort arbete var det 1902-1938 utgivna Kungl. Dalregemen
tets historia. Två av dess författare, Pihlström och Westerlund, hade
tillhört avdelningen. Sergel yttrade sig 1904 berömmande om Nor
densvans Värmlands regementes historia och generalstabschefen till
styrkte 1906 inlösen för statens räkning av vissa exemplar av Ötto
Bergströms utgåva av armens rulla 1684. G. Bergenstråhles arbete
Historiska anteckningar om Kungl. Göta lifgarde (1907) tillkom
bl a på grundval av forskningar i krigsarkivet och med hjälp av dit
kommenderade officerare. A Noreen, som 1911 publicerade Anteck
ningar · om Kungl. Hallands regemente (fd Västgöta Dals) åren
1625-1910, hade 1899-1901 varit kommenderad till avdelningen.
Ett berömmande yttrande avgavs därifrån 1913 över Stilles och
Cederströms skrift om Striden vid Bornhöft 1813. Den tidigare om
talade Ivar Hult publicerade 1913 och 1914 del 1 och 2 av Små
lands ryttare 1543-1709. Mindre sammanhang med avdelningen och
krigsarkivet hade Braunerhjelms arbete om Kungl. Lifregementets
till häst historia, som började utkomma 1912, och K K:son Leijon
hufvuds Kungl. Södermanlands regementes historia 1543-1915, var
av första delen publicerades 1914.
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Även civila forskare, som sysslade med krigshistoria, uppmuntra
des av avdelningen. Som exempel kan nämnas docenten Nils Wimar
son, som studerade Sveriges krig 1675-1679 och fick ett vackert
intyg av Stedt. 36 Det är självfallet att avdelningen rådfrågades av
krigshistoriker som Arthur Stille och August Quennerstedt. Är 1906
tillstyrkte generalstabschefen understöd till fil. dr I Levin Carlbom
för tryckning av arbetet "Tre dagars slaget vid Warschau".
4. SLUTORD
Ett försök att sammanfatta krigshistoriska avdelningens arbetsbi
satser under de första decennierna utfaller på det hela taget positivt.
I den långa räckan av volymer Sveriges krig 1808-1809 har vi en im
ponerande prestation, som vittnar om djupgående forskningar och lit
terär produktivitet. Också på andra områden hade avdelningen häv
dat sig genom sakkunskap och stimulans till den militärhistoriska
forskningen inom och utom landet. Av stor vikt är slutligen att
konstatera, att tjänstgöring vid avdelningen uppenbarligen betrakta
des som en god stabsmerit.
Noter
1 För detta och det närmast följande se 1930 års Arkivsakkunnigas betänkande
rörande krigsarkivets omorganisation (stencil, 1933).
2 C G Styffe: Om svenska statsarkivema, Svensk tidskrift 1874, s 329.
3 Topografiska khens koncept 1851, KrA. Där intet annat anges i fortsättningen
är KrA förvaringsplatsen.
•l Kdgskoll:s kansli. Kungl brev.
5 Den viktigaste källan för avdelningens historia är ärsberättelserna fr o m 1874
(1874-1878 i Generalstabens chefsexpeditions arkiv, därefter bland krigsarkivets
koncept). Uppgifter hämtade ur årsberättelserna har inte ansetts behöva verifieras
genom noter varje gång.
6 Avskrifterna förvaras i Stora nordiska kriget, avd 16 vol 1-15.
7 E Björk, Militärsällskapet i Stockholm 1852-1952, s 75, 204.
8 Bergströms brev i Björlins arkiv.
9 Jfr KrA:s koncept 1902 nr 34.
10 L Rosell, Forskare och forskning i krigsarkivet 1882-1889. Uppsatser i krigs•
arkivet 1 963 tillägnade Bertil Broome (otryckt).
11 Bland F. Handlingar ordnade efter ämne 1909-1932 i krigshistoriska av
delningens arkiv.
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Jfr L Tingsten, Hågkomster, s 63.
Tf avdelningschef var Alfred Henrik de Mani april-sept 1904.
14 Ringertz hade redan 1888-1890 som underlöjtnant tjänstgjort i krigsarkivet.
15 Biografiska uppgifter om flertalet av de nämnda officerarna i Generalstaben
1873--1923. Av officerare som tjänstgjort efter 1917 upptas här endast de som
sysslade med projektet Sveriges krig 1808-1809,
16 Jfr B Broome, Krigsarkivet och de privata arkiven. Personhistorisk tidskrift,
56, 1958.
17 Ang arbetet med att översätta ryska källor se t ex KrA:s koncept 1897 nr 62,
1898 nr 6, 1909 nr 18.
18 Jfr KrA: s koncept 1895 nr 7.
19 KrA:s koncept 1898 nr 131.
2 KrA :s koncept 1900 nr 9.
21 Ibid 1909 nr 71 och 72.
22 Ur skuggan av min dal (1954), s 61.
23 Om besvärligheter med "bolagsarbete" av detta slag se t ex Stedts brev till
G Wrangel 7/12 1895. KrA:s koncept 1895 nr 26.
24 Krigshandllngar 1808-1809 vol 398.
25 Vissa utredningar och manuskript förvaras
i Sveaborgs fästnings arkiv.
26 Krigshistoriska avdelningens ämbetsarkiv.
27 Jfr KrA:s koncept 1884 nr 29 och 1885 nr 3½
.
2s J fr bl a ibid 1886 nr 2.
29 Nya Dagligt Allehanda 8/2 1920. Recensent var Otto Bergström. Jfr Svensk
militär tidskrift 1920 nr 3 (recension av densamme).
30 Ur skuggan av min dal (1954), s 61.
31 Jfr KrA: s koncept 1897 nr 27.
32 I sammanhanget kan nämnas, att Petrelli 1890 studerade en samling svenska
trofeer i Köpenhamn och två lir senare publicerade ett till Björlin dedicerat arbete
Anteckningar om svenska och finska fanor och standar under konungarna Karl X
Gustaf och Karl XI intill 1686. Arbetet åtnjöt statsunderstöd.
33 Det kan nämnas att redan i avdelningens årsberättelser 1891 och 1892 redo
visas ett påbörjat "grundläggande arbete" om Stenbocks fälttåg i Skåne 1710.
34 Krigshistoriska avdelningen, F.
35 Jfr chefen för generalstaben, koncept 18 .75 nr 118; KrA: s koncept 1884 nr 19
och 22.
36 KrA:s koncept 1899 nr 3.
13
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Summary
The General Staff was organized in 1873, that is to say just 100 years ago. In
connection with the General Staff, a section for rnilitary history was founded
which was the predecessor of the Military Hisrorical Section of the Royal Arrned
Forces Staff College. Until 1937 the War Archives belonged to the Military Histo
rical Section.
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The Military Historical Section began in 1882 with the publication of a history
of Sweden's war in 1808--1809. Eventually this came to inc!ude no fewer than nine
parts (many of which were divided up into half volumes). The last volume was
published in 1922. This immense work was based on thorough research in a !arge
mass of domestic and foreign archival material. The research was conducted by
General Staff officers and by officers assigned to the Military Historkal Section from
Army units and from the Navy. Some of the participants in this team effort were
experienced military historians earlier known as authors in the field. This was, for
example, the case with the heads of the Military Historical Section, Johan Gustaf
Björlin and Emil Melander, with the younger General Staff officers Carl Bennedich
and Willy Kleen and with Navy officer Herman Wrangel. Other participants,
however, have hardly made themselves known as military historians in any other
context, but they made important contributions to this work. As an historical product,
this work was well received by professional historians in Sweden and Finland.
The General Staff's great work on Sweden's war in 1808-1809 has come to occupy
a position of precedence in our historical literature and has often been cited by
later authors in the field.
The Military Historical Section also engaged in historical investigations of other
types, such as studies of inscriptions on bannets and standards. The Section was
of great importance in stimulating regimental histories and other research in military
history, induding that carried out br civilian researchers.
Service with the Military Historical Section was long considered a good merit for
General Staff officers.
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CHEFER FÖR MILITÄRHISTORISKA AVDELNINGEN OCH DESS FÖREGÅNGARE
Generalstabens krigshistoriska avdelning (1873-1937)

Kapten

1878-1881 30/9 -23/8
1881-1882 25/8 -31/3
1882-1895 1/10-29/7

Kleen, Johan Gustaf
Major
Thulstrup, Carl Ludvig Henning.
Major
Tf avdelningsKapten, major, överstelöjt. Björlin, Johan Gustaf
chef t. 1/12 1888
Stedt, Nils Gustaf
Major
Melander, Emil
Tf avdelningsÖverstelöjt.
chef fro m
8/5 1903
Sergel, Carl Johan Birger
Major
de Mare, Alfred Henrik
Tf avdelningsMajor
chef
Sergel, Carl Johan Birger
Överstelöjt.
Sundin, Claes Emil
Överstelöjt., överste
Hedengren, Gabriel
Major
Eriksson, Erik Conrad
Överstelöjt.
Sjögren, Carl August Pontus
Överste
Axelsson
Torpadie, Rumers Carl Hjalmar
Överste
Befälhavare för
Hult, Gustaf Carl Wilhelm
Major
avdelningen till
30/8 1918
Lyström, Axel Israel
Överste
Major, överstelöjt., överste Bennedich, Carl
Befälhavare för
Jung, Helge Victor
Major
avdelningen 22/5
1928-18/5 1929
Major, överstelöjt., överste Petri, Gustaf Vilhelm

1895-1900 22/8 - 1/6
1900-1903 17/9 -12/10
1903-1904 13/10-21/4
22/4 -30/9
19041904-1905
1905-1909
1909-1913
1913-1915
1915-1917

1/10- 1/5
2/5 -30/4
30/10- 2/9
12/9 - 5/11
6/11-16/11

1917-1918 17/11-11/2
1918-1919 12/2 -31/12

.....
N

\.,.;

I egenskap av
äldste officer
befälhavare för
avdelningen

1874-1878 1/10-29/9

1920-1922 1/1 -13/6
1922-1929 14/6 -18/5
1929-1933 19/5 -30/6
1933-1937 1/7 -30/6

Rappe, Axel Emil

Marinstabens sjöhistoriska avdelning (1931-1937)
(Föregicks av en 1929 inom marinstaben inrättad sjökrigshistorisk
detalj direkt underställd chefen för marinstaben)

1931-1936

1/7 -30/9

1936-1937 1/10-30/6

Konteramiral

Unger, Gunnar

Kommendörkapten

Hafström, Georg August

Ledare för sjö
historiska forsk
ningsarbeten

Försvarsstabens krigshistoriska avdelning (1937-1962)
1937-1941 1/7 -30/6 Major, överstelöjt.
Norman, Erik Olof Atle
1941-1950 1/7 -30/9 Överste
Ribbing, Olof
1950-1962 1/10-30/6 Överstelöjt.
Furtenbach, Börje Gustaf Ludvig
Militärhistoriska avdelningen vid
19.62-1966 1/7 -30/9 Överste
1966-1968 1/10-30/9 Överstelöjt.
1968-1970 1/10-30/9 Överstelöjt.
19701/10Överstelöjt.

Militärhögskolan (1962)
Furtenbach, Börje Gustaf Ludvig
Palmstierna, Nils Gottfrid Kule
Åhsfund, Bengt Axel August
Stjernfelt, Henning Bertil

Lokaler för Militärhistoriska avdelningen och dess föregångare:
1878-1905 i Generalstabens hus, Birger Jarls torg 10 samt i Riksarkivet, Arkivgatan 2 och i Kungliga slottet, 1905-1908
dessutom i f d riksdagshuset
1908-1919 i Arvfurstens f d palats
1919-1923 i Kronprinsens f d stall vid Tegelbacken
1923-1937 i provisoriska utrymmen dels i Försvarsdepartementets byggnad, Storkyrkobrinken 7, dels i Vetenskapsakademiens
f d hus
1937-1939 från juli resp t o m sept i Militärstabernas byggnad, Osrermalmsgatan 87
1939-1947 i dels en privatvåning på Liitzengatan 7, dels i f d Hotell Anglais
1947-1962 i Krigsarkivet, Banergatan 64
1962i Militärhögskolan, Valhallavägen 117
Marinstabens sjöhistoriska avdelning disponerade lokaler i Riksarkivets Ostermalmsavdelning, Ostermalmsgaran 26

Uppgifter enligt:
Rullor för krigsmakten 1874-1971

Generalstaben 1873-1923. En minnesskrifr, (Stockholm 1923).

MILITÄRHISTORISKA EVENEMANG
I STOCKHOLM 1973
I mitten av augusti
Tre internationella militärhistoriska evenemang kommer då att
äga rum vid Militärhögskolan i Stockholm, nämligen
11 aug.
Nordiskt militärhistoriskt symposium
arrangör Svenska Militärhistoriska Kom
missionen (CSHM)
12-15 (16) aug.

Internationellt militärhistoriskt kollokvium
- arrangör CSHM på uppdrag av Inter
nationella Militärhistoriska Kommissionen
(CIHM)

16-18 aug.

Internordiskt militärhistoriskt fackmöte
arrangör Militärhistoriska avdelningeµ vid
Militärhögskolan.

De nordiska np.ilitärhistoriska symposiernas syfte är att bereda
ledamöterna i de 1 nordiska ländernas militärhistoriska kommissioner
tillfälle att disktitera frågor av gemensamt intresse. Huvudfrågan
vid symposiet den 11 augusti är ett förslag till stadgar för CIHM,
som utarbetats av den svenska kommissionen i samarbete med de
andra nordiska kommissionerna och som skall behandlas under
kollokviet. Ett samnordislu verk om 1675-1679 års dansk-svenska
krig kommer också att diskuteras.
Kollokviet med den svenska militärhistoriska kommissionen som
värd kan betecknas som en urtima kongress, anordnad mellan de
ordinarie internationella historikerkongresserna - Moskva 1970,
San Francisco 1975 - i syfte att bl a förbereda CIHM:s arbets
sessioner i anslutning till den senare kongressen. Kollokviets veten
skapliga syfte är att diskutera temat Kustförsvar och kustinvasion.
Tekniska, taktiska, strategiska och politiska aspekter. öppnings
ceremonien söndagen den 12 augusti i Armemuseum inleds med
välkomsttal av försvarsministern, statsrådet Sven Andersson. Mån215

dagen och onsdagen är anslagna till· arbetssessioner. Tisdagen den
14 arrangerar Militärhistoriska avdelningen en skärgårdsexkursion
under medverkan av Stockholms kustartilleriförsvar, varvid KA
försvarschefen och fobefälhavaren överste Curt Karlberg, kommer
att hälsa deltagarna vid Vaxholms kastell. Temat för studiefärden
är Stockholms försvar åt sjösidan under sju sekel. Kollokviet av
slutas onsdag kväll med en bankett· på Karlbergs slott under värd
skap av chefen för armen, generallöjtnant Carl Eric Almgren. Om
kring 150 ledamöter ur ett tjugotal till CIHM anslutna nationella
kommisioner · - även utomeuropeiska - förväntas delta i kollok
viet. Torsdagen den 16 augusti ges deltagarna tillfälle att besöka
antingen Skokloster och Uppsala eller Riks- och Krigsarkiven samt
Wasamuseet. Samma dag påbörjas en fyra dagars krigshistorisk
studieresa till Narvik för därtill anmälda.
Det internordiska militärhistoriska fackmötet ingår i en serie av
sammankomster och studieresor, som fick sin startpunkt redan 1948.
Detta militärhistoriska samarbete mellan de nordiska ländernas krigs
historiska institutioner har ofta s;�ordnats med historiska kongresser
eller andra evenemang liksom nu. I fackmötet deltar ett tjugotal offi
cerare och akademiker. Huvudtemat är Åland i modern militär
historia inkluderande finskt-svenskt militärt samarbete inför och
under andra världskriget, 1918 års interventioner utifrån och Krim
krigets Bomarsundsstrider. Första dagen
torsdagen den 16 augusti
- ägnas åt föredrag. och diskussioner kring detta tema. Därutöver
behandlas institutionernas aktuella forskningsuppgifter jämte under
visningen i militärhistoria. Andra dägen flygtransporteras deltagarna
"till och över Aland, där föregående dag behandlade platser och hän
delser besöks respektive studeras. Under återfärden dagen därpå per
båt till Kapellskär och vidare med buss orienteras om den ryska
galärflottans strandhugg 1719. Fackmötet avslutas på Sjökrigsskolan
i Näsbypark.

Den 6 november
Tisdag eftermiddag den 6 november 1973 högtidlighålls vid Mili
tärhögskolan Militärhistoriska avdelningens (dess föregångares)
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hundraåriga tillvaro med en enkel mottagning för särskilt inbjudna.
I anslutning härtill kommer att i samarbete med Arme-, Marin- och
Flygfilm visas ett par filmer - historiska och aktuella. I MHS mäss
anordnas en miniutställning med välvilligt bidrag från Riksarkivet,
Krigsarkivet, Armemuseum, Marinmuseum (Karlskrona), Sjöhisto
riska museet, Sjöfartsmuseet (Göteborg) och Svensk Flyghistorisk
Förening. Också avdelningens publicerade arbeten under de hundra
åren kommer att presenteras.
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AKTUELLT OCH HISTORISKT 1953-1973
Kronologisk innehållsförteckning

Börje F,menbach:
Arne Stade:
Arne Stade:
Herman Miillern:

Arne Scholander:
Walther H11batsch:
Allan Kroon:
Herman Miillern:

Arne Scholander:
Börje Furtenbr,ch:
Herman Miillern:
Börje F11rtenbach:

1953
Koreakriget och de militära "lärdomarna".
En nation - två armeer. Nordkoreaner mot sydkoreaner
sommaren 1950.
"Operation Strangle" - FN-flygets stora understödsaktion
i Korea 1951-52.
Sveriges järnmalm och de krigförandes planer 1939-1940.
Synpunkter i efterkrigslitteraturen jämte några reflek
tioner,
1954
Förberedelserna för landstigningen vid Inchon.
Erövringen av Osel och Dagö 1941.
Expeditionen till Västerbotten 1809.
Operation "Buffel",
1955
Landstigningen vid Inchon.
Den officiella historieskrivningen i USA om andra världs
kriget.
Politisk och militär högsta ledning. En studie över sam
verkan dem emellan i Danmark, Norge, Frankrike och
England under andra världskrigets inledande skede.
Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 1901
-1955.

Herman Miillern:

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

Arne Stade:
Nils Kindberg:
K. J. Mikola:
Herman M1illern:

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

Börje F11rtenbach:
Allan Kroon:
B, G. Geijer:

]. E. Olow:

Börje Furtenbach:
Jonas Hedberg:
J. E. Olow:
Olle T örnbom:

1958
Svenska frivilligförband.
Artilleriregementet inför Karl X Gustavs polska krig,
Om det sovjetryska ubåtskriget i Ostersjön 1939-45.
Suezkriget 1956.

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

1959-1960 (Utgfogen)
Sveriges militära resurser hösten 1939.
De allierades misslyckade ingripande i Norge.
En kustoperation under andra världskriget.
Flottan och operation Själland 1658.

Börje Furtenbach:
R. Torstendahl:
P. Savatejev:
Carl G. Strandman:

1961
Generalmötet vid Riksgränsen den 21 maj 1940.
Svensk krigsförsörjning och underhållstjänst i Danmark
1657-1660.
Over oceanerna.
Litteraturen om andra världskriget.
1962 (Utgången)

Börje Furtenbach och
Herman Miillern:
Olavi Lyytinen:
G. Medwedjev:
Albin Widen:

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

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

1963
Den militärhistoriska verksamhetens organisation.
Tyskt anfall mot Jämtland och Härjedalen 1943?
"Stormen för Köpenhamn".
Ny militär litteratur om andra världskriget.
1964

Börje Furtenbacb och
Fredrik Löwenhielm:
Börje Furtenbach:
Herman Miillem:
Lars Tersmeden:
Börje Furtenbach:
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Från försvarsstabens första 25 år.
Sverige-Norges krigsmakt 1864.
Bismarck och de svenska krigsfångarna 1864.
Karl X Gustav, pfalzgreven Filip av Sulzbach och slaget
om Fyn 1659.
Internordiskt militärhistoriskt samarbete.

Stig H:son-Ericson:
Sten Lj1mgqvist:
Herman Miillern:
Bertil Malmport:
Sven Fritz:

Christoffer Du/fy:
Herman Miillern:
Per Sterner:
B. von Vegesack:
Bengt Ahslund:
Börje F1lrtenbach:

Nils Palmstierna:
Thede Palm:
Jonas Hedberg:
Carl Herlitz:
Herman Miillern:

Arne Stade:
Magnus Hammar:
Arvid Cronenberg:
Thede Palm:
K. J. Mikola:
Gunnar Barke:
Börje Furtenbach:

Lars Tersmeden:
Gunnar Arteus:
Arvid Cronenberg:
Bengt Holtze:
Nils Kindberg:
K. J. Mikola:
Bengt Ahslund:

1965
Kompassen runt.
Sveriges militära FN-insatser.
Koloniförband i stormaktstidens svenska krigsmakt.
Nytt ljus över Frankrikes fall 1940?
Sverige och det andra världskriget.
1966
Militärhistoria: dess ställning i krigsskolor och vid uni
versitet,
Några amfibieoperationer under andra världskriget.
Erfarenheter av rysk krigsfångenskap under Stalintiden.
Forskning och industri - två str:itegiska grundelement.
Det äldsta "indelningsverket".
"Frontbrev" fdn år 1807.
1967
Börje Furtenbachs författarskap.
Före slaget vid Hastings.
Segern vid Nowodwor.
Några anteckningar rörande det svenska luftvärnet före
1928.
Det tyska kustartilleriförsvaret i Norge 1940-1945.
1968
Carl X Gustafs brev till drottning Hedvig Eleonora.
Ett hundra år brittisk maritim strategi 1867-1967.
Värnpliktens vänner och lantmannapartiet.
Från borggårdskrisens tid, Några anteckningar av general
J. Akerman,
Finlands försvarsmakt 50 år.
"De sejlede Vandet tyndt i 0resund".
Historik över Sveriges militära beredskap 1939-1945.
1969
Med pik och musköt.
Karl XII :s ryska fältdlg.
Gustaf Björlin och Allmänna Försvarsföreningen.
Några militära bedömningar 1915 avseende Sverige.
Finska flygvapnets uppkomst och första tid 1918.
En granskning av syftet och formerna för den finsk
tyska samverkan under åren 1940-1941.
Fästning och fängelse.
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Evabritta Personne:
Evabritta Personne:
Bengt Holtze:
Thede Palm:
Erich Dethle ffsen:

Evabritta Personne:
Bertil Stjern/elt:
Bengt Holtze:
Redaktionen:

Friedrich R11ge:
Arne Stade:
lnger Ström-Billing:
Nils F Holm:

Johan Hvidtfeldt:
Arvid Cronenberg:
Klatts-Richard Böhme:
Bertil Broome:
Bibliografi:

1970
Sven Folins anteckningar om det finska fälttåget 17881790.
Inskrivning av värnpliktiga 1812-1969.
Sverige i sjömilitärt tyskt perspektiv 1910-1914.
Marskalk Mannerheim i Högkvarteret. Anteckningar av
Georg Enckell.
Die letzten Tage des "Dritten Reichs".
1971
Vägra värnplikt - ett vapen för de "fosterlandslösa".
Invasion i skuggan. En studie i anfall och försvar på
franska sydkusten i augusti 1944.
Sverige i brittiska bedömningar under första världskriget.
Aktuellt och historiskt 19S 3-1971. Sammanställning av
innehållet.
1972
Västtyska flottans uppbyggnad.
Stridsvagnsvapnet under 1936 frs försvarsordning.
Tyska intressen i svensk krigsmaterielindustri 1934-35.
Sverige och 1800-talets polska frihetsrörelser.
1973
Den tyske besa:ttelse av K0benhavn den 9 april 1940.
Polen i svensk militärpolitisk bedömning 1930-1936.
Svensk luftförsvarsdoktrin 1919 till 1936.
Krigshistoriska avdelningens förhistoria och verksamhet
t o m 1917.
Skrifter utgivna av militärhistoriska avdelningen och dess
föregångare.

AKTUELLT OCH HISTORISKT, även äldre år
gångar (nedsatt pris), kan köpas från Militärhisto
riska förlaget, Fack, 100 45 Stockholm 90.
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