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Carl X Gustafs strategi i kriget mot Polen 1655* 

Av Lars Tersmeden 

I slutet av mars 1655 beslöt Carl X Gustaf, att det ingripande i det 
östeurnpeiska kriget som han sedan länge förberett skulle -åtminstone 
i första hand -gälla Polen, inte Ryssland. Under våren och försomma
ren var fälttågsplanen föremål för åtskilliga överväganden av konungen, 
föranledda av inkomna underrättelser om det politiska och militära 
läget och resulterande i en rad order och direktiv. Ända fram till tid
punkten för operationernas inledande dryftades olika alternativ. Sin 
slutliga utformniqg synes planen ha fått först dagarna före konungens 
avresa från Sverige till Pommern och det polska kriget. 

Den svenska planen för anfallet mot Polen sommaren 1655 har natur
ligtvis berörts av de historiker, som i sina arbeten behandlat kriget i sin 
helhet, så Fredrik Ferd Carlson i hans arbete om Sveriges historia under 
Carl X Gustafs regering (1855), J Mankell i hans berättelser om svenska 
krigshistoriens märkvärdigaste fältslag (1859), J Levin Carlbom i arbe
tet om Carl X Gustafs polska krig (1905), T Holm i hans översikt över 
Sveriges krig under 1600-talets senare hälft (1927) och Sten Bonnesen i 
hans arbete om Carl X Gustaf (1924-58).1 Gemensamt för dessa histo
riker är, att de i stort sett nöjt sig med att i korthet återge fälttågsplanen 
i dess förmenta slutliga utformning samt att skildra operationernas för
lopp och att därvid kbnstatera gjorda avsteg från den ursprungliga pla
nen. De bedömanden och motiv, som låg till grund för fälttågsplanens 
slutliga utformning och för Carl X Gustafs beslut i skilda lägen under 
operationernas gång har 'däremot endast knapphändigt eller inte alls 
berörts. 
· Fälttågsplanen liar dessutom behandlats av Birger Asard i en uppsats

om upptakten till Carl X Gustafs anfall mot Polen (1970).2 Framställ
ningen utgörs huvudsakligen av ett referat av dithörande källor, varpå
författaren i några svepande drag sammanfattar planens strategiska och
operativa innebörd sådan han uppfattar den.

I föreliggande uppsats har ett försök gjorts att, genom analys av de 
kungliga order och direktiv m m som ledde fram till fälttågsplanens 
slutliga utformning samt av dem som Carl X Gustaf utfärdade under de 
aktuella operationerna, såvitt möjligt klarlägga konungens strategiska 
målsättning samt de bedömanden och motiv, på vilka dessa order och 
direktiv grundade··sig. 

Källorna - delvis tidigare utnyttjade av forskningen - har huvud
sakligen utgjorts av brevväxlingen mellan Carl X Gustaf och hans när-
* Denna uppsats var ursprungligen avsedd att ingå i en volym av serieverket Carl X

Gustaf-studier tillsammans med två uppsatser av fil dr Arne Stade, en om det politiska
förspelet till Carl X Gustafs krigsbe�lut och en om den påföljande vinteroperationen
1656. Uppsatsen har därför starkt koncentrerats både vad gäller inledning och avslut•
ning.
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maste underbefiilhnvnre och för dessa utfärdade kungliga instruktioner 
och memorial samt av till konungen inkomna rapporter från svenska 
sändebud och andra utrikes rapportörer. 

1. Det militärpolitiska läget vid månadsskiftet mars/april 1655

I slutet av december 1653 hade de mot Polen upproriska Ukraina
kosackerna och Ryssland ingått ett unionsfördrag, varpå ryssarna i bör
jan av sommaren 1654 hade inlett en stor offensiv in i nordöstra Li
tauen. Enligt under juli 1654-januari 1655 till Carl X Gustaf inkomna 
underrättelser hade tre ryska armeer inträngt där - huvudarmen från 
Vjasma mot Smolensk, en arme över Rostaw mot Mohyl6w och en från 
Velikije Luki mot Potock - och under sommaren och hösten besatt 
nästan hela Vitryssland (bl a städerna Potock, Witebsk, Smolensk, Df¼,
browna, Mscisfaw, Mohy16w och Nowy Bych6w). Därefter hade offen-

. siven avbrutits och trupperna dragits tillbaka och inför vintern förlagts 
i sina tidigare kvarter i Ryssland eller hemförlovats med order att på 
föråret vara beredda att åter gå ut i fält. Dessutom hade i slutet av året 
en rysk arme inträngt i Polska Livland och bl a besatt staden Ludsen. 
Den litauiska armen hade, sedan man förgäves försökt hejda den ryska 
framryckningen och därvid lidit ett förkrossande nederlag i närheten av 
Szkl6w eller Orsza, i slutet av sommaren dragit sig tillbaka till Min.sk, 
dit förstärkningar hade sammandragits. I södra Polen, där de ukrainska 
kosackerna tidigare hade besatt Podolien och Wolynien samt delar av 
Polesien och Rödryssland, hade under sommaren och hösten inga större 
strider ägt rum.3 

De ryska truppernas tillbakadragande hade möjliggjort en litauisk 
motoffensiv. Dessutom hade den polska armen i slutet av året inlett en 
offensiv mot kosackerna i södra Polen. Enligt under tiden januari
mitten av mars 1655 till Carl X Gustaf inkomna underrättelser hade den 
litauiska armen efter erhållna förstärkningar i slutet av december brutit 
upp från Minsk och framryckt mot Nowy Bych6w, som man synes 
förgäves försökt storma, varefter man i stället inlett en belägring av 
Mohyl6w. Dessutom uppgavs litauerna ha återerövrat Pofock och en till 
Witebsk utsänd undsättningsstyrka, som dock framkom för sent, ha 
slagit flera ryska truppavdelningar och återerövrat några av ryssarna 
besatta orter i denna trakt. I södra Polen hade den polska armen haft 
stora framgångar. Den polska offensiven hade framförts norr om 
Dniestr och söder om Boh; kosackerna hade flera gånger blivit slagna 
och alla orter som de besatt hade återerövrats, bl a staden Bractaw. 
Därefter hade polackerna och deras bundsförvanter krimtatarerna för
enats, gått över Boh och från Human framryckt mot kosackhären, som 
dragit sig tillbaka öster ut (till Korsun?) men nu jämte en rysk undsätt-
ningsstyrka var under framryckning väster ut.4 

I slutet av mars 1655 beslöt som inledningsvis nämnts Carl X Gustaf, 
att ingripandet i öster skulle gälla Polen - inte Ryssland.5 Enligt kring 
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månadsskiftet mars/april till konungen inkomna underrättelser om 
krigsläget i Polen skulle den litauiska armen ha intagit två av Mohylows 
förstäder samt den polsk-tatariska armen i en renkonter i senare hälften 
av januari ha tvingat ryssarna att kapitulera och kosackerna att retirera 
mot Ochmat6w, där de "slutit" ett läger, vilket polackerna förgäves 
bekämpade under fyra dagar, varefter de på grund av sina många sårade 
hade tvingats att dra sig tillbaka. Den ryske tsaren uppgavs förbereda en 
ny stor offensiv från Vjasma och Velikije Luki in i Litauen och den 
ryska armen i Polska Livland avvakta förstärkningar för att därefter 
framrycka mot Dyneburg (Diinaburg), 6 

Att döma av de instruktioner som konungen på våren utfärdade för 
sina närmaste underlydande befälhavare i Livland och Pommern synes 
han bedömt, att tsaren denna gång kunde ha för avsikt att genom Li
tauen inte blott framtränga ända till den kurländska och samogitiska 
sjökanten utan även, i samverkan med kosackerna, intränga i det egent
liga Polen.7 

Den polska kronarmens styrka uppgick i mars 1655 till endast om
kring 23 000 man. Infanteriet och artilleriet hade efter slaget vid Och
mat6w dragits tillbaka till Lw6w, under det att kavalleriet kvarstod i 
Ukraina. Dessutom fanns, spridda runt om i landet, vojevodskapens 
allmänna uppbåd, som visserligen sammanlagt uppgick till omkring 
36 000 man men hade ett begränsat stridsvärde. Inför hotet av ett 
svenskt angrepp igångsattes på våren utskrivningar av s k fan-infanteri8 

och a,nslogs särskilda skatter till värvning av infanteri och till anskaf
fande av artilleri, på vilket tillgången var mycket begränsad. I Litauen 
var praktiskt taget all tillgänglig trupp engagerad mot ryssarna och efter 
den nämnda förstärkningen av den litauiska armen kun�e på våren 
ytterligare trupp inte mobiliseras. Landet i övrigt var alltså i det när
maste.försvarslöst.9 Om de polska stridskrafternas styrka hade vid den 
här aktuella tidpunkten Carl X Gustaf veterligt endast erfarit, att den 
polske konungen skulle ha utfärdat många nya värvningspatent och att 
den polske "fältherren" på grund av att infanteriet i Ukraina nedgått i 
styrka anhållit om utskrivning av rekryter "efter proportion" i alla stä
der och byar (fan-infanteri). Beträffande den litauiska ar.mens styrka vid 
uppbrottet från Minsk sades denna ha uppgått till 20 000 man men 
armen skulle sedan ha lidit svåra förluster framför Nowy. Bych6w och 
Mohyl6w. 10 

Den polska stotmakten var inte bara militärt svag. Den var dessutom 
utsatt för inre söndring., Mellan Polen och Litauen förekom starka mot
sättningar och adeln, som i verkligheten styrde riket, var inbördes splitt
rad. I Litauen fanhs ett mot den polske kungen Johan Casimir fientligt 

adelsparti och i bl a Storpolen var adelns missnöje stort. Om allt 
detta var Carl X Gustaf väl underrättad. 

Det krigsmål som Carl X Gustaf till en början närmast tänkt sig torde 
ha varit ett förvärv av den polska sjökanten, i första hand Kungliga 
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Preussen (Västpreussen) jämte Gdansk (Danzig) samt Samogitien, i 
andra hand hertigdömena Preussen (Ostpreussen) och Kurland, vilka 
båda var polska län. Dessa krigsmål var oförenliga inte endast med den 
ryske tsaren Aleksejs strävan, så som konungen bedömde den vara, utan 
också med den brandenburgske kurfursten Fredrik Wilhelms. Beträf
fande ryssarna gällde det närmast att förekomma deras framryckning 
mot sjökanten och in i det egentliga Polen och beträffande kurfursten, 
tillika hertig av Preussen, var förhållandet likartat. Dennes strävan var 
att erhålla full suveränitet över sitt hertigd,öme samt att göra sådana 
landförvärv i Storpolen och Kungliga Preussen att hertigdömet blev 
territoriellt förenat med hans kurfurstendöme. I slutet av januari 1655 
hade de två storpolska vojevodskapen Poznafi och Kalisz uppmanat 
kurfursten att ta dem i beskydd, varpå förhandlingar hade inletts.'' Att 
sådana pågick synes Carl X Gustaf inte känt till, men kurfurstens all
männa strävan kan knappast ha varit honom obekant.12 På kurfurstens 
initiativ hade i mars sonderingar inletts om upptagande av alliansför
handlingar mellan Sverige och Brandenburg.13 

Risken för komplikationer inte endast med Ryssland utan även med 
Brandenburg var alltså uppenbar. Därtill kom den österrikiske kejsaren 
Ferdinand III, som ansåg sig äga anspråk på Preussen sedan Tyska 
ordens dagar, samt Nederländerna och Danmark, vilka båoa - Neder
länderna av handelspolitiska och Danmark av militärpolitiska skäl -
var motståndare till ett utvidgat svenskt östersjövälde. 

Några uppgifter på de ryska stridskrafternas verkliga styrka på våren 
1655 har inte gått att få fram. Enligt en till konungen troligen i början av 
april inkommen rapport skulle den ryska armen i Polska Livland uppgå 
till 8 000,14 men om de ryska styrkeförhållandena i övrigt på våren synes 
han inte ha fått några mer preciserade underrättelser. Enligt en på som
maren 1654 inkommen rapport skulle emellertid de ryska stridskraf
terna allt som allt - även inklusive provinsernas "Landsassen" -
uppgå till över 500 000 man och de reguljära truppernas kvalitet vara 
mycket bättre än tidigare.15 Och enligt en i mitten av september 1654 
inkommen rapport skulle den ryska huvudarmens styrka uppskattnings
vis ha uppgått till över 100 000 man och styrkan av den arme, som hade 
framryckt från Velikije Luki mot Potock till 40 000 man.16 Den nya 
ryska offensiven kunde knappast beräknas igångsättas med mindre styr
kor. �11.t 

De brandenburgska stridskraft,erna uppgick i början av år 1655 till 
endast omkring 1 800 man, förlagda i garnisoner runt om i landet. I 
hertigdömet Preussen fanns dessutom en lantmilis om 6 000 man till 
häst och fot. I februari igångsattes emellertid rätt omfattande värv
ningar både i Brandenburg och i hertigdömet Preusset:1. 17 Genom i mars 
inkomna rapporter kände Carl X Gustaf till att värvningar pågick i 
Brandenburg och dessutom att ett antal kompanier till fot skulle sändas 
till hertigdömet Preussen.18 
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2. Beredskapsläget våren 1655

Närmast av beredskapsskäl hade på hösten 1654 och vintern 16�5
flertalet hemmavarande finländska regementen beordrats marschera till 
Livland och i början av mars beordrades återstående finländska samt de 
hemmavarande svenska regementena att till den 1 maj vara "parata" att 
på vidare order avmarschera till den ort, dvs ilastningshamn, som blev 
anbefalld. 19 I order, utfärdad i mitten av mars, angående anskaffande av 
proviant till de finländska under öv�rskeppninge� angavs att färd?,1ålet 
var Livland.20 Med största sannolikhet var malet detsamma for de 
svenska - bl a utfärdades order om befraktning av farkoster i Riga för 
överskeppning av trupperna från Sverige.21 

• Redan i december 1654 hade värvningar om än i mmdre omfattnmg 
igångsatts som förberedelser för ett krig i öster. Under.mars intensifiera
des värvningsverksamheten för att därefter fortsätta 1 lugµare takt. Av 
naturliga skäl ägde värvningarna huvudsakligen rum i Tyskland, där de 
nyvärvade förbanden efterhand samlades i Bremen-Verden och Pom
mern men även bl a i Livland, trots den belastning för befolkningen 
som den ovannämnda truppkoncentreringen dit redan hade medfört 
och skulle komma att medföra.22 Den strategiska tyngdpunkten hade 
alltså fram t o m  mars 1655 varit förlagd till Livland, varifrån huvudan
fallet mot Ryssland sålunda skulle ha ansatts. 

Här bör tilläggas att med anledning av konflikten med staden Bremen 
en del inhemska trupper under sommaren 1654 hade överförts från 
Sverige till hertigdömet. Så snart konflikten kom till ett slut skulle hu
vuddelen av dem återför;is till Sverige för vintern och ett regemente 
överföras till Livland.23 Den kom emellertid inte till ett slut förrän i 
november och huvuddelen av trupperna förlades därför för vintern i 
Pommern och återstoden i hertigdömet Bremen. Carl X Gustavs avsikt 
var att till våren låta överföra inte endast dessa trupper utan även de i 
garnison i de tyska provinserna förlagda inhemska svenska förbanden 
till Sverige - de senare skulle ersättas med värvad tysk trupp.24 Uppen
barligen var konungens tanke, att de skulle ersätta de till Livland över
förda svenska regementena och svara för hemlandets skydd under det 
förestående kriget. 

Carl X Gustafs beslut i slutet av mars, att ingripandet i öster i stället 
skulle gälla Polen, medförde en del omdispositioner. I början av april 
ci::�tälldes överstarna för de hemmavarande svenska regementena ett av 
konungen upprättat förslag över de officerare och gemene S?ll; skulle 
utgå respektive stanna hemma. De förstnämnda skulle Mila sig 1 bered
skap för avmarsch till den 1 maj.25 Av en någon vecka Senare utfärdad 
kunglig skrivelse framgår, att färdmålet nu i första hand var Pommern.26 

Endast en del av regementena skulle alltså utkommenderas, dessutom 
inte till Livland utan till Pommern, men i stället skulle de i Pommern, 
Wismar och Bremen förlagda i'nhemska svenska förbanden inte hem
sändas utan kvarstanna där.27 Vidare skulle av de återstående hemmava-
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rande finländska regementena allt kavalleri - omkring ett och ett halvt 
regemente - och samtliga dragoner - fyra kompanier - sändas till 
Pommern, inte till Livland, dit endast smärre rester ur infanteriregemen
tena jämte i Finland på vintern nyskrivna knektar skulle överföras.28 

Därtill skulle ett i Livland förlagt värvat kompani till fot samt två där f 
under värvning varande kompanier till häst och ett till fot sändas till 

29 
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Pommern. Den strategiska tyngdpunkten hade alltså förflyttats från Livland till Pommern, varifrån huvudanfallet mot Polen sålunda skulle ansättas. 
Styrkan och fördelningen av de inhemska och - förutsatt att värvningar�a gick planenligt - värvade förband som Carl X Gustaf i början av apnl kunde räkna med att disponera i fält och för hemlandets och P :ovinsernas försvar vid operationernas inledande - han synes då ha 

.raknat med att dessa skulle kunna inledas 
30 

i senare hälften av maj -framgår av nedanstående sammanställning.

Fördelning 

Sverige 
Finland 
Balticum 
Tyska 
prov 

S:a

Kavalleri 

In-
hemskt Värvat

4 425 
650 

3 625 

350 

2 050 
450 

2 100 

6 575 

Styrka 

Infanteri 

In-
S:a 

hemskt Värvat S:a 

6 475 13 900 13 900 
I 100 I 250 I 250 
5 725 9 250 I 900 11 150 

6 925 7 000 9 400 16 400 

9 050 11 175 20 225 31400 11 30042 700 

Dragoner 
S:a 

In- Vär-
hemskt vade S:a sum 

20 375 
525 525 2 875 
500 400 900 17 775 

800 800 24 125 

I 025 I 200 2 225 65 150 

.. Tro.ts att operation�rna kom att inledas först i början av juli, gav
varvningarna emellertid ett långt sämre resultat än beräknat, vilket 
medförde att Carl X Gustaf fick inleda kriget mot Polen med mindre 
styrkor än han själv hade avsett.31 

3. Direktiven för "bikrigsskådeplatsen" Livland-Litauen

Som bakgrund till den följande undersökningen skall först en kortfat
��.d redogörels; lämnas för d�t politiska och militära händelseförloppet
1 oste�.u?der varen ocb fram till operationernas inledande på sommaren. 

I borJan av mars hade den hösten 1654 till tsaren utsände svenske 
del.egate_n Udd� Ödla återkommit med besked om dennes vänskapliga 
attityd till Svenge, 32 och strax före krigsutbrottet förbereddes en svensk 
?eskickning till Moskva, vars uppgift var att - förmodligen i fördrö
Jande syfte - inleda förhandlingar om en delning av östra Polen. 33 
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Den nya ryska offensiven i Litauen ledde till att den liJauiska arme1; i
början av maj tvingades häva belägringen ay Mohylo";' 0

0

ch dra .s1.g
tillbaka väster ut, förföljd av ryssarna. Se_dan litauerna tya _g,an�e� bhv1t
slagna - vid Mifisk i juni och Smorgome - drog de sig i JUh _til�baka
mot Wilno, fortfarande förföljda av ryssarna. 34 Den ryska armen i Pol
ska Livland framryckte i april från Ludsen till Dyneburg och inledde en
belägring av fästningen. Sedan denna i maj erhållit förstärkningar, 
tvingades ryssarna häva belägringen och ?r� sig ti.llbaka.35 På v.å:e1:
inledde kosackerna och ryssarna en offensiv i Ukraina och hade 1 JUh 
inträngt i Podolien och Wolynien.36 

Den s k livländska armen, som till en början på grund av det dåliga 
värvr.iingsresultatet enbart kom att bestå av inhemska, huvu�sa�ligen 
finska regementen, samlades i juli vid Kokenhusen. I slutet av JUill hade
med trupper ur Rigas garnison under fältmarskalken Gustaf �dolf Le
wenhaupts befäl en framstöt gjorts till Dyneburg. Staden kapitulerade 
den 1 juli, varpå trupperna drogs tillbaka till Kokenhusen. 

Erövringen av Dyneburg, som skulle inleda kriget, var ett från de1; 
egentliga anfallsplanen fristående företag, som aktualiserades redan 1 
slutet av mars. Carl X Gustafs många order och direktiy till generalgu
vernören över Livland Gustaf Carlsson Horn rörande detta företag 
kommer därför inte att tas upp till behandling.37 

De första konkreta, operativa direktiven för den livländska armen 
utfärdade Carl X Gustaf först den 21 maj i ett brev till Gustaf Horn. 38 

Konungen hade fått rapport om att ryssarna, dvs den ryska armen i 
Polsk� Livland, framryckt, till Dyneburg för att bemäktiga sig fäst
ningen och "märkte" att de ämnade utmed Kurland framrycka mot 
hertigdömet Preussen. Horn beordrades att med tillgängliga trupper 
rycka in i Litauen och bemäktiga sig Birze och Kowno för att därige
nom "betäcka Kurland och sjökanten". Vid Kowno skulle han formera 
ett väl retrancherat läger, som skulle förses med proviant och varifrån 
man kunde behärska kringliggande trakt. Därigenom skulle ryssarnas 
marsch "diverteras" från sjökanten, där den livländska armen i sin hel
het sedan kunde "fortkomma". Några dagar senare kontramanderade 
Carl X Gustaf delvis denna order.39 Eftersom han erfarit, att Kowno låg 
så avlägset, återkallades ordern, att Horn skulle bemäktiga sig Birze och 
Kowno. I stället fick Horn själv.dirigera armens marsch, som han fann 
bäst med hänsyn till orternas belägenhet och förhållandena i övrigt. 
Värvningar i de besatta områdena sk.ulle Horn på allt sätt understödja. 

De slutgiltiga direktiven utfärdade Carl X Gustaf den 31 maj i. en 
instruktion för riksskattmästaren Magnus Gabriel De la Gardie.40 

Denne skulle avlösa Horn, som sedan skulle bege sig till Stockholm för 
att under konungens frånvaro i fält därifrån "dirigera verket" . 41 Vid 
direktivens utfärdande hade Carl X Gustaf fått rapport om att tsaren -
sedan månadsskiftet mars/april befann sig i Smolensk, dit hans huvud-
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arme samlades, och att hans avsikt skulle vara att marschera rakt på 
Wilno samt att en annan arme samtidigt samlades vid Velikije Luki.42 

Vidare hade enligt rapporter från första hälften av maj litauerna förgä
ves försökt storma Mohyl6w och därvid lidit stora förluster samt dess
utom tvingats dra sig tillbaka därifrån.43 Den nya ryska offensiven borde 
alltså av rapporterna att döma nu vara i full gång. Dessutom kunde 
Dyneburg att döma av den nyss nämnda rapporten vara belägrat av 
ryssarna. Direktiven var följande. 

Om Dyneburg och de andra orterna längs Dtina i Polska Livland inte 
var belägrade eller redan intagna av ryssarna, skulle De la Gardie söka 
bemäktiga sig dem. Vidare skulle han, om ryssarna syntes ha för avsikt 
att framtränga mot sjökanten, "betäcka" Semgallen och Kurland och 
besätta "strecket" ifrån "Wildou" (Wilno?) och utåt sjökanten för att 
förekomma dem. Dessutom skulle biskopsstiftet Piltyii (Pilten) m f1 or
ter i Kurland, vilka tillhörde Polen, besättas. Men för att Livland skulle 
slippa bördan av armens underhåll ansåg konungen det bäst, att De la 
Gardie ryckte in i de polska kvarteren och besatte de områden i Litauen, 
som betäckte Semgallen och Kurland. För att underlätta "korrespon
densen" med Litauen borde den flod, vid vilken huvudstaden Wilno 
ligger, kontrolleras. Därför skulle De la Gardie intaga Kowno, därest 
staden inte redan bes�tts av ryssarna, befästa den och dit hopsamla 
proviant för armen - tydligen hade Carl X Gustaf nu erfarit, att 
Kowno inte låg så avlägset. Konungen misstänkte emellertid, att brist 
på proviant kunde komma att föreligga, varför De la Gardie skulle 
utverka den kurländska hertigens medgivande att, när "huvudaktionen" 
mot fienden inleddes, repliera på Kurland. Birze kunde eventuellt också 
intagas, dock inte genom en förlustbringande belägring utan genom att 
"skrämma den litauiska besättningen därut" eller genom överraskning. 
Medan De la Gardie stod i fiendens land, skulle han förstärka sin arme 
så mycket som möjligt.44 

Sammanfattningsvis skulle alltså De la Gardie under nämnda förut
sättningar söka bemäktiga sig Dyneburg m fl orter längs Dilna i Polska 
Livland samt därefter inrycka i nordvästra Litauen och där sätta sig i 
besittning av området norr om linjen Wilno - kusten i syfte att dels 
förekomma ryssarna, dels övervältra kostnaderna för armens underhåll 
på "de polska kvarteren". Biskopsstiftet Piltyii m f1 orter i Kurland, som 
tillhörde Polen, skulle besättas samt städerna Kowno och eventuellt 
Birze intagas och förråd av livsmedel för armen uppläggas i först
nämnda stad. Slutligen skulle De la Gardie anställa värvningar i de 
besatta områdena. - Såsom tidigare nämnts intogs Dyneburg av Le
wenhaupt den 1 juli, varpå Polska Livland ställde sig under svenskt 
beskydd. Två veckor senare - den 13 juli - anlände De la Gardie till 
Riga45 och då var alltså denna del av hans uppgift redan löst. 

Truppernas underhåll var en ofta avgörande faktor i den operativa 
planläggningen. För Carl X Gustaf gällde det närmast att snarast över-
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vältra de stora underhållskostnaderna för de i Balticum förlagda trup
perna på fienden genom ett beshtningstagande av lämpliga områden, 
från vilka armen kunde få sitt underhåll. Dessutom gällde det, såsom 
� ramgått, att förekol1).ma ett eventuellt ryskt framträngande genom 
](urland och Samogitien mot sjökantep. I detta sammanhang kom en 
annan viktig faktor in i bilden. För att ersätta väntade personalavgångar 
pch för att förstärka den livländska armen, vars styrka kunde förväntas 
bliförhållandevis liten,46 måste värvningarna fortsätta efter krigsutbrot
et. Detta borde också ske på fiendens bekostnad och härför fordrades 
ien att lämpliga områden snabbt besattes. Det är mot denna bak
rund, som Carl X Gustafs här återgivna direktiv skall ses. 

13 



. .  ,., 

I instruktionen erhöll De la Gardie också direktiv för det fall "Li
tauen an ten helt eller en del därav, enkannerligen furst Janusz Radziwitt 
eller andra herrar", skulle vilja förhandla om att ställa sig under svenskt 
beskydd. Därvid skulle De la Gardie söka "real assecuration" i fäst
ningar och underhåll för armen.47 Radziwi1t förde i egenskap av storhet
man befälet över den litauiska armen och var ledare för det mot den 
polske kungen fientligt sinnade adelspartiet i Litauen. Carl X Gustaf 
hoppades alltså att i anslutning till inmarschen och i rollen av beskyd
dare mot den ·ryska faran genom denne inflytelserike stormans förmed
ling förhandlingsvägen komma i besittning inte blott av det nämnda 
området i nordvästra Litauen utan även om inte hela så dock ytterligare 
någon del av l�ndet. 

Instruktionen innehåller även direktiv beträffande förhandlingar om 
svenskt beskydd med hertig Jakob av Kurland. Av politiska skäl öns
kade konungen enbart genom förhandlingar kunna förmå denne att 
underkasta sig.48 

Enligt instrllktionen skulle De la Gardie för att säkra konungens 
"länder" mot fientligt anfall dessutom låta förse fästningarna och skan
sarna i Livland, Estland, lngermanland och Kexholms län samt "grän
serna till den ryska och polska sidan" med erforderlig besättning, pro
viant och ammunition.49 - Visserligen hade, såsom nämnts, tsar Alek
sej försäkrat Carl X Gustaf om sin vänskap, men så sent som i juni 
uttryckte konungen, trots inkomna lugnande rapporter ,50 i brev till riks
marsken Gustaf Horn sin osäkerhet beträffande tsarens avsikter gent
emot hans länder.5 1 Direktiven torde kunna sättas i samband med denna 
konungens osäkerhet. 

Enligt den gängse uppfattningen bland historikerna skulle den liv
ländska armen' redan från början haft till uppgift att, sedan Samogitien 
besatts, fortsätta öster och söder om hertigdömet Preussen mot Wisla 
för att därefter ansluta till huvudarmen.52 Förloppet av den livländska 
armens fortsatta operationer kom visserligen på senhösten att bli så, 
vilket förmodligen bibringat historikerna denna uppfattning, som dock 
saknar stöd i källmaterialet. Armens uppgift var begränsad till att be
sätta det nämnda området i nordvästra Litauen i syfte att förekomma 
ryssarna och var alltså strategiskt sett defensiv. Anledningen därtill 
torde ha varit konungens osäkerhet beträffande tsarens avsikter gent
emot hans baltiska länder. 

4. Planen för "Operation Preussen" tar form

Som inledningsvis framhållits utformades anfallsplanen efterhand un
der loppet av v�ren och försommaren 1655 och var ä!];da fram till opera
tionernas inledande föremål för nya överväganden. Aven här skall där
för som bakgrund till undersökningen av dess tillkomst först ges en 
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kortfattad redogörelse för det politiska och militära händelseförloppet 
under denna tid. 

I maj nåddes Stockholm av nyheten om att Nederländerna plane
rade att sända en flotta till Östersjön. Den svenske residenten i Köpen

.. hamn fick då order att inleda diskussioner med danskarna om ett ge
mensamt försvar av Sundet mot gemensamma fiender. Medan dessa 

, pågick inleddes - i början av juli - alliansförhandlingar j, Stettin också 
med kurfusten av Brandenburg. Dennes planer och önskemål var som 
tidigare framhållits oförenliga med det svenska krigsmålet och från 
ömse håll framställdes oantagbara krav. Förhandlingarna avbröts i slu
tet av juli. Samtidigt hade kurfursten dessutom fört alliansförhandlingar 
med Neder länderna. Dessa ledde den 17 juli till ett' förbund, som syftade 
tiH att förhindra svensk tulltäkt i de brandenburgska och preussiska 
hamnarna. Strax före krigsutbrottet slutligen avsändes en svensk lega
.tian till Haag samt förbereddes, såsom redan nämnts, en beskickning till 
Moskva.53 

Såsom också redan nämnts ledde den nya ryska offensiven i Litauen 
till att den litauiska armen under loppet av maj, juni och juli tvingades 
dra sig tillbaka från Mohyl6w till trakten av Wilno, förföljd och två 
gånger slagen av ryssarna. Dessutom inledde kosackerna och ryssarna 
på våren en offensiv i Ukraina och hade i juli inträngt i Podolien och 
Wolynien. 

De på våren igång�atta polska utskrivningarna och värvningarna 
ledde till att man lyckades mobilisera sammanlagt omkring 66 000 man, 
varav 14 000 dock måste avdelas mot ryssarna och kosackerna i Uk
raina. Mot svenskarna disponerades alltså omkring 52 000 man. Dessa 
trupper hann emellertid in'te sammandras före det svenska angreppet . 
. Försvarsförberedelserna hade påbörjats för sent. Endast det allmänna 
uppbådet och fan-infanteriet från Storpolens vojevodskap, där man på
börjat förberedelserna tidigare - omkring 12 000 respektive 1 400 man 

kunde möta den svenska inmarschen, som kom att ske just där.54 

> De i februari igångsatta värvningarna i Brandenburg oph hertigdömet
·. Preussen fortsatte under den här aktuella tiden, men några styrkeupp

'fter har inte gått att få fram.55 

Under befäl av fältmarskalken Arvid Wittenberg samlades i mitten av 
I@ni en kår, bestående av i Tyskland värvade och i de tyska provinserna 
:,st�ende inhemska förband, till t�akten av Stettin. Under loppet av juni 
ochjuli överfördes puvuddelen av det hemmavarande jnhemska kavalle
det jämte några i Sverige och Finland nyuppsatta förband till häst från 
amnar på svenska sydostkusten och Helsingfors till Peenemtinde på 
µtor och andra farkoster. Konungen själv jämte huvuddelen av det 
p:imavarande svenska infanteriet, som samlats till Stockholm, avgick 

juli ombord på örlogsflottan från Dalarö tilLWolgast. I hans kår 
utöver dessa trupper en del � Pommern kvarstående inhemska och 

"'"'""''" värvade förband ingå. Styrkan och fördelningen av de vid 
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operationens inledande disponibla förbanden - ytterligare förband var 
under värvning, flertalet i Tyskland med samlingsplatser i Bremen
Verden - var inklusive de i Balticum stående följande:56 

Fördelning 

I fält 
Wittenbergs kår 
Konungens kår 
Artillerikonvoj 
På örlogsflottan 
Skulle tillstöta huvudarmen 
Livländska armep 

I garnison 
Sverige 
Baltiska provinserna 
Tyska provinserna 

Hemma i landet 
Sverige 
Finland 

S:a 

S:a 

S:a 

S:a sum 

Kav 

6 000 
4 500 

1 700 
2 700 

14 900 

I 505 
85 

l 590

16 490

Styrka 
Inf Dragoner 

7 500 150 
7 700 500 

200 
650 

100 
4 000 500 

20 050 

I 735 
6 415 
2 305 

10 455 

4 555 
760 

5 315 

35 820 

l 250

l 250

Summa 

13 650 
12 700 

200 
650 

I 800 
7 200 

36 200 

I 735 
6 415 
2 305 

10 455 

6 060 
845 

6 905 

53 560 

Den 14 april - två veckor efter det Carl X Gustaf fattat sitt beslut att 
kriget skulle gälla Polen - utfärdade han en instruktion. för Arvid
Wittenberg, "varefter han haver sig att rätta och regulera ut� komman: 
dot av de trupper som Kungl Maj:t haver uti Tyskland och vilka skola 1 
Pommern hava rendezvous" ,57 En vecka senare - den 21 april - utfär
dade konungen en ny, kompletterande instruktion för Wittenberg angå
ende "formerandet och förandet av den corpo som honom i Pommern 
anförtroddes" .58 Enligt den första instruktionen skulle Wittenberg sna
rast bege sig från Stockholm till Pommern och ta befälet över den kår 
som höll på att värvas i Tyskland och skulle samlas i Pommern. Utöver 
rent operativa direktiv innehöll instruktionerna direktiv beträffande bl a 
värvningar, kårens och artilleriets formerande, inkvarteringarna i Pom
mern och, truppernas underhåll där, garnisonerna i Pommern och dis
ciplinen blf!.nd trupperna. Vidare innehöll de direktiv för hur Wittenberg 
skulle för.klara avsikten med Kungl Maj:ts "armatur" för de kurfurstar 
och furstar ni fl som trodde, att denna var riktad mot romerska riket 
samt för vad han skulle framhålla för kurfursten av Brandenburg beträf
fande rustningarna. Slutligen meddelades direktiv för Wittenbergs age
rande, om polackerna ville förhandla, föreslog vapenvila eller arbetade 
på en förlikning med tsaren samt om borgmästare och råd i Gdansk 
skulle höra av sig. 
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Av de operativa direktiven framgår, att konungen Jv'säg att insätta 
för fälttåget avsedda trupper från Sverige och Finland i anslutning till 
Wittenbergs från Pommern anfallande kår i första hand efter över
skeppning till Pommern, i andra hand efter landstigning i Preussen. 

4:1, Detförsta operationsmålet 

I instruktionen för Wittenberg av den 14 april heter det, att det kunde 
bli nödvändigt att denne redan tidigt bemäktigade sig en plats utmed 
Hinterpommern och Mark, närmare bestämt vojevodskapet Poznan, 
där han kunde fatta posto· och besätta alla "passen" mellan Notec och 
Warta. Orten skupe göras "efter nödtorften fast och med provision för 
hela armen på år och dag, så att Kungl Maj:t kan sedan hava Posen till 
sin spisekammarel', För att säkra kårens ställning skulle Wittenberg 
formera ett retrancherat läger, varifrån han skulle utsträcka truppernas 
kvarter så långt möjligt samt utnyttja Schlesien för värvningar och an
nan tillförsel.59 I den nya instruktionen, utfärdad den 21 april, heter det, 
att Wittenberg vid en inmarsch i Polen främst skulle vinnlägga sig att 
"inkräkta" Poznan och befästa sig väl mellan Notec och Warta samt 
besätta någon fast ort vid N otec för att kunna utbreda kvarteren och 
anställa värvningar. 60 

Avsikten i stort var alltså, att Wittenberg skulle sätta sig i besittning 
av i första hand området mellan floderna Notec och Warta i vojevod
skapet Poznan. Där skulle han utbreda truppernas underhållskvarter, 
upplägga förråd av livsmedel för huvudarmen samt anställa värvningar. 

Dessa direktiv skall ses mot i stort samma bakgrund som direktiven 
för De la Gardie. Det gällde närmast att snarast möjligt övervältra 
underhållskostnaderna för de i de tyska provinserna förlagda trupperna 
på fienden genom att besätta ett lämpligt område, från vilket dessa 
kunde få sitt underhåll och på vilket armen i sin helhet sedan kunde 
repliera. Dessutom gällde det här, såsom framgått, att förekomma den 
brandenburgska kurfurstens eventuella planer på landförvärv i Storpo
len och även att förekomma polska försvarsförberedelser i gränsområ
det. Slutligen borde nödvändiga fortsatta värvningar, avsedda att när
mast täcka de väntande personalavgångarna i krigets inledningsskede, 
ske på fiendens bekostnad. 

I instruktionen av den 14 apdl anmodades Wittenberg dessutom att 
sätta sig i förbindelse med den förutvarande polske vicekanslern Hiero
nym Radziejo.wski,-som befann sig i Hamburg, och uppmana denne att 
medfölja honom, så att han kunde "få hans korrespondens och råd i ett 
och annat, som kan honom anförtros" .61 Radziejowski tillhörde den 
adliga oppositionen i Polen mot Johan Casimir och hade redan 1652 
varit på besök i Sverige.62 Att hans "korrespondens och råd" gällde 
eventuella förhandlingar om svenskt beskydd närmast med den opposi
tionella adeln i Storpolen synes uppenbart. På motsvarande sätt som 
beträffande Litauen hoppades alltså Carl X Gustaf att i anslutning till 
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inmarschen förhandlingsvägen kunna komma i besittning av inte endast 
vojevodskapet Poznan utan även andra vojevodskap i Storpolen. 

4:2. Avmarschfrågan 

Enligt instruktionen av den 14 april skulle Wittenbergs kår till den 1 
maj vara beredd att på vidare order "bringas till aktion". Såsom tidigare 
nämnts kom emellertid operationerna att inledas först i början av juli. 
Wittenberg tvingades att efter hand uppskjuta sin avmarsch på grund av 
att förberedelserna tog längre tid än beräknat. Konungen i sin tur blev 
kvarhållen i Stockholm av de pågående riksdagsförhandlingarna -
riksdagen avslutades först den 25 juni och dessutom blev överskepp
ningen av det svenska kavalleriet fördröjd på grund av att tillräckligt 
många farkoster inte kunde anskaffas i tid. 

Instruktionen av den 14 april innehåller två alternativa direktiv be
träffande Wittenbergs avmarsch från Pommern:63 

1. Om Wittenberg erfor, att polska armen inte lidit något stort neder
lag, utan var i god "positur" och i "aktion" mot ryssarna och kosac
kerna, skulle han, även om Gustaf Horn framgångsrikt påbörjat
operationerna på livländska sidan (mot Dyneburg), kvarstanna i
Pommern och avvakta konungens ankomst med trupperna från Sve
rige.

2. Om Wittenberg däremot hade säkra underrättelser,
att Gustaf Horn påbörjat operationerna framgångsrikt,
att polska armen var slagen, landet i "konfusion" och intet nämnvärt
motstånd fanns vid gränsen mot Pommern och Mark samt
att ryssarna och kosackerna genom Litauen redan hade brutit in eller
obehindrat kunde bryta in i Polen, så skulle hah hålla sig "parat till
att bryta upp och marschera in i Polen".

Alternativ 1 förutsatte således, att polackerna höll stånd och att alltså
ingen omedelbar fara förelåg för ett sammanbrott av det polska försva
ret mot ryssarna. I detta läge fanns det ingen anledning, att Wittenberg 
ryckte in i landet i förväg och kanske "hasarderade" sin kår. Om där
emot, som alternativ 2 förutsatte, polackerna var slagna och ryssarna 
alltså obehindrat kunde ockupera Polen, fanns det all anledning, att 
Wittenberg ryckte in i landet i förväg för att bl a förekomma dem, dock 
med två förbehåll: Horn skulle ha påbörjat sina operationer framgångs
rikt och ett eventuellt polskt motstånd vara svagt. 

En punkt i den redan en vecka senare - den 21 april - utfärdade nya 
instruktionen för Wittenberg innehåller också direktiv i avmarschfrå
gan.64 Här heter det inledningsvis, att de i den första instruktionen givna 
orderna "limiteras vid nogare betraktande av saken som följer". Direk-
tiven var nu följande. 

Om Wittenberg säkert erfor, att polackerna visserligen inte lidit ett 
sådant totalt nederlag, att ryssarna och kosackerna stod beredda eller 
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kunde genom Litauen bryta in i Polen och underkasta sig landet, men 
läget i Polen likväkvar sådant, att han kunde bedöma, att han utan att 
hasardera sin kår kund_e marschera in och besätta Poznan, då ansåg 
konungen, .att Wittenberg skulle göra "all nödig förordning till uppbrott 
och marschera in i Polen". 

Till skillnad mot direktiven enligt alternativ 1 i den första instruktio
nen skulle Wittenberg nu inrycka i Polen även om polackerna höll 
stånd, dock med det förbehållet,•att han "likväl" bedömde motståndet 
vara svagt. Vad kan ha varit anledningen till detta? 
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Då Carl X Gustaf utarbetade den första instruktionen, hade han, 
såsom nämnts i annat sammanhang, fått rapport om att den i slutet av 
december 1654 igångsatta litauiska motoffensiven i Vitryssland lett till 
en del framgångar och att den litauiska armen belägrade Mohy16w och 
hade intagit två av stadens förstäder samt att den ungefär samtidigt 
igångsatta polska offensiven mot kosackerna och ryssarna i södra Polen 
medfört stora framgångar. Den vid Ochmat6w i senare hälften av ja
nuari 1655 utkämpade renkonterstriden hade emellertid endast lett till 
att ryssarna tvingades kapitulera, under det att polackerna själva efter 
fyra dagars resultatlös bekämpning av det av kosackerna upprättade 
lägret tvingats dra sig tillbaka på grund av sina många sårade. Vidare 
hade inrapporterats, att tsaren förberedde en ny stor offensiv från 
Vjasma och Velikije Luki in i Litauen och att den ryska armen i Polska 
Livland avvaktade förstärkningar och sedan ämnade framrycka mot 
Dyneburg. 

Sedan den första instruktionen utfärdats, nåddes konungen av ytterli
gare underrättelser. Horn meddelade, att enligt inkomna rapporter om
fattande ryska rustningar pågick och att trupperna - "sammanlagt 
100 000 man mer än i fjol" - var under samling till bl a Vjasma och 
Velikije Luki.65 Och den svenske kommissarien i Gdaiisk Johan Kock 
rapporterade, att enligt "avisorna" ryssarna snart väntades inrycka i 
Polen med större styrkor än föregående år och att polackerna var lika 
svaga som då. Den polska armen, särskilt infanteriet, hade blivit helt 
"ruinerad" av kosackerna (under bekämpningen av deras läger vid Och
mat6w) och kronfältherren Potocki hade tvingats retirera mot Lw6w 
och tatarerna hade återvänt till Krim. Den litauiska armen sades "vara 
över all måtta av sig kommen" och helt ha "kons:umerat" sig själv under 
belägringen av Mohy16w och likväl inte intagit staden. Såväl litauerna 
som polackerna hade "lupit" därifrån.66 

Horn, vilken redan i slutet av mars fått order att erövra Dyneburg, 
beordrades den 20 april på nytt att med anledning av den ryska uppmar
schen påbörja operationerna: och bemäktiga sig fästningen.67 Dagen 
därpå utfärdade Carl X Gustaf den nya instruktionen. Tydligen hade 
han "vid nogare betraktande av saken" funnit, att ett polskt samman
brott nu endast var en tidsfråga och att det därför inte längre fanns 
någon anledning att låta Wittenberg avvakta det. Möjligen har inkomna 
underrättelser om de pågående under handlingarna mellan kurfursten av 
Brandenburg och vojevoderna av Poznaii och Kalisz om branden
burgskt beskydd också påverkat detta beslut.68 

I den nya instruktionen anges inte såsom i den första, att Horn skulle 
ha påbörjat sina operationer innan Wittenberg fick avmarschera. Sam
ordningen hade emellertid konungen försökt säkerställa genom att 
Horn och Wittenberg beordrades att "sinsemellan kommunicera om 
vars och ens tillstånd" ,69 

Under återstoden av april och första hälften av maj inkom ytterligare 
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rapporter om läget i" Polen. Kosackerna sades ha fått stora ryska för
stärkningar och ämna infalla i Podolien och Wolynien,, och ryssarna 
berättades ha för avsikt att från Smolefisk snarast rycka in i Litauen. 
Trots det dåliga tillståndet vid den polska armen i södra Polen och den 
litauiska armen i Vitryssland vågade man av fruktan för ett svenskt 
anfall inte blotta riket genom att inkalla de allmänna uppbåden. Polac
kerna rapporterades göra allt för att "sätta sig i postur mot Eders Kungl 
Maj:t", men det utländska krigsfolket hade avvikit och både folk och 
medel till nya värvningar saknades. De polska lantdagarna hade dock 
gått med på utskrivning av fan-infanteriet, men denna förmenades inte 
kunna genomföras före hösten, om ens då.70 Dessa rapporter tycks över 
huvud taget inte ha föranlett några nya kungliga direktiv, .vilket synes 
fullt förklarligt - läget i stort hade inte nämnvärt förändrats. De har 
dock medtagits för sammanhangets skull. 

I senare hälften av maj fick emellertid Carl X Gustaf rapport från 
Berlin, att ständerna i Storpolen vidtagit anstalter att "i all hast" värva 
16 000 man tyskt folk,71 och från Riga att allmänna uppbåden i Preussen 
och Storpolen hade fått uppbrottsorder och marscherat mot gränsen.72 

Wittenberg, som den 10 maj hade anlänt till Pommern,73 uppmanades i 
brev av den 26 maj att "bringa trupperna uti marsch" - polackerna fick 
inte ges tillfälle att förstärka sig - och att fatta "någon säker post", ty 
uppbåden ämnade troligen "söka att gå fältmarskalken med hast oppå 
halsen" ,74 Dagen därpå hade konungen råkat i tveksamhet om denna 
orders lämplighet. Då han inte kände till uppbådens styrka och därför 
inte själv kunde bedöma, om de kunde hindra Wittenberg att ta det 
första anfallsmålet, fick denne nu själv överväga, om han trodde sig 
kunna slå fienden eller om han vid en inmarsch endast utsatte sin kår för 
resultatlösa strider. I så fall var det bäst, att Wittenberg inväntade ko
nungens ankomst, "endast beklagar jag Pommern, som därigenom bleve 
ruinerat" [på grund av kostnaderna för truppernas underhåll].75 

I början av juni nåddes konungen av rapporter, som tydde på att den 
nya ryska offensiven i Litauen och kosackernas offensiv i Ukraina hade 
igångsatts någon gång i maj. Ryssarna skulle ha intagit allt som de 
tidigare erövrat och den litauiska armen vara på reträtt samt kosackerna 
ha slagit de polska trupperna i Ukraina och inträngt i Wolynien. Vid 
samma tidpunkt inkom rapport om att 8 000 man värvat folk redan 
fanns i Storpolen och att 4 000 man uppbådat folk skulle tillstöta dessa. 
Med detta folk skulle "strömmen" - troligen Notec - och passen 
besättas. Allmänna uppbådet rapporterades nu endast ligga i beredskap 
och ännu inte ha brutit upp.76 "Det vore bra, om fältmarskalken ju förr 
desto hellre trädde i aktion", skrev Carl X Gustaf den 10 juni. Enligt de 
senaste breven från Livland stod Horn i begrepp att påbörja sina opera
tioner och konungen ville inte att polackerna skulle få tid att "formera 
sig mer och mer". Förutsättningen var dock, att Wittenberg inte hade 
orsak att befara något starkt motstånd av brandenburgska eller kejser-
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liga trupper och att Pommern därigenom kunde råka i fara.77 Här bör 
tilläggas, att konungen tydligen bedömt det polska sammanbrottet i 
öster vara ett faktum och att det nu närmast gällde att förekomma 
ryssarna i det egentliga Polen. 

Redan fyra dagar senare - den 14 juni - återkom konungen med 
nya direktiv. Då man inte kunde veta, hur kejsaren och kurfursten 
ämnade bete sig och om Wittenberg "kunde uppå en hast uträtta någon 
remarkabel aktion mot de församlade polackerna" - konungen bör då 
ha nåtts av en rapport, att allmänna uppbådet i Storpolen den 29 maj 
skulle samlas vid staden Poznan och sedan förläggas på gränsen till 
Mark och Hinterpommern78 

- fick han förstärka sin kår med några av 
de regementen, som skulle ingå i konungens, och lämna de övriga kvar 
i Pommern till dennes ankomst. Men om fienden var i sådan "postur", 
att Wittenberg därvid löpte "stor hasard" och man alltså inte kunde 
vara säker på framgång, vore det bättre att han dröjde tills "allt kommer 
ihop och jag själv över på det allt med desto större eftertryck förrättas 
kunde" .79 

Men Carl X Gustaf skulle komma att sända Wittenberg ytterligare ett 
brev med direktiv före sin ankomst. Det är dagtecknat den 23 juni och 
konungen gav det formen av ett egenhändigt handbrev, uppenbarligen 
för att understryka dess vikt.80 

Inledningsvis uttryckte konungen sina farhågor, att kurfursten och 
kejsaren försökte "hindra alla våra desseiner". Kurfursten skulle enligt 
vad konungen "förnummit" verkligen vara "sinnad" att bemäktiga sig 
nå�on ort i Kungliga Preussen, genom vilken han fick passage över 
W1sta - konungen sade sig veta att en bro byggts över Wista vid Tczew 
(Dirschau) - och "korrespondens" med sina preussiska länder och 
kejsaren ha planer på att besätta Kungliga Preussen. Därför måste ett 
särskilt öga hållas på deras "consilier" och de pågående förhandlingarna 
med Brandenburg i Stettin noga "observeras". Beträffande kurfursten 
uppmanades Wittenberg dessutom att se sig för väl, så att han inte 
råkade ut för någon överraskning, och att förstärka sin kår med de 
trupper, som redan anlänt till Pommern från Sverige.81 Konungen hop
pades att själv snart vara där och Wittenberg beordrades att försöka 
hålla förbindelserna bakåt öppna, så att de kunde förenas. - Brevet 
innehöll också direktiv för Wittenberg i händelse av att denne fick kej
sarens planer bekräftade. Direktiven kommer att behandlas i det föl
jande underkapitlet. 

Direktiven av den 27 maj samt den 10 och 14 juni hade i stort samma 
innebörd i avmarschfrågan som instruktionen av den 21 april. Witten
berg skulle rycka in i Polen, om han bedömde, att motståndet var svagt 
och att han alltså inte hasarderade sin kår; om fallet var det motsatta 
skulle han avvakta konungens ankomst. I direktiven av den 23 juni 
däremot synes _konungen ha utgått från att Wittenberg _skulle avmar
schera. Anlednmgen torde med största sannolikhet ha varit, att Carl X 
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Gustaf räknade med att redan veckan därpå kunna avsegla med trup
perna från Sverige82 och, som han skrev i brevet, hoppades att själv snart 
vara i Pommern samt att det nu gällde att förekomma kurfursten. 

Beträffande det motstånd, som Wittenberg vid en inmarsch kunde 
möta, är det i junidirektiven inte, såsom i de tidigare direktiven, enbart 
fråga om vad han kunde vänta från polsk sida. Nu är det framförallt ett 
brandenburgskt eller kejserligt ingripande, som Carl X Gustaf befarar. 
Och hans oro tilltar i takt med att tiden går. Vad låg då bakom dessa 
konungens farhågor för ett ingripande från kurfurstens sida? 

Enligt under april och maj till Carl X Gustaf inkomna rapporter från 
d�n svenske residenten i Berlin Bartholomeus Wolfsberg pågick inten
siva värvningar i Brandenburg och hertigdömet Preussen, varigenom 
man räknade med att fram till sommaren kunna uppställa en arme om 
10 000-16 000 man i hertigdömet, dit alltså de i Brandenburg värvade 
trupperna skulle överföras. De två kurfurstliga geheimeråden greve 
Georg Friedrich von Waldeck och "herr" Overbeck hade avrest till 
Preussen, dit kurfursten själv uppgavs ämna bege sig.83 Senast i mitten 
av juni torde Carl X Gustaf ha nåtts av ytterligare en rapport från 
Wolfsberg och av en från Johan Kock i Gdafi.sk. En del krigsfolk skulle 
"inom kort" avmarschera från Brandenburg till Preussen och kurfursten 
själv skulle snart följa efter. Vojevoden i Malbork (Marienburg) Jacob 
Weyher saqes förbereda en broslagning över Wisfa vi_d Tczew för att 
därmed säkra "kommunikationslinjen" mellan å ena sidan Kassuben 
och Pommerellen och å den andra hertigdömet Preussen.84 Den 21 juni 
nåddes konungen av ytterligare två rapporter från Kock. "Brandenburg 
höres", skrev Kock, "med °'all makt taga sig till och taga kring sig och 
Overbeck är ännu i Preussen och gör all flit och vinning om till att 
bringa ständerna i landet till ett stort verk och väsen med". Waldeck och 
Overbeck hade försökt förmå ständerna i Kungliga Preussen att upp
sätta åtminstone ett par regementen och kurfursten uppgavs efter hand 
samt "rote- och manipulvis" sända krigsfolk från Mark den närmaste 
vägen över Malbork till Preussen.85 Vid samma tidpunkt hade kurfur
stens sändebud i Stockholm på dennes befallning meddelat konungen 
kurfurstens "förehavande att impatrionera sig en ort vid Weichselström
men, där han kunde hava korrespondenslinjen fri till sitt hertigdöme" 
samt bör Carl X Gustaf genom Wolfsberg eller den svenske residenten i 
Haag Harald Appelbom fått veta, att alliansförhandlingar pågick i 
Haag mellan Brandenburg och Nederländerna.86 Konungens farhågor 
för ett ingripande från kurfurstens sida synes ha varit välgrundade.87 

4:3. Puck-a/ter11ativet 

Av de båda instruktionerna för Wittenberg framgår som nämnts att 
Carl X Gustaf tänkte sig att i första hand landstiga i Pommern med 
trupperna från Sverige. Men alter-nativet Preussen övervägdes också. I 
den första instruktionen uppmanades Wittenberg, att bl_ a ta reda på var 
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den polska och den brandenburgska armen befann sig samt om kungen 
av Polen och kurfursten av Brandenburg ämnade "bemäktiga sig" sjö
kanten i Preussen, Kassuben och Hinterpommern, vilket kunde göra en 
landstigning där riskabel. I synnerhet önskade konungen få reda på 
Pucks (Putzigs) "beskaffenhet", men också de övriga orternas vid sjö
kanten. Wittenberg uppmanades att ha sin uppmärksamhet riktad mot 
sjökanten, särskilt Zatoka Puck (Putziger Wiek) och om konungen 
kunde anlända dit med flottan, samt att hålla denne underrättad om allt 
som hände till lands och sjöss och särskilt var konungen bäst kunde 
anlända med flottan.88 

En landstigning direkt i Kungliga Preussen framstod alltså från bör
jan naturligtvis förutsatt, att Wittenberg avmarscherat i förväg -
som ett högst tänkbart alternativ för Carl X Gustaf. Varför uppgavs 
sedan denna tanke? 

I direktiven till Wittenberg av den 26 och 27 maj samt 10 och 14 juni 
nämner konungen ingenting om en landstigning i Preussen, vilket när
mast tyder på att han då avskrivit tanken på en sådan. Detta skulle i så 
fall stämma väl överens med vad den danske residenten i Stockholm 
rapporterade till sin kung den 16 juni. 89 Han uppger, att konungen av 
Sverige i "dessa dagar" sagt till den brandenburgske residenten, att 
eftersom han hört, att kurfursten och staden Gdafisk var så misstrogna 
mot hans rustningar hade han så till vida ändrat sin "dessein", att han 
ville börja kriget mot Polen på ett sådant sätt, att de "ingen ombrage 
därom skulle taga". Carl X Gustaf skulle alltså ha frångått tanken på en 
landstigning i Kungliga Preussen för att undvika "ombrage" från kur
furstens och staden Gdansks sida och i stället beslutat sig för att också 
med sin egen kår inrycka i Polen från Pommern. 

Helt hade Carl X Gustaf dock inte släppt tanken på en landstigning i 
Preussen. Anledningen var otvivelaktigt farhågor för att kejsaren kunde 
ha planer på att besätta Kungliga Preussen. Om Wittenberg märkte 
detta, heter det i direktiven av den 23 juni, fann konungen det rådligast 
att han ändrade planen och i stället "fattade posto" vid Wista och 
"således betäckte" Kungliga Preussen. Förutsättningen var dock, att 
kurfursten inte var enig med kejsaren om dennes planer utan syntes vilja 
bibehålla vänskapen med konungen av Sverige. Skulle Wittenberg inte 
vara nog "bastant" för denna uppgift måste konungen få underrättelser 
därom för att i stället eventuellt landstiga i Zatoka Puck "efter vad 
raisonen fordrar". Under tiden skulle Wittenberg "hålla god korrespon
dens" med Brandenburg om att försvara "Weichselströmmen" samt 
bevaka sträckan nedanför Nowe (Neuenburg) intill sjön på båda sidor 
om floden. Kurfurstens vänskap måste man alltid vara försäkrad om, så 
att Wittenberg inte blev innesluten av hans arme. Denna borde istället 
avskära polackerna ifrån Preussen.90 

Vad kan då anledningen ha varit till Carl X Gustafs farhågor för att 
kejsaren kunde ha planer på att besätta Kungliga Preussen? 
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Enligt under maj till konungen inkomna underrättelser skulle kejsa
ren ha utfärdat patent på värvning av ett stort antal regementen och i 
det kejserliga hovet rådslogs hur man med någon förevändning skulle 
kunna hjälpa den polske kungen. De svenska rustningarna sades "app
rehenderas" mer och mer och generallöjtnanten Piccolomini hade fått 
order att snarast dra samman 6 000 man mot gränsen till Polen i furste
dömet Glogau för att säkra garnisonerna och passen.91 I början av juni 
fick Carl X Gustaf rapport från W olfsberg, att kejserliga trupper nyli
gen skulle ha anlänt till Glogau och Liegnitz samt andra i närheten av 
gränsen till Polen belägna orter i Schlesien. Kurfursten hade sagt ho
nom, att han önskade att kejsaren, såsom det ryktades med anledning av 
hans rustningar, skulle blanda sig i det polsk-ryska kriget och. att kurfur
sten visste, att huset Österrike sedan länge haft ett "begärligt" öga på 
Preussen.92 

Den 21 juni - två dagar före direktivens utfärdande - nåddes ko
nungen av en rapport från Johan Kock i Gdafisk.93 Denne meddelade
att "en part" i staden höll före, att "kejsaren för Preussens skull, var 
uppå han pretenderar, skulle komma till att gå in partes" (förbund) med 
Polen samt att Polen skulle begära detta, "när hon äntligen själv ... icke 
sufficient vore". Tydligen var det Kocks rapport, som, trots att den 
endast återgav vad en del folk i Gdafisk ansåg, i föreqing med de tidi
gare inkomna rapporterna och kejsarens bekanta anspråk på Preussen 
var anledningen till Ca.rl X Gustafs farhågor. 

Under den förutsättningen, att Wittenberg fick kejsarens planer be
styrkta och.att kurfursten syntes välvilligt stämd, skulle alltså anfallspla
nen ändras. Wittenberg skulle framtränga ända till Wista och bevaka 
dess nedersta lopp och konungen eventuellt landstiga i Zatoka Puck. 
Motivet är uppenbart. Det gällde att förekomma kejsaren. En vecka 
tidigare hade Carl X Gustaf enligt den danske residenten förklarat, att 
han ville börja kriget på sådant sätt, att kurfursten inte skulle bli "om
bragerad". Nu var han likväl beredd att riskera väcka ett än större 
"ombrage". 

Brevet av den 23 juni, vilket ju även innehöll direktiv med anledning 
av kurfurstens ovissa hållning, nådde Wittenberg den 6 juli "uti mar
schen" mot polska gränsen. Han delade inte alls sin konungs farhågor 
för ett kejserligt eller brandenpurgskt ingripande och hade för övrigt 
aldrig tvivlat på att han skulle kunna avmarschera i förväg.94 I sitt 
svarsbrev, som dock inte nådde Carl X Gustaf före avresan från Sverige, 
framhöll Wittenberg, att han inte fått några underrättelser om att de 
kejserliga skulle "något göra till denna saken" och att ingen anledning 
fanns att förmoda, att de "slutgiltigt blanda sig däri". Kurfursten sades 
)!vilja skicka sig" till konungens tankar och Wittenberg var nästan säker 
på att han "intet vidrigt emot Eders Kungl Maj:t lärer resolvera". Men 
skulle konungen ändra sin "dessein" och landstiga i Preussen, befarade 

' Wittenberg, att kurfursten skulle komma på andra tankar. För övrigt 
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ansåg Wittenberg, att konungen inte skulle kunna göra någon bättre 
"progress" än att förbli vid "denna första dessein".95 

Carl X Gustaf förblev som framgått vid sin första "dessein". Witten
berg fortsatte sin marsch mot polska gränsen och Poznafi och konungen 
landsteg i Pommern med trupperna från Sverige. Själv uppgav Carl X 
Gustaf senare, att han fullt avsiktligt undvikit att genast vända sig mot 
Preussen för att därigenom avvända kurfurstens misstänksamhet.96 An
ledningen skulle alltså ha varit densamma som den han sades ha medde
lat den brandenburgska residenten i mitten av juni. Tydligen hade ·också 
konungen kommit till insikt om att kurfursten kunde komma på andra 
tankar. 

4:4. De fortsatta operationerna 

Carl X Gustaf var som bekant i varje fall skriftligen ytterst förtegen i 
fråga om sina planer, så också beträffande planerna för de fortsatta 
operationerna sedan det första operationsmålet nåtts och hans egen och 
Wittenbergs kårer förenats. I sina skrivelser talar han endast i största 
allmänhet om sin "dessein" eller "intention". Konungens planer kan 
sålunda inte direkt u,tläsas ur källmaterialet, men kan likväl indirekt 
rekonstrueras med stöd av detta. 

Carl X Gustafs ovan behandlade alternativa plan pekar på att den 
tänkta operationsriktningen var Kungliga Preussen. Till Wittenberg 
skrev konungen den 24 juli, att han, sedan de förenats, ämnade "an
tingen strax fortsätta vår förra och Eder bekända dessein eller ock gå 
strax på fienden och sedan fullfölja ovanbemälte vår dessein",97 Den 27 
juli beordrades Wittenberg, att hålla konungen underrättad om var pol
ske kungen samlade sin arme och hur stark fienden var i Kungliga 
Preussen.98 Den 28 juli, tre dagar före sin avmarsch från Damm, medde
lade Carl X Gustaf också riksråden i Stockholm sin avsikt.99 Han sade 
sig ämna fortsätta marschen till Polen för att "så mycket bättre fatta 
Preussen och hindra fiendens konjunktion därmed". Dagarna före av
marschen utfärdade Carl X Gustaf också direktiv till riksviceamiralen 
Carl Gustaf Wrangel för flottans medverkan i operationerna. 100 Denne 
skulle avsegla med flottan från Pommern till Zatoka Puck, bl a för att ge 
"sakerna på den orten" mer respekt och för att "divertera" fiendens 
stridskrafter, så att konungen inte fick dennes hela styrka "på halsen". 
Wrangel skulle undersöka möjligheterna att förmå staden Gdaiisk att 
"ackommodera" sig efter Kungl Maj:t samt för flottans underhåll lägga 
klostret Oliwa med kringliggande byar under kontribution och söka 
vinna folk�ts tillgivenhet. I avvaktan på underrättelser om hur långt 
Kungl MaJ:t avancerat - att konungen kunde "göra vägen till sjökan
ten öppen" - fick Wrangel inte ta ytterligare polska områden i besitt
ning. Den 13 augusti slutligen meddelade Carl X Gustaf Wrangel, att 
Bydgoszcz hade intagits - ett "parti" hade beordrats dit redan den 5 
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augusti 101 för att konungen desto bättre skulle kunna komma in i 
Preussen, när han fann det för gott. 102 

Av det sagda torde framgå, att Ca�l X Gustafs a�s1kt var .a�t, �edan
huvudarmen förenats, avskära Kungliga Preussen fran Polen 1 ovngt 
"så mycket bättre fatta Preussen och hindra fiendens konjunktion där
med" och eventuellt uppsöka den polska armen - "eller ock gå strax 
på fienden" samt att därefter vända sig 110rr ut mot Kungliga Preus
sen. 

5. Sammanfattning

Fälttågsplanen syftade inte, såsom hittills varit den allmänna uppfatt
ningen, till en stor kombinerad omfattning av hela �reussen från v�ster 
och öster103 utan innebar i stort, att det polska nket skulle angripas 
genom två från varandra fristående anfall, ett i defensivt syfte och med 
begränsat mål från Livland in i norra Litauen och ett i avgörande syfte 
från Pommern in i Storpolen. I sin slutliga utformning, sådan denna 
tedde sig vid operationernas inledande, innebar planen· i korthet föl-
jande. . . 

Från Livland sku11e riksskattmästaren Magnus Gabnel De la Gard1e 
med en arme genom Kurland inrycka i nordvästra Litauen och sätta sig 
i besittning av området norr om linjen Wilno - kusten för att därige
nom förekomma en· rysk framryckning mot den kurländska och samo
gitiska sjökanten. Biskopsstiftet Piltyii m fl Polen tillhörande orter i 
Kurland skulle därvid besättas samt städerna Kowno och eventuellt 
Birze intagas. Vid eventuella förhandlingar om svenskt beskydd med 
litauiska stormän, i första hand furst Janusz Radziwi1t, skulle De la 
Gardie söka få försäkring i fästningar och underhåll (ör armen inom 
ifrågavarande delar av landet. Dessutom skulle hertigen av Kurland 
förmås att godvilligt ställa sig under svenskt beskydd. 

Samtidigt skulle fältmarskalken Arvid Wittenberg med huv1;1ddelen 
av de i de tyska provinserna befintliga trupperna från Pommern mryck� 
i Storpolen och sätta sig i besittning av området mellan floderna Notec 
och Warta i vojevodskapet Poznafi. I samband med inmarschen skulle 
Wittenberg försöka förmå inte endast vojevodskapet Poznaii utan även 
andra vojevodskap i Storpolen att ställa sig under svenskt beskydd. 
Sedan skulle Carl X Gustaf själv med huvuddelen av de hemmavarande 
svenska trupperna efter överskeppning av dessa till Pommern snarast 
möjligt följa efter Wittenberg och-förena sig med denne. Därefter skul_le 
Kungliga Preussen avskäras från det övriga Polen och dim polska armen 
eventuellt slås. I samverkan med flottan skulle sedan ett avgörande 
anfall riktas mot Kungliga Preussen, varefter Gdansk och kurfursten av 
Brandenburg i egenskap av hertig av Preussen skulle förmås att erkänna 
svensk överhöghet. 104 

Det första operationsmålet för huvudarmens del var alltså fiendens 
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arme. Först sedan denna var slagen eller om det visade sig, att den inte 
var någon faktor att räkna med, blev det geografiska målet - Kungliga 
Preussen - aktuellt. För Carl X Gustaf själv innebar planen att, sedan 
Wittenberg tagit det första anfallsmålet, närmast och enligt beprövat 
strategiskt mönster, manövrera armens delar så, att han vid behov med 
hela den förenade armen och alltså med största möjliga kraftsamling 
kunde angripa den polska armen, som efter vad han kände till dock 
ännu inte var samlad och därtill inte kunde vara nämnvärt stark. Ge
nom sin förtegenhet om sina planer hade han härvid försäkrat sig om 
strategisk överraskning. I Polen kände man visserligen väl till de 
svenska krigsförberedelserna, men man visste inte om anfallet skulle 
komma att från Pommern riktas direkt mot Kungliga Preussen, kanske 
kombinerat med en landstigning på kusten, eller mot Storpolen. 105 

6. "Operation Preussen" - genomförandet intill senare
hälften av augusti

Den 5 juli avmarscherade Wittenberg med sin kår från Stettin mot
polska gränsen. Marschen gick över Wangerin och Tempelburg, där 
gränsen passerades. Den 14 juli nåddes Ujscie vid floden Notec där 
vojevoderna av Poznati och Kalisz hade gått i ställning med vojevo<lska
pens allmänna uppbåd. Redan dagen därpå ställde de sig emellertid 
under svenskt beskydd, varpå Wittenberg planenligt fortsatte till staden 
Poznaii, dit han kom den 21 juli. Därifrån marscherade han till Sroda, 
där han förblev stående till den 7 augusti. 

Konungen anlände till Wolgast den 14 juli med trupperna från Sve
rige och avmarscherade den 31 med sin kår från Damm. Ett par dagar 
tidigare hade rikstygmästaren Gustaf Otto Stenbock brutit upp med 
artilleri_et. Tre veckor senare avseglade örlogsflottan, som sedan över
skeppningen av det inhemska svenska infanteriet legat kvar utanför 
vyolg_�st, till Zatoka Puck närmast för att uppta tull. Konungens marsch
gick over Arnswalde, och den 4 augusti passerades gränsen öster om 
Filrstenau. Strax innan hade man hunnit upp Stenbocks artillerikolonn. 
I Tuczno dagen därpå delade han sin kår. Konungen med huvuddelen 
av kavalleriet marscherade över Czarnk6w, Rogozno och Gniezno till 
Konin, dit han kom den 14 augusti och där Wittenberg med sin kår 
sedan den 10 augusti inväntat hans ankomst. Från Konin fortsatte ko
nungen och Wittenberg marschen till Koto, där de inträffade den 17 
augusti. Stenbock med konungens kår i övrigt marscherade över Ujscie, 
Gniezno och Konin också till Koto, dit han kom den 21 augusti. Där
med hade huvudarmen förenats. 106 

Under marschen in i Polen hade på kurfurstens initiativ de i slutet av 
juli avbrutna alliansförhandlingarna i Stettin återupptagits. Den 4 au
gusti anlände två kurfurstliga sändebud till det svenska huvudkvarteret 
i Filrstenau och medföljde konungen till Rogozno, men även nu framla-

28 

Svenska och polska armeerna vid Ujscie den 14 juli 1655. Kopparstick i Samuel Pufen

dorf, Die Thaten Carl Gustavs efter teckning av Erik Dahlbergh.

des från ömse håll oantagbara krav och förslag. Vid sin avresa lovade 
emellertid sändebuden att snart återkomma och Carl X Gustaf gav å sin 
sida hopp om tillmötesgående. 107 

På krigsskådeplatsen i öster blev den litauiska armen under Janusz 
Radziwitts befäl vid Wilno i slutet av juli åter slagen av de förföljande 
ryssarna och drog sig tillbaka dels till Kiejdany, dels till Kowno och 
därifrån söder ut mot Biatystok i Podlasien, varefter ryska trupper be
satte Wilno och fortsatte mot Kowno, som också besattes. Vid samma 
tidpunkt - den 31 juli - slutförde.s på Magnus Gabriel De la Gardies 
initiativ inledda förhandlingar med Janusz Radziwi1t och andra li
tauiska stormän om svenskt beskydd och den 4 augusti avmarscherade 
fältmarskalken Gustaf Adolf Lewenhaupt med den livländska armen 
från Kokenhusen mot den litauiska gränsen. Marschen gick sydväst ut 
genom Kur land till Radziwiliszki i norra Litauen invid gränsen till Kur
land, varefter Birze m fl orter besattes. 108 
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I Wolgast den 19 juli nåddes Carl X Gustaf av rapport från Witten
berg, att vojevodskapen Poznan och Kalisz den 15 juli ställt sig under 
svenskt beskydd och att alltså det första operationsmålet redan hade 
nåtts.109 Därmed aktualiserades två frågor: hur skulle de fortsatta opera
tionerna - närmast huvudarmens förening genomföras och hur 
borde Wittenbergs snabba framgång politiskt utnyttjas. Den senare frå
gan kommer att behandlas i det följande kapitlet. 

Av avgörande betydelse för hur de fortsatta operationerna skulle ge
nomföras, var självfallet att få den polska armen lokaliserad och dess 
styrka fastställd eller, som Carl X Gustaf själv uttryckte det till Witten
berg, ty "ich solches zu meiner Nachricht am nothwendigsten be
finde" . 110 Enligt de senaste till konungen inkomna underrättelserna hade 
den polska sejinen beviljat de allmänna uppbådens sammankallande, 
men inga - utom de i Storpolen - skulle ha samlats. Vojevoden Jacob 
Weyher var på marsch till Cz1uch6w (Schlochau) med omkring 4 000 
man av allmänna uppbådet i Kungliga Preussen och 2 000 man värvade 
för att "sätta sig" där. "Storpolackerna" och preussarna sades ha kom
mit överens om att ömsesidigt bistå varandra vid ett svenskt angrepp på 
endera av dem. !,an-infanteriet beräknades komma att uppgå till sju 
regementen om 9 000 eller 12 000 man, men de flesta överstarna avdan
kade och inga officerare fanns att tillgå. När infanteriet kunde bli klart 
var ovisst, men det kunde knappast bli det "så hastigt". Polske kungen 
uppgavs ha utdelat värvningspatent på ett antal regementen, vilka skulle 
vara klara till Mikaeli (29 sept n st) och då sändas till Kungliga Preus
sen, men pengar saknades, varför värvarna inte trodde sig "komma så 
långt". Dessutom hade Carl X Gustaf fått rapport om att ryssarna 
skulle ha utplundrat Borys6w och Minsk och nalkades Wilno med en 
arme om 40 000 man samt att kosackerna skulle ha inträngt i vojevod
skapet Bractaw i Podolien och sades belägra Konstantyn6w i W olynien. 
Litauerna uppgavs göra endast svagt motstånd mot ryssarna och polac
kerna intet motstånd alls mot kosackerna.'" Av desa rapporter att döma 
kunde alltså den polska armen väntas huvudsakligen komma att bestå 
av endast en del allmänna uppbåd - de västligaste vojevodskapens -
vilkas stridsvärde som redan nämnts dessutom var begränsat, samt 
ryska trupper bl a befaras snart kunna nå gränsen till det egentliga 
Polen. 

Den 24 juli fick konungen en andra rapport från Wittenberg, som vid 
dennas avsändande den 19 juli befann sig på marsch mot staden Poznaii. 
Den polske kungen, som uppehöll sig i Warszawa, sades ha för avsikt 
att lämna· staden och inte avvakta svenskarnas ankomst samt skulle inte 
ha någon arme att tala om "på benen". Radziejowski · som följt 
uppmaningen att medfölja Wittenberg - hade föreslagit, att denne 
skulle marschera direkt på Warszawa, vilket Wittenberg emellertid inte
nu kunde besluta sig för.112 

Carl X Gustaf besvarade omgående Wittenbergs brev. Radziejowskis 

30 

förslag kunde säkert vara väl "in tenderat", men i stället för att Witten
berg fördjupade sig i landet, "skattade konungen tryggare", att han l�t 
'besätta och befästa lämpliga orter och sedan marscherade honom till 
mötes varefter de kunde träda i aktion. Carl X Gustaf ämnade mar
scher; över Pyritz, Arnswalde och Cztopa samt sedan "på denna sidan 

Note6 oppåt". Wittenberg skulle rätta sin marsch därefter "på andra 
sidan N otec", så att de kunde förenas på någon lämplig ort. I ett PS 
tillägger konungen under hänvisning till sin kårs b!';\gränsade styrka, att 
han och Wittenberg inte borde ytterligare separera sig, "förrän jag ser 
vart ut det vill och [ vad] vi med deras arme kunna uträtta". m 
, Trots alla lugnande rapporter om det svaga motstånd, som kunde 
väntas, ville Carl X Gustaf alltså inte, att Wittenberg sku)le fortsätta 
ensam mot Warszawa. Först skulle de helt i överensstämmelse med 
fälttågsplanen - förenas och sedan gemensamt träda i aktion, närmast 
mot den polska armen. En anledning kan möjligen ha varit kurfurstens 
ovissa hållning och avsikter, en annan att konungen inte kände sig säker 
på värdet av det ingångna fördraget med vojevoderna av Poznan och 
Kalisz.114 

Den 29 juli beordrade Carl X Gustaf i ett egenhändigt brev, som inte 
kunnat påträffas, Wittenberg att "vända sig och agera" mot Wista.115 I 
avsaknad av preciseringar, bl a beträffande vilken del av Wisfa "ageran
det" gällde, har anledningen till detta plötsliga beslut inte kunnat fast
ställas. Sedan sitt besJut med anledning av Wittenbergs andra rapport 
hade konungen nåtts av en rapport, att alliansförhandlingarna mellan 
Brandenburg och Holland, om vilkas gång han dock fortlöpande hade 
hållits orienterad, i det närmaste var slutförda.116 Vidare hade förhand
lingarna med Brandenburg i Stettin avbrutits (den 27 juli) och Carl X 
Gustaf därvid meddelats, att kurfursten avsåg att föra sina i Tyskland 
värvade trupper till Preussen. 117 Beslutet kan möjligen sättas i samband 
med i första hand detta meddelande kurfursten skulle förekommas -
samt att konungen nu stod i begrepp att själv bryta upp med sin kår eller 
med det förhållandet, att ryska trupper nu kunde vara under framryck
ning sydväst ut från Wilno mot det egentliga Polen, där de ju också 
skulle förekommas.118 

Den nya ordern kontramanderades emellertid redan samma dag. 
Ungefär tre timmar efter brevets avsändande infann sig generalkvarter
mästaren, översten Conrad Marderfelt, som Wittenberg sänt för att 
avlägga rapport, hos konungen.119 Wittenbergs kår låg förlagd i ett be
fäst läger vid Sroda, en .mil sydöst Poznafi, där han. ämnade kvarstå tills 
vidare order. Ytterligare några till Poznafi och Kalisz gränsande voje
vodskap syntes vilja ställa sig under svenskt beskydd. Den polske ko
nungen befann sig i Warszawa, dit han ämnade samla·sin 'arme. Witten
berg själv slutligen "åstundade" konungens ank9mst. Hänvisande till 
denna rapport meddelade Carl X Gustaf omgående Wittenberg, att han 
stod i begrepp att bryta upp från Damm och ämnade påskynda sin 
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marsch så mycket som möjligt för att snarast förena sig med denne. För 
ungefär tre timmar sedan hade han skrivit till Wittenberg och beordrat 
honom att agera mot Wisfa. Men när han nu fått höra "tillståndet 
däruppe" och att ytterligare några vojevodskap syntes vilja "ackommo
dera sig", fick Wittenberg i avvaktan på konungens ankomst efter eget 
skön och gottfinnande "agera som raison av kriget" dikterade och han 
fann sig vara "bastant" till, t ex att bemäktiga sig någon viktig ort eller 
"eljest som I �unde finna bäst där in loco". 120 Tydligen var det rappor
ten om att Johan Casimir ämnade samla sin arme vid Warszawa, som -
utöver den att ytterligare några vojevodskap syntes vilja ställa sig under 
svenskt beskydd - var anledningen till att Wittenbergs "agerande" nu 
åter lokalt begränsades i avvaktan på konungens ankomst. I överens
stämmelse med detta beslut meddelade Carl X Gustaf två dagar senare 
riksråden i Stockholm, att han denna dag - den 31 juli - skulle bryta 
upp mot Poznan i avsikt att, så snart han förenat sig med Wittenberg, 
som med sin kår stod några mil från denna stad, fortsätta mot W ars
zawa och uppsöka konungen av Polen samt skilja Polen och Preussen -
allt i enlighet med den ursprungliga planen. 121 Innan slutanfallet mot 
Kungliga Preussen igångsattes, ville alltså Carl X Gustaf söka nå ett 
avgörande med den polska armen. 

Senare samma dag - Carl X Gustaf hade på sin marsch då nått 
Kunow, 2 mil sydost Damm - fick han rapport från Kock i Gdansk, 
att Johan Casimir ämnade samla sin arme vid Toruii (Thorn) - Mar
derfelt hade rapporterat Warszawa. Dessutom synes han ha fått rapport 
om att kurfursten, som ännu inte "ackommoderat" sig - förhandling
arn� avbröts som nämnts den 27 juli - samlade sina trupper "in åt" 
Kassuben. På grund härav, skrev konungen samma dag till Wittenberg, 
syntes det sartp.olikt, att kungen av Polen, om han samlade sin arme till 
Torut1, ämnade basera sina dispositioner på samverkan med kurfursten. 
Wittenberg skulle därför inhämta underrättelser om polske kungens 
avsikter och var han samlade sina trupper, så att konungen kunde rätta 
sina aktioner därefter. Under tiden skulle denne påskynda sin marsch 
och gå "bredvid Notec oppföre". Om konungen av Polen samlade sin 
arme vid Warszawa, ville konungen snarast förena sig med Wittenberg. 
Men om kungen samlade sin arme vid Toruii, blev Carl X Gustafs 
dispositioner beroende av bl a dennas styrka. Om styrkan var ansenlig 
och det därför kunde bli nödvändigt, att Wittenberg förenade sig med 
konungen, skulle han vara beredd på detta. Skulle Wittenberg dessutom 
finna det görligt att "en passant" antingen bemäktiga sig Warszawa eller 
uträtta något annat, fick han göra det efter eget gottfinnande, dock så 
att han, om styrkan av den vid Toruii samlade armen var ansenlig, var 
beredd att tillstöta konungen. 122 

Carl X Gust�f räknade tydligen i detta läge med tre möjliga operativa 
alternativ, alla syftande till att söka nå ett avgörande med den polska 
armen. 
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1, Den polska armen samlas vid Warszawa: den förenade huvudarmen 
framrycker mot staden ·- detta helt i överensstämmelse med den 
avsikt konungen meddelade riksråden före uppbrottet samma dag. 

2. a) Den polska armen samlas vid Toruii och är ansenlig: den förenade
huvudarmen framrycker dit, sedan Warszawa eventuellt besatts 
av Wittenberg. 

2. b) Den polska armen samlas vid Toruii och är "oansenlig": konung
. ens kår frai:nrycker mot staden och Wittenbergs eventuellt mot 

Warszawa för att bemäktiga sig denna stad. 123 

Följande dag - den 1 augusti - fick Carl X Gustaf, som på sin
· niarsch då nått Repplin, underrättelse om att kurfursten var "sinnad"
att återuppta fö�handlingarna. I skrivelse samma dag �eddel�d�, h_�n
Wittenberg detta·samt att han hoppades, att kurfursten tankte sig nar
mare villkor", Konungen ansåg det bättre, att Wittenberg i den mån �an 
kände sig "bastant" nog, nu försökte avancera mot Warszawa och Wista
samt därvid besatte Lowicz och fattade posto där. Själv skulle konungen 
påskynda sin m(lrsch så mycket som möjligt för att snarast förena sig 
med Wittenberg om inte med hela sin kår så åtminstone med så mycket 
trupp som det lä.t sig göra, medan huvuddelen följde �fter_.

124 Tydligen 
var det den minskade risken för ett brandenburgskt mgnpande samt 
troligen också möjligheten av att ryska trupper kunde v�ra u�de: frat;i
ryckning sydväst ut från Wilno, som låg bakom dessa direktiv till Wit-
tenberg, 

Skrivelserna av den 31 juli och den 1 augusti nådde Wittenberg den 3
respektive 5 augusti. Hap hade då just fåJt nya un�errättelser om den 
polska armen och föredrdg att stanna vid Sroda och mvänta konungens
ankomst. 125 

Carl X Gustaf å sin sida genomförde sina avsikter. Vid Tuczno den 5
augusti delade han sin kår. Själv begav han· sig med huvuddelen av 
kavalleriet i förväg för att förena sig med Wittenberg, under det att 
rikstygmästaren Gustaf Otto Stenbock med kåren i övrigt skulle mar
schera över Ujscie, där en skans skulle uppföras, "Note6 oppföre" till 
Nakto, 126 Samtidigt utkommenderades ett parti ryttare och dragoner för 
att bl a besätta Bydgoszcz. 127 Dessutom beordrades Wittenberg att g�
nast sända en kavalleristyrka till Nakto som ersättning för det kavallen,
som konungen tog med sig. 1

_
28 Senare samma dag eller dagen därpå 

avsändes översten Bengt Horn till Wittenberg med muntlig order, att
denne skulle bryta upp från Sroda och avancera vidare - att d?ma av 
Wittenbergs handlandt; - öster utJängs W arta till någon lämplig plats
vid floden. 129 

Orderna ger en klabild av Carl X Gustafs avsikter. Om fienden
visste han fortfarande inte mer än att den polska armen enligt inkomna 
underrättelser skulle samlas antingen vid Warszawa eller Toruii. Dess
utom kände han till att vägförbindelser fanns mellan Nakto och det 
område vid Warta, dit Wittenberg beordrades framrycka, bl a längs 

33 



·· . .,__, .• 

' '·. '.,�. 

: �-

Gustaf Otto Stenbock, greve, riksråd, rikstygmästare, general, fältmarskalk 1656, Mål-
ning av David Klöcker Ehrenstrahl. Foto Svenska porträttarkivet. 

övre Notec och Gopfasjön. 130 Genom att låta sin egen kår marschera till 
Nakto och Wittenbergs till någon lämplig plats vid Warta längre öster 
ut skulle Carl X Gustaf efter kårernas förening kunna framrycka med 
hela huvudarmen antingen mot Toruii eller Warszawa. Ett besättande 
av Notec-linjen Ujscie-Nak1o-Bydgoszcz skulle medföra, att ett första 
steg tagits mot Kungliga Preussens planenliga avskärande från det öv
riga Polen. 

Innan dessa order hann verkställas, inkom mer preciserade underrät
telser om fienden från Wittenberg. I byn Gembitz en mil öster om 
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Czarnk6w den 7 och troligen i Rogozno den 9 aug_ysti nåddes Carl X 
Gustaf av två rapporter, dagtecknade i fältlägret vid Sroda den 3 respek
tive 5 augusti. Polackerna hade avstuckit ett läger vid Lxczyca, dit pol
ske kungen stod i begrepp att bryta upp från Warszawa, och allmänna 
uppbåden hade fått order att inställa sig där den 5 augusti. Antalet 
värvade soldater, som konungen disponerade, sades vara obetydligt och 
det var tveksamt om allmänna uppbåden skulle efterkomma kungens 
befallning. I Kungliga Preussen skulle vojevoden Jacob Weyher dess
utom ha samlat en styrka om 3 000 man. 13 1 Stenbock, som nått Ujscie, 
beordrades avbryta sin marsch mot Nakto, dit endast en mindre infan-

, teristyrka fortsatte, och följa efter konungen.m Ryttarstyrkan, som Wit
tenberg skulle utkqmmendera till Nakto, och ryttarpartiet, som utsänts 
för att bl a besätta Bydgoszcz, beordrades återvända, det sistnämnda 
sedan denna stad besatts. 133 I stället utkommenderades en större infante
ristyrka dit för att jämte de kvarlämnade ryttarna besätta Bydgoszcz 
och Pakos6 samt de mindre "passen" över Notec mellan dessa städer 
och nedanför Nakto. 13

4 

Även dessa order ger en klar bild av Carl X Gustafs avsikter. Kårerna 
skulle förenas på den plats vid W arta, som Wittenberg valde att fram
rycka till, varefter kungen av Polen i överensstämmelse med Carl X 
Gustafs vid avmarschen från Damm uttalade avsikt skulle uppsökas. 
Den anbefallda förstärkningen av Notec-linjen, där även Kruszwica 
senare besattes, hade naturligtvis som närmaste syfte att förhindra ett 
ingripande av Weyher i den väntade uppgörelsen, 135 men därmed skulle 
också konungens avsikt att avskära Kungliga Preussen från Polen i 
övrigt i huvudsak vara geQomförä. 

Wittenberg å sin sida valde, såsom framgått, att framrycka till Konin 
- han hade först tänkt stanna vid Stupca136 - där Carl X Gustaf
inträffade den 14 augusti och varifrån de gemensamt fortsatte till Koto,
dit även Stenbock ankom den 20. Genom en förutseende ledning hade
konungen lyckats samla armens skilda delar inför uppgörelsen med den
polska armen.

7. "Operation Krak6w"

Den 21 juli - två dagar efter det Carl X Gustaf i Pommern nåtts av
Wittenbergs rapport, att vojevodskapen Poznafi och Kalisz ställt sig 
under hans beskydd - tillskrev han med anledning av det inträffade 
riksdrotsen Per Brahe, riksamiralen Gabriel Oxenstierna och den beprö
vade diplomaten �Schering Rosenhane.137 Hänvisande till Wittenbergs 
relation och till det ingångna fördraget avsända i brev till riksråden 
samma dag138 meddelade konungen dem, att han önskade deras råd 
"vad I mene vid en sådan favorabel konjunktur vara att göra, så ock på 
vad konditioner vår protektion helst är till fundera". Därför begärde 
han, att de "med forderligste opptäcke Oss Eder tanke häröver, så ock 
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vad annat I estimere därtill och lända och av denne begynnelsen synes 
vela följa och flyta". - Visserligen synes Carl X Gustaf, såsom vi sett, 
ha hoppats på att förhandlingsvägen kunna komma i besittning av de 
båda vojevodskapen - och även andra vojevodskap i Storpolen. Men 
att det skulle gå så lätt och snabbt verkar att ha överraskat honom och 
har fått honom att ompröva det uppsatta krigsmålet. Borde inte också 
övriga vojevodskap lika lätt kunna förmås att ställa sig under hans 
beskydd och, om så blev fallet, vad kunde detta i sin tur leda till? 139 

Kring dessa spörsmål synes konungens tankar därvid ha kretsat och så 
gjorde även de tillfrågades i deras svarsbrev. 140 Wittenberg å sin sida 
försökte under tiden fram till konungens ankomst till Konin genom 
Radziejowski förmå vojevodskapen Sieradz och t�czyca att också an
taga svenskt beskydd, men under handlingarna ledde inte till något slut
ligt resultat. 141 

7:1. Operationen växer fram 

Dagen efter sin ankomst till Konin den 15 augusti - och sedan 
han alltså haft tillfälle att bli närmare orienterad om bl a hur de andra 
vojevodskapen ställde sig till frågan om svenskt beskydd, meddelade 
Carl X Gustaf i ett egenhändigt brev De la Gardie sina närmaste avsik
ter. Han och Wittenberg skulle dagen därpå marschera till Koto och 
sedan försöka skingra det polska lägret vid !,t;_czyca. Om fienden inte 
bjöd motstånd,

1 

ämnade konungen genast fortsätta till Warszawa och 
låta Stenbock d.1ed återstoden av den kungliga kåren följa efter, så att 
han, om han skulle råka få "något stort på halsen", snabbt kunde dra 
denne till sig och försöka "träda i huvudaktion". Därefter skulle den ena 
kåren marschera till Krak6w och den andra till Preussen. 142 

Från Kota den 20 augusti meddelade Carl X Gustaf ånyo De la 
Gardie samt även riksråden i Stockholm sina avsikter. Till riksråden 
skrev han, att han enligt sitt tidigare beslut ämnade gå på 1:.,owicz, där 
kungen av Polen enligt sist inkomna underrättelser stod, 143 och skingra 
dennes "force" - denna hade inrapporterats uppgå till 4 000 eller 5 000 
man samt därefter fortsätta till Warszawa och bemäktiga sig staden. 
Sedan ämnade han låta en stark kår gå ned till Preussen för att ta 
"Kungl Maj:ts intresse i akt" och själv "agera här uppe i landet eftersom 
raisonen av kriget det dikterar". 144 Till De la Gardie skrev konungen, att 
han ämnade gå rakt på fienden, som stod vid :towicz, för att skingra 
honom eller tvinga honom till "batalj" samt därefter fortsätta till Wars
zawa. Sedan skulle han låta en del av armen gå mot Krak6w och själv gå 
till Preussen, där han kunde korrespondera med De la Gardie bättre. 145 

I stort är alltså innebörden i dessa tre meddelande densamma. Avsik
ten att sedan den polska armen skingrats och Wan;zawa intagits dela 
huvudarmen innebar, att Carl X Gustaf på en väsentlig punkt frångick 
sin·plan. I stället för att med hela armen vända sig mot Preussen ämnade 
han själv nu göra det med endast en del, under det att den andra delen 
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skulle gå mot Krak6w. Motivet är uppenbart. Samtidigt som Preussen 
förblev huvudoperationsriktningen skulle genom en marsch söder ut 
mot Krak6w, de polska kungarnas kröningsstad, de sydliga vojevodska:
pen förmås att ställa sig under svenskt beskydd. I det ena av de tva 
memori'al som Carl X Gustaf utfärdade för Wittenberg, då armen den 
27 augusti vid Sobota delades, heter det också, att eftersom dennes 
expedition bestod inte endast i vapnens "utförande" utan också i att dra 
fler vojevodskap till "Kungl Maj:ts devotion", hade konungen förord
nat presidenten Erskein att medfölja honom och gett dem bå?a fullmakt 
att underhandla med vojevodskapen. I det andra memonalet svarar 
, konungen själv på sin fråga till sina tre betrodda, vad detta kunde leda 
till, Witt?nberg skulle, därest ärkebiskopen av Gniezno - den polska 
republikens primas - eller dennes frände underkronskattmästaren -
både inflytelserika medlemmar av ätten Leszczyiiski - personligen eller 
genom ombud inställde sig hos honom och förde fråga!: om de erövrade 
vojevodskapens ställning och om Carl X Gustafs val till polsk konung 
på tal, bl a framhålla, att kronan borde förvärvas av "Kungl Maj:t och 
dess successorer i Sveriges rike" . 146 Krigsmålet hade utvidgats och 
inrymde nu även möjligheten av den polska kronans förvärvande. Ope
ration Krak6w hade vuxit fram. 

Beslutet att intaga Warszawa, republikens huvudstad, torde också 
kunna sättas i samband med det utvidgade krigsmålet. Men den när
maste anledningen till att staden nu framträdde som ett angeläget an
fallsmål var sannolikt, att Carl X Gustaf "för visso fått berättat", att 
ryssarna besatt Wilno och att han förmodade, att de skulle fortsätta åt 
dessa "kvarter" . 147 

7:2. Operationen tar över 

Den 21 augusti bröt Carl X Gustaf upp med den nu förenade armen 
från Koto mot t.;owicz. I Kutno, som armen nådde dagen därpå, fick 
konungen rappovt om att Johan Casimir framryckt till Pi�tek och slagit 
läger där, Under'den 23 augusti och påföljande natt lät Carl X Gustaf 
föra armen över floden Bzura vid Sobota i syfte att överrumpla det 
polska lägret, men företaget avslöjades och i skydd av mörkret utrymde 
Johan Casimir lägret och drog sig undan söder ut.148 

Sin avsikt att dela armen genomförde Carl X Gustaf, såsom nämnts, 
redan vid Sobota den 27 augusti efter överrumplingsförsöket vid Pi�tek 
och alltså innan Warszawa intagits. Den direkta anledningen torde ha 
varit, att den polska armen undkom och hade inrapporterats vara på 
marsch mot Wolborz längs vägen till Kraköw. Wittenberg skulle med en 
kår följa efter Johan Casimir, under det att konungen med ett starkt 
"parti" till häst och fot skulle marschera i förväg till Warszawa och 
Stenbock med återstoden av armen följa efter. 149 De operativa direktiv 
som Wittenberg erhöll innebar i korthet, att han skulle följa efter 
kungen av Polen och, om han bedömde sig stark nog, försöka anfalla 
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denne men i avvaktan på vidare order inte framrycka alltför långt söder 
om Wolborz. Han skulle inte inlåta sig i någon drabbning med kungen, 
om denne fått förstärkningar, utan stanna på någon lämplig plats vid 
floden Pilica, där konungen kunde förena sig med honom. Därutöver 
fick Wittenberg direktiv för sitt militära agerande, om konungen ansåg 
det nödvändigt, att han fortsatte sin marsch efter Johan Casimir till 
Krak6w samt om denne lämnade Polen. 150 

Direktiven uttrycker stor försiktighet. Visserligen fick Wittenberg 
helt i överensstämmelse med tidigare direktiv - försöka uppsöka fien
den under förutsättning, att han bedömde sig stark nog, men han fick i 
avvaktan på vidare order inte avlägsna sig alltför långt söder ut. Carl X 
Gustaf förklarade själv varför; han måste, innan Wittenberg fortsatte, 
införskaffa underrättelser i Warszawa om "tillståndet i naboskapet, 
helst hos moskoviterna, kurfursten och andra, som man bör ha ögat 
på". 151 Konungen önskade alltså vid behov kunna dra till sig Wittenberg 
igen, samtidigt som han var beredd att komma till dennes undsättning, 
därest Johan Casimir erhöll förstärkningar. 

Redan under marschen mot Warszawa senare samma dag nåddes 
konungen av underrättelser, som tydde på att det sistnämnda skulle 
kunna bli fallet. Allmänna uppbådet i vojevodskapet Sandomierz sades 
ha tillstött den polska armen och ytterligare trupper skulle vara på 
marsch för att förena sig med Johan Casimir. Wittenberg beordrades 
omgående att marschera sakta mot Rawa och stanna vid Brzezini samt 
ta reda på och inrapportera fiendens styrka. Om denna blivit "konside
rabel", ämnade Carl X Gustaf kvarlämna sitt infanteri dels i Warszawa, 
dels vid "den Wittenberg bekanta orten" - sannolikt Nowy Dw6r -
och sedan själv tillstöta denne med eh del av kavalleriet. 152 

Den 29 augusti kapitulerade Warszawa, varefter Carl X Gustaf ome
delbart vidtog förberedelser för den förestående operationen mot Preus
sen. Redan i samband med huvudarmens delning den 27 augusti hade 
De la Gardie beordrats att låta de "gamla", dvs inhemska, regementena 
- dessa utgjorde huvuddelen av den livländska armen marschera 
mot Preussen, så att ko.nungen kunde dra dem till sig underförstått 
som ersättning för Wittenbergs kår - vilket innebar ytterligare ett av
steg från den ursprungliga planen. Den 30 augusti beordrades De la 
Gardie i stället att, därest han besatt Samogitien - den livländska 
armen hade då förflyttats från Radziwiliszki till Poswol i norra Litauen 

där kvarlämna ett "corpo volante" och med återstoden av armen 
avancera från Kowno "ovan om Preussen" till August6w eller helst, om 
det gick med hänsyn till ryssarna, ändå "högre ppp", så att de kunde 
korrespondera bättre med varandra. I varje fall skulle De la Gardie 
omedelbart avsända fyra skvadroner (= 16 kompanier) till häst till ko
nungen. Själv ämnade Carl X Gustaf låta bygga en skeppsbro, som han 
kunde föra med sig och på vilken han skulle kunna passera över Wista, 
där det syntes bäst. Samtidigt uttryckte han sin förhoppning att nu-själv 
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Svenska trupper besätter den 30 augusti 1655 Warszawa. Samtidigt överlämnas stadens 

nycklar till Carl X Gustaf. Kopparstick i Samuel Pufendorf, Die Thaten Carl Gustavs 

efter teckning av Erik Dahlbergh. 

komma närmare De la Gardie. 153 Dagen därpå uppmanades Johan 
Kock i Gdafisk att försöka förmå staden att "ackommodera" sig med 
konungen samt att inrapportera fiendens styrka i Kungliga Preussen 
och om örlogsflottan hade anlänt. 154 

Carl X Gustaf var alltså inriktad på att nu "agera" mot Kungliga 
Preussen, men samtidigt beredd att eventuellt skynda till Wittenbergs 
undsättning. 

Samma dag --den 31 augusti - på kvällen anlände brev från Witten
berg, som hade nått Rawa. Den polske kungen hade erhållit förstärk
ningar och hans arme, som stod vid W olborz, skulle enligt uppgift nu 
uppgå till 24 000 man. Wittenbergs regementen till häst var utslitna, 
varför det var "högnödigt", att hans kår förstärktes med mer kavalleri. 
Själv hade Wittenberg insjuknat och hans "opasslighet" snarare försäm
rades än förbättrades. Han anhöll därför att konungen måtte sända en 
generalsperson tillhonom. 155 I detta läge beslöt Carl X Gustaf att redan 
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nästa dag skynda till Wittenbergs undsättning för att, såsom han själv 
uttryckte det, sedan de förenats "agera emot fienden som raisonen av 
kriget det medgiver" .156 Preussen förlorades dock inte ur sikte. Stenbock 
kvarlämnades med hela infanteriet och något kavalleri samt allt artilleri 
för att på någon lämplig plats på andra sidan Wista invänta livländska 
armens ankomst. Därefter skulle han och De la Gardie i begränsat syfte 
"agera" mot Preussen, varvid en viss "bekant" ort - sannolikt Toruii 

skulle intagas. Dessutom skulle Stenbock försöka förmå det all
männa uppbådet från Masovien, som lägrat sig på Bugs norra strand 
mitt emot byn Nowy Dwor, att underkasta sig samt låta befästa Wars
zawa, uppföra en befäst ställning vid Nowy Dwor och en skans på en ö
i Wista vid Bugs utflöde.15,7 

I och med detta beslut frångick Carl X Gustaf helt den ursprungliga 
fälttågsplanen. Han har själv i ett den 4 september dagtecknat egenhän
digt brev till De la Gardie uppgivit, varför han fattade detta beslut. 
"Emedan jag dagligen måste röna", skrev Carl X Gustaf, "det min force 
för svag kan v�ra att agera uppå bägge orter fördelad och att jag ser, 
huru sedes belh utav alla orter sig åt Weichseln förfogar, jag haver ock 
för min person måst resolvera att följa konungen efter intill Krakau" ,158 

Konungen hade av militära skäl tvingats skynda till Wittenbergs und
�ättning, men han ämnade alltså själv överta ledningen av den fortsatta 
Jakten efter Johan Casimir - och, måhända, dennes krona.159 Operation 
Krakow hade tagit över, men förberedelser skulle dock vidtagas för en
kommande operation in i Kungliga Preussen.160 

När Carl X Gustaf den 15 augusti meddelade De la Gardie sitt beslut 
att dela armen och låta en kår marschera till Krak6w och en till Preus
sen torde han knappast ha nåtts av något svar på sin begäran om råd. 
Däremot kan han före sitt beslut den 31 augusti att skynda till Witten
bergs undsättning och att själv följa efter Johan Casimir, ha nåtts av 
Gabriel Oxenstiernas och Per Brahes svarsbrev, vilka är dagtecknade i 
Stockholm den 27 respektive 28 juli, men inte av Schering Rosenhanes 
vilket är dagtecknat i Stockholm först den 30 augusti (breven sakna;
presentationsdatum). 161 

Både Oxenstierna och Brahe rådde konungen att försöka förmå samt
liga vojevodskap att ställa sig under svensk protektion, men frågan om 
hur detta välde skulle styras m m lämnade de obesvarad. 

Rosenhanes svar var betydligt utförligare. Av allt att döma skulle hela 
Polen komma att falla i Carl X Gustafs hand. Denne kunde då göra sig 
själv till konung eller placera någon av Sverige beroende furste på den 
polska tronen eller också dela landet med grannarna, varvid han själv 
kunde behålla den bästa delen. Men om Johan Casimir fick hjälp utifrån 
och förlikade sig med sina undersåtar, skulle Polen kanske kunna hålla 
stånd. Carl X Gustaf kunde då sluta en hederlig fred med sjökanten som 
minsta vinst samt därefter i förbund med Polen angripa Ryssland och
där få ersättning i land och penningar.162 
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I och med beslutet i Koto att med bibehållande av det ursprungliga
operationsslutmålet, dvs Kungliga Preussen, även förmå de sydliga vo
jevodskapen att ställa sig under svenskt beskydd hade Carl X Gustaf
försatt sig i en strategiskt ogynnsam position. Han hade underskattat
den polska motståndsviljan och den polska adelns lojalitet mot sin
kung, och de militära medel som han disponerade svarade inte mot det
nya utvidgade målet. Visserligen ?ade konun&en förutsett, att be?�v av
reservtrupp skulle uppstå efter mmarschen 1 Polen och som tidigare
nämnts anbefallt, att såväl kompletterande som nya värvningar skulle
igångsättas omedelbart efter denna, men dessa värvningar hade ännu
inte hunnit komma igång och många av de nya förbanden var för övrigt
avsedda att brukas som ockupationstrupp i de besatta områdena.163 I
stället tvingades Carl X Gustaf att inför den förestående operationen
mot Kungliga Preussen tillgripa livländska armen - barriären mot ett
ryskt framträngancle till den kurländska och samogitiska sjökanten -
och utnyttja den som ett slags strategisk reserv. När Wittenberg sedan
inte lyckades lösa sin uppgift på egen hand och konungen tvingades
skynda till hans undsättning med en del av de för operationen mot
Kungliga Preussen avsedda trupperna, blev följden att Carl X Gustaf i
brist på tillräckliga medel måste begränsa målet för del)na. Men den
strategiska reserven, dvs livländska armen, skulle visa sig inte vara grip
bar. Den var, då konungen fattade sitt beslut i Koto, under förflyttning
från Radziwiliszki till Poswol omkring 75 mil från basområdet för ope
rationen mot Kungliga Preussen och hade alltså dessutom ännu inte löst
sin första uppgift. I avsaknad av en disponibel strategisk reserv skulle
inte ens det begränsade i:nålet komma att uppnås. 

7:3. Operationen slår fel 

Vid tidpunkten för Carl X Gustafs beslut att själv överta ledningen av 
Krak6w-operationen stod i Litauen de ryska trupperna alltjämt kvar vid 
Kowno och hade den livländska armen såsom n.ämnts förflyttats till
PoswoL I södra Polen hade ryssarna och kosackerna inträngt i Rödryss
land.164 

Carl X Gustafs Krak6w-operation har ingående behandlats av Ta
deusz Nowak i Carl X Gustaf-studier, volym 5, och skall därför endast 
i korthet här tecknas.165 ·, 

Efter nederlaget vid Zarnow den 6 september retirerade Johan Casi
mir med sin arme till Krak6w. Sedan han där inlagt en tämligen stark 
garnison under befäl av kastellanen Stefan Czarniecki begav sig ko
nungen personligen den 15 september till gränstrakterna söder om Kra
k6w, där han uppehöll sig de följande två veckorna. Samma dag avmar
scherade armen under befäl av hetmanen Stanistaw Lanckoroflski oc4 
kronfanbäraren Aleksander Ifoniecpolski öster ut mot Wojnicz till för
ening med den polska arme som under storhetmanen Stanistaw Potocki 
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Krak6ws belägring 1655, Kopparstick i Samuel Pufendorf, Die Thaten Carl Gustavs efter 
teckning av Erik Dahlbergh, 

opererade i Rödryssland. Avsikten var att de båda armeerna därefter 
gemensamt skulle undsätta Krak6w. 

S�mtidigt närmade sig den svenska armen Krak6w. Den 16 septem
b�r mneslöts staden samt stormades förstaden Kazimierz. Efter ett par 
mISslyckade försök att överraskande också storma själva staden inledde 
Carl X Gustaf en regelrätt belägring. 

Emellertid inkom rapporter om att Lanckoronskis arme stod vid flo
den Dunajec i närheten av staden Tarn6w samt att upproriska bönder 
sa�lades i starostwo Lanckorona söder om Krak6w. Den 18 september 
utsandes generalen Robert Douglas med en del rytteri med order att 
besätta slottet Lanckorona, skingra bönderna och därefter förena sig 
med Carl X Gustaf i trakten av Bochnia. Två dagar senare avmarsche
rade denne själv m�_? .omkring 4 000 man, huvudsakligen rytteri, när
mast mot slottet Wismcz, som den 21 september besattes. Under tiden 
hade Douglas den 19 erövrat slottet Lanckorona och under sin fortsatta 
marsch ?,ster ut vid �yslenice skingrat en partisanstyrka. Den 22 sep� 
t��b;r förenade han sig med Carl X Gustaf öster om Wisnicz och dagen 
darpa fortsatte �e gemensamt mot Wojnicz, där enligt inkommen rap
port polska armen stod. Det samma dag utkämpade slaget vid Wojnicz 
slutade med att denna i förvirring flydde över Dunajec mot Tarn6w. 
. Den 25 sep�e�ber återkom Carl X Gustaf till Krak6w, där beläg

nnge? fortskridit under Wittenbergs ledning. Ett par dagar senare fick 
man i det svenska högkvarteret kännedom om att Potockis arme den 19 
�eptember i grunden blivit slagen av kosackerna vid Gr6dek. Samtidigt 
mledde representanter för den polska armen vid Tarn6w underhand-
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lingar om övergång till svensk sida. Båda händelserna meddela�es �a
turligtvis omgående Czarniecki. Då nu. inget hopp om u?dsa�!mng 
längre fanns och Czarniecki dessutom nagon vecka senare fick kanne
dom om att Johan Casimir i slutet av september lämnat landet och 
begivit sig på väg till Glogau i Schlesien, beslöt han att kapitulera. Den 
7 oktober undertecknades kapitulationshandlingen och den 9 avmar
scherade den polska garnisonen och en svensk inlades i staden. 

De polska armeernas nederlag, Krak6ws fall och Lan�koroiiskis 
armes övergång till svensk sida - senare följd av Potockls - sam� 
Johan Casimirs flykt ur landet blev signalen till allmän underkastelse i 
hela Lillpolen. Ombud från vojevodskapen infann sig i det svenska 
högkvarteret för underhandlingar om svenskt beskydd. 166 Redan den 3? 
september hade emellertid Car.l X Gu�taf inf?r ,�rak6w.s vä�.tade kapi
tulation utfärdat en öppen skrivelse, nktad till den Reichsrate�, Amt
leuten und de{gantzen Ritterschaft" i konungariket Polen. Erinrande 
om den polske konungens skuld till att han tvingats gripa till vapen och 
om dessa hans vapens stora framgångar uppmanade Carl X Gustaf 
dem att så snart de läst skrivelsen "eilends" ställa sig under hans be
skydd, avsäg,a sig all gemenskap med konungen _i Pole11 och den 20
oktober infinna sig i Warszawa, antingen personligen eller genom be
fullmäktigade ombud. Om de efterkom detta, lovade ko���ge? dem 
religionsfrihet och handelsfrih�t, så långt det sen�re v�r m?Jhgt i d�ssa 
oroliga tider, samt att hans kngsfolk skulle avhalla sig fran a�la va.ld
samheter mot dem och befolkningen i övrigt. Om de däremot mte ville 
skilja sig från sin konung, skulle Carl X Gustaf betrakta dem som 
fiender och konfiskera deras gods och ägodelar . 167 

Sammankallandet av detta adelsmöte har veterligt inte ens berörts i 
svensk litteratur - trots att det finns omnämnt i Samuel von Pufendorfs 
verk om Carl X Gustafs bragder168 

- men väl i polsk. Den väsentliga 
frågan om Carl X Gustafs avsikt med mötet har man dock ännu inte 
lyckats fullt klarlägga. Något försök i de� hänse.endet skall h�r inte
göras. Enligt Adam Kersten skulle emellertid samtidens uppfattnmg ha 
varit att mötet var avsett att ersätta ett kungaval och att Carl X Gustafs 
avsikt var att då låta sig krönas. 169 Själv anser Kersten, att mötet skulle 
spela en tvåfaldig roll: antingen definitivt försätta � oh�n Castmir .:1rspelet eller också, om det vid. den tiden hade . kommit till slutliga fo�
handlingar med denne - Kersten anser att bada parter hade alla skal 
att söka nå en fredlig uppgörelse170 

- att legalisera de av Carl X Gustaf 
dikterade villkoren. 171 I detta sammanhang kan följande händelse, som 
uppges ha utspelats efter Krak6ws fall, ha sitt intresse . 

En svensk general Forguel, som tillfångatagits av polackerna, jämte 
den polske översten Henrik Dönhoff, som svenskarna hade ti�lfå�gata
git men på hedersord frigivit, skulle då ha besökt de polska �aJestaterna 
i Schlesien. Forguel önskade å'sin konungs vägnar underhandla med 
Johan Casimir och utlovade honom att återfå tronen. Han försäkrade, 
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att �a�s konung inte begärde något annat än att bli upptagen som Johan 
Cas1m1rs son och efterträdare och vore nöjd med att bli generalissimus 
över dennes arme. Johan Casimir uppges ha med förtrytelse åhört detta 
förslag, så mycket mera som Forguel inte ens var auktoriserad av sin 
konung. Strax därefter skulle en general W olff starosta av Dyneburg 
ha anlänt från Krakow, och föredragit förslaget ännu utförligare ä� 
Forguel. 1:{an anhöll i den svenske konungens namn, att greve Schlip
penbach fmge avsändas till Johan Casimir för att ingående underhandla 
om förslaget och på formenligt sätt avsluta ett fördrag. Efter internt 
polskt rådslag beslöts att lämna ett fördröjande och tvetydigt svar på 
�arl X Gustafs 

O 

försl�g men inte avbryta underhandlingarna. I korthet 
gick svaret ut pa att ri�ets alla tre stånd måste taga del av fördraget för 
att konungen av Sverige skulle kunna erkännas som Johan Casimirs 
efterträdare. I syfte att undvika underhandlingar med Schlippenbach 
förebar man, att dennes ankomst skulle uppdaga allt för mycket för 
folket om vad som på�ick. Därför vore det bäst att på läglig tid sam
�ankalla P?lens och Litauens st.änder, varvid Johan Casimir finge till
fälle att bevisa konungen av Sverige sin bevågenhet. 

Händelsen i fråga berättas· av den polska drottningens kansler och 
ständige ledsagare unqer kriget dåvarande biskopen i tuck Jan Stefan 
Wydzga i hans memoarer. Dessa nedskrevs år 1660 eller strax därefter 
och . kan kar�ktäriseras som en försvarsskrift för drottning Marie
Lou1s�s handhn�ssätt u_nder krig�t. De ä: alltså tendentiösa och Wycizga
framhaller ocksa kraftigt drottnmgens msatser för fosterlandets bästa 
unde: det ovannämnda interna polska rådslaget. Men vågar man tro på 
Wydzgas ord vad gäller hans sakuppgifter? Dåvarande professorn vid 
universitetet i Lwow Xaver Liske, som återgivit innehållet i memoa
rerna,112 anser att man "knappt mångenstädes" skall kunna beslå 
Wydzga med felaktiga uppgifter; på det stora hela håller han sig till 
sanning�n. 173 Och_ den polske militärhistorikern Adam Przybos anser,
att Wydzgas uppgifter med stor sannolikhet är trovärdiga.174 

. En kontroll av de i händelsen angivna, medverkande personerna ger
v1d handen, att någon general Forguel inte fanns i den svenska armen 
men väl en överste Georg Forgell, som den 30 augusti under Witten
bergs marsch söder ut från Sobota uppges ha blivit tillfångatagen av 
polackerna, men snart ha frigivits och omtalas i Krak6w i oktober 
1655. 175 Översten Henryk Denhoff tillfångatogs i slaget vid Wojnicz 176 

och general WolfLmåste vara i?entisk med starostan i Dyneburg, över
sten Fromhold W olff von Ludmgshausen, som var Czarnieckis ställfö
reträdare i Krak6w under belägringen och som flitigt användes av denne 
under kap!tulationsförhandling_arna med bl a Carl X Gustaf själv.177 

<?,reve Chnstoffer Carl von Schhppenbach slutligen tillhörde konungens 
förtrogna och h�de av denne tidigare anförtrotts viktiga diplomatiska 
upp?rag. Han v1st8;des un_der belägringen i det svenska högkvarteret.178 

Så langt synes alltsa Wydzgas sakuppgifter kunna vara riktiga. I avsak-
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nad av kontrollmöjligheter får med hänvisning till de två nämnda histo
rikernas omdömen Wydzgas övriga sakuppgifter också anses kunna
vara i huvudsak riktiga. Om så är fallet, skulle denna händelse tala för i
varje fall den andra av de av Kersten angivna två rollerna för adelsmö
tet.119 

Troligen på grund av att Carl X Gustaf kom att stanna i Krakow
ända till den 21 oktober, framflyttades adelsmötets avhållande en må
nad.iao 

Nämnda dag bröt alltså Carl X Gustaf upp från Krak6w för att,
såsom han själv uttryckte det, fullfölja "sina förra planer", 181 dvs opera
, tion Preussen, säkerligen mycket tillfreds med vad som uträttats. Helt
molnfri hade emellertid inte den sedan Krak6w& fall eljest ljusa himlen
varit och var det inte heller nu. Den 14 oktober hade alarmerande
underrättelser föranlett konungen att "på grund av alla grannars till
stånd" .tillkalla Stenbock, men dessa moln drog snabbt förbi och dagen
före uppbrottet beordrades Stenbock återvända.182 Under vistelsen i
Krak6w hade dessut,om oroande rapporter inkommit från Storpolen om
en begynnande upprorsrörelse som dock genom vidtagna och tilläm
nade motåtgärder borde kunna kvävas i sin linda.183 Men Carl X Gustaf
hade ånyo underskattat den polska motståndsviljan och den polska
adelns lojalitet mot sin konung. Under november och december spred
sig upprorsrörelsen över hela Storpolen samt till KuJavien, Masovien
och Lillpolen,184 vilket fick till följd, att det till Warszawa sammankal
lade mötet inte kom till stånd.185 Visserligen uppges Carl X Gustaf så
sent som i december haft planer på ett sådant möte,186 men därav blev
intet. Operation Krakqw hade slagit fel. 

8. Slutförandet av "Operation Preussen"

Den 5 november återkom Carl X Gustaf till Warszawa efter sitt då till
synes framgångsrika mellanspel i södra Polen. Härifrån skulle nu slut
anfallet mot Preussen igångsättas, men förstahandsmålet var inte längre
Kungliga Preussen utan kurfursten och hans hertigdöme. Avslutnings
vis skall denna operation här i korthet tecknas. 

Under Carl X Gustafs Krak6w-operation hade i början och mitten av
september fortsatta, resultatlösa förhandlingar med kurfurstens sände
·bud förts i det svenska huvudkvarteret. Samtidigt .hade kurfursten i
Nederländerna låtit driva på avfärdandet av en flotta:till Östersjön samt
inlett förhandlingar myd kejsaren i Wien. 187 I september hade dessutom
kurfursten själv ryckt in i Kungliga Preussen med sina i Brandenburg
värvade trupper, som uppgick till omkring 8 000, man. I hertigdömet
Preussen fanns då mellan 4 000 och 5 000 man nyvärvad reguljär trupp
jämte 6 000-7 000 man lantmilis. I enlighet med ett i början av novem
ber ingånget fördrag mellan kurfursten och ständerna i Kungliga Preus
sen förlades 2 000 man brandenburgska trupper i städerna N,[albork,
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L�bork (Lauenburg), Tczew, Braniewo (Braunsberg), Cztuch6w, Grud
zi�dz (Graudenz) och Brodnica (Strassburg). 188 Tydligen kunde en över
enskommelse med kurfursten, som svarade mot de svenska intressena, 
endast nås med vapnens hjälp. Denne å sin sida torde ha räknat med att 
genom de vidtagna militära dispositionerna kunna hålla ut tills hjälp 
hann komma från Holland och kejsaren. 

I Litauen hade den livländska armen i senare hälften av september 
framryckt från Poswol till Wielona vid Niemen och därmed om inte helt 
så dock delvis löst sin tilldelade uppgift. Den 10 oktober ingicks ett 
fördrag med de i Kiejdany församlade litauiska ständerna, genom vilket 
Samogitien och några angränsande poviat ställde sig under Carl X Gus
tafs beskydd. Sedan De la Gardie av ett ryskt sändebud dessutom erhål
lit försäkringEtr om tsarens vänskap, avmarscherade han äntligen med 
armen den 19 oktober enligt konungens order söder ut mot Wista för att 
förena sig med Stenbock. De vid Kowno alltjämt kvarstående ryska 
trupperna marscherade samtidigt söder ut mot Grodno.m De la Gardies 
och Stenbocks begränsade anfall mot Kungliga Preussen kom således 
aldrig till stånd, trots upprepade order härom till De la Gardie från 
konungen, som naturligtvis så långt möjligt ville neutralisera kurfur
stens mot de svenska intressena riktade verksamhet där, 190 

Stenbock å sin sida hade med de honom underställda trupperna den 
11 september avmarscherat från Warszawa mot Nowy Dw6r.närmast 
för att nå en uppgörelse med det där på Bugs norra strand stående 
allmänna uppbådet från Masovien. 191 Sedan försök att förmå detta att 
förhandlingsvägen underkasta sig misslyckats, gick Stenbock den 20 
september över Bug och drev det på flykten, varefter han förlade sina 
trupper i ett befäst läger vid Nowy Dw6r i avvaktan på livländska 
armens ankomst. Den 19 oktober nåddes Stenbock här av den nämnda 
kungliga ordern från Krak6w att "på grund av alla grannars tillstånd" 
omedelbart bryta upp och marschera kortaste vägen till W arka vid 
floden Pilica. Ungefär samtidigt den 23 oktober - avseglade riksvi
ceamiralen Carl Gustaf Wrangel med flottan från farvattnen utanför 
Gdansk, där denna legat sedan slutet av augusti, hem till Sverige för 
vintern. Den 28, då Stenbock befann sig ett par mil norr om Warka, 
anlände konungens kontraorder av den 20 oktober, ,vari Stenbock 
beordrades att återvända till Nowy Dw6r och där invänta dennes an
komst med armen. Den 5 november, då Stenbocks trupper just hade 
passerat Warszawa, synes Stenbock där ha sammanträffat med ko
nungen, som lämnat sin arme och begivit sig i förväg dit. Stenbock 
beordrades fqrtsätta till Wyszogr6d och kom den 9 till Czerwinsk. "I tre 
armeer tå�ade nu svenskarne mot Preussen: konungen från Warschau, 
Stenbock framför honom ned åt Weichseln, De la Gardie från Lit
tauen" . 192 Följande dag anlände emellertid Carl X Gustaf själv med sin 
arme till Czerwinsk och förenade sig med Stenbock. Deras samman
lagda styrka torde ha uppgått till högst 16 000 man.193 
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Carl X Gustafs intåg i Toruii (Thorn) den 26 november 1655. Kopparstick i Samuel 
Pufendorf, Die Thaten Carl Gustavs efter teckning av Erik Dahlbergh. 

Enligt inkomna underrättelser stod kurfurstens arme, som torde ha 
uppgått till omkring 10 500 man reguljär trupp jämte en del lantmilis, i 
ställning längs floden I)rw�ca (Drewenz) mellan Brodnica och Torufi, 
dvs längs gränsen till Kungliga Preussen. Den 14 november fortsatte 
konungen med hela armen till Osiek i närheten av Brodnica, dit man 
kom den 18. Det visade sig emellertid, att kurfurstens arme inte stod 
längs Drw�ca utan vid Kwidzyn (Marienweder) och Itawa (Eylau) .. 194 

Brodnica öppnade samma dag sina portar. Den 21 kom armen till det 
starkt befästa Torufi., som dock kapitulerade den 25. Därifrån fortsattes 
framryckningen mot Kisielice (Freystadt), dvs rakt mot den branden
burgska armen, som kurfursten dock skyndsamt lät dra tillbaka mot 
Krölewiec (Königsberg). Carl X Gustaf följde efter. Den 5 december 
nådde armen Marienfy!de strax sydöst om det likaledes starkt befästa 
Elbl!!g (Elbing). Samtidigt - men för sent för att' ha kunnat delta i den 
avsedda uppgörelsen i trakten av Kisielice me� den brande_nburgska
armen inträffade där äntligen De la Gardie med den hvländska 
armen, vars styrka uppgick till omkring 8 300 man. 195 Han hade efter 
uppbrottet från Wielona försiktigt marscherat söder ut längs hertigdö
met Preussens östra gräns och därefter följt N arew i riktning mot W ars-
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zawa. Vid Rozan hade han på kunglig order från Osiek196 vikit av väs
terut mot Brodnica och därifrån marscherat parallellt med konungen 
norr ut över Zalewo (Saalfeld).197 Elbhtg gav sig den 10. Från Elblllg, där 
Stenbock kvarlämnades med en del trupper för att fullfölja erövringen 
av Kungliga Preussen, 198 gick marschen rakt mot Kr6lewiec, dit armen 
kom den 18 december. 

Redan när armen stod framför Torun hade underhandlingar på kur
furstens initi�tiv inletts där och de fortsattes nu i Kr6!ewiec. Inför Carl 
X Gustafs hot att helt inringa staden och kurfurstens arme199 och efter 
ömsesidiga medgivanden kunde ett fördrag undertecknas i Welawa 
(Wehlau) den 7 januari. Det innebar i korthet, att kurfursten blev svensk 
läntagare i sitt hertigdöme, som utökades med stiftet Warmia (Erme
land), och ålådes att bistå den svenske konungen med hela sin arme, om 
denne på grund av fördraget blev angripen i Kungliga Preussen. Blev 
konungen däremot angripen i länder erövrade i det pågående polska 
kriget, var kurfursten endast skyldig att komma till undsättning med 
1 000 knektar och 500 ryttare.200 

* 

Slutanfallet ledde alltså till kurfurstens underkastelse och efter någon 
tid att största delen av Kungliga Preussen besattes. Men upprorsrörel
sen hade såsom nämnts spritt sig över så gott som hela det av svens
karna ockuperade området av Polen och hade dessutom börjat få orga
niserade och ur svensk synvinkel farligare former. I början av december 
utfärdade hetmanerna vid Potockis arme, som låg förlagd öster om San, 
ett "universal", vari de uppmanade till kamp mot inkräktarna och i 
mitten av månaden uppsade armen Carl X Gustaf tro och lydnad. Sam
tidigt slöts i Tyszowce en konfederation mot svenskarna, undertecknad 
av officerare vid Potockis arme, representanter för den del av den li
tauiska armen som retirerat in i Podlasien (se sid 29) och av traktens 
adel. Konfetlerationens universal kallade hela nationen till kamp. I slu
tet av december anlände Johan Casimir till Krosno i Lillpolen, ett par 
mil norr om gränsen till Österrike. Hans och hans närmaste underlydan
des första åtgärd blev att försöka skapa en starkare arme. Centrum för 
denna verksamhet blev Lw6w!01 Underrättelser om allt detta nådde 
efter hand Carl X Gustaf under marschen genom Preuss;n och förhand
lingarna med kurfursten, vilket förklarar konungens medgivanden un
der dessa. Han ville snarast få fria händer för att kunna vidtaga motåt
gärder. 202 
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ten i Gdansk Paulus Pels också inkomna rapporter sägs, att den polska armen i 
Ukraina, särskilt fotfolket, avtar och att den litauiska armen framför Mohyl6w dag 
för dag.försvagas genom att folket avviker samt att belägringen fortsätter, men att 
man inte kommer någon vart (P Pels t C X G, Danzig 1655-04-03 o 04-IO: RA, 
Polonica, vol 247)'. 

67 C X G t Horn, Sthlm 1655-04-20: RA, RR;jfr nr 38. 
68 Jfr ovan s 8 och Stade (SMHW 1973), s 79, n 273. 
69 C X G t Horn, Sthlm 1655-04-20: RA, RR. Jfr Stade (SMHW 1973), s 79 (med n 272). 
70 J Kock t C X G, Danzig 1655-03-30, Thorn 1655-04-03 och Danzig 1655-04-21, 04-28, 

05-06 o 05-08 samt P Pels t C X G, Danzig 1655-05-08: RA, Polonica, vol 249 resp
247.

71 B Wolfsberg t C X G, Berlin 1655-05-03: RA, Borussica, vol 6. 
72 C X G t Wittenb��g, Sth!m 1655-05-27: RA, RR; jfr P Pels t C X G, Danzig 1655-

05-08 och J Kock t C X G, Danzig 16)5-05-08 o 05-12: RA, Polonica, vol 247 resp
249.

73 Wittenberg t C X G, Stettin 1655-05-14: RA, Skr t K M:t. 
74 C X G t Wittenberg, Sthlm 1655-05-26: RA, Krigshist sam!, M 1297. 
75 C X G t Wittenber�, Sthlm 1655-05-27: RA, RR. 
76 A Ehbers t CX G, Novgorod 1655-05-12: RA, Muscovitica, vol 597; J Kock t C X G, 
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Danzig 1655-05-19: RA, Polonica, vol 249; B Wolfsberg t C X G, Berlin 1655-05-17: 
RA, Borussica, vol 6; Wittenberg t C X G, Stettin 1655-05-22: RA, Skr t K M:t. 

77 C X G t Wittenberg, Sthlm 1655-06-10: RA, RR, 
78 J Kock t C X G, Danzig 1655-05-26: RA, Polonica, vol 249. 
79 C X G t Wittenberg, Sthlm 1655-06-14: RA, RR. 
80 C X G t Wittenberg, Sthlm 1655-06-23: RA, Stenbockska sam!(!), E 5654 och RR. -

Carlbom (1905) återger den här aktuella delen av brevet också mycket summariskt 
och med utelämnande av väsentliga punkter (s 6), 

81 Två kavalleriregementen ankom till Peenemiinde den 10 och 11 juni (RA, Strödda 
räkenskaper rörande Sveriges krig i utlandet, vol 9, Räkenskaper för svenska truppers 
överförande till Tyskland 1655-1656). 

82 C X G t Horn, Sthlm 1655-06-22: RA, RR. 
83 B Wolfsberg t C X G, Kölln an der Spree 1655-03-29, 04-05, 04-12 o 04-19 samt Berlin 

1655-05-10: RA, Borussica, vol 6, 
84 B Wolfsberg t C X G, Berlin 1655-05-24: ibid; J Kock t C � G, Danzig 1655-05-26: 

RA, Polonica, vol 249, 
85 J Kock t C X G, Danzig 1655-06-02 o 06-12: ibid. 
86 C X G t B Oxenstierna och N Lillieström, Sthlm 1655-06-23: RA, Borussica, vol 11; 

B Wolfsberg t C X G, Anklam 1655-06-01: RA, Borussica, v.ol 6; H Appelbom t C X 
G, Haag 1655-06-07 (st nova): RA, Hollandica, vol 40, 

87 I riksregistraturet finns ett brev till en icke angiven mottagare, daterat Wolgast "den 
juli 1655" med direktiv för vederbörande i händelse av att kurfursten lät föra 

sina trupper från Brandenburg till Preussen, Av direktiven framgår, att den avsedde 
mottagaren var Wittenberg. Enligt registraturet synes konungen ha uppehållit sig i 
Wolgast den 17-22 juli och av direktiven att döma synes han ännu inte ha nåtts av en 
på eftermiddagen den 19 juli ankommen rapport från Wittenberg om att vojevodska
pen Poznafi och Kalisz ställt sig under svenskt beskydd (C X G t Wittenberg, Wolgast 
1655-07-20: RA, RR). Brevet bör alltså ha skrivits tidigast den 17 och senast den 19 
juli före rapportens ankomst. Det synes emellertid - kanske just beroende på rappor
tens ankomst - inte blivit avsänt. I samlingen Kungl koncept (RA) finns nämligen 
dels en renskrift i klartext och dels en renskrift i chiffer ay brevet. Direktiven synes 
dock vara av intresse i detta sammanhang och skall därför i korthet återges. Ut
gången av förhandlingarna i Stettin, framhöll konungen inledningsvis i direktiven, 
syntes honom oviss och att döma av vad kurfurstens förhandlare framhållit under 
diskussionerna hade man snarare att befara "något ont än gott av den orten". Därtill 
fortsatte kurfursten att förhandla med Nederländerna och samlade enligt vad ko
nungen erfarit sina trupper i Mark och Hinterpommern för att föra dem till Preussen. 
Därför beordrades Wittenberg att "hava flitig akt" på vad kurfursten företog sig, se 
till att han hade ryggen fri och ta reda på "om, när och varest kurfurstens folk vilja 
filera ut ur Tyskland in uti Polen och Preussen", Om Wittenberg märkte att kurfur
sten "går visst därmed an" skulle han låta varna honom härför och säga, att så länge 
förhandlingarnas utgång var oviss och det fanns skäliga orsaket att misstänka kurfur
stens värvningar kunde Wittenberg inte tro annat än att folket fördes till den polske 
konungens hjälp. Om kurfursten ändå fortsatte att låta sina trupper "filera igenom'', 
skulle Wittenberg så länge de var i det romerska rikets "prbvinser" inte tillfoga dem 
något, men så snart de kom in i fiendens land skulle han försöka ruinera dem innan de 
kom fram. 

88 Instruktionen, p 15, 20 o 23, Carlbom (1905) uppger felaktigt, att Wittenberg enligt 
instruktionen skulle ta Puck (s 6). 

89 Peder Juel t Fredrik III, Sthlm 1655-06-16: DRA, TKUA, Sverige B 85. 
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90 Carlbom (1905) uppger, att Wittenberg enligt ordern av den 23 juni skulle fatta posto 
vid Wista (s 6). Han har tydligen inte observerat de angivna förutsättningarna för en 
ändring av planen, bl a att Wittenberg fick kejsarens planer bestyrkta. - Bonnesen 
uppger, att Wittenbergs första anfallsmål var att besätta landet mellan Notec och 
Warta, varefter han skulle utbreda sina kvarter i riktning mot Wista-kröken (s 80). 
Förmodligen är det samma order, som ligger bakom detta felaktiga tillägg. Asard 
,framhåller, att anfallsplanerna för armeerna innehöll möjligheter till begränsning av 
det militära målet, om andra makters ingripande skulle äventyra aktionen i stort. 
"Sålunda får Wittenberg Weichsel som gräns i väster (I), om kurfursten av Branden
burg rntervenerade", tillägger Asard därefter och hänvisar till konungens brev av den 
23 juni (KFA 1970, s 53). Tydligen avser han härvid den här aktuella delen av brevet. 
Som framgår var det emellertid inte fråga om en begränsning utan en utsträckning av 
det militära målet och inte heller fråga om en intervention av kurfursten utan av 
kejsaren. Planen förutsatte tvärt om att den förstnämnde syntes vänskapligt sinnad. 

91 Wolfsberg t C X G, Kölln an der Spree 1655-04-12 o 04-19 samt Berlin 1655-05-03 o 
05-10: RA, Borussica, val 6.

92 Wolfsberg t C X G, Berlin 1655-05-17: ibid. - Någon vecka senare fick Carl X 
Gustaf rapport från den svenske agenten i Wien, att kejsaren utdelat värvningsptatent 
för komplettering av alla gamla regementen samt för värvning av 68 nya kompanier 
(H Stäyger t C X G, Wien 1655-05-19, RA, Germanica, val 280), I en samtidig 
rapport till kejsaren meddelade dennes sändebud i Stockholm, att konungen berättat 
för honom att Piceolomini uppmarscherade mot gränsen till Polen i furstendömet 
Glogau samt att de kejserliga värvningarna fortsattes, vilket sändebudet hade förkla
rat uteslutande vara naturliga försvars- och beredskapsåtgärder (G von Plettenberg t 
Ferdinand III, Sthlm 1655-06-12: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Staatskanzlei, 
Schweden 1654-1656,, Faszikel 2). 

93 Kock t C X G. Danzig 1655-06-02: RA, Polonica, vol 249. 
94 Wittenberg t C X G, Stettin 1655-05-14, 06-12, 06-19 o 06-26: RA, Skr t K M:t, 
95 Wittenberg t C X G, Uchten,hagen 1655-07-06: RA, Skr t K M:t. 
96 Wittrock (KFÅ 1921), s l f och not I, s 2. 
97 C X G t Wittenberg, Stettin 1655-07-24: RA, RR. 
98 C X G t Wittenberg, Stettin 1655-07-27: RA, RR. 
99 C X G t_riksråden, Alten Stettin 1655-07-28: RA, RR. 

100 Instruktion för C G Wrangel, Damm 1655-07-29: RA, RR. 
101 Se nedan s 33. 
102 C X G t Wrangel, Gniezno 1655-08-13: RA, RR. 
103 Asard uppger, att Pommern, Ostpreussen (dvs hertigdömet Preussen), Litauen och 

Kurland skulle genom anfall från väster och öster avskäras efter en linje Stettin• 
Poznaii-Warta/Notec-Kowno-Riga samt en försvarslinje skapas mellan Wista och 
Diina, bakom vilken det inkräktade området kunde säkras (KFA 1970, s 52). Bortsett 
från att det från öster endast var fråga om en avskärning efter en linje Dyneburg
Kowno och att i öster en "försv'arslinje" skulle skapas endast mellan Ofina och 
Niemen, var det 'inte fråga om en avskärning av Pommern men väl av Kungliga 
Preussen och en försvarslinje skulle även skapas väster om \Vista längs den linje 
konungen valde �tt avskära Kungliga Preussen från det övriga Polen, 

104 Bonnesen uppger, att man, sedan härarna förenats, skulle intaga Warszawa och 
därpå vända sig mot Västpreussen, dvs Kungliga Preussen (s 81 ). Intagandet, av 
Warszawa blev emellertid aktuellt först sedan operationerna inletts (se nedan s 32 f). 

105 Detta framgår av ett flertal brev frå'n Johan Kock till Carl X Gustaf under våren och 
försommaren (RA, Polonica, vol 249). 
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106 Förloppet av huvudarmens operationer är huvudsakligen återgivet med stöd av Carl 
X Gustafs skrivelser till Wittenberg, Stenbock och De la Gardie samt de två först
nämndas till konungen under den här aktuella tiden. Jfr Arne Stade, Erik Dahlbergh 
och Carl X Gustafs krigshistoria (Carl X Gustaf-studier 3, Sthlm 1967), s 148 ff 
(Wittenberg-relationen). 

107 Wittrock (KFA 1921), s 24 f. 
108 Förloppet på den livländska sidan är i huvudsak återgivet med stöd av De la Gardies 

brev till konungen under den här aktuella tiden (RA, Livonica, vol II:77). 
109 Wittenberg t C X G, fältlägret vid Ujscie 1655-07-15: RA, Skr t K M:t. 
110 C X G t Wittenberg, Stettin 1655-07-27: RA, RR. 
111 J Kock t C X G, Danzig 1655-06-26, 07-07, 07-14, 07-18 o 07-21: RA, Polonica, vol 

249. 
I 12 Wittenberg t C X G, fältlägret vid Ryczywöt 1655-07-19: RA, Skr t K M:t. 
113 C X G t Wittenberg, Stettin 1655-07-24: RA, RR. 
114 I brev av den 20 juli meddelade Carl X Gustaf Wittenberg, att han vid sin ankomst 

ville "förklara sig" över fördragsartiklarna och se, om han kunde ratificera dem. Om 
andra vojevodskap skulle vilja ställa sig under Kungl Maj:ts protektion, kunde Wit
tenberg försäkra dem denna, men traktaten över villkoren skulle han remittera till 
konungen (RA, RR). Och i brev till De la Gardie samma dag förbjö�s denne att ingå 
sådana villkor som Wittenberg utan tilläts endast ta alla i protektion. Villkoren skulle 
De la Gardie remittera till konungen (RA, De la Gardieska sam!, E 1369). 

115 Carl X Gustaf meddelade Wittenberg i ett samma dag daterat brev, att han beordrat 
honom göra detta (C X G t Wittenberg, Damm 1655-07-29:'RA, RR). Brevet i fråga 
kom Wittenberg tillhanda först den 4 augusti (Wittenberg t C X G, fältlägret vid 
Sroda 1655-08-05: RA, Skr t K M:t) 

116 H Appelbom t C X G 1655-06-07, 06-08, 06-09, 06-14, 06-15, 06-21, 06-28, 07-05, 
07-12, 07-13, 07-16, 07-19, 07-26 o 07-28 (n st): RA, Hollandica, vol 40.

117 Wittrock (KFA 1921), s 24. 
118 Jfrovan s 30. 
119 Om Marderfelts avsändande se Wittenberg t C X G, Sroda 1655-07-26: RA, Skr t K 

M:t. 
120 C X G t Wittenberg, Damm 1655-07-29: RA RR. Om Mardefelts rapport se även' 

C X G t Wittenberg, odlat (skall vara Kunow 1655-07-31 enligt Wittenbergs bekräf
telse på mottagandet): RA, RR samt Wittenberg t C X G, fältlägret för Sroda 1655-
08-02: RA, Skr t K M:t.

121 C X G t riksråden, Damm l 655-07-31: RA, RR. 
122 C X G t Wittenberg, odat (Kunow 1655-07-31), RA, RR. Enligt Carlbom (1905) 

skrev konungen före sin avresa från Sverige till Wittenberg, "att de skulle båda 
förenas och gå tillsammans och om Johan Kasimir var vid Thorn med sin krigsmakt, 
rätta sin marsch efter omständigheterna, men troligast ga att utföra den förut givna 
planen, nämligen åt och i Preussen; om han var vid Warschau eller längre söderut, 
skulle de genast båda gå efter honom och sen fullfölja den förra planen" (s 15). 
Tydligen är det detta odaterade brev, som Carl bom avser. 

123 Det har inte gått att klarlägga, varför Carl X Gustaf inte också uppdelade Warsza
wa-alternativet i två underalternativ. Oavsett den polska armens styrka skulle hela 
huvudarmen efter genomförd förening framrycka till staden för ii.tt slå fienden. Möj
ligen kan detta, liksom Wittenbergs uppgift i Toruii-alternativet att eventuellt bemäk
tiga sig Warszawa, sättas i samband med konungens vidgade planer (om dessa se kap 
7) eller med en befarad rysk framryckning mot staden.

124 C X G t Wittenberg, Repplin 1655-08-01: RA, RR. 
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125 Wittenberg t C X G, fältlägret vid Sroda 1655-08-03 o 08-05: RA, Skr t K M:t. 
126 Relation om Kongl. May:ts marche, dal Gnesen dn 12 Aug. A:o 1655 (om denna och 

andra samtida krigsrelationer se Stade, CXG-studier 3, s 150 f) och Fullmakt för 
Stenbock , Tuczno 1655-08-04: RA, RR; Stenbock t C X G, lägret vid Ujscie 1655-
08-07: RA, Skr t K M:t. Se även ett odaterat koncept till ett memorial för Stenbock av
Carl X Gustafs egen hand, som av innehållet att döma måste ha nedtecknats i Tuczno
den 4 eller 5 augusti 1655: RA, Eriksbergsarkivet, Autografsam!, vol 287.

127 Fullmakt för övlt Planting och för kaptenen vid dragonerna i Bromberg, Nakto (skall 
vara Tuczno) 1655-08-05: RA, RR. 

128 C X G t Wittenberg, Tuczno 1655-08-05: RA, RR. 
129 Wittenberg t C X G, fältlägret vid Sroda I 655-08-07, fältlägret för Stupca 08-08 och 

fältlägret vid Konin 08-10: RA, Skr t K M:t. Carl X Gustafs åtgärd att lämna sin 
kår för att sa fort som möjligt få träffa Wittenberg torde också kunna sättas i sam
band med hans vidgade planer (jfr n 123). 

130 Wittenberg t C X 0, fältlägret vid Poznan 1655-07-22: RA, Skr t K M:t; C X G t övlt 
Planting, Gembitz 1655-08-07: RA, �R. 

131 Wittenberg t C X G, fältlägret vid Sroda 1655-08-03 o 08-05: RA, Skr .t K M:t.-;-Konungen hade som nämnts tidigare fått rapporter om att Weyher var pa marsch bli 
Cztuch6w med omkring 6 000 man (se ovan s 30). 

132 C X G t Stenbock, en by en mil från Czarnkow (Gembitz) 1655-08-07, vari Stenbock 
beordrades marschera till Rogozno: RA, Stenbockska sam!, E 5654; om Stenbocks 
fortsatta marsch seC X G t Stenbock, Rogozno 1655-08-09, Konin 08-14 och fältläg
ret Koto 08-17: ibid, samt C X G t Stenbock, Kaminietz I 655-08-11 och Gonsiorow 
1655-08-16: RA, RR; om infanteristyrkan till Nakto se Stenbock t C X G, lägret vid 
Wyszyn 1655-08-09:'RA, Skr t K M:t. 

133 C X G t öv Y xkull, Rogozno 1655-08-09 och t övlt Planting eller den kommenderande 
officeren, Gembitz 1655-0.8-07: RA, RR. 

134 C X G t Stenbock, Rogofoo 1655-08-09 och Skoki 1655-08-10: RA, Stenbockska 
saml, E 5654; C X G t Stenbock och Fullmakt för och Instruktion för öv A von 
Weissenstein, Rogozno 1655-08-09: RA, RR. 

135 C X G t Stenbock, Gniezno 1655-08-12: RA, Stenbockska sam!, E 5654. I brevet 
orienterades Stenbock om att konungen genast ämnade besätta Kruszwica. Dessutom 
beordrades Stenbock att med anledning av en samma dag inkommen rapport, att 
Weyher ämnade anfalla Bydgoszcz, sända ett ryttarparti till Nakto för att ta reda på 
läget. Om detta så krävde, skulle samtliga ryttare, som Stenbock h<j.de hos sig, genast 
marschera till N akfo samt jämte den till Bydgoszcz kommenderade infanteristyrkan 
eventuellt genast anfalla Weyher. Stenbock fick själv avgöra, om han personligen 
skulle leda detta företag. - Företaget behövde inte genomföras (Stenbock t C X G, 
fältlägret vid Gniezno 1655-08-\,5: RA, Skr t K M:t)

136 Wittenberg t C X G, fältlägret för stupca 1655-08-08: RA, Skr t K M:t. 
137 C X G t riksdrotsen t riksamiralen och t Rosenhane, Wolgasl 1655-07-21: RA, RR. 
138 C X G t riksråd�n, Wolgast 1655-07-21: RA, RR. 
139 Jfr Georg Wittrock, Karl X Gustaf i Polen. Krigsmålet och allianserna (KFA 1920, s 

4-49), s 9 ff och Adam Kersten, Szwedzi pod Jasn3< Gorii: 1655 (Warszawa 1975), s
14.

140 Om dessa se nedan s 40. ,, 141 Wittenberg t C X G, fältlägret vid "Rycziwol" 1655-07-19, fältlägret för (vid) Sroda 
1655-08-02 o 08-03, fältlägret för 'Stupca I 655-08-08 samt fältlägret för Konin 1655-
08-10 o 08-12: RA, Skr t K M:t. Jfr Kersten (1975), s 34 ff.
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142 C X G t De la Gardie, fältlägret vid Konin 1655-08-15: RA,.De la Gardieska sam!, E 
1369, 

143 Rapporten härom kan ha kommit från Johan Kock i Gdafisk (Kock t C X G, Danzig 
1655-08-11: RA, Polonica, vol 249), 

144 C X G t riksråden, fältlägret vid Koto 1655-08-20: RA, RR, 
145 C X G t De la Gardie, fältlägret Koto 1655-08-20: RA, De la Gardieska sam!, E 1369, 

Jfr Kersten (1975), s 45, Här uppges att ingen uppgift i brevmaterialyt påträffats, att 
vid denna tidpunkt ännu någon plan förelåg att tåga mot Krak6w, ___: Enligt det i not 
126 omnämnda odaterade konceptet till ett memorial, sannolikt nedtecknat i Tuczno 
den 4 eller 5 augusti, skulle Stenbock, sedan han rastat några dar vid Ujscie eller 
Nakto fortsätta med konungens kår mot Pakosc och slå ett "säkert" läger antingen 
mellan Notec och Wista eller mellan Brahe och Notec, Därefter skulle Stenbock söka 
fatta posto på andra sidan Wista och där uppföra en "real" skans samt slå en bro över 
floden. Sedan skulle han, om han lyckades komma i närheten av Toruii, söka övertala 
staden att "ackommodera" sig samt förhandla om "ackommodement" med de preus
siska städer, som skulle vilja "pretendera sådant", Någon belägring av Toruii fick 
Stenbock dock inte engagera sig i förrän han fick veta, om konungen ville dra honom 
till sig eller låta honom "agera" mot Preussen, - Ett delat uppträdande föresvävade 
alltså Carl X Gustaf redan vid denna tidpunkt. 

146 Memorial för Wittenberg, Sobota 1655-08-27, p 7 och Bimemorial för Wittenberg, 
Sobota 1655-08-27, p 5: RA, RR. Jfr Kersten (1975), s 56, Kersten säger här att det 
inte saknades stöd för antagandet, att primas eller hans frände skulle infinna sig hos 
Wittenberg, Vid samma tid skrev nämligen den påvlige nuntien till Rom, att primas 
förde hemliga förhandlingar med svenskarna, syftande till att få till stånd krönandet 
av en ny konung, 

147 C X G t De la Gardie, Koto 1655-08-21: RA, RR, - Även denna rapport kan ha 
kommit från Johan Kock (se n 143), 

148 Jan Wimmer, Polens krig med Sverige 1655-1660 - operativ översikt (Carl X

Gustaf-studier 5, Kristianstad 1973, s 325-417), s 342 f, 
149 C X G t De la Gardie, Warszawa 1655-08-30: RA, RR. - Carlbom (1905) uppger, att 

Stenbock vid armens delning den 28 augusti fick i uppdrag att gå åt Preussen, Direk
tiv erhöll han i ett memorial sannolikt utfärdat i Koto, Bl a skulle han underhandla 
med de preussiska städerna, närmast Toruii, om att giva sig. Carlbom uppger vidare, 
att Stenbock den 30 augusti fick befallning att förstärka sin arme med ett par angivna 
regementen samt gå till den bestämda orten i Preussen och föreni:i sig med De la 
Gardie om denne nalkades, samt att han "något efter" konungen bröt upp mot 
Warsz�wa för att ta konungens intresse nedåt Preussen i akt (s 16). Någon order till 
Stenbock av den 28 augusti att gå åt Preussen har inte kunnat återfinnas och memo
rialet torde vara det i not 126 och 145 omnämnda memorialkonceptet. Den order, 
som Stenbock enligt Carlbom skulle ha fått den 30 augusti, utfärdades först den 30 
september (RA, RR), Stenbock bröt inte upp "något efter" konungen utan följde med 
återstoden av armen omedelbart efter mot Warszawa (Stenbock t C X G, lägret vid 
Schimanow 1655-08-28: RA, Skr t K M:t), - Holm, som synes ha byggt sin fram
ställning av armens delning på Carlboms uppgifter, uppger, att konungens övervä
ganden efter företaget mot det polska lägret vid Pi�tek le1de till en tredelning av 
armen samt att Stenbock den 30 augusti beordrades med en mindre styrka uppför 
Weichsel till Preussen, helst efter att ha förenat sig med den livländska armen, vilket 
sålunda är felaktigt (s 25). 

150 Memorial för Wittenberg, Sobota 1655-08-27: RA, RR, 
151 Ibid, p 6, Med de "andra" torde Carl X Gustaf ha avsett de i södra Polen opererande 
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kosackerna och ryssarna, fursten av Siebenblirgen, som enligt inkomna u�derrättelser 
skulle ha erbjudit den polske kungen "secours", samt kejsaren, hos vilken Johan 
Casimir sades ha sökt om bistånd (Memorial för Wittenberg, P 13 och C X G t 
Wittenberg, Lowicz 1655-08-27: RA, RR; J Kock t C X G, Danzig 1655-08-11: RA, 
Polonica, vol 249). 

152 C X G t Wittenberg, Btonie 1655-08-27: RA, RR. - Konungen nådde alltså Btonie 
redan samma dag som armen delades vid Sobota, Anledningen till denna brådska 
torde ha varit att han vid passerandet av towicz hade hört, att ryssarna skulle ha 
fortsatt till Gr'odno och "hastar" mot Warszawa (C X G t Wittenberg, 'Lowicz 1655-
08-27: RA, RR),

153 c X G t De la Gardie, towicz 1655-08-27, Warszawa 1655-08-30 och Jasdowa 1655-
08-30: RA, RR och C X G t De la Gardie, Warszawa 1655-08-30: RA, De la Gar
dieska sam!, E 1-369.

154 C X G t Kock, J asdowa 1655-08-31: RA, RR. 
155 Wittenberg t C X G, fältlägret vid Rawa 1655-08-29 och 08-30: RA, Skr t K M:t. 
156 C X G t De la Gardie, Jasdowa 1655-09-01: RA, RR. 
157 Om Stenbocks uppgifter se närmare Lars Tersmeden, Karl X Gustavs gard:_n 1654-

1660 (Kungl Svea livgardes historia 3:2, Sthlm 1966, s 200
--:;-

468), s 245: Har (not .3) 
uppges bl a, att St,enbock i Warszawa den 2 september erh?ll ett kunghg; memonal 
att "agera mot Preussen", som tyvärr inte hade kunnat aterfinnas, Da .stenbock 
emellertid redan från början handlade i enlighet med direktiven i ett flertal till honom 
under semptember avsända kungliga brev, trots att endast ett par;;av dem �yntes h,a 
nått honom att detta först den 10 oktober, torde även memopalet ha mnehåll,itdirektiv i samma riktning. - Sedan detta skrevs har i Riksarkivets Eriksbergsarkiv 
(Autografsam!, vol 287) ett odaterat längre koncept till ett. memorial f?r Stenbock av
Carl X Gustafs egen hand påträffats och i dess Kungl arkiv (Handsknftsaml, Carl X 

Gustafs egenhändiga koncept och anteckningar, vol I) ett annat men kortare, A,v 
innehållen framgår, att b_åda måste ha skrivits i Warszawa, sedan konungen beslut!� 
att skynda till Wittenbergs undsättning. Direktiven i det l�ngre överensstä11;mer i 
huvudsak med septemberdirektiven - det sägs t o m, att mte endast Torun utan 
också Brodnica (Strasburg) skulle intagas, Konceptet i fråga torde därför var.� ett
utkast till det memorial som Stenbock erhöll. Direktiven i det kortare konceptet ar av 
kompletterande karaktär och saknar intresse i detta sammahang. , 158 C X G t De la Gardie Nowe Miasto 1655-09-04: RA, De la Gardieska sam!, E 1369, 
- Bonnesen anför e� rad militära "premisser", vilka han anser gjorde "planänd
ringen utan tvivel berättigad" (s 88 ff).

159 Enligt Carlson förmärktes bland Carl X Gustafs rådgivare en viss .?lust m?t ha,ns
beslut att själv bege sig söder ut. Hans planer på den polska kronan kande

0

de mte till, 
Inte ens rikskanslern Erik Oxenstierna visste något. "Med bekymmer sag han ko
nungen avlägsna sig så långt sö1derut. 'Jag låter orört', skrev han då han .!yckönskade
konungen till segern vid Czarnpwa, 'vad grund E M genom dessa hogt eclatante 
actioner till sina,_övriga förehavanden har lagt . , .'" (s 246), , 160 Den 3 september beordrades Stenbock att "inte vidare avancera" över Wista utan 
kvarstå vid Warszawa; eftersom Carl X Gustaf erfarit, att Johan Casimir väntade en 
ganska stor "secours" från Krak6w. Den befästa ställningen vid Nowy Dw6r skulle 
dock uppföras (C X G t Stenbock, Gr6jec 1655-09-03: RA, Stenbockska'saml,? 
5654), Samtidigt beordrades De la Gardie att "skynda" till -r,omza, så att "verket at 
Preussen sedan kunde med en del arbetas" och "han uppå allehanda fall kunde vara 
Oss vid handen" (C X G t De'ia Gardie, Nowe Miasto 1655-09-04: RA, De la 
Gardieska sam!, E 1369), Redan den 5 september beordrades emellertid Stenbock att 
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framrycka till Nowy Dw6r (C X G t Stenbock, Opoczno 1655-09-05: RA, Eriksbergs-
arkivet, Autografsam!, vol 285). 

161 G Oxenstierna t C X G, Sth!m 1655-07-27, P Brahe t C X G, Sthlm 1655-07-28 och S 
Rosenhane t C X G, Sthlm 1655-08-30: RA, Skr t K M:t. 

162· Om brevens innehåll se närmare Wittrock (KFA 1920), s 9 f och Kentrschynskyj 
(KFÅ 1966), s 50 f. 

163 Om dessa värvningar se närmareTersmeden, Värvningskampanjen 1655 (CXG-stu
dier 8), s 136 f. 

164 Wimmer, Polens krig med Sverige (CXG-studier 5), s 346. 
165 Tadeusz Nowak, Carl X Gustafs Krak6w-operation 1655 (Carl X Gustaf-studier 5,

Kristianstad 1973, s 157-211). 
166 Jfr Kersten (1975), s 66. 
167 Theatrum Europooum 7, s 793 f; se även Adam Kersten, Pierwszy opis obrony Jasnej 

Gory w 1655 r (Warszawa 1959), s 111 f, särskilt n 20, och Kersten (1975), s 67, n 3. 
Skrivelsen ("universalet") hade tidigare utskickats men blivit "interrumperad" av 
fienden (C X G t Erik Oxenstierna, Uti lägret för Krak6w 1655-09-30: RA, Oxen
stiernska sam!, Södermöre, E 1046). 

168 Samuel von Pufendorf, Sieben Biicher von denen Thaten Carl Gustavs, Königs in 
Schweden (Niirnberg 1697), 2: § 31. 

169 Kersten (1975), s 66 o 67, n 3. 
170 Ibid, s 53 ff. Kersten för här ett resonemang om förhandlingskontakter mellan Johan 

Casimir och Carl X Gustaf och om tänkbara ömsesidiga villkor för en överenskom
melse. 

171 Ibid,s 71. 
172 Xaver Liske, Öfversigt af den polska litteraturen med särskilt afseende på den svenska 

historien 4, översättning från förf tyska originalhandskrift (Historiskt Bibliotek 4,
1877, Sthlm 1878, s 439-497), s 466 ff. 

. ' 
173 Liske (Historiskt Bibliotek 4), s 464. 
174 Adam Przybos, Polska berättande källor till det polsk-svenska krigets historia, 

1655-1660 (Carl X Gustafs-studier 5, Kristianstad 1973, s 11-40), s 22. 
175 J Levin Carlbom, Karl X Gustav, Från Weichseln till Bält 1657. Tåget över Bält och 

freden i Roskilde 1658 (Sthlm 1910), s 274. 
176 Nowak (CXG-studier 5), s 184. 
177 Ibid, s 187 ff. 
178 Ibid, s 190, 193 f. 
179 Jfr Kersten (1975), s 53. Som ett tänkbart villkor från svensk sida för en överenskom

melse mellan Johan Casimir och Carl X Gustaf nämner Kersten här, dock utan 
angivande av någon källa, erkännandet av Carl X Gustaf som tronföljare och över
befälhavare (ifr n 170). 

180 Kersten (1975), s 66 f; Pufendorf 2: § 31. Kersten uppger att mötet uppsköts till slutet 
av november (n st) och Pufendorf att det skulle sammankallas den 20 november (g st). 

181 C X G t G O Stenbock, två mil från Krak6w 1655-10-20: RA, Stenbockska sam!, E 
5654. 

182 Med grannarna synes konungen ha avsett Potockis arme, som dragit sig tillbaka till 
Sandomierz, och Lanckoronskis, som då ännu inte gått över till svensk sida, samt 
fursten av Siebenbilrgen (se n 151) och krimtatarerna, som uppgavs vara i annalkande 
öster ifrån (C X G t M G  De la Gardie, Krak6w 1655-10-12: RA, De la Gardieska 
sam!, E 1369;· C X G t Erik Oxenstierna, Kazimierz vid Krak6w 1655-10-13 och 
Krak6w 1655-l 0-14: RA, Oxenstiernska sam!, Södermöre, E 1046; C X G t Stenbock, 
2 mil ifrån Krak6w 1655-10-20: RA, Stenbockska sam!, E 5654). Stenbock beordra-
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des bryta upp från Nowy Dwor kortaste vägen till Warka vid floden Pilica och där 
invänta vidare order att antingen stanna på platsen eller förena sig med konungen. 
Själv ämnade denne bryta upp mot Sandomierz (C X G t Stenbock, Krakow 1655-
10-14: RA, Stenbockska sam!, E 5654). Några dagar senare var emellertid "alla de
difficulteter" som föranlett denna order "näst Guds hjälp förbi" och Stenbock beord
rades att återvända till Nowy Dwor (C X G t Stenbock, 2 mil ifrån Krak6w 1655-10-
20: RA, Stenbockska sam!, E 5654). Under marschen norr ut kvarlämnades dock en
häravdelning, bestående av en del kavalleri samt allt infanteri och artilleri, "som jag
för Krak6w brukat haver", under befäl av general Robert Douglas vid Sandomierz
för' att jämte Potockis arme, som där gått över till svensk sida, bevaka Wista- och
San-linjerna (C X G t C G Wrangel, Uti fältlägret Proszowice 1655-10-23: RA,
Skoklostersaml, E 8246).

183 Bl a sändes generallöjtnanten Burchard MUiier von der Liihnen dit med en del trup
per för att jämte där redan befintliga förband nedslå upproret och besätta några 
städer invid gränsen till Schlesien (C X G t Stenbock, 2 mil ifrån Krakow 1655-10-20: 
RA, Stenbockska sam!, E 5654). 

184 Wimmer, Polens krig med Sverige (CXG-studier 5), s 350 f. 
185 En! Pufendorf, 2: § 34 berodde detta på att man på mötet skulle förpliktiga sig att 

avlägga trohetsed även åt konungens av Sverige efterträdare. 
186 Kersten (19,75), s 67, n 3. 
187 Wittrock {KFA 1921), s 28 f. 
188 Edmund Cieslak, Gdansks militärpolitiska och ekonomiska betydelse under polsk

svenska kriget 1655-1660 (Carl X Gustaf-studier 5, Kristianstad 1973, s 131-155), 
s 135 f; Jany, s 120 (styrkeuppgifterna). 

189 De la Gardie o B Skytte t C X G, Wielona 1655-10-21 och De la Gardie t C X G, 
Wielona 1655-10-21: RA, Livonica, vol II:77. 

190 Se t ex C X G t De la Gardie 1655-09-04, 09-08, 09-29, 09-30: RA, De la Gardieska· 
sam!, E 1369. - Stenbock däremot skulle enligt order av den 10 september dröja med 
den preussiska expeditio9en till vidare order och enligt order av den 30 september, då 
konungen nåtts av rapp.ort att han skingrat masurerna (se nedan), efter erhållen 
förstärkning (två reg till häst) marschera till Preussen till den "bekanta" orten. Helst 
skulle De la Gardie därvid "också avancera i nejden" och om Stenbock var upptagen 
med skansbygget i Wista, var det rådligast att han slutförde detta och alltså avvaktade 
De la Gardies ankomst. Men om Stenbock inte alls förnam var denne var, skulle han 
inte försumma att före vintern "emportera" den bekanta orten, dock att han först 
drog till sig den nämnda förstärkningen. Redan tre dagar senare beordrades emeller
tid Stenbock, att "av särdeles orsaker" inte fortsätta sin marsch till Preussen, förrän 
han förenat sig med De la Gardie, Möjligen hade då "grannarnas tillstånd" börjat 
försämras (C X G t Stenbock, In dem Hauptquartier 1655-09-10: RA, Eriksbergsar
kivet, Autografsam!, vol 285, C X G t Stenbock, Uti fältlägret för Krak6w 1655-09-30 
och Krakow 1655-10-03: RA, Stenbockska sam!, E 5654). 

191 Om de fortsatta operationerna·se där inget annat anges Tersmeden, Karl X Gustavs 
garden (Svea liv.gardes historia 3:2), s 246-248 o 251-253. 

192 Carlson, s 251. 
193 Wimmer, Polens krig.med Sverige (CXG-studier 5), s 349, n 61. Wimmers skildring av 

Stenbocks del i de fortsatta operationerna är, som framgår av det följande, felaktig (s 
349). 

194 Wimmer, Polens krig med Sverige (CXG-studier 5), s 349. 
195 Om armens styrka se Tersmeden, Carl X Gustafs arme 1654-1657 (CXG-studier 8), 

s 191. 
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196 C X G t De la Gardie, Osiek 1655-11-18: RA, RR. 
197 Under marschen hade De la Gardie ständigt haft de brandenburgska trupperna till 

höger om sig, de ryska till vänster om sig och framför sig den från Kowno söder ut 
vikande delen av litauiska armen. "Det var en ond marsch", skrev han själv (Carlson, 
s 251, n 2). 

198 Erövringen hade påbörjats redan i september av generalmajoren Henrik Horn, som 
med en del nyvärvade förband -två regementen till häst jämte ett antal kompanier 
till häst - då hade avmarscherat från Stettin till Bydgoszcz och därefter besatt 
Tuchola (Tuchel), Chojnice (Konitz), Cztuch6w och Swiecie (Wimmer, Polens krig 
med Sverige, CXG-studier 5, s 349). Horn fick inför slutanfallet mot Preussen order 
att vid Zakroczym tillstöta Stenbock och denne fick i sin tur under sin marsch mot 
Wyszogr6d order att stanna i Czerwinsk och dra till sig Horns styrka innan han 
fortsatte. Huruvida, såsom Wimmer uppger, Stenbock där verkligen förenade sig med 
Horns trupper är synnerligen osäkert (Tersmeden, Karl X Gustavs garden, Svea 
livgardes historia 3:2, s 252). 

199 I brev av den 26 december beordrades Stenbock att, på grund av att Douglas rappor
terats vara i full reträtt mot Warszawa med anledning av en annalkande tatarhär, 
samla alla tillgängliga regementen till Bydgoszcz. Därtill skulle de erövrade städerna 
väl besättas. Tre dagar senare beordrades Stenbock att i stället förfoga sig med allt sitt 
i kvarter eller i fält liggande kavalleri till konungen, som ämnade framrycka till 
Welawa (Wehlau) och Tapiewo (Tapiau), knappt 5 mil väster om Kr6lewiec. Ko
nungen hade först tänkt sig, att Stenbock genast skulle förena sig med Douglas och gå 
fienden till mötes. Meri vid närmare eftertanke hade han besinnat, att städerna måste 
vara väl försedda med fotfolk, varigenom Stenbock skulle tvingas gå i fält enbart med 
kavalleri, vilket vore "hasardiöst". Därför fann konungen det rådligast att först dra 
samman hela sin "force" och bringa kurfursten till reson (C X G t Stenbock, Fried
land 1655-12-26: RA, Stenbockska sam!, E 5654; C X G t Stenbock, Friedland 
1655-12-29: RA, Eriksbergsarkivet, Autografsam!, vol 285). 

200 Om dessa förhandlingar se närmare Wittrock (KFÅ 1921 ), s 31 ff. 
201 Wimmer, Polens krig med Sverige (CXG-studier 5), s 352 ff. 
202 Jfr C X G t Stenbock, Mottenhagen 1655-12-21: RA, Stenbockska sam!, E 5654 ("Jag 

märker eljest väl att så snart jag riktig är med kur Brandenburg att jag då genast 
måste möta det oväder som där ovan ifrån kan uppstiga") och C X G t Erik Oxen
stierna, Almenhusen 1655-12-31: RA, Oxenstiernska saml, Södermöre, E 1046 ("Men 
jag måste nu ock uti consilierne fatta en annan resolution, vilket så länge traktaten 
med kurfursten uppå står sig icke väl göra låter; ty är nödigt ett snart utslag där uppå, 
ty jag kan icke längre stå och balansera mitt verk") 

Zusammenfassung 

Der Angrifssplan Carl X. Gustafs gegen Polen im Sommer 1655 wurde aufgrund einlau
fender Nachrichten iiber die politische und militärische Lage im Friihling und Vorsommer 
eingehend diskutiert und schlug sich in einer Reihe von Befehlen und Weisungen nieder -
er liegt somit nicht in Form einer einheitlichen Akte vor. Bis zuletzt, d h bis die Operatio
nen eingeleitet wurden, erörterte man verschiedene Alternativen. Seine endgilltige Form 
scheint der Feldzugsplan erst Anfang Juli, in den Tagen vor der Abreise des Königs aus 
Schweden nach Pommern und zur Teilnahme am polnischen Krieg er halten zu ha ben. 
· Der Verfasser dieses Aufsatzes versucht, gestiltzt auf diese und die von Carl X. Gustaf

während der Operationen erlassenen Befehle, Weisungen usw, sowie <lies Material analy-
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sierend, soweit möglich, diesen Feldzugplan in seiner endgilltigen Form zu rekonstruieren 
und zu zeigen, wie er durchgefiihrt wurde sowie in diesem Zusammenhang die strategische 
Zielsetzung des Königs und seine Beurteilungen und Motive, auf die Befehle und Wei
sungen zuriickgingen, darzulegen. Selbstverständlich kann in der hier folgenden Zusam
menfassung die Strategie Carl X. Gustafs nur in grossen Zilgen behandelt werden. 

Der Feldzugsplan sah nicht, wie bisher allgemein angenommen, eine gross angelegte 
Umfassung des Kriegszieles Preussen von Osten und Westen aus vor. Vielmehr zielte er, 
im grossen gesehen, darauf ab, den polnischen Staat durch zwei, von ejnander unabhängi
ge Operationen anzugreifen, einen Angriff in defensiver Absicht und mit gegrenzter Ziel
setzung von Livland aus ins nördliche Litauen und einen entscheidenden Angriff von 
Pommern aus nach Grosspolen und von dortaus ins königliche Preussen (Westpreussen). 

Die in Grosspolen Mitte J uti leicht errungenen Anfangserfolge veranlassten jedoch Carl 
X. Gustaf, iiber Preussen hinaus zunächst auch die Eroberung <ler siidpolnischen Woje
wodschaften anzustreben, wobei ihm der Erwerb der polnischen Krone als mögliches
Endziel vorschwebte.

Das halte zur Folge, dass die Armee am 27. August bei Sol;>ota in Grosspolen geteilt 
wurde und dass Carl X. Gustaf gezwungen war, angesichts der bevorstehenden Operation 
gegen Preussen den Haupteil der livländischen Armee heranzuziehen und als eine Art 
strategische Reserve einzusetzen, Als dann das nach Sliden entsandte Heer in eine bedroh
liche Lage gertet und Carl X. Gustaf ihm Anfang September mit einem Teil der fiir 
Preussen vorgesehenen Truppen zu Hilfe eilen musste und selbst die Fiihrung dieser 
"Expedition" iibernahm, musste die Zielsetzung der Operationen in Preussen begrenzt 
werden, da nun <lort '<lie militärischen Kräfte fehlten. Aber es stellte sich heraus, dass auch 
die strategische Reserve, d h die livländische Armee, nicht verfiigbar war, weshalb nicht 
einmal die niedriger gesteckten Ziele erreicht werden konnten. Die eigenen Operationen 
Carl X. Gustafs dagegep fiihrten im Herbst zu grossen Erfolgen: die Niederlage der 
polnischen Armee und ihr Ubertritt auf schwedische Seite, die Flucht des Königs ausser 
Landes, der Fall Krakaus und die allgemeine Unterwerfung in ganz Kleinpolen. In einem 
offenen Brief an die polnischt,n Reichsräte und Beamten sowie an <lie gesamte Ritter
schaft, forderte Carl X. Gustaf diese auf, sich unter seinen Schutz zu stellen, jegliche 
Verbindung mit dem König von Polen abzubrechen und sich am 20. Oktober -später bis 
auf den 20. November verschoben -zu einer Zusammenkunft in Warschau einzufinden. 

Der dann im November eingeleitete "Endangriff' gegen Preussen fiihrte zwar dazu, dass 
Anfang Januar 1656 das herzogliche Preussen (Ostpreussen) unterworfen sowie der grösste 
Teil des königlichen Preussens besetzt wurde. Aber infolge des im Friihherbst in Grosspo
len ausgebrochenen Aufstandes, <ler bis Ende des Jahres ganz Grosspolen und die anderen 
von Schweden im eigentlichen Polen besetzten Gebiete erfasste, kam das nach Warschau 
einberufene Treffen nicht zustande. 
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AB Aerotransport, Junkers och flygvapnet 

Av Klans-Richard Böhme 

I 

Efter första världskriget växte det snabbt fram ett stort antal civila 
flygbolag, Detta förklaras inte minst av att många amerikanska och 
europeiska flygplantillverkare startade trafikbolag för att skapa en ny 
marknad sedan de förlorat de stora militära beställningarna. 1 

Några av de europeiska flygplantillverkarna grundade också flygbo
lag utanför sina respektive hemländer. I synnerhet den tyska Junkers
koncernen etablerade dylika företag i en rad europeiska och sydameri
kanska länder samt i Persien.2 Hugo Junkers va�· förresten den förste, 
som konstruerade ett rent civilt trafikflygplan. Arl919 började produk
tionen av hans F 13, som under 20 år framåt blev ett av världens mest 
kända trafikflygplan. 3 

I Sverige bildades 1924 flygbolaget AB Aerotransport (ABA). En 
vetenskaplig undersökning om detta företags tillkomst saknas. Delvis 
korrekta, men långt ifrån fullständiga och framför allt helt odokumen
terade uppgifter därom finns emellertid i tre publikationer. År 1939 
utkom "Svenskt flyg och dess män", som bl a innehåller ett långt kapitel 
om det svenska civilflyget.4 Med anledning av att svenskt trafikflyg 
ansågs fira sitt 50 års jubileum utkom Flyghistorisk Revy i juni 1974 
med ett nummer i ämnet.5 Slutligen publicerade O Liining år 1978 ett 
arbete om luftpostens historia i de nordiska länderna.6 

Tyngdpunkten i dessa framställningar ligger givetvis på ABA:s histo
ria. Detta privatbolag bildades den 27 mars 1924 och intog i flygtekniskt 
avseende och vad gällde utförda transporter snart en framskjuten plats 
bland de europeiska flygbolagen. 

Initiativet till bolagets bildande togs av Carl Florman, som också blev 
dess förste verkställande direktör, vilken befattning han innehade till 
1949.7 Det var förresten Florman som initierade och medredigerade 
"Svenskt flyg och dess män", varför den där ingående framställningen 
om ABA måste betraktas som bolagets officiella historieskrivning.8 

Av Flyghistorisk Revy och Liining framgår bl a att både Junkers och 
hans främste tyske konkurrent Deutsche Aero-Lloyd AG var intresse-
rade av att etablera sig i Sverige.9 

ABA flög under sina första år uteslutande Junkersplan. Dessa monte
rades eller tillver.kades fr o m/1925 i en av Junkers i timhamn uppsatt 
fabrik, AB Flygindustri (AFI). 10 

.. 

. 

. 

Forskningen har uppmärksammat denna fabrik, då den behandlat 
den tyska krigsmaterielindustrins försök att kringgå Versaillesfördraget. 
Senast har E L Homze i sitt 1976 publicerade a;-bete om den tyska 
flygrustningen berört problemet.11 Han känner emellertid inte till en 
redan år 1970 utkommen uppsats av I Ström-Billing orh avvecklingen av 
de tyska intressena i den svenska krigsmaterielindustrin 1934-1935. 
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Där behandlas bl a AB Flygindustri utförligt. Det sägs att det svenska 
flygvapnet ej köpte från detta företag utan att dess produ�tion exporte
rades, 12 Däremot nämns inget om företagets leveranser till ABA. Men 
redan 1966 påstod N Kindberg i en av Ström-Billing förbisedd uppsats 
om den svenska flygindustrin under mellankrigstiden att AFI bildades 
"i samarbete" med C Florman.13 Några belägg för detta påstående an
förs inte. 

I Flyghistor'isk Revy behandlas ABA:s köp av flygmateriel hos Jun
kers tämligen utförligt. Det påstås att ABA blev en "gynnad kund" 
eftersom det ville och kunde betala snabbt samt att C Florman noga 
undvek att låta Junkers få något inflytande över ABA. "Till Junkers 
förvåning och kanske besvikelse tackade han nej till kredit ... ," efter
som han enligt Flyghistorisk Revy för att utverka statliga subventioner 
starkt framhöll att ABA var ett svenskt företag. 14 

De odokumenterade uppgifterna hos Junkers' delvis samtida tyska 
krönikörer om koncernens förhållande till ABA är motstridiga. Medan 
A Berson ej nämner ABA bland de av Junkers kontrollerade flygbola
gen, förnekar C H Pollog uttryckligen att ABA skulle ha varit ett sådant 
bolag, men R Blunck räknar dit det." 

Av de ovan presenterade svenska framställningarna är bara Ström
Billings dokumenterad. Hennes uppgifter om AFI bygger dels på 1932 
års krigsmaterielberednings betänkande, dels på handlingarna rörande 
detta bolag i patent- och registreringsverkets arkiv. Var uppgifterna i de 
andra arbetena kommer ifrån, kan man i bästa fall gissa sig till. För
utom författaren till 'de här aktuella avsnitten i "Svenskt flyg och dess 
män" har dock med största sannolikhet ingen utnyttjat ABA:s arkiv. 
Men i den av Florman initierade boken behandlas ABA:s tillkomst 
mycket kortfåhat och om dess förhållande till AFI heter det bara att 
företaget "levererade en rad av de första trafikmaskinerna till Aero
transport". Det sägs bara, att fabriken tillverkade plan på licens från 
Junkers, icke att den ägdes av Junkers. t6 Inget nämns om ABA:s eller C 
Flormans relationer till Junkers. 

ABA:s arkiv är till största delen bevarat och har också blivit lättare 
tillgängligt för forskningen, sedan det efter 1977 genomförda ordnings
och förteckningsarbeten har överförts till riksarkivet.11 

ABA:s arkiv innehåller inte bara bolagets egentliga arkiv utan även 
delar av C Flormans och hans yngre broder Adrian Flormans arkiv. 
Materialet i dessa härstammar huvudsakligen från tiden före ABA:s 
bildande respe\ctive från bolagets första år. 

I riksarkivet förvaras även bankfirman C G Cervins arkiv. Delägare i 
firman var bl a syskonen Tage och Alice Cervin. T Cervin var från 1919 
till 1944 bankens direktör. A Cervin var gift med C Florman. Firman 
Cervin var under åren 1924 till 1931 ABA:s viktigaste bankförbindelse. 18 

Med hjäJp av främst handlingarna i dessa, i försvars- och kommuni
kationsdepartementets och i flygstyrelsens arkiv samt uppgifter i några 
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kommittebetänkanden skall nedan ett kapitel i ABA:s historia 1924 till 
1931 behandlas. 

Den främre gränsen har valts eftersom det år 1931 skedde en grund
läggande förändring i ABA:s ägareförhållanden. 

Framställningen koncentreras till en redogörelse för huvudlinjerna i 
C Flormans försök att skaffa kapital till ABA. Företagets övriga förhål
landen berörs bara i den mån det är nödvändigt för att förstå samman
hangen. 

II 

Som i andra länder tänkte man även i Sverige redan före och framför 
allt under första vjirldskriget på att ta upp en regelbunden civil lufttra
fik. Under kriget hoppades man att kunna utnyttja Sveriges geografiska 
och neutrala läge mellan de krigförande. Landets geografiskt fördelak
tiga läge som transitland framhävdes ännu mer genom de nya gräns
dragningarna efter kriget19 I detta sammanhang kan nämnas att ett av 
skälen till att det europeiska civilflyget från början inriktade sig på både 
post-, frakt- och personbefordran just var att de nya gränsdragningarna 

. försvårade resandet på marknivån. Däremot satsade civilflyget i USA 
fram till omkring 1930 nästan uteslutande på postbefordran, eftersom 
flygmaterielen i säkerhet och bekvämlighet ej kunde konkurrera med de 
amerikanska järnvägarna.20 

Under åren 1917 till 1925 beviljade Kungl Maj:t tillstånd åt minst nio 
bolag att bedriva yrkesmässig lufttrafik. Av dessa överlevde bara 
ABA.2

l 

Förutom ABA tycks bara ett av dessa bolag haft vissa förutsättningar 
att på allvar kunna etablera sig som trafikflygföretag, nämligen Svenska 
Lufttrafikaktieboläget (SLA). Detta bolag bildades den 7 februari 1919. 
Bakom.det stod bl a starka finansintressen, främst representerade ge
nom direktören K A Wallenberg och skeppsredaren D Broström. Bola
gets aktiekapital uppgick till 1 milj kr.22 

Bolaget fi
ck ett starkt inflytande på den första statliga utredningen

om den civila luftfarten, lufttrafikkommitten, som tillsattes den 2 maj 
1919. Dess ordförande, landshövdning M Sahlin, var styrelseordförande 
i SLA, som dessutom fick in ytterligare tre av sina styrelseledamöter i 
utredningen. Lufttrafikkommitten lämnade sitt betänkande den 5 de
cember 1921.23 pet föranledde·ingen åtgärd. 

Regeringen nade dock redan under 1921 på grundval av kommittens 
preliminära förslag av riksdagen .. begärt 650 000 kr för utrustning av 

· lufttrafikleder och anläggande av en flygstation i södra Sverige. Men
riksdagen avslog regeringens äskande.24 

Eftersom statsmakterna inte heller under de följande åren anslog
några medel till hJftfarten ansåg sig SLA inte kunna fortsätta verksam
heten. 1923 likviderades bolaget.25 

Likvidationen torde ha påskyndats av en felsatsning. Då bolaget star-
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tade trodde dess ledande företrädare att lufttrafiken framför allt skulle 
bedr'ivas med luftskepp. Bolaget utverkade också av 1920 års riksdag ett 
lån på 1,75 milj kr för att i Stockholmstrakten kunna bygga en luft
skeppshall. Lånet togs aldrig ut, eftersom de tyska luftskepp, som man 
tänkt köpa respektive samtrafikera med, måste överlämnas till de allie
rade.26 

Det bör framhållas att det under de första efterkrigsåren var mycket 
omdiskuterat om luftfarten skulle använda flygplan 'eller luftskepp, inte 
bara i Sverige utan även i England, Frankrike, Tyskland och USA21 

Till luftskeppets häftigaste svenska kritiker hörde dåvarande löjtnan
ten C Florman. 28 Han hade under kriget flygutbildats och som flygsak
kunnig knutits till generalstaben. _För flygstu�i�r sän�ies ha�_ under sista 
krigsåret till Tyskland och 1920 till USA. Tva ar senare utnamndes han 
till biträde till militärattachen i London, där han skulle arbeta med 
flygfrågor. Florman blev därmed Sveriges förste flygattache. 

Florman följde mycket noga både det militära och det civila flygets 
utveckling. Han insåg också tidigt, att en satsning på ci�ilfly�et och 
därmed sammanhängande verksamhet kunde vara ekonomiskt givande. 
Redan 1920 bildade han tillsammans med sin yngre och likaledes till 
militärflygare utbildade broder A Florman firman Bröderna Flormans 
agentur och försäkringsbyrå, som bl a sålde �y�försäkring_ar. 29 . , Florman, som i egenskap av flygattache fatt lufttrafikkommittens 
betänkande på remiss, höll med de sakkunniga oc�. därm�d �LA Ofl:l att 
staten borde ordna flygstationer och utrusta bestamda mnkestrafikle
der så att de kunde fogas in i ett framtida internationellt nät av flyglin
jer. 'som kommitten krävde han att en för lufttrafiken nödvändig väder
lekstjänst samt en luftfartsmyndighet organis_erades .. Däremot motsatte
han sig som nämnts trafik med luftskepp. Vidare gick han emot kom
mittens förslag om en statlig flygskola för civila piloter. Enligt honom 
var behovet av civila piloter inte större än att det lätt och med fördel 
kunde täckas genom rekrytering bland militärflygarna. 

Vad gällde de ekonomiska förutsättningarna att bedriva .. regelbund_en
linjetrafik på vissa sträckor, var Florman mera konkret an lufttrafik
kommitten. Som denna krävde han att staten skulle godkänna de router 
som skulle trafikeras. Men därutöver begärde han ett statsbidrag på 
300 000 kr under både 1923 och 1924 för denna trafik. Dessutom borde 
ett samarbete med posten utredas och ett flygbolag även försäkras om 
fasta inkomster från postflygningar. 30 : · . 

Florman visste att ett samarbete med posten fortast skulle ge statliga 
pengar till civilflyget. En snabbare postbefordran var det nya kommu
nikationsmedlets mest övertygande försäljningsargument under de förs
ta åren. Postverken världen över lyssnade till det. Redan i maj 1918 hade 
i USA den första reguljära postflyglinjen etablerats. Under de första 
månaderna flögs posten av armeflyget, sedan på huvudsträckorna av 
postverket självt, medan postflygningarna på bilinjerna efter ett anbuds-
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förfarande överläts till enskilda flygbolag. Fr o m  1927 utfördes alltpostflyg i USA på entreprenad av privata bolag,31 
Den svenske generalpostdirektören J Juhlin, som för övrigt blev ledamot av lufttrafikkommitten, var en energisk förespråkare av europeiskapostfly�linjer. Han initierade ett danskt-svenskt-tyskt samarbete somledde till att det från augusti till oktober 1920 regelbundet flög� postfrån �al�ö via Warnemiinde till Berlin och, efter att även holländarnavunmts for samarbetet, via Köpenhamn till Hamburg, Bremen, Amsterdam .?ch London. Denna trafik återupptogs dock inte under de följandefl_y�sason0gerna, eftersom statsmakterna i Sverige och Danmark inte bevilJade nagra medel och de allierade restriktionerna för den tyska luftfarten försvårade ett internationellt samarbete. 32 

Från Juli till september 1921 utförde dock SLA postflygningar mellanStockholm och Reval.33 
�r�n j_�li 1920 till april 1923 fanns det dessutom en speciell statlig flygh�Je for post- och pe�sonbefordran i Sverige. För att upprätthålla förbmdelsen mellan PorJus kraftverk och arbetsstyrkan i Suorva trafikerade vattenfallsstyrelsen denna sträcka med egna plan." 
. Juhli� fo�_tsatte dock -�ina ansträngingar att få igång svensk postflyg�mg, bade oster- och vasterut. Och det fanns gott om intressenter vil-liga att genomföra dessa flygningar. 
_1:,r 1923 hade :Qet Danske Luftfartselskab (DDL) öppnat en linjeKopenhamn - Hamburg - Köln - Briissel - London - Paris. DDLsam�rbet�de med Deutsche Aero-Leoyd A G (DLA) och holländskeKonmgshJke Luchtvaart Maatschappij (KLM). 
�essa bolag gick ihop under namnet The Associated Airservice Compames0(��C) och erbjöd i november 1923 generalpoststyrelsen att flygapost pa hnJen Rotterdam-Malmö. 
De svenska militärerna, i synnerhet armeflygarna förordade en medve_r��n av militära piloter. Antingen kunde flygningarna genomföras avmi_htarflygare 1:,1e? modifierade spaningsplan av typ S 1, eller skulle ettpnvat bolag stodJas av staten genom att planen fördes av militära piloter. 
Juhlin. t�ck_s ett tag ha tänkt sig att driva linjerna som renodladepostflyglmJer 1 postens regi,35, 
Dessa tankar var sannolikt influerade av de amerikanska förhållandena. Detta gäller särskilt Juhlin, som 1919 i USA studerat luftpostbe-fordran.36 . .. 
Äv,en d�n tys�a Junkerskoncernen visade fortsatt intresse för trafikflygnmg pa Svenge.31 I november 1923 bildade Junkers i Finland flygbolage� Aero OY, och flyttade därmed fram sina positioner i Norden.38 
y1? ��nna tid had� C Florman bestämt sig för att liimna den aktivam1htartJansten och bilda ett flygbolag som skulle försöka teckna avtalmed posten om postbefordran söderut.39 
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Flormans redan erkända ställning som en av Sveriges mest framstå
ende flygexperter hade under 1923 stärkts ytterligare, åtminstone bland 
politikerna, I mars 1923 hade 1919 års försvarsrevision lämnat sitt be
tänkande. Revisionens majoritet hade bl a förordat att flygstyrkorna 
även i fortsättningen skulle vara uppdelade på armen och marinen. Mot 
denna inte minst av de militära experterna företrädd� uppfattning hade 
utredningens socialdemokratiska ledamöter Arthur Engberg, Viktor 
Larsson, Johan Nilsson och Ernst Wigforss reserverat sig, De krävde att 
flygvapnet skulle organiseras som självständig försvarsgren. 

Detta överensstämde helt med Flermans av de engelska förhållan
dena påverkade uppfattning, som han utvecklade i eri med anledning av 
försvarskommissionens betänkande år 1923 utgiven skrift "Flygvapnet 
och Sveriges försvar". 

Ar 1924 blev Florman sekreterare för flygärenden i det särskilda riks
dagsutskott, som behandlade den på grundval av försvarsrevisionens 
betänkande framlagda propositionen. Florman övertygade politikerna 
från höger till vänster om att flygvapnet måste organiseras som en själv
ständig försvarsgren och detta blev riksdagens beslut.40 

I detta sammanhang tycks Florman ha knutit goda kontakter till en 
rad politiker, speciellt till socialdemokraterna V Larsson och framför 
allt till J Nilsson. Sannolikt bidrog förhoppningarna om att hans goda 
kontakter till politikerna även skulle gynna hans planer rörande civilfly
get till att Florman vågade bilda ett flygbolag. 

Detta steg förberedde han på olika sätt. För det första träffade han en 
överenskommelse med den engelske flygplantillverkaren De Havilland. 
Florman skulle dels vara De Havillands agent i Sverige, dels under tiden 
1 juni till 31 december 1924 få hyra tre av bolagets nya DH 50, i fall hans 
bolag fick ett kontrakt med posten om ersättning för regelbunden post
befordran på sträckan Malmö-Hamburg eller Malmö-Rotterdam. 
Hyran skulle utgöra 590 kr om dagen, varvid De Havilland tillgodoräk
nat Florman en kommission på 10 % och fått hans löfte att efter hyres
periodens utgång köpa planen kontant till deras fastställda inköpspris, 
reducerad med en viss procent för flygtiden under förhyrningen.41 

För det andra försäkrade sig Florman om sin svåger T Cervins stöd.42 

För det tredje erbjöd han generalpoststyrelsen att för hans under 
bildning varande bolags räkning teckna kontrakt om postbefordran.43 

Slutligen såg Florman till att Malmö iordningställde ett godtagbart 
flygfält, vilket var nödvändigt för att trafiken över .huvud taget skulle 
kunna upptas. I detta sammanhang var säkert hans goda kontakter med 
J Nilsson avgörande. Nilsson var ordförande för socialdemokraterna i 
Skåne och ledamot av Malmös drätselnämnd.44 

I slutet av 1923 meddelade C Florman, A Florman och T Cervin att 
de tänkte bilda ett flygbolag under namnet AB Aerotransport med ett 
aktiekapital på lägst 25 000 kr och högst 75 000 kr. Sedan vände sig C 

68 

Florman dels till koinmunikationsministern, högerns Sven Ltibeck, dels 
till flygintresserade privatpersoner och finanskretsar för att utverka de
ras stöd åt sitt bolag. 

För Ltibeck framhöll han att en statlig lufttrafik knappast kunde 
organiseras, eftersom riksdagen f n ej skulle bevilja de därför erforder
liga medlen. Med särskild skärpa vände han sig mot tanken att inrätta 

· en militär flyglinje. På grund av otillräckliga anslag skulle dess verksam
h�t. bara bli tillfållig o_ch därmed vara värdelös både för militärflyget och
c1V11luftfarten 1 Svenge. Däremot skulle ett privat svenskt flygbolag
"kunna bliva av värde för utvecklingen av landets luftfart och ett stöd
för dess flygindustri," om det stod på solid grund och fick någon hjälp
av staten. Florman förklarade att det efter SLA:s misslyckande, som
han tillskrev dess lednings planlöshet, kunde förefalla svårt att bilda ett
sådant företag. Men han försäkrade att han kunde åstadkomma detta
och hänvisade till sin uppgörelse med De Havilland och sin egen inte
minst utomlands förvärvade erfarenhet. Dessutom skulle han självfallet
så långt möjligt ta vara på tidigare svensk erfarenhet på området. Han
betonade särskilt att han i första hand skulle försöka anställa persona
len frå� vattenfallsstyrelsens under året nedlagda linje Porjus-Suorva.
Som sitt framtidslJlål angav han: "svensk civil lufttrafik med svensk
personal och svensk materiel"."

_Att Florman så kraftigt motsatte sig en militär flyglinje torde inte
mmst ha berott på hans kännedom om de engelska förhållandena. Där
lades efter 1919 ansvaret för civilflyget på Air Ministry, dvs under mili
tärflyget. Det ansågs ha lett till att civilflyget missgynnades ekonomiskt
till förmån för militärflyget.46 Självfallet måste det automatiskt uppstå
en konkurrens mellan militärflyget och ett statligt subventionerat civil
fl):g om de av staten sammanlagt till luftfarten anslagna medel. Försla
get att inrätta en militär svensk flyglinje var ett försök i denna riktning.
Omvänt låg samma strävande bakom Flormans ovan nämnda opposi
tion mot en civil pilotutbildning under hänvisning till att civilflyget
kunde rekrytera av militären utbildade piloter. På denna punkt argu
menterade Florman så framgångsrikt, att flygvapnet, som bekant, in i
våra dagar anser sig ha blivit lidande.47 Den strikta administrativa skill
naden av det statliga ansvaret för militär- respektive civilflyget, vilken
från början upprätthölls i Sverige, uteslöt ingalunda denna konkur
rens.43 Däremot underlättade den för civilflyget att mera direkt kråva en
omfördelning av,pe av staten till luftfarten anslagna medlen. Och nedan
skall redovisas att Florman ingalu,nda försatt denna chans.

Den principiell;;i. frågan på vilket sätt det allmänna skulle stödja civil
luftfarten, hade redan behandlats av 1919 års lufttrafikkommitte som
�fter en redog?rel�e för statens och kommunernas engagemang i de
aldre kommumkat10nssystemen hade förordat en lösning som den av
Florman för LO.beck upprepade.49 Som så ofta, när det gäller flyget, låg
även här jämförelsen med sjöfarten närmast till hands. Där svarade
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staten och kommunerna för farlederna och hamnarna, medan sjöfarten 
drevs privat. Men som nämts ovan hade Florman tydligare än lufttrafik
kommitten krävt ett direkt stöd till flygningen. Att han nu bara krävde 
ett kontrakt med posten, berodde säkerligen på att han inte ville komma 
i ett sämre läge än konkurrenterna. Han om någon visste att det hittills 
varit omöjligt att bedriva regelbunden trafikflygning utan statligt stöd.50 

Hans tanke var uppenbarligen att bara han fick kontraktet med posten 
och genomförde trafiken ordentligt under 1924, skulle nog statliga 
pengar beviljas för att säkerställa den fortsatta verksamhten. Bara så 
kan bl a hans löfte till De Havilland att efter sex månader köpa de 
förhyrda planen förstås. 

Förresten kan påpekas att Flormans uppgörelse med De Havilland 
gav honom möjlighet till ekonomisk vinst även om staten genomförde 
flygningarna själv. I så falt hade han chansen att sälja De Havillandplan 
till staten och tjäna provision.51 

Lufttrafikkommitten hade också tagit upp frågan om svenskt civilflyg 
kunde bidra till uppkomsten av en inhemsk flygindustri och enhälligt 
förnekad den.52 Florman framförde en motsatt uppfattning till Lilbeck. 
Måhända poängterade han den särskilt, bara för att vfona kommunika
tionsministerns stöd. Men det är tänkbart att han redan nu ville bädda 
för mera konkreta planer, som skall behandlas nedan. 

Lufttrafikkommitten hade framhållit att "en berättigad del" av luft
trafiken, som berörde landet, borde stanna i svenska händer.53 Kom
mitten, vars ledamöter ju här delvis talade i egen sak, hade emellertid ej 
närmare definierat detta uttryck. Men det visade att kommitten var 
medveten om att ett internationellt samarbete självfallet bara var möj
ligt om viss utländsk lufttrafik tilläts på Sverige. 

I sitt brev till Liibeck förbigick Florman detta problem och betonade 
bara det "svenska" mycket starkt. Detta dels för att vinna statsrådet, 
men också för att tillbakavisa påståendena att hans blivande bolag 
skulle ägas av utländska intressenter. Även i andra sammanhang vände 
han sig uttryckligen mot dessa rykten,54 

Till de personer och finanskretsar, som Florman vände sig till hörde 
inte minst många som varit engagerade i SLA. Således erbjöds överste
löjtnant K � B Am�ndson, som var närmaste chef för armeflyget, att bli 
styrelseordforande 1 ABA.55 I SLA engagerade företag tillfrågades, om 
de inte ville satsa de vid bolagets likvidation utbekomna medlen i 
ABA.56 Men dessa ansträngningar var fåfänga. 

Förklaringar till detta torde vara flera. Där tycks ha funnits person
liga motsättningar mellan Florman och vissa representanter för SLA. 
Andra torde ha varit brända av SLA:s misslyckande. Vad gäller företrä
darna för banker och företag i Götebo_rg torde deras avböjande bl a ha 
b�rott på at!. trafiken åtminstone i början inte skulle beröra Göteborg.
Till saken hor, att staden redan hade ett användbart flygfält, medan ett
sådant först måste iordningställas i Malmö.5' 
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Flormans förhoppning att lyckas med ett aktiekapital på högst 75 000 
kr, där SLA hade misslyckats med l milj kr, måste på många ha verkat 
närmast utmanande och i alla händelser inte övertygande. Hans försök 
att framställa den låga kapitalinsatsen som en medveten och klok själv
begränsning torde ingalunda ha övertygat heller. Inom den svenska 
företags- och finansvärlden torde man ha varit medveten om, att den var 
dikterad av Flormans insikt om att 75 000 kr var det yttersta, han kunde 
påräkna av sina svenska förbindelser. Bankfirman Cervins anseende var 
gott. Men det var säkert också känt att den knappast hade de möjlighe
ter till finansiella transaktioner som kunde förutses behövas för att driva 
ett flygbolag. Där torde också ha funnits misstanken, att Cervin egentli
gen bara ställde upp för att hjälpa en släkting. Handlingarna rörande de 
ekonomiska överenskommelserna mellan T Cervin och C Florman visar 
också att banken åtminstone ibland bara ställde upp med tvekan, att 
den var försiktig med denna satsning och på alla sätt sökte gardera sig.53 

Detta kan inte förvåna, ty självfallet fanns där en av deras positioner 
betingad intressemotsättning mellan Florman och Cervin. Företagaren 
Florman ville förverkliga en id� och var beredd till vissa satsningar, som 
föreföll bankiren Cervin, som i första hand måste se till sin firmas 

· soliditet, som alltför djärva.
I de industrialiserade västländerna skaffades kapital till flygbolag i 

början från två håll, antingen från flygplantillverkarna eller från banker, 
försäkringsbolag, rederier, olika industrier och enskilda. Dessa gruppe
ringar företrädde olika uppfattningar om, hur luftfarten bäst skulle 
kunna utvecklas och bli vinstgivande. Den förstnämnda riktningen 
gjorde gällande att prod11centerna genom sitt direkta engagemang snab
bast kunde tillgodogöra sig de genom trafiken vunna erfarenheterna. 
Den senare gruppen hävdade däremot att denna bindning begränsade 
konkurrensen och därför hindrade utvecklingen av flygmaterielen. Den 
hänvisade till att tillverkningen respektive användningen av skepp låg 
på skilda händer. 

Den sistnämnda uppfattningen segrade med hjälp av statligt ingri
pande. De europeiska statsmakterna framtvingade i regel under hot om 
att dra in subventionerna bildandet av nationella flygbolag. Så skedde 
t ex redan 1924 i England och 1926 i Tyskland. Därmed klipptes de 
direkta bindningarna till vissa flygbolag av. I USA, där inga subventio
ner utgick, förbjöds flygplantil!verkarna 1934 genom lag att driva flyg� 
bolag.59 

,_ 

I Sverige komplicerades konfli�ten mellan dessa två principiellt mot
satta lösningar ytterligare genom den nationella aspekten. Som visat, 
framställdes utländskt inflytande på svensk luftfart som mindre önsk
värt och t o m som misskrediterande. Denna väl mera känslomässigt än 
rationellt betingade protektionistiska inställning var troligen särskilt på
taglig, eftersom alla visste att luftfarten åtminstone i början måste sub
ventioneras. Uppenbarligen tyckte man, att offentliga medel bara skulle 
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gå till svenska företag. En helt svensk lufttrafik enligt den första model
l�n var dock utesluten, eftersom det inte fanns någon inhemsk flygplan
t1llverkare. Och ett försök att få igång en svensk lufttrafik enligt den
andra modellen hade strandat, när SLA misslyckades. Flormans för
nyade försök såg inte ut att lyckas bättre, eftersom han inte verkade
kunna få ihop tillräckligt med svenskt aktiekapital. 

Frågan är emellertid, om inte Florman redan på ett ganska tidigt
stadium var inställd på något slags direkt samarbete med utländska

. intressenter. Som nämnts ovan, var olika utländska företag angelägna
om att etablera sig i Norden. Så sent som den 1 november 1923 hade
Junkers grundat det finska Aero OY. 

Det var också med Junkers, bröderna Florman började sam.arbeta.
Källmaterialet tillåter inte att med säkerhet uttala sig om, när de första
kontakterna togs, ej heller på vems initiativ. Men den i ABA:s arkiv
bevarade brevväxlingen mellan Junkers och bröderna Florman från
april-maj 1924 visar att de tagits före denna tidpunkt. Till en början
tycks de bara ha gällt trafiken mellan Stockholm och Helsingfors, men
snart enades man om ett långt större projekt: Bröderna Florman och
Junkers skulle tillsammans grunda ett flygbolag och en flygplanfabrik i
Sverige. 

För linje_n Stockholm-Helsingfors skulle Junkers ställa två sjöflyg
plan och sm erfarenhet till förfogande. Bröderna Florman skulle hos
Kungl Maj:t utverka koncession att trafikera linjen och hos generalpost
styrelsen ett kontrakt för postbefordran. Koncessionen och kontraktet
skulle överlåtas åt ABA. Vidare skulle bröderna Florman söka Kungl
Maj:ts tillstånd att få samtrafikera med Aero OY. 

Rörande linjen Malmö-Hamburg överenskoms bara att det även på
den skulle sättas in Junkersplan, när en gång de engelska maskinerna
var utslitna. C Florman ville inte bryta sitt kontrakt med De Havilland.

På grund av politiska omständigheter kom dock även här Junkers
plan till användning från början. Efter att till en början ha förbjudit
tyskarna _ a)l flygplantillverkning hade de allierade tillåtit tysk produk
tion av c1v1la plan, men kringgärdat den med snäva restriktioner. Tys
karna svarade helt enkelt med att förbjuda att andra maskiner än så
dana som fyllde de allierade normerna flög på Tyskland. Detta förbud
gällde även de av Florman hos De Havilland beställda planen. Dess
utom tycks den engelske tillverkaren inte ens varit i stånd att leverera
maskinerna i så god tid att trafiken, som avtalat hade kunnat tas upp
den I juli 1924. 

' 
. 

Florma� trodde först att det tyska förbudet ej gällde, om planen var
svenskregistrerade. Men när han under senare hälften av maj 1924 för
stod att det gällde generellt, sade han ·upp sitt avtal med De Havilland
och gjorde upp med Junkers. 

För trafiken på sträckan Malmö-Hamburg lämnade Junkers ABA
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tre plan och sin erfarenhet. Bröderna Florman överlät kontraktet med 
generalpoststyrelsen för postbefordran på denna linje åt bolaget.60 

Den 7 mars 1924 hade Kungl Maj:t bemyndigat generalpoststyrelsen 
att teckna detta kontrakt med bröderna Florman, dock under bl a de 
förutsättningarna att det under bildning varande ABA utförde regel
bundna flygningar fr o m den 1 juli 1924 och att flygfältet i Malmö 
iordningställdes. 61 

Den 27 mars 1924 grundades ABA av C Florman, A Florman, gene
ralmajor Ernst Linder, direktören i försäkringsbolaget Gothia, John 
Björk och riksdagsman J Nilsson. Den 25 juni 1924 sammanträdde den 
konstituerande bolagsstämman.62 

Den 15 april 1924 sökte ABA tillstånd att bedriva yrkesmässig lufttra
fik inom Sverige och på utlandet. Detta beviljades den 23 maj 1924.63 

Redan den 9 maj 1924 hade bröderna Florman fått tillstånd att på 
prov under en månad trafikera linjen Stockholm-Helsingfors.64 

Den 30 maj utsträcktes tillståndet till utgången av år 1924 och det 
finska Aero OY tilläts utföra halva trafiken.65 Den 28 juni 1924 fick 
bröderna Florman kontrakt med generalpoststyrelsen för denna 
sträcka.66 

Linjen Stockholm-Helsingfors öppnades den 2 juni 1�,24. Den trafi
kerades t o m  den 24 augusti 1924, dvs knappt säsongen uf. Formellt var 
det ännu inte ABA som bedrev denna trafik tillsammans med Aero OY 
utan bröderna Florman. Först den 6 oktober beslöt ABA:s bolags
stämma att överta linjen.67 

Junkers närmast ansvarige för denna linje var Friedrich Treitschke. 
Han hade före kriget.ägt en mekanisk fabrik i Kiel. Under kriget tjänst
gjorde han som stridshygare i den tyska marinen. Han hade patent på en 
gyrokompass, som tillverkades av Anschiltz & Co i Kiel, som vars 
representant Treitschke i juni 1919 kom till Sverige. Svenska marinen 
var intresserad av att han tillverkade sin gyrokompass i Sverige. 
Treitschke, som överfört vissa tillgångar till Sverige, var beredd att 
starta en sådan tillverkning i Sverige, men ansåg det då nödvändigt att 
få svenskt medborgarskap. På chefens för marinstaben tillstyrkan bevil
jades detta den 9 april 1920.68 

Av källmaterialet framgår inte, när Treitschke började arbeta för 
Junkers. För den tyska koncernen torde han ha varit värdefull på grund 
av sin erfarenhet som företagare och pilot, men inte minst tack vare sitt 
svenska med�_orgarskap. Under de närmaste åren spelade han en viktig 
roll för Junkers i Sverige. 

I övrigt representerades Junkers under dessa förhandlingar och under 
de följande åren framför allt av von Bentheim, Hanck, Eichler, Kau
man, Milch, Nordt och Sachsenberg. 

Eberhard Milch lämnade 1926 Junkers och blev verkställande direk
tör i Lufthansa. Efter nationalsocialisternas makttillträde blev han Gö
rings närmaste man i det tyska luftfartsdepartementet och i flygvapnet.69 
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Hans Eichler, som varit aktiv officer, hade efter kriget vid olika tillfäl
len arbetat som pilot i Sverige.70 

Även Gotthardt Sachsenberg hade varit officer och en av Tysklands. 
högst dekorerade marinflygare. Efter kriget blev han bl a känd som en 
av bombflygets ivrigaste förespråkare. 71 

Fördelarna med uppgörelsen för alla inblandade är uppenbara. Flor
man kunde bilda sitt bolag och börja flyga. Han försäkrade sig vidare 
om dåtidens bästa flygmateriel och inte minst om den stora erfarenhet 
av regelbunden flygtrafik Junkers förfogade över. 

Junkers vidgade sitt europeiska linjenät och därmed sin säkra mark
nad. I C Florman fick man en av civilflygets mest kunniga och målmed
vetna experter i Norden som samarbetspartner. Vidare hoppades Jun
kers att i Sverige kunna registrera några av sina plan, som enligt de 
allierade normerna ej fick finnas i Tyskland. Men framför allt kunde 
Junkers - vilket skall behandlas utförligare nedan - sätta upp en 
flygplanfabrik i Limhamn utanför Malmö och därmed kringgå de allie
rade förbud mot tillverkning av militärflygplan i Tyskland. 

J Nilsson slutligen fick ett flygfält, ABA:s huvudstation samt en flyg-
planfabrik och därmed arbetstillfällen till Malmö. 

Men i uppgörelsen fanns också vissa svagheter. För det första var 
Junkers inget kapitalstarkt företag. Tvärtom drogs det med betydande 
ekonomiska svårigheter, som tvingade tyska staten upprepade gånger 
att ingripa och som 1933 i kombination med en ideologisk konflikt 
mellan H Junkers och de nya makthavarna ledde till att bolaget i prak
tiken förstatligades. 72 Ytterligare ett av Junkers skäl för sitt sam�rbete 
med bröderna Florman torde just ha varit förhoppningen att vinna 
tillgång till den svenska kapitalmarknaden, en av Europas starkaste 
under mellankrigstiden. 

Junkers engagemang i Sverige var å andra sidan en känslig fråga. Om 
Junkers genom sina svenska företag kringgick Versaillestraktaten kunde 
detta leda till förvecklingar mellan Sverige och Tysklands forna mot
ståndare. Dessutom ansågs det redan principiellt olämpligt med ut
ländskt inflytande över svensk luftfart. Inte minst C Florman själv hade 
tagit till nationella brösttoner i denna fråga. Slutligen hade kapitalet till 
den svenska lufttrafiken skaffats genom anknytning till en flygplanpro
ducent. Därmed hade man följt en linje, som just vid denna tid började 
överges till förmån för uppfattningen att lufttrafiken skulle vara fristå
ende från flygmaterieltillverkarna. Det var att vänta att denna princi
piella konflikt om, hur kapitalet till luftfarten skulle skaffas, framöver 
aktualiseras i Sverige, där den till följd av den nationella aspekten kunde 
bli synnerligen ömtålig. 

IV 

Hur stort var då Junkers ekonomiska inflytande på ABA och hur 
starkt var bolagets finansiella ställning? 

Då ABA den 25 juni 1924 höll konstituerande bolagsstämma, hade 
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aktier till ett belopp av 356 000 kr tecknats, vilket !llotsvarade ��n fast: 
ställda övre gränsen för bolagets aktiekapital. Aktierna var ut�tallda p_a
100 kr och fördelade på 890 stam- och 2 670 preferensaktier. VarJe
stamaktie gav ägaren två, varje preferensaktie en röst. 

Största aktieposten, nämligen 1 348 preferensaktier, motsvarande
134 000 kr stod på Junkers Luftverkehrs AG, som representera�es av
tyske medborgaren G Nordt. Som näststörsta aktieäga�e redovisades
bröderna Florman med 445 stam- och 161 preferensaktier var. Sedan
följde bankfirman Cervin, E Linder och hovst�llmästa�� g!eve C _B�mde
med respektive 250, 200 och 198 preferensaktier. pet. ovnga aktieinne
havet fördelade sig på poster mellan 100 och 1 aktie pa tre bolag och tre
privatpersoner. . 

Bröderna Florman, som stod som i�neh�var�a av samtlig� stamak
tier, hade betalt 500 av dem genom att ove:lata sitt kontra�� f�r post�e
fordran på sträckan Malmö-Hamburg till ABA. D.eras ovnga. akti�r
tillhörde Junkers, vars sammanlagda aktieinnehav saledes uppg1�� till
390 stam- och 1 670 preferensaktier motsvarand�_20.? 000 kr eller_nastan
58 % · av aktiekapitalet. Junkers levererade darfor flygmatenel och
ställde sitt kunnande till förfogande. . . . • . 

Denna bolagsstämma valde bl a styrelsen, som 1 sm t_1,1r utsag J.Ander
till ordförande, Bonde till vice ordförande, C Florman t1li verkstallande
och A Florman till vice verkställande direktör.73 

Den 6 oktober. sattes bolagets aktiekapita� till m�nst �-00 000 k_: och
högst 1,8 milj kr. Dessutom skulle stamaktl�rna eJ ut.�or� m_er �n en
tredjedel av preferensaktierna. Denna förändr�_ng var nodvan,?1g for att
ingå två med Junkers.förberedda avtal. Dels overtog ABA for 224 000
kr linjen Stockholm-Helsingfors med två flygplan av Junkers samt
detta bolags erfarenhet. Betalning skedde med 562 stam- och .. 1 686 pre
ferensaktier som skrevs på Treitschke. Dels ersattes Junkers for leverans
av ytterligare ett plan, värt 85 200 �r,. med �-13 stam- oc� 639 pre[e!ens
aktier. För detta och för Junkers t1d1gare, oppet redov1.sa�� akt1e1�
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ne
hav var Eichler, som blivit ABA:s kontorschef, o�bud p� sta1_:1man. . 

Ett så stort utländskt aktieinnehav var olagligt. Enh�t �alla�de, ar
1916 tillkommen lag fick d�9- utländska an��le� .. uppga t1l�. h�gst en
knapp femtedel av aktiekapitalet. Samma lag forbJO? bulvanfo_r�allande
ifråga om fast egendom o.ch naturtillgångar.75 I övngt var aktiemneh_av
för annans räkning ej i lag.förbjudet. Att_ större delen av Jun}<ers a�t1�r
stod i bröderna Flormans respektive Tre1tschkes namn var saledes JUn-
diskt oantastligt, eftersom alla yar svenska medborg�re. . · 

Treitschkes svenska medborgarskap medgav ocks� att .. han 1. samband
med att Junkers 'ökade sitt aktieinnehav hos ABA _mtradde 1 bola�ets
styrelse.76 Däremot avstod man från den ursprungliga planen att sok�
Kungl. Maj:ts tillstånd för Sachsenberg, Kau��nn _och N�rdt att bh
styrelseledamöter.77 Uppenbart fann man det olamphgt _ att oppet �ar
kera Junkers starka inflytande. Det hade kunnat leda till psykologiska
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och juridiska svårigheter. Sådana måste undvikas till varje pris, sedan 
ABA den 30 oktober 1924 ansökt om subventioner för nästa års trafik 
och i detta sammanhang åter betonat de nationella fördelarna med ett 
svenskägt bolag.78 Därför ansågs det tvärtom lämpligt att dölja Junkers 
aktieinnehav helt. I januari 1925 skrevs 213 stam- och 500 preferensak
tier på C Florman samt 650 respektive 837 preferens11ktier på J Björk 
och C Bonde.79 

Enligt det officiella aktieinnehavet var ABA nu ett helt svenskt bolag 
och inte minst bröderna Florman gjorde allt för att framställa det som 
ett sådant. Om de ansåg det nödvändigt, förnekade de blankt varje tyskt 
inflytande; så t ex i en promemoria till utrikesdepartementet av den 20 
oktober 1925. Som svar på frågor om svensk lufttrafik hävdade A Flor
man att ABA:s samarbete med Junkers bara rörde trafiken på Tyskland 
och låg på samma plan som kooperationen med franska Lignes Farman 
och engelska Imperial Airways.80 

I själva verket var det just nu aktuellt att öka Junkers aktieinnehav i 
ABA ytterligare. I mars 1925 hade - vilket behandlas nedan Junkers 
svenska fabrik, AB Flygindustri (AFI) i Limnhamn grundats. Den 28 
januari 1926 tilläts AFI att som likvid för flygmateriel till ett värde av 
300 000 kr teckna 750;-stam- och 2 250 preferensaktier. AFI företräddes 
av Treitschke. För atfmöjliggöra denna transaktion höjdes gränsen för 
bolagets aktiekapital från 666 000 kr till 1,166 milj kr. När aktieteck
ningen var avslutad uppgick det till 996 500 kr.81 Junkers svarade för 
815 200 kr eller 82%. 

Junkers aktiekapital utgjorde uteslutande ersättning för kunskap och 
materiel. Några likvida medel tillfördes inte ABA av Junkers. Tvärtom, 
bolaget fick delvis betala för informationer och materielleveranser kon
tant.12 Tar man dessutom hänsyn till att 5 000 kr av aktiekapitalet var 
ersättning för bröderna Flormans postkontrakt uppgick det kontant 
inbetalda aktiekapitalet vid starten respektive nyemissionerna 1924 och 
1925 bara till 100 000 kr respektive 100 800 kr och 131 300 kr. Detta 
innebar visserligen att bolaget från början haft något mera kapital än de 
75 000 kr som C Florman satt som övre gräns, men inte minst de inten
siva ansträngingar att vimia nya kapitalgivare, särskilt en stor värv
ningskampanj år 1926, visar att just han var medveten om att det behöv
des mycket mera kapital.83 Om bolagets finansiella svårigheter vittnar 
också brevväxlingen med bankfirman Cervin. Där åtnjöt ABA bl a se
dan 1925 en löpande kredit, som till en början sattes till högst 70 000 kr, 
men som fram till 1926 i omgångar höjdes till 325 000 kr, omkring vilket 
belopp den stannade under de följande två åren. Krediten skulle under 
respektive år återbetalas med en del av de statliga subventionerna som 
sedan 1925 utgick till ABA. Men banken konstaterade 1928 att bolagets 
kvarstående skuld bara ökade och att de för krediten erbjudna säkerhe
terna, bl a hos Cervin deponerade ABA-aktier, bara till omkring en 
tredjedel kunde gälla som "fullt bankmässiga". 84 
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Den 30 oktober 1924 hade ABA hos Kungl Maj:t anhållit om ett
räntefritt lån på 1,75 milj kr för att köpa flygmateriel och om subven�io
ner på högst 800 000 kr om året för linjetrafiken. Som .motprestat10n
ville ABA .trafikera följande linjer: Malmö-Köpenhamn, Malmö
Hamburg-Amsterdam, Malmö-Warnemilnde, Oslo-Göteborg
Malmö, Stockholm-Helsingfors, Stockholm-Luleå samt fr o m  1927
Stockhof�n-Göteborg-London och Stockholm-Malmö-War
nemilnde med anknytning till Berlin. 

Kommunikationsminister i den socialdemokratiska minoritetsrege
ringen var V Larsson. Efter att ha inhämtat remissyttranden från de
militära myndigheterna tillkallade han den 5 januari 1925 särskilda sak
kunniga. Ordförande i denna kommitte blev generalpostdirektören J
Juhlin. Övriga ledamöter var den blivande flygvapenchefen överste
Amundson, civilingenjör Lars Fjällbäck, direktör John Lithander och
riksdagsman J Nilsson. 

Kommittens betänkande av den 14 februari 1925 lades till grund för
Larssons proposition till riksdagen den 6 mars 1925. De sakkunniga och
kommunikationsministern hade reducerat ABA:s krav. I lånemedel,
som skulle förvaltas av en särskild lufttrafiklånefond, begärdes 800 000
kr. Bara trafiken på sträckorna Malmö-Hamburg-Amsterdam,
Stockholm-Helsingfors och Oslo-Göteborg-Köpenhamn skulle
subventioneras med 500 000 kr om året. Dessutom äskades 128 000 kr
till förbättring av Malmös flygplats Bulltofta. Riksdagen reducerade
lånefonden till 500'000 kr, men biföll i övrigt propositionen.85 

Därefter tecknades den 12 juni 1925 ett avtal mellan staten och ABA
att genomföra den subventionerade linjetrafiken. Dessutom stipulerades
bl a att aktierna måste vara utställda på svensk person och icke fick
överlåtas åt utlänning och att bara i Sverige bosatta svenska medbo�
gare fick bli styrelseledamöter. Två av styrelseledamöterna och en revi
sor samt suppleanter skulle utses av Kungl Maj:t. Avtalet skulle löpa t�ll
utgången av 1928. Det kom att förlängas till juli 1931.86 Under denna tid
beviljade riksdagen årligen 500 000 kr och året därpå 300 000 kr. Av det
senare beloppet var 180 000 kr avsedda till lån till hangarbyggnad på
Bulltofta.87 

Lånen från lufttrafiklånefonden upptogs via ett nybildat dotterföre
tag till ABA, AB Flygmateriel, som mot självkostnaderna uthyrde flyg
materielen till ABA.88 

Även om ABA inte fått igenom alla sina krav, var·utgången en fram
gång för bolaget ell�r närmare b.estämt för C Florman. Onekligen gag
nade det hans syften att Larsson var kommunikationsminister och till
sakkunniga kunde välja till flyget och speciellt till ABA positivt inställda
personer. Detta gäller i synnerhet Juhlin och framför allt den till ABA ·
knutna Nilsson. 

För Nilsson innebar riksdagsbesluten att flygverksamheten i Malmö
bibehölls och medel till utbyggnaden av dess flygfält anvisades. Med
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medlen ur lufttrafiklånefonden kunde köpas plan hos AFL Allt detta
gynnade sysselsättningen i Nilssons hemkommun. 

C Florman kunde fortsätta att driva och utveckla sitt bolag. Särskilt
värdefullt var beslutet att subventionera trafiken på linjen Oslo-Göte
borg-Köpenhamn. Florman kunde nu hoppas på stöd från finanskret
sarna i Göteborg. Men framför allt trodde han och Junkers att de nu
kunde grund3;, ett flygbolag även i Norge.89 Dessa förhoppningar och
planer blev det dock inget av. 

Tack vare lufttrafiklånefonden kunde Junkers sälja några plan till
ABA. Men framför allt hade statsmakternas hållning 1925 underlättat
för den tyska koncernen att nå sitt stora mål: att sätta upp en flygplan
fabrik i Sverige. 

V 
Junkers torde framför allt ha samarbetat med bröderna Florman för

att kunna grunda en flygplanfabrik i Sverige.9° För att kringgå Versail
lestraktatens bestämmelser etablerade sig en rad tyska flygplantillver
kare utomlands, t ex holländaren Fokker i sitt hemland och i USA, och
Dornier i Schweiz. Med den svenska marinens hjälp satte Heinkel redan
1921 upp en liten fabrik på Lidingö, Svenska Aero AB, som var specia
liserad på tillverkning av sjöflygplan. Där förekom emellertid från bör
jan av 1924 till början av 1926 på grund av bristande orderingång ingen
produktion. 

Bortsett från smärre arbeten vid de militära verkstäderna pågick såle
des ingen flygplantillverkning i Sverige, när riksdagen inte minst under
intryck av C Flormans argumentering år 1924 fattade sitt principbeslut
om ett självständigt flygvapen. Därmed aktualiserades frågan om in
hemsk tillverkning av flygmateriel och eventuella subventioner, åtmins
tone om någon form av statligt stöd till denna produktion.

Om Junkers etablerade sig nu i Sverige, kunde koncernen räkna med
leveranser till ABA, som betalades ur luftfartslånefonden, och hoppas
på beställningar från flygvapnet, i bästa fall t o m direkt statligt stöd.
Detta skulle säkerställa fabrikens existens, som sedan skulle producera
framför allt för export. Junkers såg mycket stora möjligheter till export
och därför till expansion. Således räknade man med att inom något årbehöva anställa uppåt 2 000 arbetare. Eftersom produktionen framför
allt skulle exporteras, skulle fabriken förläggas till en hamnstad. Därige
n?m förbi,lligades också importen av råmaterial, halvfabrikat, utrust
mng m m. 

I början anfördes ytterligare ett skäl för denna lokalisering. Junkers
hade tänkt sig ett samarbete med den engelska flygmotorfabriken Black
burn. Men engelsmännen förutsatte då att tillverkningen skedde på en
plats, som kunde nås av brittiskt fartygsartilleri. 

Tillgängligt källmaterial tillåter inte att bedöma hur genomtänkta och

78 

långt komna dessa planer verkligen var. 
0

Ett av Malmö s�.ad på Tr�itsch
kes begäran framlagt kontrakt om upplat�lse av mark for en fabn�san
läggning för 2 000 anställda godkändes eJ av Junkers. Kooperat10nen 
med Blackburn blev inte av. Men planerna visar i varje fall hur högtfly
gande förhoppningar det fanns hos Junkers. 

C Florman förberedde marken genom att i ansökan om statligt stöd 
till ABA poängtera att ett svenskt civilflyg skulle främja uppkomsten av 
en svensk flygindustri. Detta argument framfördes också av de militära 
remissinstanserna, i synnerhet av chefen för marinens flygväsende. Det 
togs upp av de sakkunniga, av kommunikationsministern och av riksda
gen: Som villkor för statliga bidrag och lån ställdes att ABA i möjligaste 
mån använde svensk flygmateriel.91 

Den 15 januari 1925 bildades AB Flygindustri (AFI). Stiftarna var de 
från ABA kända Treitschke, A Florman, Bonde och Björk, dessutom 
advokaten A O Elmström och direktören G von Hofsten. Aktiekapitalet 
sattes till lägst 150 000 kr och högst 450 000 kr. I samband med den 
konstituerande bolagsstämman den 23 februari 1925 redovisades ett 
aktiekapital på 140 000 kr, fördelat på 375 stam- och 1 125 preferensak
tier. De var ställda på Björk, Elmström, A Florman, von Hofsten och 
Treitschke, men tillhörde samtliga Junkers. Det av Junkers tillskjutna 
aktiekapitalet uppgick i själva verket ännu bara till 90 000 kr som er
lagts i form av verkstadsutrustning. 

Så finansierades också den höjning av aktiekapitalet ti.ll 450 000 kr, 
som företogs 1926. De nya aktierna skrevs dels på de gamla inneha
varna, dels på Bonde och C Florman. Aret därpå ägde en viss omskriv
ning av aktieinnehavet rum. Knappt en femtedel, dvs den enligt lag för 
utländskt innehav tillåtna delen, redovisades nu i Junkers namn. 

Under de här aktuella åren var Treitschke styr-elseordförande och A 
Florman verkställande direktör. Vidare tillhörde Elmström styrelsen. 
Med Kungl Maj:ts tillstånd inträdde år 1927 även tyske medborgaren 
Hermann Mierzensky i styrelsen. 

Samma år blev J Nilsson bolagets revisor. Han hade självfallet följt 
företagets tillkomst med stort intresse, eftersom det etablerades på hans 
hemmaplan. Även V Larsson såg med gillande på fabrikens tillkomst. 

Med bl a Nilssons stöd propagerade bröderna Florman kraftigt för 
AFI. Precis som ABA framställdes det som ett svenskt bolag. Den enda 
förbindelsen med Junkers. uppgavs vara rätten att licenstillverka det 
tyska bolagets-,plan, vilket framhölls som en stor fördel för svensk flyg
industri. Det undei:ströks att ABA genom att ha hjälpt till med AFI:s 
tillkomst hade efterlevt statsmakternas önskemål, att trafikflyget måtte 
bidra till uppkomsten av en inhemsk flygindustri. 

I början utvecklades AFI tämligen snabbt. Man började med om
kring 20 anställda och monterade Junkersplan. Redan under första året 
ökade antalet anställda till ca 450 och efter något år övergick man också 
till egen tillverkning. Hur stor tillverkningen var är osäkert, eftersom 
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den bortsett från de till ABA levererade planen gick på export till fram
för allt Ryssland och Sydamerika och en del av denna export tycks inte 
ha kommit till de svenska myndigheternas kännedom. Företagets eget 
material är icke bevarat. 

Men på grund av Junkerskoncernens mycket dåliga finansiella läge 
var även AFI:s ekonomiska förhållanden bekymmersamma. När de 
goda åren tog slut omkring 1927 /28, var bolaget egentligen konkurs
mässigt. Genom att uppta annan produktion höll man företaget igång. 
Men antalet anställda hade gått ned kraftigt och tycks aldrig ha kommit 
upp till mer än högst 150 igen. För det mesta fanns dock betydligt färre 
anställda, som dessutom ofta var korttidssysselsatta eller helt friställda. 

I detta läge hoppades bolaget ännu mer än .vid starten på beställ
ningar från AJ3A, dvs på medel från lufttrafiklånefonden, och framför 
allt från flygvapnet. Trots ihärdiga försök hade man nämligen ännu inte 
lyckats sälja något plan till det svenska försvaret. Därmed hade man 
inte bara gått miste om den svenska marknaden, utan också om det 
psykologiskt viktiga försäljningsargumentet att man var leverantör till 
den "egna" krigsmakten. 

Flygvapnet sökte under åren fram till 1932 i första hand efter jakt
och sjöflygplan. Junkers lyckades aldrig konstruera ett vare sig av de 
tyska eller svenska militärerna godtaget jaktplan. Och enligt flygstyrel
sens uppfattning kunde man få bättre sjöflygplan hos Heinkel, antingen 
direkt eller via Svenska Aero AB, som 1926 återupptog sin verksamhet. 

Men flygvapnets främsta skäl att undvika köp av Junkersplan var att 
de var helmetallplan av duraluminium - en legering av 95 % alumi
nium, 4 % koppar, 0,5 % mangan och 0,5 % magnesium - som inte 
tillverkades i Sverige. Av beredskapsskäl undvek flygvapnet därför att 
skaffa sådana, maskiner, utan önskade konstruktioner av trä och stål 
möjligen helt av stål. Därtill kom att Junkersplanen var mellan 30 % och 
50 % dyrare än andra maskiner. 

AFI tycks aldrig ha gjort några försök att tillmötesgå dessa önskemål. 
!unkers följde därmed i Sverige samma politik som i Tyskland, där man
mte heller försökte att utveckla sina militärplan i samarbete med flyg-
militärerna. . 

Hos Junkers - och dit måste i detta sammanhang i högsta grad 
räknas bröderna Florman - ansåg man emellertid att det var fel på den 
svenska flygvapenledningens åsikt, både vad gällde duraluminium och 
prioriteril'lgen av jakten. Därför rekommenderade C Florman ordföran
den i den �r 1930 tillkallade försvarsutredningen, socialdemokraten P A 
Hansson, att välja den mot flygvapenledningen kritiske majoren A Gyl
lenkrok till utredningens flygmilitära expert.92 Att flygvapenchefen 
Amundson och hans stabschef T Lilbeck i februari 1931 efterträddes av 
E Virgin respektive A Örnberg, hälsades med förhoppningar om en 
ändrad anskaffningspolitik från flygvapnets sida.93 Tankegången var, 
bara flygvapnet satsade på bombplan, skulle det nog skaffa Junkers-
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plan. Den visade sig vara riktig - men först om nästan fyra år.94 Om
kring 1930 var den förhastad. 

Det uppkomna läget gjorde det ännu mera angeläget för AFI att 
behålla ABA som kund; C Florman såg också en möjlighet att åstad
komma detta. I sin argumentering för statligt stöd till civilflyget hade 
han från början framhållit försvarsaspekten. Civilflyget skulle främja 
uppkomsten av en svensk flygindustri och ge landet fler tränade piloter 
och mekaniker samt flygplan. I det år 1925 tecknade avtalet mellan 
staten· och ABA stipulerades också att bolagets personal måste vara 
svenska medborgare samt att dess plan i händelse av krig måste ställas 
till krigsmaktens förfogande.95 

Vac:I civilflygplanen skulle användas till i krigsfall sades inte. Närmast 
tänkbara var transport- och bombuppdrag. Junkers tremotoriga G 23 
och G 24 var också konstruerade så att de kunde byggas om till bomb
plan. 96 

I april 1927 räknade ABA med att 1925 års avtal med staten skulle bli 
uppsagt året därpå och för att förbereda nya förhandlingar med stats
makterna tillsattes en kommitte med bl a bröderna Florman och Eichler 
som medlemmar.97 Det var troligen inom denna kommitte man kom på 
tanken att försöka knyta ABA hårdare till försvaret. Lyckades det 
kunde AFI räkna med ytterligare beställningar och ABA med fortsatt 
existens, ja t o m ökad flygtrafik. 

Den 6 maj 1927 anhöll AFI hos Kungl Maj:t att det skulle utredas, 
hur ABA:s plan skulle användas i krig och att den nödvändiga tilläggs
utrustningen skulle beställas.98 Flygstyrelsen ansåg en sådan utredning 
vara onödig, men beordrades den 9 september 1927 av försvarsministern 
i den frisinnad-liberala minoritetsregeringen, G Rosen, att genomföra 
den.99 Som ABA:� representant deltog Eichler i den. 100 Efter att ABA 
den 1 mars 1928 återkommit i ärendet, insände flygstyrelsen utred
ningen den 20 juni 1928 försvarsdepartementet. 

ABA flög vid cjenna tid fyra F13, tre G 23 och en G 24. Enligt 
utredningen var F 13 ej användbara som krigs- utan bara som transport
och ambulansplan. Däremot kunde G 23 och G 24 planen efter ombygg
nad sättas in som bombplan. Detta var enligt flygstyrelsen önskvärt, 
men den framhöll att kostnaderna för omrustningen som enligt AFI:s 
anbud uppgick till drygt 150 000 kr, måste bestridas av andra medel än 
flygvapnets materielanslag., 

Kravet av .tBA att årligen låta några av flygvapnets piloter flyga 
bolagets plan, för att bekanta sig med dessa, avvisades. Enligt flygstyrel
sen skulle det i krigsfall knappast råda brist på piloter men väl på plan. 
Under hänvisning till personalbristen avslogs vidare ABA:s krav att 
varje flygsäsong kommendera två av flygvapnets radioutbildade perso
nal till tjänstgörin'g till de civila flygstationerna. Däremot gick flygvap
net med på förslaget om vissa repetitonsövningar för ABA:s militärt 
utbildade piloter, åtta av inalles nio år 1928. 101 
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Flygvapnet befarade på goda grunder att ABA var ute efter en del av 
dess anslag och såg med största oro på bolagets agerande. När ABA i 
sin skrivelse till Kungl Maj:t den 1 mars 1928 direkt uttalade att det 
kunde vara mera ekonomiskt för staten att skaffa civilflygplan än 
bombplan, gick man till motattack. I en skrivelse av d�n 22 juni 1928 
framhöll flygstyrelsen att det verkade som om ABA ansag "att det vore 
för staten fördelaktigt att basera tillfredsställandet av sitt behov av 
bombflygplan på bolagets tillgång av trafikplan". Ert sådan uppfattning 
måste avvisas. Den vore lika felaktig som iden att lägga en del av sjöför
svaret på handelsflottan. De pengar som statsmakterna eventuellt 
. tänkte lägga ut för flygvapnets stärkande borde gå direkt till försvaret. 
Civilflyget fick inte överdimensioneras av hänsyn till andra än samfärd-
selns krav. Slutligen påpekades att ABA:s plan i krigsfall ej kunde pro
duceras i Sverige.102

C Florman avskräcktes ingalunda av denna kritik. Tvärtom, han bör
jade snart öppet propagera för att staten i stället för bombplan skulle 
skaffa trafikflygplan. Enligt 1925 års försvarsbeslut, som var ett resultat 
av en frisinnad-socialdemokratisk kompromiss, skulle de första bomb
planen skaffas under budgetåret 1929 /30 i sam band med att F 1 sattes 
upp.103 Florman och Treitschke anmodade nu Junkers att skicka ett
expertutlåtande som visade att det framtida luftkriget krävde främst 
bombplan och att moderna trafikplan inte var annat än bombplan.104
Även hos den svenske flygattachen i London, överste E Mossberg, an
höll Florman om dylikt material. 105 

Hos Junkers var man naturligtvis inte svårbedd om ett sådant utlå
tande, vilket av Florman spreds bland militärer, men framför allt blan� 
frisinnade och socialdemokratiska riksdagsmän. Bland dessa hade han 1 
början av 1930 öppet propagerat för att skaffa trafikflygplan i stället f�r 
bombplan till F 1. Det skulle ge samma försvarseffekt, men vara billi
gare för staten .106 Det var bara konsekvent, när Florman vidare hävdade
att de postflygplan, som ABA med statlig hjälp önskade skaffa hos AFI, 
egentligen var spaningsplan .107

C Flormans och Junkers taktik, att så att säga bakvägen komma in på 
den svenska militära marknaden, misslyckades dock. Det blev tvärtom 
vid denna tidpunkt allt mera sannolikt att Junkers t o m skulle förlora 
de civila beställningarna i Sverige. 

VI 

Trots de statliga subventionerna gick ABA åren 1925-1930 med 
förlust. Nedanstående tablå visar bolagets inkomster, utgifter och för
luster:108 
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ABA:s bokslut åren 1925-1930 

Ar Inkomster Utgifter Förluster 

1925 727 000 766 000 39 000 
1926 894 000 1 251 000 357 000 
1927 1 146 000 1 206 000 60 000 
1928 1 232 000 1 240 000 8 000 
1929 1 156 000 1 535 000 379 000 
1930 1 306 000 1 418 000 112 000 

Det var framför allt linjetrafiken som svarade för förlusterna. Bola
gets övriga verksar:p.het gav åren 1925, 1927, 1928 och 1930 t o m  en liten 
vinst. Nedanstående tablå visar linjetrafikens inkomster, subventioner, 
utgifter och förluster: 109 

Bokslµtenför ABA :s linjetrafik åren 1925-1930 

Ar Inkomster Subventioner Utgifter Förluster 

1925 214 000 306 000 574 000 54 000 
1926 307 000 471 000 1 058 000 280 000 
1927 320 000 559 000 1 018 000 139 000 
1928 326 000 487 000 917 000 104 000 
1929 429 000 512 000 1 298 000 357 000 
1930 3'56 000 537 000 1 030 000 137 000 

Dessa förluster kunde bara täckas genom att skriva ned aktiekapita
let, vilket skedde i två steg. I augusti 1929 nedsattes det från 996 500 kr 
till 436 750 kr och året därpå till 34 000 kr. 

Dessa nedskrivningar, i synnerhet den senare framtvingades av de 
statliga styrelseledamöterna, landshövdning A B Gärde och civilingen
jör F Egnell, mot särskilt C Flormans och Junkers motstånd. Men de 
hänvisade till att ABA var konkursmässigt och att styrelseledamöterna 
personligen kunde hållas ansvariga, om de hjälpte till att dölja detta. 110 

Gärde hade 1926 insatts i ABA:s styrelse. Han var då byråchef i 
järnvägsstyrelsen.111 Egnell förordnades 1927.112 I synnerhet han blev
snart obekväm för Junkers och Florman. Till att börja med genomdrev 
han och Gärde en bättre bokföring för ABA, så att dess finanser redo
visades klart.ij.tskilda från andra Junkersföretags.113 Egnell och Gärde
anmärkte vidare p� att brödema Florman inte klart höll isär sina och 
ABA:s finansiella intressen.114 När A Florman i mars 1931 lämnade
ABA, var det troligen till följd av denna kritik.115

Men allvarligast ur Junkers synpunkt var att Egnell ifrågasatte om 
inte ABA borde övergå till annan flygmateriel. För det första önskade 
han skaffa plan a:v trä och ,stål. Därmed intog han samma inställning 
som flygstyrelsen .. För det andra ifrågasatte han knytningen till Junkers, 
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som enligt honom hade lett till att ABA fått betala för dyrt för sin 
flygmateriel. 116 Därmed reste han den principiella frågan om ett flygbo
lag skulle vara direkt knutet till en flygplantillverkare eller ej. Egnell var 
emot en sådan bindning. 

Egnell ansåg sig emellertid möta ett så starkt motstånd av den övriga 
styrelsen att han 1928 vände sig direkt och utan att underrätta de övriga 
styrelseledamöterna till kommunikationsministern .i den frisinnad-libe
rala minoritetsregeringen, C Meurling. Detta föranledde den 19 septem
ber 1928 ett stormigt styrelsesammanträde hos ABA, där särskilt J Nils
son, som 1927 inträtt i styrelsen och som av C Flormah ombetts särskilt 
att delta i detta sammanträde, opponerade sig mot Egnells tillväga-
gångssätt. 111 

För C Florman och Junkers var det särskilt ömtåligt att frågan kom 
upp just nu. Man väntade sig en ny utredning om trafikflyget, innan 
staten kunde tänkas teckna ett nytt avtal med ABA. Florman och Jun
kers ville vinna statsmakterna för att utvidga linjenätet och trafikera det 
året om samt för att inrätta postflyglinjer med nattflygningar.118 Genom
fördes detta program, behövdes fler plan, som naturligtvis skulle köpas 
hos AFI. Som visats, hävdade man att de för flygmaterielen behövliga 
medlen kunde tas från flygvapnets materielanslag. 

Omvänt hoppades självfallet Egnell på att hos en kommitte och sedan 
hos statsmakterna vinna gehör för sina synpunkter. 

Den 9 november 1928 tillkallade kommunikationsministern i den av 
högern bildade minoritetsregeringen, T Borell, en ny utredning om hur 
den civila lufttrafiken skulle stödjas av staten. Ordförande blev A B 
Gärde, som samma år utnämts till landshövding i Norrbottens län, men 
som stod kvar i ABA:s styrelse. Övriga sakkunniga var chefen för järn
vägsstyrelsens statistiska kontor L Akselsson, skeppsmaterielöverkon
trollören A Andersson, docenten i flygteknik och flygtekniske sakkun
nige vid flygstyrelsen I Malmer och direktören i Skandinaviska Kredit 
AB O Ryd beck, som tillhört SLA:s styrelse.i 19 

Dessa samarbetade visserligen med ABA, men de höll sig på ett helt 
annat sätt än 1925 års sakkunniga fria från C Flormans synpunkter. I 
sitt slutbetänkande, som lämnades den 30 september .1930, gick de vis
serligen i långa stycken med på hans förslag om utvidnirigen av ABA:s 
trafikprogram. Men de företrädde en klart annan uppfattning än Flor
man vad gällde anskaffning av flygmateriel. För det första hävdade de, 
precis som 1919 års utredning, att trafikflygets behov av plan var så litet 
att det ej kunde bidra till uppkomsten av en inhemsk flygindustri. För 
det andra slog de fast att ett civilt flygbolag i princip måste välja fritt den 
ur ekonomisk och trafiksäkerhetssynpunkt bästa materielen. 120 En viss 
kritik av C Florman och Junkers låg väl också i att utredningen nämnde 
att AFI bildats "enligt uppgift på initiativ av Aerotransports ledande 
män, men - då svenskt kapital ej stod till förfogande - med huvudsak
ligen tyskt kapital. Tillverkningen avser metallflygplan (duraluminium) 
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av Junkers konstruktion ... "121 Detta var det tydligaste som i officiella 
offentliga sammanhang sades om Junkers engagemang i Sverige, innan 
krigsmaterielberedningen kom med sitt betänkande 1934. 

De sakkunniga hade således anslutit sig till Egnells uppfattning och 
tagit ställning mot C Florman och Junkers. Men för att ge ABA frihet 
att välja sin flygmateriel, måste Junkers inflytande avlägsnas. Bolaget 
måste bli svenskt. 

Denna fråga kopplades nu till den om bolagets sanering. Kommuni
kation�departementet, där Borell i juni 1930 efterträddes av O Jeppson 
i den frisinnade minoritetsregeringen, ställde som· villkor för ett nytt 
subventionsavtal att bolaget tillfördes 500 000 kr nytt aktiekapital. Al
ternativet var att bolaget gick i konkurs, varpå det kuncje bildas ett nytt 
flygbolag, som staten var villig att teckna avtal med. 

Medan Junkers, som på grund av sin aktiemajoritet kunde bestämma, 
vilket alternativ som måste väljas, till en början föredrog en konkurs 
före, som man såg det, en expropriation, ville C Florman just undvika 
en likvidation av ABA. En konkurs hade ju inneburit ett öppet erkän
nande att hans bolag misslyckats, vilket kanske omöjliggjort hans fort
satta verksamhet inom trafikflyget, i synnerhet som det i samband med 
en konkurs knappast hade varit möjligt att längre dölja Junkers aktie
majoritet för allmänheten. 

Florman lyckades också övertyga Junkers om att en stillsam uppgö
relse var bättre än en konkurs även för det tyska moderbolaget, 'inte 
minst med tanke på dess framtida försäljningsmöjligheter i Sverige. Jun
kers gick slutligen med på den ovan nämnda nedskrivningen av aktieka
pitalet år 1930 och m�m löstes ut för 50 000 kr. Formellt utgavs detta 
belopp utgöra ersättning till Junkers för lämnad erfarenhet. Kommuni
kationsdepartementet motsatte sig dock att dessa pengar togs från det 
nya aktiekapitalet utan krävde att det i så fall skaffades inalles 550 000 
kr.122

Ansträngningarna att skaffa det nya aktiekapitalet pågick parallellt 
med försöken att nå en uppgörelse med Junkers. Kapitalet skaffades 
främst genom initiativ av O Rydbeck, som framgångsrikt vände sig till 
banker och' försäkringsbolag.123 

I avvaktan på resultaten av förhandlingarna med Junkers respektive 
nyemissionen hade I 925 års avtal förlängts till juli 1931. 124 När Junkers 
lämnat bolaget, de nya aktieägarna inträtt, en ny styrelse, i vilken staten 
utsåg ordföranden, utsetts, tecknades den 26 juni 1931 ett nytt subven
tionsavtal mellan AJ3A och staten.125 

C Florman stannade kvar som verkställande direktör.126 Detta inne
bar onekligen ett förtroende för hans trafiktekniska kompetens och för 
det arbete, han i samarbete med Junkers presterat för att utveckla 
svensk trafikflygning. Dess framtidsutsikter ansågs - visserligen något 
förhastat vara så goda, att den kunde locka privat kapital till sig. 127 

Men därmed återgick man också till den finansieringsmodell som SLA 
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tänkt sig, nämligen att trafikflyget skulle finansieras av från flygplantill
verkarna fristående intressenter. Som i England och Tyskland hade 

denna uppfattning med statens hjälp nu även segrat i Sverige. 

VII 
Som på andra håll i Europa och i USA visades under och framför allt 

efter första världskriget även i Sverige från privat håll ett stort intresse

för civilflyget. Sveriges geografiskt fördelaktiga läge som transitland 
lockade ,emellertid inte bara svenska, utan även utländska intressenter. 
Framför allt försökte de tyska bolagen Junkers Luftverkehrs A G och 
Deutsche Aero-Lloyd AG att etablera sig i Sverige. 

Dessa tyska bolag representerade två principiellt motsatta modeller 
att i de industrialiserade västländerna finansiera luftfarten. Antingen

kunde, som i detta fall Junkers, en flygplantillverkare tillskjuta kapitalet 
eller det kom från banker, försäkringsbolag, rederier, olika industrier 
och enskilda. Bakom dessa grupperingar låg olika uppfattningar om, 
hur luftfarten bäst skulle kunna utvecklas och bli vinstgivande. Flyg
plantillverkarna hävdade att deras direkta engagemang medgav att 
snabbast möjligt tillgodogöra sig de genom luftfarten vunna erfarenhe
terna. Den andra gruppen gjorde däremot under h�nvisning till förhål
landena inom sjöfarten gällande att den direkta bindningen till en flyg
planproducent begränsade konkurrensen och därför hindrade utveck-
lingen av flygmaterielen. 

Den sistnämnda uppfattningen segrade med hjälp av statligt ingri
pande i både Europa och USA. De europeiska statsmakterna framtving
ade den genom att hota med att dra in subventionerna, så redan 1924 i 
Storbritannien och 1926 i Tyskland. I USA förbjöds flygplanstillver-
karna 1934 lag att driva flygbolag. 

I Sverige fanns efter kriget ingen flygplantillverkare och de flygintres
serade betonade starkt att det inte borde förekomma något utländskt 

inflytande över svensk civilluftfart, troligen eftersom man inte ville dela 
de nödvändiga statliga subventionerna med några utländska intressen
ter. Därför var från början egentligen bara en finansiering enligt den 

andra modellen tänkbar. 
Ett sådant försök gjordes också av det år 1919 bildade Svenska Luft

trafikaktiebolaget. Trots ett aktiekapital på 1 milj kr måste dock bolaget 
1923 gå i likvidation, eftersom det inte lyckats utverka statligt stöd och 
dessutom gjort en felsatsning på trafik med luftskepp. 

Ungefär samtidigt bestämde sig Carl Florman för att grunda ett flyg
bolag. Han var militärflygare och vid denna tid flygattache i London. 
Med stor uppmärksamhet hade han följt militär- och civilflygets utveck
ling och var utan tvekan en av landets··mest framstående flygexperter. 
Därför fick han det 1921 av lufttrafikkommitten lämnade betänkande 

på remiss och blev 1924 sekreterare för flygfrågor i det särskilda riks
dagsutskott, som behandlade den på grundval av 1919 års försvarsrevi-
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sions betänkande utarbetade försvarspropositionen. Florman överty
gade politikerna i alla partier om att flygvapnet måste organiseras som 
en självständig försvarsgren. I detta sammanhang tycks han ha knutit 
goda kontakter med socialdemokraterna Viktor Larsson, senare kom
munikationsminister, och Johan Nilsson, socialdemokraternas ordfö
rande i Skåne och ledamot av Malmös drätselnämnd. 

Florman förberedde grundandet av sitt flygbolag på olika sätt. Han 
försäkrade sig om sin svågers, bankiren Tage Cervins stöd. Dessutom 
erbjöd han generalpoststyrelsen ett kontrakt för postbefordran på sträc
kan Malmö-Hamburg. Slutligen såg han med hjälp av J Nilsson till att 

Malmö iordningställde ett godtagbart flygfält. 
Han försökte dock förgäves att skaffa tillräckligt med .svenskt aktie

kapital. Därför inledde han ett samarbete med Junkers, trots att han 

utåt var en av de mest högljudda förespråkarna av en svensk lufttrafik. 
Han och hans broder Adrian Florman överenskom med Junkers att 
grunda dels ett flygbolag, dels en flygplanfabrik i Sverige. 

Den 27 mars 1924 grundades AB Aerotransort (ABA) av bl a brö
derna Florman och J Nilsson. Nästan 60 % av aktiekapitalet tillhörde 

Junkers, men bara drygt hälften redovisades i den tyska koncernens 

namn. Det övriga var skrivet på bröderna Florman. Fram till 1926 
ökades Junkers aktieinnehav till över 80 %. Men nu redovisades allt i 
bröderna Flormans, några andra styrelseledamöters och AB Flygindu
stris namn. Officiellt var ABA eU helt svenskägt bolag och inte minst 
bröderna Florman såg framgångsrikt till att Junkers dominerande aktie
majoritet ännu i dag är okänd i Sverige. 

AB Flygindustri (AFI) hade grundats den 15 januari 1925. Det var 
helt Junkersägt. Men även här skrevs aktierna på svenska medborgare. 

1 Först fr o m  1927 redovisades knappt en femtedel av aktiekapitalet, dvs 
den enligt lag för utländskt innehav tillåtna delen i Junkers namn. 

Junkers hade startat fabriken för att kringgå Versaillestraktatens för
bud för tyskarna att tillverka militärflygplan. Förhoppningen var att 
förutom ABA även det svenska flygvapnet skulle köpa de i Limhamn 

utanför Malmö byggda planen. 
Detta skulle säkerställa fabrikens existens, som i övrigt skulle produ

cera framför allt för export. 
Fram till 1927 /28 exporterade AFI åtskilliga plan till huvudsakligen

Sovjetunionen och Sydamerika. Däremot -köpte inte svenska flygvapnet 

hos bolaget, fräII).st av beredskapsskäl. Junkersplanen tillverkades näm
ligen av duraluminiutp, som inte producerades i Sverige. 

Utan exportbyställningar blev AFI:s finansiella läge mycket bekym
mersamt. Även ABA gick trots sedan 1925 beviljade subventioner och 
lån till köp av flygmateriel med förlust och var omkring 1929 /30 kon
kursmässigt. Eftersom det tyska moderbolagets finanser var minst lika 
dåliga, kunde man bara hoppas att förbättra bolagens ställning genom 
att få militära och ökade civila beställningar i Sverige. 
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Allt ifrån början hade där förekommit en dragkamp mellan militär
och civilflyget om de av staten sammanlagt till luftfarten anslagna me
del. Således hade C Florman framgånsrikt motsatt sig en civil pilotut
bildning och lät ABA rekrytera militärt utbildade flygplansförare. Vi
dare hade han med framgång opponerat sig mot militärernas erbju
dande att genomföra postflygningar. A andra sidan hade han starkt . 
framhållit civilflygets betydelse för försvaret. 

För att säkerställa ABA:s fortsatta existens och att tillföra AFI be
ställningar arbetade C Florman fr o m 1927 för en starkare knytning av 
ABA till flygvapnet. Således begärde han och AFI att flygstyrelsen be
kostade de tilläggsanordningar, som gjorde det möjligt att använda 
några av ABA:s Junkersplan även som bombplan. Flygstyrelsen oppo
nerade sig energiskt mot detta försök att överföra något av dess mate
rielanslag till civilflyget. 

Men Florman lät sig inte förskräckas. Enligt 1925 års försvarsbeslut 
skulle det i samband med att F 1 sattes upp 1929 /30 skaffas bombplan. 
Florman propagerade nu öppet bland de frisinnade och socialdemokra
tiska riksdagsledamöterna att i stället ge ABA trafikplan. Det vore billi
gare för staten, eftersom dessa plan dessutom i krigsfall kunde sättas in 
som bombplan. Vidare hävdade han att de postflygplan, som ABA med 
statlig hjälp önskade skaffa hos AFI, egentligen var spaningsplan. 

Taktiken att så att säga bakvägen föra in Junkers på den svenska 
militära marknaden misslyckades emellertid. Tvärtom, Junkers förlo
rade nu även sina beställningar till ABA. En hösten 1928 tillsatt kom
mitte, som skulle utreda förutsättningarna för ett nytt subventionsavtal 
mellan staten och ABA uttalade sig bl a för att bolaget fritt måste kunna 
välja sin flygmateriel. Dessutom krävde kommunikationsdepartementet 
att bolaget sanerades genom tillförsel av privat kapital, innan ett nytt 
subventionsavtal kunde tecknas. Men sådant kapital kunde bara erhål
las, om Junkers inflytande avlägsnades. Efter långdragna förhandlingar 
gick Junkers med på detta, varpå ABA sommaren 1931 rekonstruerades 
enligt den finansieringsmodell, enligt vilken trafikflyget finansierades av 
från flygplantillverkarna fristående intressenter. Som i England och 
Tyskland hade denna uppfattning med statens hjälp nu även segrat i 
Sverige. 
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medges. 

96 Kra: Flygstyrelsens hemliga arkiv. Militärbyrån: Utgående handlingar: Flygstyrelsen 
t Kungl Maj:t 20/6 1928. 
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97 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: F I: Vol 72 : Protokoll från kommittens sammanträde 
7 /4 1927. 

98 RA: Försvarsdepartementets hemliga arkiv: Akter till hemliga diariet 1927 /34. 
99 Kra: Flygstyrelsens hemliga arkiv. Militärbyrån: Inkomna handlingar: Kungl Maj:t t 

flygstyrelsen 9 /9 1927. 
100 Kra: Flygstyrelsens hemliga arkiv. Militärbyrån: Inkomna handlingar: A Florman t 

tlygstyrelsen 15 / 11 1927. 
lOI RA: Försvarsdepartem�ntets hemliga arkiv: Akter till hemliga diariet 1928/28 och 73. 

102 Kra: Flygstyrelsens hemliga arkiv. Militärbyrån. Utgående handlingar: Flygstyrelsen 
till Kungl Maj:t 22/6 1928. .. 

103 Odquist, G, Spaning, jakt och lätt bomb 1929-1938. I: Kungl Vastmanlands flygtlot-
tiljs historia l 929-l979, Västerås 1979. S 63 f, 71. 

104 RA: ABA arkiv. Direktionen VD: E I: Vol 17: C Florman t H Elchler 11/2 1930. 
F Treitschke t G Sachsenberg 13/2 1930. 

105 RA: ABA arkiv. Direktionen VD : E I: Vol 17: C Florman t E �ossberg 11.(2 193?,
106 RA: ABA arkiv. Direktionen VD: Er Vol 17: v(on) B(entheim) 1?.II.30 Ha: d1e 

Militärfliegertruppe die Aenderung der Lufttaktik erkann� und d1,? no;we�d1gen 
Konsequenzen gezogen?" I samma volym även ett exemplar i svensk oversättmng. C 
Florman t C G Hammarskiöld 26/2 1930. C Florman t A Gyllenkrok 27 /10 1930. Se 
även källorna not 104. 

!07 RA: ABA arkiv. Direktionen VD: E I: Vol 17: C Florman t H Eichler 11/2 1930.
Angående ABA:s postflygning jfr Böhme (1980), S l 02 f, 

!08 SOU 1934:48, s 67. Beloppen avrundade,
109 SOU 1934:48, 67. Beloppen avrundade.
110 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: AI: Vol l :  Bolagsstä.mmoprotokoll 14/8 1929. 26/6,

29/8 1930. A II: Vol l -2: Styrelseprotokoll 4/7 1929. F I: Vol 71: C Florman t 
Junkers 27/3 1931. C Florman t A v  Bentheim 23/5, 21/7 1931 C Florman t H 
Mierzinsky 12/8 1931. e Florman t H Muller 12/6 1931. C Florman t Prange 10/6 
1931. C Florman t O Rydbeck 9/6 1931. Av Bentheim t C Florman 21/5, 18/7 1931. 
H Mierzinsky t C Florman 24/7, 11/8 1931. Junkers t <;: Florman 24/3, 29/5, 9/6 
1931. ABA t Kommunikationsdepartementet 13/5 1931. Direktionen - VD: E,I:Vol
16 : Av Bentheim t C Florman 15/7 1929. C Florman t H Eich!er 6/7 1929. H Etchler 
t C Florman 20/7 1929. Vol 17: C Florman t Av Bentheim 5/7, 18/8 1930. Junkers t 
C Fiorman 16/8 1930. G Sachsenberg t C Florman 29/7 1930. C Florman t G 
Sachsenberg 29/7 1930. Jfr SOU 1934:48, s 66. 

111 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: A II: Vol l: Styrelseprotokoll 13/1 1926. 
112 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet A II: Vol 1: Styrelseprotokoll 12/1 1927. 
113 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: A Il: Vol 1-2: Styrelseproto�oll 1927-193� med 

bilagor. Dithörande handlingar även i F I: Vol 26 och 72: T BJelkegård t H E1chler 
16/8 1929. Direktionen - VD:.E I: Vol 16 C Florman t Junkers 3/9 1928. C Florman 
t H Eichler 29.[6, 6/7 1929. H Eichler t C Florman 20/7 1929. F Egnell t C Florman 
7 /12 1929, sov 1929:21, s 7. .. 

114 RA: ABA arkiv. Direktionen - VD: E I: Vol 18: C Florman t C Carlberg 19/2 1�31. 
A B Gärde t C Florman 9 /3 1931. A B Gärde och F Egnell t chefen för kommunika
tionsdepartementet 20/3 1931. 

115 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: AH: Vol 3: Styrelseprotokoll 7 /3 1931. 
116 Källorna se not 113. 
117 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet:'A II: Vol 1-2 Styrelseprotokoll 27/8 1927. 19/9, 

16/11 1928. Direktionen - VD: E I: Vol 16: C Florman t J Nil�son 5/9 1928, I denna 
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volym även ett mycket utförligare protokoll över· sammanträdet den 19/9 1928 än det 
officiellt godkända. 

118 RA: Kommittearkiv nr 395: Vol 1: Luftfartssakkunnigas protokoll 21 och 22/ 1, 3, 4 
och 6/4 1929. "Sveriges luftfartsförbindelser under åren 1924-1928. Av AB Aero
transport till luftfartssakunniga i dec 1928 överlämnad utredning." 

119 SOU 1929:21, s 5 ff. Vem är det? 1929. Stockholm 1928. S 16, 534, 677. FR, s 6. 
120 RA: Kommittearkiv nr 395: Vol 1: Luftfartssakkunnigas protokoll 10-13/12 1928 

och källorna not 118. SOU 1929:21, s 6 f, 181. 
121 SOU 1929:21/s 27. 
122 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet. A Il: Vol 3: Styrelseprotokoll 4/8 1931 med bilagor. 

F I: Vol 71: C Florman t A B  Gärde 26/6 1931. C Florman t B C Hasselrot 5/9 1931. 
C Florman t O Rydbeck 5/9 1931. F Egnell t C Florman 26/6 1931. Direktionen -
VD: E I: Vol 18: A v  Bentheim t C Florman 20/3 1931. C Florman t A B  Gärde 26/6 
1931. C Florman t O Rydbeck 9/6 1931. Vol 19: P Norlin t C Florman 22/8 1931. C 
Florman t T Cervin 13/7 1931. Dessutom källorna not 110. Jft SOU 1934:48, s 66. 

123 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: AI: Vol I: Bolagsstämmoprotokoll 25/6 1931. 20/6 
1932 med bilagor. A Il: Vol 3: Styrelseprotokoll 4/8 1931. F I: Vol 71: Handlingar 

rörande nyemissionen 1931. 
124 sou 1929:21, s 14. sou 1934:48, s 65. 
125 Patent- och registreringsverkets arkiv: 23.277 AB Aerotransport. Teckningslista 27 /6 

1931. Protokollsutdrag extra bolagsstämman 31/8 1931. RA: ABA arkiv. Huvudar
kivet: AI: Vol I: Bolagsstämmoprotokoll 25/6 1931. 20/6 1932 med bilagor. A Il: 
Vol 3: Styrelseprotokoll 4/8 1931. - Det nya avtalet tryckt i Meddelanden från 
luftfartsmyndigheten 1931/2 och i SOU 1934:48, s 237 ff. 

126 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: AI: Vol l :  Bolagsstämmoprotokoll 25/6 1931. 20/6 
1932. A Il: Vol 3: Styrelseprotokoll 4/8 1931. 

127 RA: ABA arkiv. Huvudarkivet: AI: Vol 2: Bolagsstämmoprotokoll 24/1, 20/6, 4/7, 
13/9 1935. A Il: Vol 5: Styrelseprotokoll 17/1, 10/5, 22/5, 13/9 1935. F I: Vol 71: 
Handlingar rörande nyemissionen 1935. SOU 1934:48, s 7 ff, 66 ff, 129 f. FR, s 40 f. 
- 1935 gick staten med ett aktiekapital på 2,5 milj kr direkt in i företaget.

Zusammenfas�ung 
Nachdem Versuche, einen regelmässigen Luftverkehr durch schwedisch finanzierte Ge

sellschaften aufzunehmen, gescheitert waren, entschlossen sich die Bruder Adrian und 

Carl Florman zur Zusammenarbeit mit Junkers. Man vereinbarte, in Schweden sowohl 
eine Luftverkehrsgesellschaft als auch eine Flugzeugfabrik zu grunden. 

Im März 1924 wurde AB Aerotransport, im Januar 1925 AB Flygindustri gegrundet. In 
der Verkehrsgesellschaft zeichnete Junkers uber 80 %, in der Flugzeugfabrik das gesamte 

Aktienkapital. Da ein derart grosser Aktienbesitz Ausländern gesetzlich verboten war, 
wurden die Aktienbriefe allerdings grösstenteils auf Strohmänner ausgestellt. Aus psycho
logischen Grunden wollte man vor allem Junkers Beteiligung an der Fluggesellschaft vor 
der Öffentlic�keit verheimlichen, was auch bis in unsere Tage gelaiig .. • 

Mit der Giundung der AB Flygindustri i Limhamn bei Malmö umging Junkers den 
Versailler Vertrag. Man hoffte, Bestellungen der eigenen Verkehrsgesellschaft und vor 
allem der schwedischen. Luftwaffe wurden die Existens der Fabrik sicherstellen, die im 

ubrigen haupisäc,hlich fiir den Export produzieren sollte. 
In der erst�n Jahren erhielt die Firma auch beachtliche Exportaufträge aus der Sowjet

union und a,us su,damerikanischen Ländern. Die schwedische Luftwaffe jedoch kaufte 
nicht bei ihr, hauptsächlich weil Schweden im Kriegsfall nicht das Duraluminium produ
zieren konnte, aus dem Junkers Flugzeuge hergestellt wurden. 
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Als ab 1927 /28 die Exportaufträge ausblieben, wurde die finanzielle Lage der Firma 

kritisch. Auch die Verkehrsgesellschaft flog trotz staatlicher Zuschusse in die roten Zahlen

und stand 1929/30 vor dem Konkurs. Von der deutschen Muttergesellschaft mit ihren

chronisch schlechten Finanzen war keine Hilfe zu erwarten, sondern diese konnte man nur 

durch Bestellungen der Luftwaffe und der Fluggesellschaft in Schweden erhoffen.

Da sich die schwedische Luftwaffe weiterhin weigerte, AB Flygindustri Aufträge zu

erteilen, verfiel man darauf zu versuchen, die Politiker davon zu uberzeugen dass es

staatsfinanziell gunstig,::r sei, statt Bombern und Aufklärern '?ei Junkers Verkehrs- und 

Postmaschinen zu kaufen, da diese im Kriegsfall wie die genannten Militärflugzeuge einge

setzt werden könnten. 
Diese Taktik verfing allerdings nicht. Im Gegenteil, der schwedische Staat erzwang 1931

als Voraussetzung fiir die finanzielle Sanierung der Verkehrsgesellschaft das Ausscheiden

Junkers. Vier Jahre später wurde auch AB Flygindustri zur Liquidation gezwungen.
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Teknisk triumf strategiskt misslyckande 

Historiska och skönlitterära framställningar om jakten på slagskeppet 
Bismarck den 18-27 maj 1941. 

Av Hans Holmen 

Inledning 

Krigföring på världshaven, stora sjöslag, mäktiga slagfartyg har alltid 
utgjort en källa till fascination för både forskare och skönlitterära för
fattare. Detta intresse har tagit sig uttryck i mer eller mindre seriös 
forskning inom olika områden av den sjömilitära sektorn. Sjökrigfö
ring, flottrustning och marinstrategiska problem har länge utgjort en 
tung post i det militärhistoriska forskningsutbudet. Inte minst har 
1900-talets utveckling på dessa områden världen över behandlats ur ett 
flertal skilda aspekter. Teman för dessa studier, vilka främst sysslar med 
kapprustning till sjöss före 1914 och mellankrigstidens flottpolitik, är 
flottrustning-partipolitik, flottrustning-internationell säkerhetspolitik 
samt renodlat materielinriktade tekniska arbeten som fartygs- och flott
monografier. 

Inom den skönlitterära genren har inte minst sjökrigshändelser under 
andra världskriget tjänat som stoff till ett flertal romaner. Exempel på 
detta är skildringar från det s k  slaget om Atlanten. Representativa 
arbeten, som utnyttjar denna motivkrets, är Nicolas Monsarrats Det

g,ymma havet, vilken skildrar handelskriget på Atlanten ur brittisk syn
vinkel, samt Lothar-Gilnther Buchheims epos Ubåt I och Il, som be
handlar upplevelser p� en tysk ubåt i Atlanten. 1 Bägge är goda exempel 
på hur historiska förlopp kan utnyttjas som ram för olika fokuseringar: 
i de nämnda arbetena står kollektivet under psykisk och fysisk press i 
centrum för intresset. Framställningar av denna typ är emellertid till sin 
största del fiktiva. Enskildheterna som beskrivs inom det stora förlop
pets ram har inte någon motsvarighet i verkligheten. En ambition att 
fylla en skönlitterär funktion inom en mera strikt faktauppbunden ram 
utgör dokumentärskildringen eller den s k factionsromanen.2 

I nedanstående artikel kommer olika vetenskapliga och litterära 
framställningar om de sjökrigsoperationer som i maj 1941 ledde till 
sänkningen av det tyska slagskeppet Bismarck att studeras. Först relate
ras händelseförloppet under operationen i stort, därpå tas de aktuella 
arbetena upp i kronologisk' ordning, varpå dessa framställningar följs 
upp med enskilda händelser under aktionen som gemensam nämnare. 
Slutligen företas en form av utvärdering där en sammanfattande analys 
presenteras. 
Händelseförloppet ,i stort 

Operationerna i Ishavet och Nordatlanten den 23-27 maj 1941 äger 
ett stort intresse ur flera synvinklar. Jakten på och den slutliga sänk
ningen av det tyska slagskeppet Bismarck betydde inte bara ett strate-
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giskt misslyckande för den tyska sjökrigsledningen i dess försök att föra 
ett framgångsrikt handelskrig mot Storbritannien med stora övervat
tensfartyg, Aktionen innebar också en fingervisning om att de stora 
slagfartygens tid var förbi. Flygets utveckling under mellankrigstiden I hade gjort dessa artillerifartyg oerhört sårbara, inte minst vid anfall från 
torpedflygplan. Detta kom att framstå med all önskvärd tydlighet inte 
bara under Bismarckaktionen utan också i Medelhavet och på den asia
tiska krigsskådeplatsen efter Japans inträde i kriget. Vidare betydde 
förlusten av det tyska slagskeppet och dess besättning - av 2 500 man 
räddades 115 - att den tyska hemmafronten för första gången på allvar 
fick uppleva en direkt negativ effekt av det pågående kriget. Därtill 
kommet det prestigeladdade moment som förlusten av ett stort krigsfar-
tyg, en symbol för landet det tillhör, alltid medför. I samma utsträck
ning som ett krigsfartyg betraktas med stolthet och förtroende, och 
Bismarck betraktades som världens största och bästa slagskepp, av 
samma omfattning måste också den nedslående effekten av detta fartygs 
förolyckande bli. Detta även för en krigförande nation som vid tidpunk-
ten för förlusten avancerade på alla fronter. Slutligen har själva händel
seförloppet i sig, med dess dramatiska växlingar och dess omfattning i 
tid och rum ett intresse och en suggestiv kraft utan motsvarighet i mo
dern sjökrigshistoria. 

Själva operationen hade sin bakgrund i den tyska krigsledningens 
försök att genom handelskrig besegra Storbritannien. Med hjälp av 
undervattensbåtar och artillerifartyg syftade det tyska sjömilitära över
kommandot till att förhindra och helt strypa den för öriket livsviktiga 
råvaruimporten från samväldet och USA. Ända sedan krigsutbrottet 
hade tyska fickslagskepp och hjälpkryssare maskerade till handelsfartyg 
utfört räder mot det brittiska imperiets han delsvägar. Efter invasionen 
av Danmark och Norge samt tillägnandet av de franska atlanthamnarna 
under första hälften av 1940 ökades Tysklands möjligheter att föra ett 
offensivt handelskrig på Atlanten och i Ishavet. Att handelskrigföringen 
skulle lyckas, blev en allt mera trängande nödvändighet sedan inva
sionsplanerna mot England fått skrinläggas på hösten 1940. Under vin
tern och våren 1941 gjorde flera stora tyska övervattensfartyg utbryt
ningar via Nordsjön eller Ishavet till Atlanten för att där sänka allierade 
handelsfartyg, varpå de tyska fartygen återvände till någon fransk hamn 
eller tog sig tillbaka till Tyskland samma väg de kommit. 

Det var som ett led i den ovan beskrivna målsättningen som det 
nybyggda slagskeppet Bismarck tillsammans med den tunga kryssaren 
av Hipperklass, Prinz Eugen, den 18 maj lämnade Gotenhafen och Ös
tersjön för en snabbförflyttning till Bergen på Norges sydvästkust.3 Den 
tyska slagstyrkan skulle efter bunkring av olja fortsätta ii.orrut, göra en 
utbrytning genom Danmarkssundet mellan Island, och Grönland till 
Atlanten, där den skulle ägna sig åt handelskrig m�t allierade konvon
jer. Genom underrättelseverksamhet och flygspaning uppmärksam-
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made engelsmännen på ett tidigt stadium den tyska eskaderns rörelser. 
Den brittiska Home Fleet intensifierade därför sin genom de tidiga�e 
under året genomförda tyska utbrytningarna till Atlanten redan skärpta 
bevakning av passagerna mellan Shetlands- och Färöarna, Färöarna 
och Island samt av Danmarkssundet. En styrka bestående av slagkrys
saren Hood och slagskeppet Prince of Wales hade sänts till området 
söder om Island i samband med att den tyska eskadern rapporterats och 
kryssare patrullerade i Danmarkssundet. På kvällen den 22 maj löpte 
också Home Fleets huvudstyrka, bestående bland annat av ett hangar
fartyg, ut från Scapa Flow på Orkneyöarna. Ungefär ett dygn senare 
siktades den tyska styrkan av de patrullerande kryssarna som 
med hjälp av radar skuggade Bismarck och Prinz Eug\m fram till gry
ningen nästa dag, qen 24 maj, då Hood och Prince of Wales engagerade 
de tyska fartygen i artilleristrid. Denna träffning innebar en framgång 
för tyskarna genom att Hood sänktes och Prince of Wales blev svårt 
skadad av den tyska elden. De engelska kryssarna och Prince of Wales 
upprätthöll dock kontakten med tyskarna i ytterligare ett dygn, varun
der ett resultatlöst torpedanfall av flygplan från Home Fleets hangarfar
tyg företogs.4 

Därpå fortsatte den tyska eskadern in i Atlanten där Prinz Eugen 
avvek för att föra enskilt handelskrig, medan Bismarck, som fått smärre 
skador med drivmedelsförlust som följd vid träffning med Hood, styrde 
mot Frankrike. Närmaste mål var St. N azaire, den enda franska hamn 
som hade möjligheter att docka ett fartyg av Bismarcks storlek. Under 
tiden samlade engelsmännen sina styrkor för en inringningsmanöver. 
Förutom Home Fled och diverse spridda enheter detacherades också 
den s k  H-styrkan från Gibraltar i sökandet efter Bismarck. Knappt ett 
dygn efter striden då Hood sänkts förlorade emellertid de skuggande 
engelska fartygen radarkontakt med det tyska slagskeppet. Flera alter
nativa kurser, däribland kontrakurs tillbaka till Tyskland eller fortsatt 
forcering ut i Atlanten, framstod därefter som möjliga. Engelsmännen 
måste räkna med båda dessa möjligheter, varav den första skulle inne
burit en stark propagandaframgång för Tyskland, och den andra var ju 
i själva verket ett fullföljande av det ursprungliga syftemålet för Bis
marcks uppträdande och borde därför också ligga nära till hands som 
alternativ. Man kände vid denna tidpunkt inte till de skador det tyska 
slagskeppet fått, varför Frankrike länge av britterna betraktades som 
det minst troliga målet. Genom ett på morgonen den 25 maj uppsnappat 
radiomeddelande från Bismarck kunde emellertid amiralitetet i London 
plotta slagskeppets· position med hjälp av radiopejlade bäringar. Av 
olika skäl missuppfattades dock den angivna positionen av Home Fleet, 
varför Bismarcks position kom att förläggas betydligt nordligare än vad 
den i verkligheten var. Home Fleet styrde därför en nordostlig kurs 
vilket relaterades till att Bismarck satsade på en återfärd till Tyskland 
via Nordsjön,5 
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Detta misstag korrigerades inte förrän på förmiddagen den 26 maj då 
Bismarcks position genom flygspaning åter kunde fastställas. Home 
Fleet ändrade därvid sin kurs och styrde mot Frankrike. Den tidigare 
nämnda H-styrkan, som bland annat bestod av ett hangarfartyg, inledde 
efter lokaliseringen flygoperationer med torpedflygplan i syfte att redu
cera det tyska slagskeppets fart. Denna operation fördröjdes emellertid 
av att torpedplanen vid sitt första försök av misstag anföll ett fartyg ur 
H-styrkan, vilket tjänade som spanare och förbindelselänk mellan den
brittiska styrkan och det tyska slagskeppet. Spanarens detachering från
huvudstyrkan hade inte uppmärksammats ombord på hangarfartyget.6 

En andra våg startades och denna lyckades strax före skymningen finna
Bismarck och angripa slagskeppet. Resultatet blev en torpedträff i farty
gets akter, vilken försatte styrmaskinen ur funktion och låste rodren i
svagt babordsutslag. Bismarck blev därigenom så gott som manövero
duglig och kunde inte fullfölja sin forcering mot Frankrike och det
skydd som närheten till tyskkontrollerat område gav.

Under natten till den 27 maj företogs resultatlösa jagaranfall mot 
Bismarck, varpå dessa lätta enheter höll kontakt tills två av Home 
Fleets slagskepp samt flera kryssare kom till platsen och en ojämn artil
leristrid utkämpades. Det tyska slagskeppet, som i hög grad handikap
pades av sin roderskada, sänktes på förmiddagen den 27 maj efter 
knappt två timmars beskjutning. Större delen av besättningen, där
ibland eskaderchefen och fartygschefen, förolyckades genom beskjut
ningen eller drunknade efter fartygets undergång. Olika aktioner från 
tysk sida att med hjälp av undervattensbåtar och bombflyg bistå det 
skadade slagskeppet misslyckades eller förhindrades av de extrema vä
derförhållanden som rådde under större delen av operationen, Givetvis 
kan också strategiska och politiska orsaker anföras som förklaring till 
den tyska passiviteten. 

Litteratur om aktionen 

Kommendören vid brittiska flottan Russel Grenfell kom 1948 ut med
The Bismarck Episode, den första i raden av framställningar om aktio
nen. Grenfells syfte är att ge en framställning av Bismarckoperationen
utifrån brittisk synvinkel. Han relaterar i kronologisk följd, med många 
resonerande utvikningar, händelseförloppet från den allmänna strate
giska utgångspunkten fram till själva sänkningen, Grenfell kostar även
på sig en avslutande sammanfattning där olika politiska effekter av
aktionen diskuteras och där även propagandamomentet tas upp,7 Gren
fell har tydligen intervjuat en del av de brittiska befälspersonerna men
varifrån han i övrigt får sina fakta blir läsaren aldrig'upplyst om. 

Starkt beroende av Grenfell är den tyske sjöromanförfattaren Fritz
Otto Busch som i sin Das Geheimnis der Bismarck har gjort ett försök att
skildra händelserna ur både tysk och engelsk synvinkel. Busch var själv
ombord på Prinz Eugen för att skriva om operationen, men förelig-
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gande bok var knappast det från början tänkta resultatet av hans kom
mendering. 8 Buschs framställning är deskriptiv med sparsam dialog vid 
vissa avgörande punkter i berättelsen. Han använder ögonvittnesskild
ringar från själva sänkningen men är i övrigt helt renons på att diskutera 
källmaterial eller källproblem. Detta trots att han enligt sitt eget förord 
av olika skäl haft tillgång till hemligt material om operationen. Han har 
vidare, liksom Grenfell, intervjuat engelska sjöofficerare som deltagit i 
jakten på det tyska slagskeppet. Busch uttalar också sin uppskattning av 
Grenfells arbete.9 Den politiska sidan av händelserna är helt tillbaka
skjuten hos Busch. De tyska fartygen ger sig ut på sitt uppdrag helt 
förutsättningslöst som det verkar. Buschs framställning har många litte
rära drag men den kan tveklöst föras in under rubriken historiska un-
dersökningar. 

En i alla avseenden rundmålande framställning av aktionen, dess bak
grund, förlopp och följder ges av Jochen Brennecke i dennes Schlacht
schiff Bismarck från 1960. Redan bokens undertitel, Höhepunkt und
Ende einer Epoche, antyder den vittomfattande ambitionen att föra in 
Bismarck och Bismarckaktionen i ett större strategiskt och historiskt 
sammanhang. Brennecke uttalar som sitt syfte att ge en behandling av 
den tyska sidans perspektiv och uppfattning av händelsen.10 Brennecke 
har lagt flera olika aspekter på sin bok och han redovisar dem noggrant. 
Han inleder med att redogöra för den tekniska och flottpolitiska utveck
lingen från sekelskiftet och fram till andra världskrigets utbrott. Han 
går igenom hela' utvecklingslinjen från Dreadnought, alltså grundkon
ceptet till det vid tiden för andra världskriget moderna slagskeppet, och 
fram till Bismarck, �om han alltså betraktar som slagskeppsepokens 
höjdpunkt och slut: "Höhepunkt und Ende einer Epoche", Denna upp
fattning är i stort sett riktig även om man inte får glömma att japanerna 
senare under kriget byggde ännu större slagfartyg än Bismarck. Bren
necke tar upp sambandet mellan den kejserliga tyska högsjöflottanken 
och den s k Z-planen, i vilket Bismarck och hennes systerfartyg ingick. 
Han vill också belysa motsatsförhållandet mellan den enskilde perso
nens handlande och vilja och den övergripande planering inom vars ram 
individen skall verka." Detta återspeglas, enligt författaren, i den tyske 
eskaderchefens handlande. 

Brennecke följer efter 1,1tt ha tecknat den militärpolitiska bakgrunden 
byggandet av Bismarck in i minsta detalj för att sedan beskriva själva 
aktionen och,_�lutligen sammanfatta sina resultat. Författaren har arbe
tat med skilda typer av bearbetningar och källmaterial som redovisas i 
stor mängd, men· också material från de s k  "Fi.ihrerkonferenzen", 
ögonvittnesskildringar samt talrika intervjuer med både engelsmän och 
tyskar.12 

Brenneckes bok kan betraktas som det mest utpräglade försöket att 
sätta in Bismarckaktionen d ett större kontext. Genom C S Foresters 
berättande framställning Jakten på Bismarck flyttas läsaren till ett mik-
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roplan som står den skönlitterära berättarformen nära. 13 Författaren, 
som har en rik produktion av sjöromaner på sitt konto, har säkert haft 
den goda viljan att genom strategiska resonemang, ögonblicksbilder 
från de inblandade fartygen och dialog skapa en berättande framställ
ning lätt tillgänglig för en bredare läsekrets; händelseförloppet saknar ju 
inte poänger och dramatik. 14 Men Forester saknar distans till ämnet, de 
känslomässiga, probrittiska tendenserna tar lätt överhanden även om de 
inte är dominerande, och den instuckna dialogen får kriget mer att 
framstå som en scoutjamboree än någonting annat. Utan inledning tar 
Forester upp tråden vid de tyska fartygens avfärd och följer sedan för
loppet hela vägen igenom med ömsom brittiskt ömsom tyskt perspektiv. 

Denna skönlitterära framställning har studerats i översättning. Detta 
gäller även för William Shirers bidrag till historiografin om den aktuella 
operationen. Shirers bok är den blekaste framställningen av dem som 
gransk.�s h.är. Den .förtjänar do?k att tas upp för sin översiktlighets skull
samt for vissa avvikande uppgifter som senare kommer att diskuteras. 
Möjligen är denna bok mera omfattande på originalspråket, 15 

Liksom Fritz Otto Busch har den engelske journalisten Ludovic Ken
nedy personligen, om dock i periferin, deltagit i de händelser han beskri
ver. Han berömmer sig av att sträva efter en opartisk framställning i sin 
omfattande studie Sänk Bismarck! 16 Även Kennedys framställning är 
mera berättande än analyserande och han ger en bild av händelseförlop
pet som ofta baseras på smådetaljer och mängder av data och persona
lia. Han ägnar stor uppmärksamhet åt den underrättelseverksamhet 
som bidrog till det brittiska lokaliserandet och identifierandet av den 
tyska eskadern samt tar upp det efterspel av aktionen som utgjordes av 
det engelska amiralitets anklagelser mot vissa av de i jakten deltagande 
fartygens befälhavare för passivitet. 17 Kennedy stöder sig på bearbet
ningar, vilka redovisas i den engelska originalutgåvan men inte i den 
svenska översättningen, på tidningar, tidskrifter och källutgåvor samt 
på ögonvittnesskildringar och intervjuer. Det ingår som ett markerat 
inslag i författarens skrivsätt att plocka ut delar av dessa berättelser och 
väva in dem på ett konstfullt, men inte alltid lyckat sätt i den egna 
framställningen. 

Busch, Forester och i viss mån även Kennedy har strävat efter att ge 
sina framställningar en litterär och episk bredd. Den mest regelrätta 
karaktären av sjöroman har emellertid Will Bertholds bok Bismarck,
Ett slagskepps undergång. 18 Berthold har i stor utsträckning gett efter för 
det fiktiva skeendet i sin berättelse och arbetar med en ramberättelse om 
Bismarcks färd i vilken invävs flera omfattande. retrospektiva avsnitt. 
Berättaren är allvetande och tendensen i romanen är en vidräkning med 
kriget i allmänhet och, av naturliga skäl, med sjökriget i synnerhet. Dess 
faso� ut�å.las med stor intensitet. !'f ågon s k factionsroman i egentlig
menmg ar mte Bertholds bok. Det ar uppenbart att författaren har läst 
flera av de ovan refererade framställningarna, plockat ut lämpliga par-
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tier och sedan låtit sin fantasi spela. Resultatet har blivit ett gott exem
pel på vad man kan göra med en historisk händelse eller ett händelseför
lopp om man vinnlägger sig om att i grova drag följa den faktiska ramen
men samtidigt behåller, greppet om framställningen och som Berthold
spegla enskilda individer i händelsernas centrum, belysa och återge de
ras inre och yttre verklighet. 

De ovan diskuterade arbetena19 låter sig delas upp enligt det följande:
Foresters och Bertholds böcker hör till en mera litterär genre än de
övriga arbetena. I viss mån kan även Kennedys bok föras dit. Grenfell,
Busch, Brennecke och Shirer representerar olika grader av historisk
framställning med en övervikt åt den rent deskriptiva krönikeformen.
Dessa studier kommer i nästa avsnitt att tas upp var för sig, medan de
litterära framställningarna får utgöra en egen grupp. Denna uppdelning
styr dispositionen under respektive underavdelning i avsnittet. 

De olika framställningarnas syn på aktionen

I syfte att skapa överblick och samtidigt frigöra framställningen från
de studerade böckernas disposition är följande avsnitt uppdelat på un
deravdelningar, vilka fyller funktionen att fästa uppmärksamheten på
vissa punkter och delar av det förlopp som beskrivits ovan. De utvalda
punkterna framgår av undertitlarna i detta avsnitt. Framställningen tas
upp i kronologisk ordning och med den tematiska uppdelning som be
skrivits ovan. 

Utgångspunkterna för aktionen i historiskt och strategiskt hänseende

Grenfell inleder ped'agogiskt med att tala om det allmänna läget för
Storbritannien under andra världskrigets första år. Han beskriver de
tyska framgångarna till lands och till sjöss. Därigenom kommer han
över på slaget om Atlanten och den svåra situation Storbritannien be
fann sig i genom handelskriget. Grenfell går därefter in på enskildhe
terna i sjökriget och kommer så småningom fram till det tyska överkom
mandots satsning på att använda stora artillerifartyg i operationer mot
den brittiska handelssjöfarten. 20 Hans tendens är attframställa Storbri
tanniens situation som mer eller mindre katastrofal, och med denna
utgångspunkt blir naturligtvis Bismarckeskaderns uppdykande den slut
liga riskfaktor som kan komma att ställa örikets framtida existens i
fråga. Härmed blir också aktionen där detta hot avvärjdes en i samma
mån storartad,_prestation. Efter några få sidor går Grenfell över till
själva operationen och dess förlopp. 

Fritz Busch ägnar ett kort avsnitt åt utgångspunkterna för operat10-
nen. Han talar oin eskaderns uppgifter att sänka brittiskt handelston
nage och beskriver de uppenbara risker som en genombrytning till At
lanten via Nordsjön innebar.21 Vill man söka en protysk tendens hos
Busch skulle man kunna anta att betonandet av det vanskliga i ett
utbryt�ingsförsök är ett försök att förklara Bismarcks sänkning på vil-
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ken ju händelserna i samband med striden med Hood till stor del be
rodde. De skador Bismarck då erhöll, motiverade ju kursen mot Frank
rike. Hade slagskeppet i stället fortsatt ut på Atlanten, hade säkerligen 
en avgörande strid med överlägsna brittiska styrkor om inte undvikits så 
uppskjutits och Bismarck hade under denna tidsfrist kunnat anställa 
betydande skador på brittiska konvojer. 

J och en Brennecke, vars framställning på alla punkter är mycket mera 
omfattande än Grenfells och Buschs, gör ett stort nummer av de histo
riska och strategiska utgångspunkterna för den tyska eskaderns färd. 
Brennecke ägnar drygt 100 sidor åt dessa betraktelser för att sedan gå in 
på själva sakfrågan. Författaren beskriver de första månaderna av 1941 
som de mest framgångsrika för de tyska övervattensfartygens handels
krig. Med stöd av främst Roskills arbete relaterar Brennecke de tyska 
fickslagskeppens, hjälpkryssarnas och ubåtarnas framgångsrika opera
tioner i olika delar av Atlanten.22 Dessa framgångar gav enligt Bren
necke tyskarna mersmak för denna typ av operationer, och han beskri
ver i detalj hur Bismarcks uppträdande i Atlanten tillsammans med 
slagkryssarna Scharnhorst och Gneisenau och den tunga kryssaren 
Prinz Eugen planerades. Här nöjer sig författaren med att oreflekterat 
citera utdrag ur de olika promemorior och order so_m sattes upp av den 
tyska marinledningen.23 Brennecke ägnar stort utrymme, större än nå
gon av de andra författarna, åt planeringen av aktionen i strategiskt och 
taktiskt hänseende. Han ägnar därefter resten av detta inledande avsnitt 
åt att diskutera den tyske eskaderchefen amiral Gi.inther Li.itjens' inställ
ning till sitt uppdrag och förhållandet mellan honom och flottans över
kommando. Li.itjens hade tidigare under våren fört befäl över de bägge 
slagkryssarna Scharnhorst och Gneisenau under deras framgångsrika 
räder på Atlanten. Underförstått är att Li.itjens var missnöjd med sjö
krigsledningens koncept. Bristen på flygskydd och det faktum att han 
inte kunde ta med de bägge slagkryssarna i sin eskader var skäl nog för 
amiralen att oroas. Scharnhorst undergick fortfarande pannrenovering, 
medan Gneisenau strax före operationen träffats av en torped från ett 
engelskt flygplan. Tirpitz, Bismarcks systerfartyg, kunde av strategiska 
skäl inte användas, medan det av tyskarna planerade och till hälften 
färdigbyggda hangarfartyget Graf Zeppelin bland annat av brist på 
lämpliga flygplan mer eller mindre hade övergivits som projekt vid 
denna tid. Brennecke hävdar dock i indirekt polemik mot för mig 
okända författare att Li.itjens och den tyska marinens chef, storamiral 
Raeder, var ense om de risker som företag av Bismarckaktionens art 
innebar i det för tyskarna gällande läget.24 Författarnas intresse för 
Li.itjens uppfattning om saker och ting är signifikativ för den individua
listiska grundsyn han delar med flera av de författare som sysslat med 
Bismarckaktionen. 

William Shirer inleder sin bok med samma "hotbild" som de ovan 
anförda författarna. Beskrivningen följer bokens allmänna karaktär av 
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ytligt be�ättande historisk framställning. Där finns också, om än mycket 
svag, Grenfells tendens att utmåla Storbritanniens situation som pre-
k .. 25 ar. 

Så till de enligt min uppfattning "litterära" framställningarna. Fares
ter inleder med att beskriva hur "nazismens svartrost" allt mera kom att 
behärska Europa under världskrigets första år. Han tar i målande orda
lag fasta på Storbritanniens utsatta läge våren 1941. " ... England stod 
ensamt och nästan inringat av fiender som kännetecknades av förkros
sande styrka och ondska. "26 Den lätt chauvinistiska retoriken flödar 
över sidorna men några militärpolitiska eller strategiska resonemang 
finns inte. 

Ludovic Kennedys skildring är å andra sidan mycket sammansatt, 
och han resonerar sig fram till förutsättningarna genom diverse episka 
utvikningar i bokens inledning.27 Den engelske journalisten tar bara i 
allmänna ordalag upp de strategiska förutsättningarna och syftemålen. 
Det är tydligt att Kennedy läst Brenneckes bok ganska noggrant, men 
han överlämnar åt den insiktsfulle läsaren att dra dessa slutsatser. Där
emot sysselsätter sig Kennedy ingående med de olika "huvudpersoner
nas" göranden och låtanden. Allting från karriär till rökvanor tas upp. 
Om Li.itjens h�ter det att han "var helt hängiven sitt yrke, modig, mål
medveten, stoisk, kärv, ordkarg som en cistersiensmunk" .28 "Han var 
inte nazist"29 påpekar Kennedy, något som han är noga med att slå fast 
även när det gäller storamiral Raeder.30 Dessa ivriga hävdanden av 
Li.itjens och Raeders opolitiska professionalism ingår antagligen som ett 
led i författarens opartiska ambition. Han ansluter sig förmodligen 
också i detta sammanhang till Anthony Martienssens uppfattning i 
denna fråga.31 Sitt beroende av Brennecke visar Kennedy i beskriv
ningen av Hitlers besök på Bismarck i början av maj. Författaren tar 
därvid också upp problem förknippade med eskaderns kommande ope
rationer på Atlanten.32 Även här gör sig beroendet av Brennecke på
mint. Kennedy ägnar dock, i relation till sin behandling av själva opera
tionen, litet utrymme åt förberedelserna. Detta beror inte minst på hans 
teknik att låta förloppet utveckla sig och först när en viss intressant 
punkt är nådd låta berättelsen svälla ut i retrospektiva och förklarande 
avsnitt. Detta ger i hög grad en litterär prägel åt Kennedys framställ
ning. 

Will Berthold börjar, som den romanförfattare han är, in medias res. 
Han låter do_�k snart "Befälhavande amiralen" göra en föredragning för 
sina närmaste officerare där .. syftet med Bismarcks färd relateras för 
läsaren. På "dialektfri högtyska" redogör Li.itjens för operationen och 
de uppgjorda planerna.33 Bertholds skildring föregriper händelserna re
dan från början. Läsaren lämnas inte i tvivelsmån om det stora slag
skeppets och _dess besättnings öde: "Ännu förbinder landgången tyska 
flottans flaggskepp Bismar-ck med land, det land som 2 287 man av dess 
besättning aldrig kommer att återse .... Så många, levande eller döda, 
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kommer att försvinna för alltid under det sönderpiskade havets brin
nande oljestråk", 34 Passusen är ett representativt exempel på stilen i 
Bertholds bok. Några mera djuplodande strategiska reflektioner är inte 
att vänta här: från första till sista sidan står människan i centrum. 

Den tyska eskadern lokaliseras. Dess eventuella mål och syfte.18-23 maj 

. Grenfell tar. tacksamt upp detta ämne och belyser detaljerat den brit
tiska flottlednmgens resonemang rörande Bismarck så som det kom att 
gestalta s!g sedan amiralitetet den 20 maj fått uppgift om den tyska 
eskadern, 1 Kattegatt. Den hade siktats där dagen innan och iakttagelsen
hade enhgt. Grenfell förmedlats via den brittiska underrättelsetjänsten.
Uppenba�hgen var engelsmännen enligt författare ganska säkra på att 
e�t av de mrapporte�ade .far!ygen var Bis:narck. Vilket syfte eskaderns 
färd �ade, var man 1 amiralitetet dock mindre säker på. Kanske rörde 
det sig om ett utbrytningsförsök till Atlanten, kanske var det fråga om 
att understödja ett invasionsförsök på Färöarna eller Island. Att de 
tyska krig�fartygen åtföljdes av en _konvoj om elva handelsfartyg,
styrkte enligt Grenfell den senare teorin. Ett annat alternativ var att de 
tyska krigsfartygen eskorterade konvojen till Norge för att sedan fort
sätta antingen för eQ utbrytning till Atlanten eller återvända till Tysk
land efter konvojeringen. Grenfell antyder dock att det förelåg en rap
port från 

3
�nderrättel��yäsende! som hävdade att Bi�marck satsade på 

Atlanten. Grenfell folJer alltsa noggrant upp de ohka alternativen så 
som dessa framstod för den brittiska flottledningen. Det är dock enligt 
min uppfattning Iika_,tänkb��t att den tyska eskaderns uppdykande i
NordsJ_on kunde ha tankts tJana som en täckmantel för någon av de i
�rest hggande tyska slagkryssarnas utbrytning till Atlanten alternativt 
till �yskland. Samverkan mellan Bismarckeskadern och slagkryssarna 
var JU �åg?t som från början ingått i den tyska planeringen och det 
borde nmhge�. �a leg�; nära till hands för engelsmännen att kalkylera 
med de�na moJhghet. A ven om de tyska slagfartygen i Brest utsattes för 
bevak�mg och bombardemang av Royal Air Force, Gneisenau hade 
som namnts ovan skadats svårt, borde amiralitetet utan tvekan ha räk
nat med ett utbrytningsförsök från någon av slagkryssarnas sida. Gren
fell har här omedvetet föregripit händelseförloppet eftersom det aldrig 
blev tal om någon insats av dessa fartyg i Atlanten under resten av 
kriget. Hur författaren fått fram sina fakta om de brittiska kalkylerna är 
o�la�t me� .. de �ärrör antagligen från de intervjuer författaren gjort med
bntt1ska sJoofficerare. Grenfell kommer fram till att amital John Tovey 
chefen för .H?.me Fleet, ansåg att Danmarkssundet, om den tyska eska�
dern ;1ar pa vag mot Atlanten, var den troligaste passagen för en genom
brytnmg. 36 

. G�_enfell går däreft�r �n på att tala om Home Fleets potential i mate
nelhanseende. Han pav1sar att engelsmännen numerärt var överlägsna 
tyskarna. Men att det ur kvalitets- och prestandasynpunkt var högst 
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· diskutabelt huruvida något av de brittiska slagfartygen kunde mäta sig
med Bismarck. Vill man hårddra skulle man kunna säga att Grenfell gör
sitt bästa för att förklara och nedtona totalförlusten av slagkryssaren
Hood som ju blev resultatet av den första träffningen mellan Bismarck
och enheter ur Horne Fleet. Han redogör för slagkryssarens defekter,
dels i detta första avsnitt, dels i avsnittet om sjöslaget den 24 maj.37 

Grenfell uppehåller sig sedan vid de flygspaningar som utfördes mot
de norska fjordarna. Att de tyska fartygen lokaliserades var av stor vikt,
poängterar författaren, eftersom de brittiska flottstyrkorna inte kunde
riskera att gå ut för tidigt i sitt sökande. Om den tyska eskadern fortfa
rande låg kvar i någon av de norska västkustfjordarna eller hamnarna,
skulle engelsmännen bara göra slut på sitt bränsle. i onödan om de gick
ut. Om Home Fleet å andra sidan väntade för länge med att löpa ut,
kanske den inte skulle hinna upp de tyska fartygen innan dessa kommit
ut på Atlanten.38 På eftermiddagen den 21 maj kunde man genom flyg
spaning konstatera att de tyska fartygen låg i Grimstadsfjorden söder
om Bergen. Dagen därpå visade det sig att fartygen, som vid det laget
identifierats som ett slagskepp och en tung kryssare, inte längre fanns
kvar där. Först då gick huvuddelen av Home Fleet, efter att på natten
till den 22 maj .Hood och Prince ofWales hade sänts iväg mot Island, till
sjöss. 

Fritz Busch, som gör ett försök att spegla bägge sidors utgångspunk
ter och ställning�taganden, nämner i korthet den tyska eskaderns för
flyttning till Norge. Han tar därvid upp den säkerhetsrisk som de tyska
fartygens färd genom Bälten och Kattegatt innebar. Författaren låter
artilleriofficeren på P:dnz Eugen, som betraktar svenska fiskebåtar och
handelsfartyg i närheten av eskadern, sammanfatta problemet: "Wenn
jetzt irgendwo auf diesen Booten oder Schiffen ein Agent sitzt und eine
Meldung abgibt, sind wir drin!". På tal om att en allmän rapport om
tyskarnas rörelser uppfångats, beklagar sig samma officer och menar,
att detta skulle väcka det brittiska överkommandot till handling: "Den
wird der Engländer aufgefangen haben ... Stockholm z B, da wimmelt
es doch von Agenten wie in Lissabon und all diesen neutralen Städ
ten''.39 Det bristande flygskyddet och det faktum att Tyskland inte ägde
hangarfartyg, "Bin Jammer ilbrigens, dass wir keinen Flugzeugträger
mithaben", belyses också genom dessa litterära inslag i framställ-
ningen." 

Busch går .s_edan över till att beskriva de brittiska. dispositionerna.
Han är här ytterligt beroende av Grenfell vilket är ganska naturligt. Vid 
tidpunkten för avfättandet av Das Geheimnis der Bismµrck var ju den
engelska boken den enda tillgängliga sammanställningen. Därtill är det
rimligt att Buschs kunskaper om de engelska dispositionerna måste vara
jämförelsevis bristfälliga. Busch tar upp de alternativa mål och syften
som man i amiralitetet och i Home Fleets ledning räknade med. Därtill
beskriver han också de brittiska styrkeförhållandena och deras detache-
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ringar till bevakningsområden i närheten av de olika passagerarna till 
Atlanten. 41 

. . 

Busch berör sedan ytligt den tyska eskaderns vistelse och bunkring i 
närheten av Bergen och dess fortsatta färd upp mot Danmarkssundet. 
Liksom Grenfell beskriver författaren sedan den engelska flygspaningen 
mot den norska kusten och Home Fleets utlöpande sedan man den 22 
maj konstaterat att den tyska eskadern lämnat Bergen. 42 

Jochen Brenneckes behandling av denna första del av operationen 
utmärker sig genom sin detaljrikedom. Jämförd med de två ovan 
nämnda böckerna följer Schlachtschiff Bismarck även här sin allmänna 
karaktär. Brennecke nämner att den svenska flygplanskryssaren Got
land den 20 maj siktades av den tyska eskadern under färden norrut. 
Han påvisar dock att Gotland inte givit mera än ett rutinmeddelande 
om de tyska fartygen.43 Han berör också i korthet de elva handelsfarty
gen som åtföljde Bismarck och Prinz Eugen. Dessa hade ingenting med 
eskadern att göra, skriver Brennecke, och tillägger att de blev upphov 
till mycket grubbel i den brittiska flottledningen. 

Brennecke uppehåller sig överhuvudtaget ganska länge vid säkerhets
frågan i samband med de tyska fartygens utlöpande och de få möjlighe
ter som i realiteten gavs för att hålla en operation av denna storleksord
ning hemlig. Amiral Liitjens' beslut att gå in i närheten av Bergen istället 
för att fortsätta till en nordligare norsk hamn utom räckhåll för det 
landbaserade brittiska flyget, eller att föra eskadern direkt till Dan
markssundet och på vägen bunkra från ett förrådsfartyg tas. upp och 
kritiseras. 44 Brennecke diskuterar de brittiska antagandena utan att di
rekt säga något mer än Grenfell,45 

William Shirer ägnar elva sidor åt denna första fas av operationen. 
Hans framställning är delvis sammanvävd med mera allmänna fakta om 
Bismarck, dess storlek och prestanda. Enligt Shirers sätt att skriva var 
det emellertid självklart för engelsmännen att de tyska fartyg som inrap
porterats den 21 maj var på väg ut i Atlanten för handelskrig.46 Shirer 
tar i följd upp samma problem som de tidigare böckerna: vilken utfalls
passage skulle tyskarna välja och när skulle de ge sig iväg från Grim
stadsfjorden?47 Han noterar endast dessa frågor men diskuterar dem 
inte. I Shirers allmänt hållna framställning blir det amiralerna Tovey 
och Liitjens som agerar och planerar som schackspelare utan inbland
ning från andra faktorer än vädret och drivmedelsåtgången. 

Forester gör i sin roman ett helt litet epos av brittiska amiralitetets 
diskussioner och antaganden beträffande den tyska eskaderns syfte och 
mål. Han beskriver först en tänkbar agentverksamhet i Kiel, varifrån 
han felaktigt påstår att Bismarck utlöpte, och sedan iakttas de tyska 
fartygen i "en hamnstad i södra Sverige" av en agent för det brittiska 
underrättelseväsendet. Denne vidarbefordrar sin upptäckt till London, 
varpå Forester kan låta sitt galleri av mer eller mindre sannolika amira
ler börja föra sina diskussioner. 4s Britterna är här redan från början på 
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det klara med att det rör sig om Bismarck. Forester spetsar till situatio
nen genom att låta amiralitetet räkna med att även Scharnhorst och 
Gneisenau kunde vara på väg att bryta sig ut från Br�st vid. denna
tidpunkt. Åtminstone när det gällde Gneisenau var detta 1 verkh�h�ten 
omöjligt. Forester dramatiserar därefter något tafatt ömsom de brittiska 
ömsom de tyska dispositionerna. Flygspar:ingen m?t och de tyska ��rty
gens utlöpande ur Grimstadsfjorden bes�nvs, varp� H?me Fle:ts förbe
redelser skildras med dialog och retoriska besknvnmgar fran Scapa 
Flow.49 Några kontroversiella punkter finns inte i denna del av Foresters 
framställning. 

Kennedy börjar sin skildring med att beskriva hur det brittiska under
rättelseväsendet i Sverige fick sina informationer.50 Som .ovan nämnts 
arbetar Kennedy med en sammansatt berättarteknik, vilket gör att de 
fakta som kan räknas till aktionens förspel och inledande fas måste 
sökas på flera ställen inne i framställning�n av själva förloppet. s.�lunda
beskriver Kennedy hur informationer fran den svenska underrattelse
tjänsten kanaliserades på privat initiativ till .br.ittiska agent�r i s�.oc�
holm " . .. en tråkig ren stad befolkad av trak1ga, progressiva manm
skor':,51 Efter att 11llmänt ha talat om operationens förspel och förutsätt
ningar talar Kennedy om Bismarckeskaderns förflyttning till Norge, hur 
tyskarna iakttar Gotland, "grå i solljuset mot den gröna svenska ku.s
ten", och hur kryssaren skickar en "rutinmässig spaningsrapport till 
Stockholm" . 52 Därpp. beskriver Kennedy hur en medlem av den norska 
motståndsrörelsen i Kristiansand skickar ett meddelande om eskadern 
som kompletterar den svenska spionrapporten !il� Stockhol.m. Seda1: tar 
författaren upp de vanliga turerna med de bntt1ska spanmgsflygnmg
arna till Norge och amiralitetets och amiral Toveys antaganden . om 
eskaderns val av utfallsväg och de därav föranledda styrkedetachermg
arna. Liksom i övrigt är Kennedys skildring rikt dekorerad av kuriosa 
och mer eller mindre trovärdiga personkaraktäristiska. Amiral Tovey 
var enligt författaren " ... en kultiverad mai:-, klädde s�g väl, tyckte 0::1 
god mat gott vin och umgängesliv, hade 4 1 golfhand1cap, spelade for 
flottan"5; vad nu allt detta har med Bismarckaktionen att göra? I själva 
verket säger väl Kennedys skildring om Tovey mera om författaren än 
vad den säger om amiralen. 

Även Will Berthold har tagit upp motivet med den norska motstånds
rörelsens insats i Bismarckaktionen. Han beskriver forceringen från Go
tenhafen och skildrar de olika försök som gjordes för att från tysk sida 
mörklägga förflyttningen.54 Hand,elsfartygen i sällskap med Bismarck 
och Prinz Eugen ocli truppsammandragningar längs norska kusten 
" . .. ska förvirra notståndaren. Han ska inte veta om Bismarck under
stöder en invasion på Island, om hon skyddar en mammutkonvoj eller 
om hon, mer eller mindre hänvisad till eget initiativ, gör ett genombrott 
till Atlanten för att där föra rörligt krig. "55 

Beträffande motståndsrörelsens agerande är denna enligt Berthold 
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redan avslöjad av Abwehr, det tyska kontraspionaget. Den norske mot
ståndsmannen som sänder meddelande om Bismarck till London avslö
jas på bar gärning av tyskarna: "En norrman blev den förste som stu
pade i Operation Bismarck ... " 56 

"Och den andra sidan? Vad gör britterna? Vad tänker de? Vad vet 
de?" med snabba penndrag tecknas de välkända brittiska dispositio
nerna.57 Berthold har vid det här laget fört in sin berättelses huvudper
son, kapten \Verner Nobis, den fiktive navigationsofficeren på Bis
marck. Det kollektiv av det stora fartygets besättningsmedlemmar som 
Berthold använder i sitt syfte att skildra människan kontra kriget har 
också börjat utkristallisera sig. Bismarck och Prinz Eugen lättar från 
Bergen och styr mot Danmarkssundet och de patrullerande brittiska 
kryssarna: "En spöklik ro sprider si� ... Men sedap tycks det äntligen 
hända någonting som man tror på. Äntligen tycks det vara krig. Ty då
detonerar de första salvorna. " 58 

Förspelet till och själva aktionen där Hood så'nktes. 24 maj 
Grenfell blir märkbart mera lättläst när han får beskriva och relatera 

konkreta sjökrigshändelser. Med en viss berättarglädje återger han hur 
de två brittiska kryssare som patrullerar i Danmarkssundet upptäcker 
Bismarck och Prinz Eugen på kvällen den 23 maj. Med hjälp av radar, 
ett hjälpmedel som då var helt nytt i sjökriget, följer spanarna den tyska
eskadern under natten till den 24 maj.59 Författaren har inte så mycket
att säga om detta men väl om det kommande sjöslaget mellan den tyska 
eskadern och Hood och Prince of Wales. Denna del av Home Fleet, som 
avgått från Scapa Flow på kvällen den 21 maj, nådde stridskontakt med 
Bismarck och Prinz Eugen strax före klockan sex på morgonen den 24 
maj. Grenfell speglar bara den brittiska sidan av händelseförloppet och 
han poängterar att tillförsikten var god hos britterna om att kunna 
sänka Bismarck, eller åtminstone hindra eskaderns vidare framfart. Lik
som tyskarna betraktades Bismarck som osänkbar, betraktades slag
kryssaren Hood av engelsmännen som världens största och bästa krigs
fartyg och som en symbol för samväldets storhet. Grenfell beskriver 
optimismen hos britterna på följande sätt: "Now the big ships had 
actually arrived, the cruisers' object had been successfully achieved, and 
their tired officers and men prepared to watch with joyful and facinated 
satisfaction the ... destruction of the enemy. Little did they realize what
they were about to see".60 

Vad britterna fick se var hur Bismarck efter fem minuters skottväx
ling träffade Hood i ett av fartygets ammunitionsdurkar, varpå slag
kryssaren sprängdes i två delar och omgående sjönk. Endast tre överle
vande bärgades av jagareskorten. Grenfell analyserar utförligt stridens
förlopp.61 I et,t ofördelaktigt utgångsläge vilket endast tillät de förliga
kanontornen att bära, närmade sig Hood och Prince ofWales den tyska 
eskadern. Tyskarna å sin sida kunde använda sina bredsidor, alltså hela 
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sin artillerikraft. Grenfell är här ensam bland de aktuella författarna om 
en förklaring till detta. Han hävdar, att den engelske befälhavaren för 
Hood-eskadern genom att på detta sätt närma sig fienden följde det 
taktiska koncept som förordades av Home Fleets chef, amiral Tovey. 
Dennes tanke var att om man snabbt ville komma inom skotthåll skulle 
nian för en kortare tidsrymd styra rakt mot fienden. Nackdelen med att 
man minskade sin artillerikraft uppvägdes under c;ien tid som anloppet 
utfördes av att man kunde minska avståndet snaobt och att därtill en 
mindre del av fartyget var exponerat för fiendens eld.62 Detta var alltså 
Toveys koncept. Det visade sig emellertid att Hood-eskadern inte styrde 
vinkelrätt mot motståndarens kurs utan gick på en mellankurs som 
fortfarande inte tillät de aktre kanontornen att bära men istället ökade 
fartygets träffyta. Grenfell drar därför den slutsatsen att den brittiske 
eskaderchefen inte hade något teoretiskt övervägande alls som grund för 
sitt handlande.63 

Beträffande sänkningen av Hood analyserar Grenfell de olika förkla
ringar som gavs till totalförlusten efter striden. Just som den brittiska 
eskadern girade för att kunna få sina bredsidor att bära, träffades Hood 
i en av granatdurkarna som exploderade och klöv fartyget. På samma 
sätt som författaren beskrev britternas tillförsikt före "slaget i Dan
markssundet", belyser han också känslorna efter förlusten av Hood: 
"The blowing up of the Hood came as a shock to the whole Navy. She 
was the biggest ship in the fleet. During the majority of the inter-war 
years, she had been generally reckoned, in respect of the combination of 
fighting power, speed and protection, to be the most powerful ship in 
the world" .64 Grenfell tar upp olika aspekter på förlusten, alltifrån en 
lyckträff till påståendet att då Hood var en slagkryssare var det inte 
meningen att den skulle ge sig i strid med slagskepp. Han påminner om 
hur de brittiska slagkryssarna sänktes vid Jutland under första världs
kriget just genom träffar i de dåligt skyddade magasinen. I själva verket 
var det just en rent teknisk defekt i pansarskyddet som blev det stora 
fartygets öde. Att granaten från Bismarck som exploderade bland 
Hoods egna granater överhuvudtaget kunde komma dit, berodde på 
bristande bepansring, vilket tillät en granat som kom i en viss vinkel, 
mer eller mindre rakt uppifrån, att tränga ner i fartyget. Denna defekt 
hade påtalats redan strax efter fartygets sjösättning men aldrig åtgär
dats.65 Varken Grenfell eller,någon av de andra författ,arna går in på det 
i mitt tycke anmärkningsvärda i detta faktum. Storbritannien var ju 
trots allt det land där flottan betraktades som en absolut nödvändighet 
för landets fortbestånd. Grenfell hänvisar emellertid till det spända utri
kespolitiska läget under 30-talet som en avgörande 'orsak till att förbätt
ringarna i pansarskyddet inte blev av. Men han hävdar också att det inte 
fanns medel för en upprustning av fartyget - "Money was short ... " -
ett underligt påstående i relief till vad sjömakt betydde för Storbritan
nien.66 Grenfell tar sedan upp hur Prince of Wales utsattes för den 
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samlade elde� från �e två tyska fartygen. Slagskeppet som handikappad�s av matenelfel da det var alldeles nytt, blev mycket illa åtgånget och tvingades att temporärt dra sig tillbaka. Skottväxlingen i sin helhet hade då pågått i drygt 20 minuter. 
Fritz Busch delar upp sin berättelse om upptäckten i och skuggningen genom Danmarkssundet genom att först beskriva tyskarnas och sedan engelsmännens upplevelser.67 Den "tyska" delen av relationen är hans egen medan skildringen av de engelska kryssarnas sökande och skuggningen bär omisskännliga drag av Grenfells framställning. När Busch beskriver upptakten till träffningen där Hood sänktes använder han för att ge ett exempel bland många i detta avsnitt s;mma ordväniningar som Grenfell, tar upp samma enskildheter i' händelseförloppet och han avslutar denna passus på exakt samma sätt som sin engelske kollega: Kryssarna och den engelska slagstyrkan har just siktat varandra och tyskarna: "Sie ahnen nicht, was sie stattdessen zu sehen bekommen werden"68 (Jmfr Grenfell: "Little did they realize what they were about to see").69 

När Busch skildrar själva striden, låter han sin litterära ådra dominera. Han kompletterar sin framställning med flera skisser och kartor och förklarar utan vidare resonemang Hoods undergång med att en granat från Bismarck exploderat i en av de aktra ammunitionsdurkarna.10 Busch beskriver sedan hur Prince of Wales ny och oprövad utsätts för den samlade elden från Bismarck och de� tunga kryssaren'. Eftersom Busch var ombord på Prinz Eugen är det naturligt att enskildheterna i hans berättelse härrör därifrån. 
Jochen Brennecke fördjupar sin framställning i högre grad än Grenfell och Busch. Hari hävdar att Liltjens inte nåddes av underrättelser om att patrullerande kryssare var att vänta i Danmarkssundet förrän det var för sent. Om han hade vetat detta, menar Brennecke, hade den tyske amiralen säkerligen sökt en annan utfallsväg eller kanske avbrutit sitt genombrottsfqrsök helt och hållet.71 Liksom Busch arbetar Brennecke med ei:i fra,mställning uppdelad på vad som vid samma tidpunkter tilldrog sig pa den tyska respektive den engelska sidan. I sin skildring av "slaget i Danmarkssundet'' använder författaren en del ögonvittnesskildringar från överlevande från Bismarck men han uttalar också sitt beroende av Grenfell, inte minst när det gäller uppgifter om verkan av bes�jutningen av Prince of Wales.72 Brennecke får därigenom fram dramatiska effekter, men tekniken ger också rum för att utreda vissa kontroversiella frågor i samband med träffningens förlopp. Han diskuterar 

�mständli�t vilket brittiskt fartyg som sköt på vilket tyskt och påtalar liksom Busch det faktum att tyskarna i träffningens inledningsskede inte v�r p_å det kl�ra med att det rörde sig om två slagfartyg. Tyskarna var namh�en, e�hgt Brennecke, av den uppfattningen att det rörde sig ombetydhgt mmdre enheter, kryssare eller jagare, som kom emot dem.73 

Brennecke talar vidare om det som han beskriver som ett skarpt me-
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ningsutbyte mellan Ltitjens och Bismarcks fartygschef, kommendör 
Lindemann. Diskussionen gällde huruvida man efter framgången mot 
Hood också skulle förfölja den skadade Prince of Wales och sänka även 
detta fartyg för att sedan i triumf återvända till Tyskland. Lindemann 
var för ·detta medan Liltjens ansåg att de övergripande strategiska syfte
målen fortfarande måste stå i förgrunden. Dessa gick ju ut på att sänka 
handelstonnage och inte att ge sig i strid med slagskepp. Brennecke 
diskuterar Liltjens förmodade bevekelsegrunder, bland andra Bis
marcks skador och därav föranledda drivmedelsförlust borde härvid ha 
spelat en roll.74 Med stöd av uppgifter som kommit fram efter kriget 
hävdar författaren att tyskarna i själva verket inte, vilket är ganska 
förklarligt under stridens gång, uppfattade hur sv.åra skador Prince of 
Wales fått. Hade man haft detta klart för sig, hade det kanske inverkat 
på Liltjens beslut,75 

Beträffande förlusten av Hood gör Brennecke en längre jämförande 
utredning angående Bismarcks respektive Hoods prestanda. De var 
ungefär jämstarka förutom åldersskillnaden, menar Brennecke, som 
verkar vilja förklara Hoods sårbarhet med det faktum att hon var en 
slagkryssare. Han drar därv,id paralleller med Jutlandsslaget 25 år tidi
gare då tre brittiska slagkryssare förlorades just genom träffar i ammu
nitionsdurkarna,76 Författaren är emellertid ovillig att utveckla detta 
resonemang ytterligare. Han skriver visserligen att det fanns defekter i 
Hoods pansar men,_ i övrigt tar han inte ställning i frågan.77 

När William Shirer framställer denna första fas i jakten på Bismarck, 
tar han fasta på förekomsten av radaranläggningar på de brittiska farty
gen. Han hävdar att tyskarna inte räknade med att engelsmännen hade 
detta hjälpmedel, att Bismarck och Prinz Eugen var ensamma om 
detta. 78 Inte utan stilistisk finess beskriver Shirer, med klart beroende, 
för att inte säga med utgångspunkt, från Grenfell upptäckten och skugg
ningen av den tyska eskadern i Danmarkssundet.79 Shirer har ingenting 
nytt att bidra med beträffande striden i Danmarkssundet. Hans fram
ställning är här kort och gott ett sammandrag av Grenfells. Shirer frågar 
visserligen retoriskt varför inte de två kryssare som upprätthållit radar
kontakt med den tyska eskadern under natten till den 24 maj fick order 
att delta i striden. Grenfell tar inte upp detta, men det framgår indirekt 
av hans framställning att ,kryssarna lämnades utanför men Grenfell 
kommenterar inte detta på ,något sätt.80 När det gäller det eventuella 
förföljandet av.Prince of Wales och frågan om den fortsatta forceringen 
ut i Atlanten hävd11r ,Shirer att "I)et blev en hård dispyt mellan amiralen 
och kommendör Lindemann ... " om hur man skulle göra.11 Shirer talar 
allmänt om de skador Bismarck fått och som motiverade Li.itjens beslut 
att styra mot Frankrike. Han har hela tiden en tendens att efter" 
rationalisera, · han känner ju slutet på historien och betecknar därför 
detta beslut som det avgörande för Bismarck, dess besättnings och ami
ral Liltjens' öde. Att styra mot de franska atlanthamnarna var ett beslut 
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" ... som skulle föra honom (Li.itjens) i fördärvet".82 På detta sätt får 
fartygschefen Lindemanns åsikt att man skulle återvända till Tyskland
ett drag av förutseende och klarsyn som knappast kan motsvara den 
verkliga situation i vilken beslutet fattades. 

Forester dramatiserar naturligtvis denna del av operationen. Ömsom 
befinner sig läsaren i Whitehall och lyssnar till det brittiska amiralitetets 
antaganden om Bismarck, ömsom förs man av den allvetande berätta
ren till det tyska slagskeppets brygga för att få ta del av Li.itjens och 
Lindemanns bedömningar. Sedan får man också veta vad som tilldrar 
sig på kryssarna och de andra fartygen i Home Fleyt. Framställningen 
bärs upp av detta tvådelade perspektiv som kan skifta inom ett och 
samma textavsnitt. 

Medan Forester nöjer sig med att belysa vad den tyske amiralen och 
hans stab upplever, diskuterar och planerar, försöker han när det gäller 
hans landsmän att bredda perspektivet. Författaren försöker sig på att 
föra in motsatsförhållandet mellan de civila arbetarna och officerarna 
på Prince of Wales. Den gemensamma faran sluter dock åter leden: 
"Nere på trossbottnarna i Prince of Wales sågs en del främmande figu
rer bland alla matroserna, arbetare i civila kläder. En del i overaller, 
andra litet bättre kläder. Föregången av ljudet från en skepparpipa gick 
sekonden sin eldrond i fartyget då han noggrant inspekterade alla för
läggningarna. 

- Har ni gubbar fått det någotsånär bekvämt ordnat frågade han en
grupp arbetare. 

- Nej det har vi inte, sade en av arbetarna surt utan att resa sig upp.
Vi gillar inte att sova i hängmattor, vi gillar inte maten, och vi gillar inte 
att bli tvingade ut på sånt här utan vårt eget medgivande. När vi kom
mer hem kommer fackföreningen . . . 

- Jag antar att ni kommer att få räkna övertid och dessutom risk-
pengar, sa sekonden". 

De övriga arbetarna, som följt med det nybyggda fartyget från varvet, 
framför också klagomål. ( ... ) "I samma ögonblick kom en anfådd 
löpare springade fram till sekonden, gjorde honnör och lämnade en lapp 
som denne läste innan han skickade bort löparen igen. 

- Det är väl lika bra att jag berättar det nu, sade han, det kommer
säkert på högtalaren om en liten stund. Bismarck har siktats. Hon är 
inte så långt för om oss och vi kommer att slåss med henne i morgon 
bitti. 

( ... ) Den som hade yttrat sig först hade nu kommit på fötter och 
hans missnöjda min var som bortblåst. 

- Jaså vi skall slåss? sade han. Den där laddbryggan i andra tornet.
Jag har aldrig varit riktigt nöjd med den, och jag är inte nöjd nu heller. 
Det är bäst att jag ser vad jag kan göra åt den. Kan jag gå dit upp nu, 
sir? 

- Jag är säker på att ni är välkommen dit. Lycka till" ,83 
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Citatet talar sitt tydliga språk. Forester gör ett grundbottnat försök 
att spegla en social problematik som ebbar ut och ersätts av samma 
tillförsikt som den Grenfell skildrar inför slaget i Danmarkssundet.84 

När Forester sedan beskriver själva striden gör han detta utifrån sin 
egen uppfattning om hur ett modernt sjöslag går till. Han är i detta 
avsnitt mindre faktabunden än i de tidigare kapitlen av sin bok. Sålunda 
låter han Prinz Eugen inta formering i Bismarcks kölvatten, fast ord
ningen i själva verket var den omvända, och författaren anger inte på 
något sätt att strid med Home Fleet ju var det som den tyske amiralen 
minst önskade. I stället låter han tyskarna med frenesi ägna sig åt upp
giften att bekämpa motståndaren.85 Forester dramatiserar ytterligare 
genom att föra in yn amerikansk TV-reporter som i efterhand skildrar 
händelserna för tittarna. Han får därigenom möjlighet att breda ut sig 
om tyskarnas olika handlingsalternativ efter striden i Danmarkssundet 
Forester utmålar också kontroversen mellan kommendör Lindemann 
och amiral Li.itjens angående huruvida man nu skulle återvända till 
Tyskland eller forcera vidare ut i Atlanten.86 

Ludovic Kennedy har inget nytt att säga om vare
1 

sig färden genom 
Danmarkssundet eller om f)jälva stridens förlopp. Hans framställning är 
till viss del uppbyggd efter samma mönster som Foresters med tvära 
kast mellan de bägge motståndarnas perspektiv. Författarens skildring 
av mötet mellan de bägge flottstyrkorna förtjänar att återges. Eskad
rarna har just siktat varandra och gör sig klara för strid: "Och så kom de 
två amiralerna, Liitjens och Holland, frustande mot varandra på sina 
stora stridshästar likt gamla tiders riddare, med kanonerna som lansar 
och de pansrade brygg.orna som visir och med vimplarna fladdrande för 
vinden. Och nedanför dem, på de luftiga däcken och i stridshästarnas 
varma magar, fanns sex tusen unga sekundanter, hälften på vardera 
sidan, som inte kände någon som helst personlig illvilja mot varandra, 
som under andra omständigheter kunde ha roat sig, skrattat och sjungit 
tillsammans, kysst varandras systrar, hälsat på hemma hos varandra, 
men som nu, på grund av olika omständigheter, var varandras dödsfien
der och koncentrerade sig som aldrig förr på att döda först, att deras 
riddares lansar skulle störta den andre i tornerspelet. "87 

Kennedys framställning är i allt för hög grad fylld av smådetaljer och 
petitesser för att kunna göras till föremål för någon mera meningsfylld 
analys i detta avsnitt. 

Will Berthold komprimerar de fakta som de andra författarna använ
der flera tiotals sidor för att berätta till ett kort och laddat avsnitt. Det 
olämpliga i att Bismarck inlät sig i strid med slagfartyg, Hoods defekta 
konstruktion, den brittiske amiralens ofördelaktiga anloppsvinkel; allt 
detta får Berthold med samtidigt som han beskriver ,stridens inledning 
och förlopp och noterar hur Bismarcks besättning reagerar på fram
gången mot Hood:88 "När Bismarcks besättning får veta att Hood är 
sänkt, att världens största slagskepp är förintat, drar en jubelstorm 
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ge1;:om d�n �e&rande k.?lossen och Juckrar för ett par timmar upp denstranga d1sc1phnen. Mannen faller 1 varandras armar, skriker sig hesa boxar varann i bröstet. Pfeiffer sliter av sig drabbningsgördeln, slänge;den gång på gång i golvet och gastar: 'Vilket krig, grabbar! Det kan man kalla krig! Vad sa ni nu då? Jag visste från början hur det skulle gå.Ingen chans för engelsmännen mot oss!' 
( ... ) 
Somliga sjunger, andra dansar. Pettinger gör handstanser försökersig på frivolter. Maier står och hamrar med nävarna mot skdttet. Linkf�rsöker fyra gånger efter varann tända en cigarett, men han darrar såpa handen att stickan slocknar. 
( ... ) 

. ".7ilka av dem som här springer om varann och beter sig som dårar,rusiga av segeryra, tänker längre på de män som dog med Hood?"89 

Bismarck styr mot Frankrike 24-,26 maj
Utgången av slaget i Danmarkssundet tvingade engelsmännen att igrunden omforma sina dispositioner. Likaså var de inte helt på det klaramed vad tyskarna hade för planer.90 Grenfell redogör på sitt resonerande vis för detta dilemma. 
På morgonen den 24 maj låg enligt britternas bedömningar tre möjligheter öppna för amiral Liltjens. Enligt Grenfell resonerade britternau�ifrån att Bismarck antingen kunde vända tillbaka till Tyskland genomnagon av de norra passagerna och skördade de propagandistiska frukterna av sin seg_er. Eller också fanns möjligheten att det tyska slagskeppet fortsatte ut 1 Atlanten, bunkrade från något förrådsfartyg och därefter fullföljde sitt uppdrag genom operationer mot de engelska handelsvägarna. Den tredje möjligheten var att Bismarck styrde mot Frankrike.Grenfell påpekar emellertid att det dröjde innan britterna fick klart försig vilka skador Bismarck fått -· först trodde man att hon klarat sigoskadd - varför det sista alternativet länge framstod som det minstsannolika. 91 

Grenfell redogör vidare för sammandragningen av brittiska sjöstridskrafter mot Bismarck. Förutom själva Home Fleet var det den s kstyrka H från Gibraltar samt ett antal större övervattensfartyg, vilkadetacherades från de konvojer som de för tillfället hade hand om.92 Enligt min uppfattning var det, trots den aktµella situationen anmärkningsvärt att amiralitetet på detta sätt lämpad� flera värd;fullak�nvojer i_ner eller mindre oskyddade för att låta eskortfartygen jaga
�1sn:iar�k tställe�: Gre!lfell 0tar inte ställning till detta problem, men detar nmhgt att stalla stg fragan om inte ett sådant fö1Jarande i självaverket .. va! �yck�t va�skligt så som sakerna då stod. Engelsmännenhade for tillfallet mte nagon klar uppfattning om vart Bismarck ämnadesig, även om delar av Home Fleet �nnu höll radar kontakt, och dessutom fanns ju den tunga kryssaren Prinz Eugen som var väl lämpad för
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handelskrigföringen. Hon skulle ju senare under den 24 maj komma att 
detacheras för självständigt handelskrig. Därtill fanns ju faran från 
tyska hjälpkryssare, för att inte tala om undervattensbåtarna vilka vid 
denna tid ännu hade stora framgångar mot konvojerna. Det var alltså 
ett avsevärt riskmoment förknippat med de brittiska detacheringarna. 

Naturligtvis är detta resonemang en efterrationalisering, eftersom 
koncentrerad styrka alltid är att föredra framför splittrad, men det ver
kar osökt som sammandragningen motiverades av att bedömare inom 
amiralitetet i själva verket var ganska säkra på att Bismarck satsade på 
att återvända till Tyskland den norra vägen. I så fall skulle det ju inte 
innebära en så stor risk att lämna de aktuella konvojerna med endast 
jagare och mindre eskortfartyg till skydd. 

Grenfell beskriver sedan den fortsatta skuggningen av Bismarck och 
Prinz Eugen. Han ägnar oproportionerligt stort utrymme åt att beskriva 
hur de brittiska spanarna tillsammans med det skadade Prince of W ales 
upprätthöll och så småningom förlorade kontakten med den tyska eska
dern. Under tiden avvaktade huvuddelen av Home Fleet på en sydväst
lig kurs syftande till att täcka alla eventualiteter. Den engelske amiralen 
Tovey var nämligen enligt Grenfell övertygad om att tyskarna satsade 
antingen på Atlanten eller tillbakafärd till Tyskland.93 Grenfell hävdar i 
detta sammanhang att det förekom ett skarpt meningsutbyte mellan 
Lindemann och Llitjens i denna fråga.94 

Författaren b�rör i korthet den signal som amiralitet sände till spa
ningsstyrkans befälhavare med en förfrågan om vilka dispositioner som 
vidtagits för att ånyo engagera Bismarck. Grenfell gör till skillnad från 
exempelvis Busch och Kennedy ingen affär av detta, men det framgår av 
texten att berörde befälhavare, och även amiral Tovey och chefen på 
Prince of Wales, tog mycket illa upp inför vad de betraktade som en 
antydan om passivitet fr;\n högsta ledningens sida.95 

En annan intressant punkt är Grenfells beskrivning av hur de bä
ringar som amiralitetet på eftermiddagen den 25 maj gav angående 
Bismarcks position kom att plottas fel ombord på Home Fleets slag
skepp. Bakgrunden var att, som beskrivits ovan, på eftermiddagen den 
24 maj förlorade spanarna kontakten med det tyska slagskeppet. Prinz 
Eugen hade då redan gett sig iväg på egen hand. Ungefär ett dygn senare 
uppfångade amiralitetets radiospaning en sändning från Bismarck med 
vars hjälp man kunde plotta fartygets läge. Bäringarna sändes till Home 
Fleets flaggskepp där man utifrån dessa värden skulle kunna fastställa 
Bismarcks position en bra bit ._längre norrut än vad som i verkli�hete? 
var fallet. Istället för att söka Bismarck på routen mot Frankrike dit 
slagskeppet varit på väg sedan föregående kväll, styrde alltså Home 
Fleet en mera nordlig kurs. Grenfell beskriver hur detta misstag resulte
rade i att större delen av de tillgängliga brittiska sjöstridskrafterna kom 
att styra mot Nordsjöområdet under den 25 maj. Det är dock viktigt att, 
vilket Grenfell poängterar, amiralitetet hade räknat ut bäringarna rätt, 
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varfö: de kunde beordra alla enheter som inte tillhörde Home Fleet attstyra 1 den rätta riktningen, alltså åt öster. 96 

Först sent på eftermiddagen upptäcktes misstaget vid uträknandet avBismarcks position ombord på Home Fleets flaggskepp. Grenfell för�larar .. detta �ed att �e sjökor.� som använts inte hade tillräcklig gradermg for en saker angivelse. Forfattaren kommenterar bara amiral Toveys förvåning över att amiralitetet inte tidigare tillkännagivit sin övertygelse om att Bismarck var på väg inte mot Nordsjön och hemlandetutan mot Frankrike samt delgett amiralen indicierna för detta. Sent påeftermiddagen den 25 maj upptog Home Fleet ett, som det verkadehopplöst förföljande även om det nu var i rätt riktning. 97 

Det är förståeligt att Grenfell i detta sammanhang inte drar konsekvenserna av de fakta han återger. Så som han framställer det kan mani�te undvik_a a�t dra slutsatsen att skulden för misstaget till största delenlag hos am1rahtetet.. Flera av de andra författarna har också tagit uppdenna punkt med ohka mer eller mindre sannolika tolkningar som följd.
Fritz Busch tar i sin berättelse om händelserna efter slaget fasta på deanklagelser som från amiralitetets sida riktades mot spaningsstyrkansbefälhavare och mot fartygschefen på Prince of Wales, kommendör J CLeach. Författaren nämner visserligen inget om något radiomeddelande, men han hävdar att Prince of Wales efter slaget i Danmarkssundet fick öknamnet "The coward ship" och att man inom brittiska flottantalade om "jätte� som sprang _sin väg efter tio minuter" ("den Riesen,der nac� zeh� Mmuten davonhef . .. "),98 Enligt Busch kunde ingen förstå varför Prmce of Wales avbrutit träffningen och dragit sig ur striden.De riktiga förhållandena, slagskeppets mekaniska problem och dessskador, uppdagades dock, och kommendör Leach, som fråntagits sittbefäl, återinsattes i tjänst och dekorerades. 

, Busch ber.?r också den felaktiga plottningen av de radiopejlade bärmgarna:. Forf�ttaren påpekar att någon egentlig krysspejling intekunde goras pa grund av de engelska stationernas, vilka fått in Bismarcks i:adie�ing, läge. Han konstaterar också att bäringarna räknades�t fela.�tlgt r.a H�me Fleets fla�gskepp. Buschs framställning skiljer sig
!?te .?a�n�art _fran Grenfells 1 d�tta fall men han ger ingen tekniskursakt till misstaget utan besknver bara det hela som att vederbörande office'. helt e�k�lt räknat fel. 99 Denna förklaring passar utan tvivelBusch som Ju ocksa 1 fallet med kommendör Leach och i berättelsen iövrigt gör försök att dramatisera och romantisera händelseförloppetMan ka� ju fö

'.eställa sig hur navi�ationsofficeren på Toveys flaggskepp11;,åste �anna sig, om det nu verkligen enbart rörde sig om ett räkn�fel!Sak�rt .ar dock Grenfells mera långtgående förklaring här den riktiga. 
.. Sa till �ochen_ !3renneck?, Med sin vanliga noggrannhet går denneforfatt�re 1 detalJ igenom B1smarcks skador efter träffningen med Hoodo�h Prm_ce of Wale�, den tyske amiralens handlingsalternativ - hannamner mget om nagon kontrovers mellan Lindemann och Liltjens i
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denna fråga - och de antaganden som aj�rdes på de_n �.rittiska .�idan. 100 

I detta avsnitt börjar Brenneckes detalJrtkedom bh nastan trottande, 
och han uppehåller sig envist vid alla enskildh_eter i operationen. Så
lunda beskriver författaren med hjälp av de signalmeddelanden som 
utväxlades mellan respektive fartyg och land skuggningen söderut och 
det första, resultatlösa, torpedflygplansfallet mot Bismarck. 101 

Brennecke tar emellertid inte upp det brittiska amiralitetets anklagel
ser mot kommendör Leach. Kanske finner han denna händelse ovid
kommande fast det ju svär mot den petighet ifråga om detaljer som 
författaren i övrigt ådagalägger. Att han känner till signalen, måste 
betraktas som givet. Den återges ju av Grenfell, vars arbete Brennecke 
flitigt använder sig av. 

Brennecke tar dock upp frågan om de felräknade bäringarna. Likso� 
Grenfell har Brennecke inte någon direkt förklaring till detta utan skn
ver endast: "Merkwilrdigerweise meldet die Admiralität nicht gleich den 
Standort des Feindes sondern nur die Peilstrahlen. So will es das Ver
hängnis, dass die Fu�kpeilung auf King Geo.�ge V fal.sch einge�ra�en 
und falsch ausgewertet wird". Brennecke fortsatter angaende �m1raht�
tets agerande: "In der Admiralität in London vermag man sICh mzw1-
schen ilber die Lage auch nicht ganz klar zu werden. Man bemerkt <lort 
offenbar auch den Fehler auf King Georg V nicht und lässt daher zu
nächst alles laufen wie es läuft" . 102 Beträffande misstagets uppdagande 
säger Brennecke e�dast att man efter kontrollräkning fann att ett miss
tag begåtts men att Home Fleets befälhavare ändå inte kunde be
stämma sig' för om han skulle frångå den ga.mla kursen eller inte:. " Ad
miral Tovey lässt d,araufhin die erste Pe1lauswertung n?ch emmal 
nachprtifen und muss dabei den schweren Fehler vom Vorm1ttag erken
nen".103 

I övrigt ägnar Brennecke stor uppmärksamhet å� förhållan�?,t om
bord på Bismarck under forceringen mot Franknke. Med hJalp av 
ögonvittnesskildringar och berättelser från de överl�va�de ur sla�sk�p
pets besättning försöker författaren återge den gr�dvis sJunkande t1llfo.:
sikten hos tyskarna, Inte minst berodde detta enligt Brennecke, som har 
också stöder sig på ögonvittnen, på amiral Liltjens' agera�de. Den _25 
maj höll denne ett tal till besättningen över fartygets mternrad10. 
Li.itjens var enligt författaren inte benägen att framställa situationen 
som bättre än den var ufan försökte förmå sin besättning att acceptera 
faktum: det ,var lång �äg till skyddad hamn, bränslet var på upphäll
ningen och �ngelsmännen sa!}1lade sty_rkor mot vilka. tyskarna hade 
mycket litet att �ätta. Brennecke har JU, som ett av sma syfte� 1::ed 
studien att belysa individens konfrontation med planer och malsatt
ningar vilka är denne i grunden främmande och som d_är1:;�d o;sa�ar
konflikt. En mera beräknande befälhavare hade kanske 1 LutJens stalle 
hellre givit en bild av situationen med tendensen att tolka allt så posi��vt 
som möjligt. Detta för att hålla modet uppe hos folket. Brennecke hav-
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dar, att denna typ av "bedrägeri" inte låg för Liitjens. Han vägrade häratt underställa sig ledarpsykologiska och strategiska mönster.104 William Shirer beskriver också den fortsatta skuggningen och sammandragningen av brittiska enheter mot Bismarck. Han tar också uppd_et första_ flyganfallet mot Bismarck.105 Shirers beroende av Grenfell görsig hela tiden gällande men författaren påpekar i motsats till den brittiske sjöofficeren, om dock bara antydningsvis, det vanskliga i att detachera mer eller mindre alla brittiska stridskrafter bort från de sårbaraAtlantkonvojerna.106 
Någon antydan om anklagelser för passivitet från amiralitetets sidamot chefen för spaningsstyrkan finns inte i Shirers text. Däremot berörh_an de� omtalade "räknefelet". Shirer hävdar, att Liitjens, när han brötsm rad10t��tnad den 25 maj, inte visste om att Home Fleet tappat borthonom. Forfattaren betecknar misstaget med bäringarna som "ett enkelt matematikfel".107 Liksom Grenfell konstaterar han bara fakta mendo_�k me? en ant�dan till kritik av den högsta ledningen: "Av någonoförklarlig anlednmg uraktlät Amiralitetet att lämna 'Bismarcks' position som den angivits från radio bärningarna". Om den ansvarige ombord på Home Fleets flaggskepp skriver författaren: "Men i navigati�nshytt�n på "Ki�g_ George V' var ?et �ätt att ange fiendens positionfran de lamnade banngarna. En navigat10nsofficer tog itu med detta.Kanske hade han bråttom. Det har sagts att hans sjökort inte var tillräckligt �etaljerade. Vilken anledningen än var, så gjorde han en felaktigi:i:atem�ti�_k uträkning" .108 Detta är vad Shirer har att säga om saken. �ve_n har �r h�n )Jero_en��- av Grenfell, vars tekniska förklaring återfinnsi Shtrers hanvisnmg till SJokortens utförande. 
F�rester i si� tu� tar inte tillfället i akt att dikta över fakta vare sigbetraffande amiralttetets agerande eller räknemisstaget. Istället återgerhan den påstådda kontroversen mellan Liltjens och Lindemann om målet f�r �.ismarcks fortsatta färd. Författaren har i detta avsnitt inget nytta�t tillföra utan plottrar snarare bort sin framställning genom att försaka bevaka flera skilda plan i berättelsen samtidigt. 
Ke�nedy gör däremot en längre utredning om både amiralitetes provokativa signalmeddelande och om den felaktiga plotten. Han menar attden h�v�?a�svarige .. för a�_klagelserna mot spaningsstyrkan för bristande mitiativ var forste SJcilorden Dudley Pound av vilken Kennedytecknar ett mycket ofördelaktigt porträtt.109 Kennedy hävdar att detfa��s fog för att chefen för spaningsstyrkan skulle känna sig tr'äffad avknttk eftersom Pound, när operationen var avslutad, krävde att denneoch även .. befälhavaren på Pr!nce of Wales, skulle ställas inför krigsrätt.�hefen for H_ome Fleet, amiral Tovey, skulle dock enligt Kennedy hamtervenerat till de berörda officerarnas förmån, och anklagelserna ladesned.110 
Beträff�nde de '.ela�tigt plottade bäringarna förklarar Kennedy attorsaken till att amirahtetet bara sände bäringar och inte den uträknade
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positionen var amiral Toveys egen ide. Före operationen hade Tovey, 
under hänvisning till att han hade tillgång till två s k  R/P-jagare som 
skulle kunna ge krysspejlingar att lägga mot amiralitetets bäringar, be
gärt att bara få RP-bäringar, inte färdiga positioner, radierade. Ken
nedy påpekar, att amiralitetet inte visste att Tovey av olika skäl inte 
hade dessa R/P-jagare med sig, och när Borne Fleet på grund av den 
felaktiga plottningen styrde mot norr, trodde man i London att denna 
kurs motiverades av att Tovey fått kompletterande kryssbäringar av 
jagarna.111 Kennedy gör alltså här det mest helhjärtade försöket att 

' förklara varför misstaget ej berodde på någon av de agerande, men det 
är onekligen underligt, att man inte från Borne Fleets sida meddelade 
att R/P-jagarna, som bägge hade fått tekniska fel, inte var till sjöss med 
den övriga eskadern. Förmodligen finns svaret på detta i den förståeliga 
ovilja Tovey kände mot att bryta radiotystnad under operationens in
ledningsskede, men det fanns rimligen andra sätt att meddela amiralite
tet om de aktuella styrkeförhållandena. 

Berthold slutligen berör bara ytligt misstaget med bäringarna, men 
ägnar desto mera uppmärksamhet åt stämningen ombord på Bismarck 
efter amiral Li.itjens radiotal.112 Liksom Brennecke tar Berthold fasta på 
den plötsligt (örändrade stämningen ombord på slagskeppet. På samma 
sätt som i Fciresters bok, fast mycket elegantare och trovärdigare, för
flyttar sig Berthold bland medlemmarna av det tyska slagskeppets be
sättning. "Efter amiralens tal går Bismarcks besättning till sina plikter 
med hängande huvud. Alla utrymmen ombord har plötsligt blivit för 
trånga, temperaturen för hög, luften för kvav. Återigen lyssnar man 
spänt på alla ljud".113 författaren går även den enskilde mannen inpå 
livet och studerar hans'reaktioner. Om den sjuttonårige eldarmatrosen 
Ebinger skriver han: "Men intill dess döden kommer ska Ebinger utstå 
den grymmaste ångest, i varje ögonblick, för varje andetag. Apatisk ska 
han sitta i ett hörn, stirra på sina skälvande hjälplösa händer och 
grubbla över hur han ska kunna komma bort från detta fördömda 
skepp. Mitt under drabbningen ska kommendörkapten Junack räcka 
honom en putstrasa och förmå honom att putsa ledstängerna i maskin
rummet bara för att han inte ska smitta de andra med sin dödsångest" .114 

På detta sätt trissar Berthold oupphörligen upp spänningen inför vad 
som komma skall. 

Roderskadan oc.,� sänkningen:26-27 maj 
I och med att.Bismarck återfapns genom flygspaning på eftermidda

gen den 26 maj kunde hennes verkliga position och kursen mot Frank
rike slås fast en gång för alla. Dessa avslöjanden satte igång en händel
sekedja, som kulminerade i själva slutuppgörelsen och sänkningen. Ope
rationens förlopp accelererar nu och det är också detta avsnitt som är 
tacksammast för författarna ,att beskriva. Det är samtidigt det minst 
kontroversiella vad gäller uppfattningen av händelseförloppet. 
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Grenfell ägnar ett helt kapitel åt incidenten då de engelska torpedflyg
planen från Gibraltarstyrkans hangarfartyg av misstag anföll en tung 
engelsk kryssare, vilken detacherats som spanare.115 Även spanaren
hörde till H-styrkan, men det dröjde tills efter det att man skickat i väg 
vågen av torpedflygplan innan man ombord på hangarfartyget fick klart 
för sig att risken till ett misstag förelåg. Av ren tur träffades inte den 
brittiska kryssaren men ännu viktigare var att man upptäckte att torpe
derna, som var utrustade med magnetiska tändpistoler och inte med de 
vanliga anslagständarna, i flera fall detonerade redan vid anslaget mot 
vattnet. Uppenbarligen var alltså den mera beprövade anslagsmekanis
men att föredra, något som ju inte hade uppdagats i tid om inte missta
get att anfalla den egna spanaren hade begåtts. 

Situationen komplicerades ytterligare av att Home Fleet, som ivrigt 
väntade på resultatet av torpedplanens anfall, först trodde att flygpla
nen verkligen funnit Bismarck och anfallit henne men utan framgång. 
Detta gjorde att man tvingades ta problemet med fartygens bränslesi
tuation under övervägande. Operationen var ju långt utdragen i tiden 
och inte minst genom den av räknefelet föranledda forceringen mot norr 
och sedan tillbaka mot öster, hade bränslesituationen hos Home Fleets 
större enheter blivit t;tt akut problem. Enligt beräkningarna kunde.man, 
hävdar Grenfell, inte fortsätta jakten längre än till och med morgonen 
den 27 maj. I annat fall skulle Home Fleets slagfartyg inte ha tillräckligt 
med bränsle för en säker· hemfärd, det vill säga med tillräcklig fart för 
att undvika ubåtsfaran. H-styrkan beslöt emellertid att göra ett andra 
försök, och det var genom detta anfall som Bismarck fick den roder
skada vilken slutgiltigt avgjorde operationens utgång. På grund av 
denna blev ju Bismarck nästan helt manöveroduglig. Detta i sin tur 
ledde till att de förföljande brittiska enheterna kunde hinna upp och 
sänka det tyska slagskeppet innan det kom inom det tyska flygets räck
vidd. Grenfell redogör för detta och för själva sänkningen i en kronolo
gisk och deskriptiv framställning. Hans framställning på dessa punkter 
är dock mindre intressant såtillvida som han uteslutande anlägger det 
brittiska perspektivet på händelserna. Detta är förståeligt och avhängigt 
av närheten till det beskrivna och författarens uttalade intention med 
boken. 

Intressant är emellertid Grenfells kritik av de jagaranfall, som natten 
mellan den 26 och 27 maj utfördes mot Bismarck. Grenfell kritiserar här 
ganska kraftigt att jagarna, vars främsta uppgift enligt honom var att 
hålla kontakten med det skadade tyska slagskeppet under dygnets 
mörka del, äventyrade sin vakthållning genom resultatlösa och uppen
barligen ganska farliga torpedanfall.116 Befälhavaren för jagarstyrkan,
som tydligen också var initiativtagare till dess offensiva uppträdande, 
hörde till de mera kända personligheterna inom brittiska flottan, varför 
det är anmärkningsvärt att Grenfell vågar sig på att leverera• en så 
offentlig kritik som denna. Hans bok om Bismarck-aktiönen lästes sä-

122 

kerligen av just i första hand flottans folk när den kom ut. Grenfell 
tillägger dock att jagareskaderns chef hade amiralitetets stöd för sitt 
handlande.117 Det framgår dock inte att han uppmanats att uppträda så
offensivt som han kom att göra. Vilken uppfattning Grenfell hade an
lagt om jagaranfallen hade varit framgångsrika, kan man bara spekulera 
över, men synsättet hade antagligen varit annorlunda. 

Grenfells framställning av sänkningen är inte meningsfull att ta upp i 
detta sammanhang, den beskrivs utförligare och mera diskuterande i 
andra här studerade arbeten. Väl så intressant är dock Grenfells efter
skrift där han diskuterar vissa enskildheter i operationen. Han tar där
vid upp den viktiga nedsl�e�de psykologis�a. effekten so� de stora }Yska
övervattensfartygens härJmngar bland bntt1ska konvoJer hade pa den 
engelska moralen. Undervattensbåt.arna, pån:iinner ��enfell, �nställde
mycket större skador, men detta paverkade mte opm1onen.l?a samma
sätt. Grenfell vill därmed påvisa de stora slagfartygens pohttska bety
delse som kvarstod även sedan de i sjöstrategiskt hänseende blivit obso
leta.113 

Grenfell har därmed satt in Bismarckaktionen i sitt politiska och 
historiska sammanhang. 

Fritz Buschs framställning är i motsats till Grenfells även i sin fram
ställning av operationens slutfas fjärran från mera analytiska betraktel
sesätt. Som i tidigare avsnitt stöder sig Busch-nästan helt och hållet på 
Grenfells bok, I själva verket har Busch i avsnittet om operationens 
slutfas; roderskadan och själva sänkningen, mer eller mindre plagierat 
Grenfells framställning .119 

Jochen Brennecke vinnlägger sig genomgående om att få in så mycket 
fakta som möjligt i sin framställning. Så också i sin, beskrivnin� av
Bismarcks slutliga öde, vilket han ägnar drygt 100 sidor. DetalJei:at 
beskriver Brennecke hur man förbereder torpedflyganfallet mot Bls
marck, förväxlingen och den avgörande torpedträffen i det tyska sl�g
skeppets roderanläggning.120 Författaren kompletterar sin, framställning
med långa utvikningar, ögonvittnesberättelser och återgivanden av de 
många utväxlade signalmeddelandena på båda sidor. Brennecke anser 
att torpedträffen i Bismarcks roderanläggning var en lyckträff och tar 
ögonvittnen till hjälp för att ingående skildra denna händelse. De ?ver
levande tyskarna berättar målande hur den tekniska personalen gJorde 
flerfaldiga resultatlösa försö.k att reparera roderanläggningen och lossa 
de genom torp�dträffen fastlåsta rodren. Frivilliga erbjöd sig t�ll ?ch 
med att utombords ifrån spräng_a loss rodren. Det fanns emellertid mte 
någon möjlighet att' laga den skadade styranläggningefl. 121 Beträffande 
de nattliga jagaranfallen mot Bismarck sedan slagskeppet gjorts man
överodugligt stöder sig Brennecke på samma typ av material, men också 
på befälhavarens för jagarstyrkan egen relation av förloppet. 122 Frågan 
om det riktiga i att anfalla Bismarck tas inte upp av Brennecke. 

Även när det gäller slutakten baserar Brennecke sin framställning på 
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ögonvittnesskildringar. Beträffande själva slutstriden är det intressan
taste att Brennecke, med stöd av de överlevandes berättelser hävdar att 
Bismarck sänktes av den egna besättningen och inte, som från flera håll 
a�getts, .�v torpeder_, sedan sla�skeppet genom den brittiska beskjut
nmgen förvandlats till vrak. Enligt Brennecke sänktes Bismarck genom 
att man apterade sprängladdningar vid turbinernas kylvattenintag. Han 
tar också upp de framställningar som hävdar att Bismarck sänktes av 
eng�lska torpeder.123 Brenneckes detaljrika skildring förlorar sig emel
lertid allt för mycket i de många ögonvittnesskildringarna. Det är svårt 
a�t utifrån hans fram�tälln_ing få en klar bild av händelserna ombord på 
B1smarck under de sista timmarna. Intressantare är författarens skild
ring av reaktionen på Bismarcks sänkning i Tyskland. Han tar dock 
��ra upp Hi��ers :eaktion. Denne beklagade den uppe�bara prestige
forlust som sanknmgen kom att medföra för Tyskland och det faktum 
att det tyska flyget inte kunde komma åt Home Fleets enheter då dessa 
befann sig bortom Luftwaffes räckvidd. 124 
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. William Shi_r�Es f��mställning av händelserna den 26 och 27 maj ter 
s1g urvattnad 1 Jamforelse med Brenneckes batteri av fakta. Liksom de 
ti�igare i detta avsnitt behandlade framställningarna tar Shirer upp 
n:;1sstaget med torped�nfallet på den brittiska spanaren och det därav 
föranledda bytet av torpedernas tändningsmekanismer. 125 Han beskriver 
sedan det andra, framgångsrika, torpedanfallet och de nattliga jagaran
fallen, I detta safI1:n:ianha�g intar Shirer samma kritiska ståndpunkt som 
Grenfell. Han knt1serar Jagarstyrkans befälhavare, kommendör Vian 
för att denne inte nöjde sig med att skugga Bisroarck och hålla Horn� 
J:leet �nderrättad om det tyska slagskeppets position: "Man kan inte 
lata bh att dra slutsatsen att kommendör Vian ville sänka henne (Bis
marc�) själv. När allt kom omkring hade ju slagskeppen och kryssarna 
haft sm chans - och misslyckats hittills. Vian satte alltså in sina små 
jagare, "126 Shirer tillägger, att Vian "i vissa marina kretsar" fått kritik 
för s!_tt handlande.121 Med detta syftar han antagligen också på Grenfell.
1?e!�affande sl��striden och sän�ningen har Shirer inte något nytt att 
tillagga. Han havdar, utan att diskutera frågan, att vraket av Bismarck 
sl�tligen sänkt�s av engelska torpeder, en utan tvekan mycket "brittisk" 
standpunkt. Tilläggas oro Shirers bok bör slutligen att det i den svenska 
översättningen finns ett fotografi, vilket enligt bildtexten visar Bisroarck 
som vrak. I själva verket rör det sig om en bild av det tyska fickslagskep
pet Graf Spee i samma situation. 
. Forester tar i si;1 roman tacksamt tillfället i akt att ytterligare drama

trs_7ra detta �vsm�ts. spännande förlopp. Han följer ungefär samma 
�on�ter som 1 de ttd1�are behandlade avsnitten med snabba skiftningar 
1 berattelsen mellan B1smarck, de engelska flottstyrkorna och amiralite
tet i London. �orester gör ing.en �ffär av kommendör Vians agerande i 
s�_mband med Jagar_nas vaktha)�nmg under natten till den 27 maj. Han 
havdar dock att B1smarck skot med radar mot jagarna, något som 
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Busch förnekar under hänvisning till att den tyska radarn satts ur funk
tion tidigare under operationen.128 Busch vill i stället hävda, att det var 
tyskarnas, i motsats till britternas, goda träning och färdighet i natt
skjutning som visade sig vid avvisandet av jagaranfallen. Liksom Gren
fell och Shirer vill se Bismarck sänkt av engelska torpeder och inte 
genom självsänkning, vill Busch här ta chansen att slå ett slag för tyskt 
sjömanskap och tyska marina traditioner: i sin längsta utsträckning ett 
utslag av den gamla tysk-brittiska flottrivalitetefl från 1900-talets bör-

, jan. 
Brenneckes framställning kan i sin helhet karaktäriseras som den 

mest fullödiga av de här undersökta studierna. Detta faktum har Ludo
vic Kennedy insett till fullo och i allt för hög grad tagit fasta på. Hans 
skildring av operationens slutfas, speciellt sänkningen är till sin största 
del baserad på Brenneckes ögonvittnesskildringar. Kennedys allmänna 
tendens att plocka ut bitar ur andras framställningar och i refererande 
form arbeta in dem i den egna texten ger hans bok en något amatörmäs
sig karaktär. 129 Kennedy beskriver utan några nyfl, fakta i målet torped
anfallet och roderskadan. Beträffande jagarnas dispositioner har han 
heller inte någon kritik att komma med, men väl en detaljerad redogö
relse för anfallen. 130 Med hjälp av skildringar från flera av de agerande 
och med stöd av Brennecke.beskriver Kennedy stridens slutfas. Han tar 
inte ställning i frågan oro hur Bismarck slutligen sänktes, utan redogör 
bara för den brittiska versionen om torpedering och de överlevande 
tyskarnas skildringar av självsänkningen medelst sprängladdningar.131 

Tydligen var åtgärder vidtagna för detta ändamål redan vid fartygets 
konstruerande. Slutligen berör Kennedy i korthet den negativa folkpsy
kologiska effekten soin sänkningen kom att innebära för tyskarna. På 
landfronten i Grekland avancerade tyskarna fortfarande och resten av 
1941 skulle gå i framgångens tecken genom anfallet mot Sovjet och 
blixtoffensiven mot Moskva, men Bismarcks sänkning gav en antydan 
oro vad som komma skulle: Tysklands prestigeförlust i världens ögon 
blev inte obetydlig. 132 

Bertholds roman, slutligen, innebär inte något tillägg till sakdiskus
sionen. Han beskriver dock Bismarcks sänkning som utförd av tyskarna 
själva. Berthold låter sin kritik av kriget få fritt utlopp vid skildringen av 
Bisroarckaktionens slutfas. Liksom tidigare ställer Berthold individen i 
kuslig relation till det stora slagskeppets hopplösa b�lägenhet efter ro
derskadan. Hans skildring'löses upp i en slutbetraktelse om kriget och 
sätter detta sföra perspektiv i förhållande till enskildheterna i romanfi
gurernas, besättningsmedlemmarnas, liv. 

Sammanfattning 

I föreliggande artikel har ett antal böcker om jakten på och sänk
ningen av det tyska slagskeppet Bismarck studerats. De aktuella arbe
tena har delats upp på så sätt att fyra arbeten, två engelska och två 
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tyska, har behandlats som historiska framställningar med mer eller 
mindre utpräglad vetenskaplig status. Av de tre återstående böckerna är 
två direkta romaner och en av typen "litterär" deskriptiv framställning. 
Den senare är av engelskt ursprung, medan romanerna är skrivna av en 
engelsman och en tysk. 

Jag har ovan försökt sammanföra dessa framställningarnas uppfatt
ning av Bismarckoperationen, dess strategiska bakgrund och syfte, dess 
genomförande på enskilda punkter och dess slutliga resultat. Det har 
visat sig att uppfattningen av aktionen i stort sett är enhetlig hos samt
liga här behandlade författare. Detta har flera orsaker. Främst beror 
detta på att flera av framställningarna är starkt beroende, för att inte 
säga skrivna på grundval av varandra. De två huvudförmedlarna av 
fakta är Rusel! Grenfell och Jochen Brennecke. Grenfell har fått utgöra 
grundval till Fritz Buschs arbete, medan Brennecke har betytt mycket 
för Ludovic Kennedys s k  "opartiska" framställning. William Shirers 
bok stöder sig i sin tur i första hand på Grenfell. Det skulle i en artikel 
av detta format föra för långt att i detalj utreda· b�roendet de. olika 
framställningarna emellan. 

Anmärkningsvärt är den skenbara avsaknaden av tendens i tysk eller 
brittisk riktning i de studerade böckerna, Fritz Buschs "opolitiska" sätt 
att beskriva händelseförloppet måste kunna hänföras till en strävan att 
skjuta nazismen i bakgrunden och låta den överskuggas av de tyska 
soldaternas, sjömännens och flygarnas insatser under andra världskri
get. Detta är en förklarlig skyddsmekanism som man också fin.ner hos 
Jochen Brennecke, och därmed även i Kennedys bok. I Brenneckes fall 
tar sig denna tendens uttryck i att författaren på flera plan försöker 
anknyta till det kejserliga Tysklands marina traditioner. Den tyska 
Z-planen blir .enligt Brennecke en fortsättning på Wilhelm II:s högsjö
flottstanke.

Perspektiv bakåt fattas alltså inte, men vad man genomgående efterly
ser är fakta om reaktionen på djupet i Tyskland vid sänkningen av 
världens största slagskepp och den nästan hundraprocentiga förlusten 
av dess besättning. Rimligen borde ju, taget i underkant, två tusen tyska 
hem ha drabbats av en förlust den 27 maj 1941. Tyskland hade i detta 
skede i kriget fortfarande framgången på sin sida. Även om män blev 
borta i kriget även vid denna tidpunkt, måste ett så stort samtidigt 
manfall ha väckt uppseende och förstämning, en effekt som säkerligen 
inte hade ':uppnåtts vid tiden för Stalingrad och det utdragna ryska 
fälttåget. 

Dessa känslor försöker författaren till den mest fullgångna av de 
skönlitterära arbetena om Bismarck, Will Berthold, förmedla. I fiktio
nen föregrips hela tiden den kommande katastrofen på olika sätt. Men 
Berthold stannar vid detta. Han gör inget försök att sätta in Bismarcks 
undergång i ett större strategiskt eller historiskt, men väl i ett mänskligt, 
perspektiv. 
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Summary 

In this study seven books are presented, two ?ov�ls and fi�e historical 
studies which deal with the German battleshtp B1smarck, 1 ts breakout 
into th� Atlantic in May 1941, the Battle of the Denmark Strait where 
the Bismarck sunk the Hood, the pride of the Royal Navy, and severely 
damaged a�other British ba,.ttleship. Due to damages received in this 
battle the Bismarck thereafter steared for German-controlled France for 
repairs at a dockyard. Attacked on the way with torped�es by carrie�
aircraft the Gi:muan battleship was slowed clown and cnppled and fl-
nally sunk by superior forces of the British Home Fleet. . · . This naval operation has attracted many authors. They have m d1.ffe
rent ways and with different aims been doing more or less detatled 
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research on the subject. Two historical novels have also been written 
about the operation. The writers agree on the important fäets that the 
sinking of the Bismarck meant the first major set-back for Nazi-Ger
many in the second world war. It was a moral and propagandistic 
victory for the allies, it put an end to the capital-chip concept in modern 
naval warfare and, above all, it was a strategic failure for Germay's 
merchant warfare against Great Britain. 
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Genesis of Involvement: The Vietnam Model* 

By John E Jessup 

Writing almost five hundred years before the Birth of Christ, the great 
Chinese military scholar Sun Tsu stated: "War is a matter of vital im
portance to the State; the province of life or death; the road to survival 
or ruin. lt is mandatory that it be thoroughly studied." 1) Had Sun Tsu
been a soothsayer or mystic, instead of a military thinker dealing with 
contemporary problems, one might assume that he was speaking of the 
American sojourn into Southeast Asia. Certainly no episode in the 
foreign policy of the United States has caused more trauma than Viet
nam, and few eveQts in America's history have created·more damage to 
the very fabric of the nation than has this one. The tears caused by the 
Civil W ar were repaired and, in the process, the nation became that 
much stronger. No such hope can be raised for Vietnam; the only prac
tical good that may come from it is that we may learn more from failure 
than from success and be that much better prepared in the future. 

This paper will outline how the United States became involved in 
Indochina and will describe the mechanisms by which it happened. In 
this sense, Sun Tsu's admonition becomes the thesis and Vietnam the 
model. This is a narrative about civilians and soldiers at very high levels 
of government in the United States who so misread and misunderstood 
what was going on in Southeast Asia that their responses ta the develo
ping situation at given times proved totally inaccurate and led the Uni
ted States inta an adventure the full impact af which may not be measu
rable for generations fo come. 

The fäets presented in this paper come primarily from official records 
in the public domain and from interviews of key participants. There are 
also a few excerpts from already published works hut all of these are 
confirmed from other sources as well. 

I would also add that nothing in this paper is by way of denigration of 
the many French, American, Allied and Vietnamese personnel who 
fought and died in Indochina. Rather, it is an attempt ta put forth one 
rationale for what happened in hopes of finding the eventual truth. 

America's involvement in Vietnam began with a brief encounter in 
1873, when the Emperor ;fu Duc sent an emissary named Bui Vien to 
President Grant seeking aid in preventing France from extending its 
control over his entire country. Vien left the United States with assuran
ces from the Presid�nt only to discover, upon reaching Yokohama, that 
new political conditions in America would make any assistance impos
sible. In an exchange of farewell letters with the American Consul in 

* This paper was presented at a symposium entitled "Vietnam: An Interim Assessment\
sponsored by the British Commlssion on Military History at the Royal Military Aca
demy, Sandhurst, July 19-24, 1979. The views expressed here are those ofthe author.
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Y okohama, Vien wrote a short poem which included the following
phrases: 

Turning my head towards the cfouds oj Vietnam, 
I feel extremely anxious about my country. 

* * *
Enjoying myself with you, 
I regret all the more that we must part, 
Spiritual companion. 
In what year wi!l we be together in the same sampan?2) 

America more or less fell head first into the sampan of Indochina 
<luring _ the p�riod immediately following World Vyar Il when France 
found 1tself m a full-scale war with the Viet Mihn forces of Ho Chi 
Mihn's "Democratic Republic of Vietnam". At that time, President 
Truman and, consequently, American foreign policy were definitely on 
Ho's side. France deserved what it got, Truman had observed because 
of its unwieldy colonial policy and, of course, the President's' position 
echoed that of his predecessor, Franklin Delano Roosevelt, who had 
openly opposed French aims in Indochina, and had argued against its 
return to France when peace was restored. By 1947 Truman was so 
adamant in his position that France should get out of indochina that he 
absol1:1tely refused all French requests for aid going so far as to order 
Amencan propellers removed from British planes being sold to the
French.') 

By 1948, the policy of containment became the pervasive strategy in 
America's view of foreign affairs. 4) The differences between East and 
V:1 est were further enlarged through the crises which beset Europe; Ber
lm, Greece and Czeckoslovakia; each in its own' way helped rivet the 
"Iron Curtain" into place. The chasm between East and West had be
come an abyss and thereafter a profound change took place in Ameri
ca's concept of its role in the world. The President and the leadership 
now assumed that the struggle was between the free world with Ame
ric� as the v�nguard, '.'i_n the fight against ruthless totalit�rianism" . 5) 
Th1s reversal m the pos1t1on of the U nited States in foreign affairs led to 
changes in policy regarding Indochina that were not based on any fun
damental shift in the course of events in that region but were rather the result of changing American perceptions of the world iri gene'ral. ' 

The thre�t to Europ.e was indeed real and American aid helped pre
vent a poss1ble escalat!on toward war with its participation in NATOand through the Truman Doctrine. What seems to have happened is 
�hat the Ame�ican perception of the European problem was translated mto. a generah.zed perception ?f the problems of the whole world. Thus, havmg r�cogmzed the danger m Europe, the American leadership began to redefme all threats, anywhere in the world, as a part of one large 
struggle. 6) The global nature of this new thinking allowed the United 
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States to apply the same rules to Asia that applied to Europe. What had 
been decried as French imperialism in Indochina was now praised as 
defense of the West and nationalist rebels anywhere, of whatever per
suasion or cause, were steadily amalgamated into the overall communist 
threat. Even Bao Dai, the ignominious ruler of Vietnam, was held up by 
one senior United States official as offering the kind of leadership neces
sary to develop his country's national life.7) The President, for his part, 
was now almost eager to keep the French in Indochina. 

Witl:i the political and psychological scene thus set, the road to even
tual American military involvement in Southeast Asia now lay open. 
United States forces had, of course, already found their way into Indo
china as a part of the overall Office of Strategic Services' operations 
carried out in that area <luring World War Il. Real U.S. military com
mitment did not begin, however, until 1950, when America and Great 
Britain gave de jure recognition to the Government of Vietnam. 8) Wit
hin six months the United States had both an economic and a military 
mission in the country furnishing aid, including military aircraft, to the 
French, and, by the end of that year, a 128-man Military Assistance and 
Advisory Group had been established. 0) 

By 1952, U.S. aid had grown to over 300 million dollars annually and 
Indochina was now·a definite factor in, and an integral part of, the Cold 
War battlefield. In his last year in the White House, President Truman 
had become convinced that, rather than being the scene of an anti-colo
nial revolt, Indochina had become a part of the East-West global 
struggle. 

Dwight D Eisenhower's assumption of the Office of the President did 
little to change this policy. Both the new president and his Secretary of 
State, John Foster Dulles, became quickly convinced that Communist 
China was about to openly intervene in Vietnam on the side of Ho Chi 
Minh. To forestall this possibility, United States aid was increased to 
the one billion dollar level in 1954. America was now all but underwri
ting the war and the continued French presence in Southeast Asia, and 
even still greater contributions were being demanded. 10) 

The principal demand came in the form of a request for U.S. ground 
troops. Washington was informed by the French Commander in Indo
china, General Paul Ely, on March 20, 1954, at the height of the Dien 
Bien Phu seige, that, withb.ut American help, Indochina was lost. 11) In 
tum, then, Jol.m Foster Dulles reported publically that Chinese Com
munist troop units were, in fäet, in Vietnam and participating in the 
seige of the Frencli fortress. 12)

° 

On being asked for opinions, Admiral 
Arthur W Radford, the Chairman of the Joint Chiefs of Staff immedia
tely recommended to the President that a positive response be given to 
the request. In this position, Radford was backed by the Vice President 
of the United States, Richard Nixon. Nixon wrote on April 16 that, 
unless another means could be found to save Vietnam from the commu-
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nists, the United States had to be prepared to commit combat troops, 13) 
Apprehensions were raised to such a leve! in Washington, that U.S. 
combat troops were alerted for possible deployment to Indochina. Bi
senhower, using hard intelligence and even barder political savvy rejec
ted th� use of troops at that moment but he would later write in hiey 
memoires that he was convinced that the French bastion fell because of 
Chinese intervention. 14) We know now, of course, that there was no 
basis in fäet of Chinese troop units in Vietnam. The truth is that Ho Chi 
Mihn was extremely distrustful of the Chinese and, while he was not 
above taking their material aid, he was not about to accept their troops. 
Only President Bisenhower's appreciation of the potential military and 
political ramifications involved prevented U.S. intervention at that time. 

The loss of Dien Bien Phu, for all intents and purposes, marked the 
end of French colonial rule in Indochina. In July 1954, a cease-fire 
agreement was reached at Geneva that was followed by a conference in 
that same city to determine the fäte of Southeast Asia. As the meeting 
was marked by more dissension and political maneuvering than pro
gress, the resulting compromise accords were really unsatisfäctory to all 
concerned. Neither the newly established government of South Vietnam 
nor the United States signed the Accords, even though the U.S. stated 
its support in principle for their contents. The Arrierican position was 
that it would not use force to disturb the truce, but would look with 
grave cancern on anyone who did. On the same day the accords were 
signed, the United States increased the strength of its Military Assi
stance and Advisory Group to 342 and put a Lieutenant General itt 
command. 15) 

United States policy was again at the height of ambivalence. This was 
an election year in America and that was not the time to talk of war or 
intervention. Y et, America was now committed to support the Govern
ment of Vietnam even though it had not signed the Geneva Accords., 
This meant continuing aid to the French, who still maintained a consi
derable military presence in Vietnam under the terms of the Accords 
even tho1;1gh the United States was now most desirous of having Franc; 
f�ee of Vietnam so as to concentrate on its NATO commitments. And, 
fmally, as the last predisposing fäctor, Bisenhower seemed perfectly 
content to wear the mantle of peacemaker in Asia as the man who ended 
the Korean W ar while, at the same time, leading the nation clown a very 
dangerous road in Vietnam. 

Six weeks after the signing of the Geneva Accords, the South Bast 
Asia Treaty Organization was formed to thwart further communist ag
gression in Asia, expecially in the vacumn being formed by France's 
dissolution of its Union with Vietnam, Laos and Cambodia. Thereafter 
as the communists formalized their takeover of the government in 
North Vietnam, Bisenhower offered direct aid to the government of 
Ngo Dihn Diem in the south, 16) 
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On New Year's Day, 1955, Premier Diem �cc_epted th� President's 
offer of direct aid pledging in return reforms w1thm t�e Sa1gon govern
ment. At this same time, Diem requested that t�e Umted _States under
take the training of the Vietnamese Army to f1ll t�e v01d l�ft by the 
depfirting French. Before the en� o� the y�ar, tm1mcan adv1sors were 
with some Vietnamese combat umts m the f1eld. ) 

It was also in 1955 that the Republic of Vietnam was proclaime� an,dNgo 'ninh Diem named its first President. That same year �aw D1em .sgovernment reject the provision of the Geneva Accords callmg for uni
versal elections throughout Vietnam. 18) 

The next four years saw a number ?f a?diti?nal steps taken which �ed 
toward American military intervention m, �1etna1;11, Bach year durmg 
this period witnessed increasing enemy act1V1ty wh1ch m�ve� closer and 
closer to Saigon. There were any number of reorgamzat10ns of the 
Vietnamese Armed Forces, none of which were entirely successf

1;1
l and, 

in July 1957, a number ofUnited States Special Forces teams arnved to 
establish a Commando School. One year later, on !uly 8, 1_959 two 1!,S. 
military advisors were killed near Bien Hoa becommg the flrst Amencan 
casualties of the war. 19) 

Nineteen sixty was an election year in the United States and it was 
Dwight Bisenhower's last year in office. It also �arked �he end of an 
administration which had'continued to support an mcreasmgly unp�pu
lar Diem regi111e in Vietnam that constantly demanded more A�encan 
advisors and more American money to try to bolster the steadlly dete
riorating situation there. Seemingly ignoring the lessons taught by the 
French defeat in ln.dochina, the President and John Foster Dulles had 
determined to assume "the White Man's Burden" to use a popular tur?, 
of the century phrase. Communism had to be stopped, �fterall, even 1f 
the source of the movement was a country, Nor�h V1etna_m, ":hose 
potential threat to the U nited States was alm ost n�l. On_e m1ght Ju_dge 
that the fear of communism, rather than fäet, ruled m policy determina-
tion at this time. . . If fear did motivate Bisenhower, then it must be sa1? tha� a desire to 
show toughness is what drove John F. :1(-ennedy. Durmg h1s t�ousand 
days in the White House Kennedy cons1derably deepened U.S. mvolve
ment in Vietnam althovgh he, personally, was highly skepti_ca,� abo1:t the
chances for a decisive Ai;nerican victory. "In the las� analys1s,. �;

0

es1dent 
Kennedy s!;!,id, "it is their war; it is they who must wm or lose 1t. )_ 

In spite of his own personal _convictions, Kenne�y found h1mself 
under constant pressure to comm1t combat troops. Th1s, he _manage? to 
avoid doing to the end: yet during his short tenu!e, _before h1s as�ass1?-a
tion, the United States entered a new phase of 1ts 1?,Volvement m Viet
nam moving from a limited commitment that �tl�l co:ild have been 
terminated to a direct involvement with all that 1t 1mphed: �o a �ar�e 
extent, this change in status came about because of the Admm1strat10n s 
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failu�e to appreciate the political nature of the struggle. Rather, the 
confhct was viewed as primarily military with the solution in more and 
better guns. Again, the President was apparently convinced otherwise 
but allowed himself to be swayed by statistics to the contrary. 

Kennedy's first response to the problem emphasized the counterinsur
gent nature of the war and the need for specially trained soldiers to fight 
in that environment. His second action was to seek out Colonel Edward 
Lansdale who came highly recommended as the former advisor and 
confidant of Ramon Magsaysay <luring the Hukbalahap rebellion in the 
Philippines.21) Lansdale's credentials were such that he appeared to be 
the one man who could defeat the Viet Cong. After his initial introduc
tion to the problem, Lansdale recommended an immediate increase in 
the advisory strength in Vietnam to 3.000 . This was immediately rejec
ted by the President, however, and, although Lansdale performed a 
number of important duties, his advice was hardly ever again sought or 
accepted even though he was about the only competent advisor avai
lable to Kennedy.22) 

Another example of this point of competency may be seen in the 
President's appointment of Frederick E Nolting to be Ambassador to 
Vi�tnam in M�rch 196_1. A 1:1-an of excellent reput_ation, Nolting had 
gamed all of his expenence m Europe, most recently as Chief of the 
Political Section at NATO. He had never been in Asia and had had no 
previous exposure to the kind of struggle underway there. At Nolting's 
request, William Trueheart, a man of much the same background, was 
�ppointed his deputy. In his selection of Nolting and Trueheart, the 
President harvested some of the fruits of the McCarthy era when alm ost 
all "China Hands" and Asian specialists had been branded as possible 
security risks and few, if any, were available in 1961, when Kennedy 
needed them. Thus, one might conjecture that the fact of Nolting's and 
1:'rueheart's total i�no:ance of the Asian rea/politik was completely over
ndden by the reahzat10n that fear of communism a decade earlier now
made them the best men available.23) 

In Vietnam, the constant increase in Viet Cong activity had finally 
moved President Diem to call up the enlisted reserves in March 1961.24) 
Much of the stepped up enemy activity was the result of Radio Hanoi's 
call to the National Liberation Front to carry out the "sacred task" of 
ridding Vietnam of the "U. S. - Diem clique" thereby liberating the 
south.25) Under this rubric, the Viet Cong threat continued to grow and 
spread. Even th?ugh the International Control Commission, composed 
of Canada, India and Poland, had been formally asked to investigate, 
Kennedy, from his desk in Washington, knew they could or would do 
little_.26) So, in order to boost Saigon's dangerously sagging morale, the 
President sent his second in command, Vice President Lyndon B. John
son, to Vietnam.27) 

Johnson came away from the visit so impressed with Ngo Dinh Diem, 
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he called him the "Winston .Churchill of Southeast Asia". When asked

later how he had come to that analogy, Johnson replied, "Shit man, he's

the only boy we got out there" .28) Granting the evasi�e na!ure of �r

Johnson's allegory, one must say that by the end_ of his Asian tour �n

May 1961, the Vice President had not only commit!ed Ke_nnedy to still

deeper involvement in Vietnam, but also had comm1tted h1mself, perso

nally, to that same course. 
By mid-s�mmer, the situati�n ha� worsened e_ven more. American

advisors were now accompanymg Vietnamese. uy.its. on combat . opera

tions although they were enjoined from partlcipatm&, except m self

defense.29) Intelligence reports indicated that North Vietnam was pou

ring thousands of troops into the south. On October 18, 1961, President

Diem declared a state of national emergency in S01.ith Vietnam and

asked the United States for combat troops.30) 
In response, President Kennedy sent General Max_well Taylor and

Walt Rostow, an assistant to Mc George Bun.d�, to Vietnam �o gather

the facts. 31) Why the choice of th�se �wo individt1;als? Most hkely b�

cause both had shown an interest m, if not an aptit1:de for, Kennedy s

notions about a strategy of counterinsurgency m Vietnam. Follov.:mg

their trip, their report took the Presid�nt by �urprise. Un}�ss the Umted

States sent in 8.000 combat troops immediately, Taylor and Rostow

stated Vietnam was lost. The United States could win the war at any

mom;nt, the report went on, if the President deci�ed to t1;se the full

potential of its '�ir power. T�is co1;1ld be acco?1pl�shed w1t�out �ny

threat to internatlonal peace. The nsks of backm? mto a. ma},or �sian

war by way of South-Yietnam were present but no� impressiv�. Besides,

Taylor added, any increased American presence m Sout� Viet�am was

bound to tax the North's logistics capacity to the breakmg pomt. As a

closing remark, Taylor went on to state that Vietnam was "not an

excessively difficult or unpleasant place to opera te". 32) 

It is in this last statement, fatuous as it may have sounded, th�t the

true essence of the repört may be found. Taylor was merely mirror

imaging his own conception of limite�, not co:1nterinsurgency, warfare

as he learned it in Korea, in his appraisal of Vietnam. Past. the fact that

both countries were in Asia, there was little further companson between

the two, especially as reg,ards the type of wa�fare involv_ed. Korea _was a

war where uniformed fot9es fought the mam struggle m convei:it10nal,

linear style. Y._ietnam had little to offer by COJ:?par�s?n; no front lm_es per

se and very few uniformed en�my able to be identif1ed befor�, durmg or

after a fight. Regårdless of this, the report was duly submitted �o the

President who almost immediately indicated his misgivings over its re

commendations. Kennedy was not alone in this feeling; Under Secr�tary
of State for Economic Affairs, George Ball, for example, e�hoed the

President's concern and stated flatly that, while the commitment of

8.000 troops was not in itself overpowering, it would change the nature
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of the Americ�n involvement. With almost flawless precognition, Ball 
went on to estlmate that, once begun, U.S. troop numbers in Vietnam 
would reach 300.000 within five years. Although Kennedy was wary of 
committing combat troops, he considered Ball's statement as fallaceous 
reasoning and said "George, you're crazier than hell",33)

Altho_ugh not fully in agreement with the Taylor - Rostow Report, 
the President nonetheless acted on some of its recommendations and in 
December 1961, two U.S. Army helicopter companies arrived ih Viet
nam. American combat unit involvement had begun.34) To other recom
mendations, in that fateful December, Kennedy paid only lip service. 
Instead of 8.000 combat troops, the President ordered 15.000 additional 
advisors sent to Vietnam. Five-man advisory teams would now be with 
each Vietnamese battalion and special teams would be placed in each of 
the forty-four provinces to advise and support the Province Chief.35) 

All of this made any idea of withdrawl from Vietnam and Southeast 
Asia. virtually, if not totally, in:possible. Yet President Kennedy was 
convmced that he had done nothmg to escalate U.S. involvement. Rath
er, he conjectured, America was merely holding the line,36) 

Nineteen sixty-two had no sooner begun when another clear indica
tion of U.S. escalation became evident. To handle the very much enlar
ged American military contingent in Vietnam, Lieutenant General Paul 
D. Harkins was placed in command. Harkins has been characterized as
a man of complete and compelling mediocrity.37. In addition to the
overl_Y optimistic rep?rts he habitually sent to Washington, Harkins was 
c�nvmced ,tha� � maJor step f�rward could be taken by defoliating the 
V1et Cong s h1dmg places. Th1s recommendation was approved on Ja
nuary 12, 1962 and the U.S. Air Force began Operation RANCH 
HAND that would continue until the end of the war,38)'Then, in Febru
ary, the ent�r.e Americ_an military effort in_ Vietnam was reorganized into 
the U._S. M1htary Ass1tance Command w1th Harkins, now wearing four 
stars, m command.39) Still, the White House maintained the facade that 
the �nited S�ates was not in Vi�tnam to fight. By the fall of 1962, 
Amencan hehcopters were shootmg at the enemy and a provisional 
United State� Special Forces Group had been formed.40) By February
19?3, the U�1ted St_ates _was for�ed to admit that American pilots were 
flymg operatrona! air stnkes agamst enemy targets.41) 

Of equal significance to these fäets of American escalation was the 
preci�itous rise in dissatisfäction with the Diem government. The causes 
for th1s trouble are extremely complex but can be laid out in two broad 
areas: corruption within the central government and a lack of universal 
support for that government by various social, religious and politico
military elemen�s in South Vietnam. Regardless of the causes, by Sep
tember, after D1em had declared martial law and had made wholesale 
arrests of his opponents, the United States warned him that unless the 
situation was corrected, and corrected immediately, further' aid would 
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be curtailed.42) Four days later, on September 12, 1963, Senator Frank
Church introduced a resolution calling for a withdrawl of American
forces from Vietnam unless the interna! situation could be normali
zed.43) What happened from that point until November 1, 1963 was
inconsequential compared to the events of that day and the next; the
Diem government was overthrown by a military junta and Diem execu
ted, following clear signals that the United States would not interfer .44) 

Three weeks after Diem's death, the President of the United States
was assassinated in Dallas, Texas and Lyndon B Johnson became the
new President. 

The administration of John F Kennedy had been short but it had put
into motion forces that augured danger for the future. To a !arge extent,
the course taken by the United States <luring tfos.,:,eriod can be traced
directly to Robert McNamara, Kennedy's Sec'retary of Defense. Al
though he had visited Vietnam on a number of occasions, he was, by his
background, so totally ignorant of what he saw that he completely
missed the essence of the Asian political revolution going on around
him. To satify his demands for quantifiable data and statistics, fäets
were literally invented so as to mollify him. These fäets not only pertai
ned to Vietnam directly but also dealt with the state of refl.diness ofU.S.
forces at hotne and in Europe as well.45) This more than any other single
fäctor appears to be the re;ison why Kennedy succumbed to those
around him who urged greater involvement in Vietnam. The President
was presented statistical proof-positi�e,, by McNamara and others, that
the solution to the struggle in Southeast Asia was by the techniques of
operations research -�md American business expertise and; if all else
fäiled·, there was always air power. In this judgement, however, there
was a fäilure to realize a fäet that soon became more than apparent; the
enemy was willing to do something America was not willing to do and
that was to fight for twenty years, if necessary, to gain victory. America
did not see this in 1963, however, and when the year ended there were
17 .000 American soldiers in Vietnam.46) 

The record of the Johnson Presidency in its relationship to Vietnam is
one of a man beset by problems, of self-delusion and of misconceptions.
Within sixty days of his assumption of office, in January 1964, the Joint 
Chiefs of Staff sent to President Johnson a series of recommendations 
on how to bring the war'· in Vietnam to a quick, victorious end. Walt 
Rostow was ,j_mmediate in support of these recommendations stating, 
"Ho Chi Minh has an industrial complex to protect; he is no longer a 
guerrilla fighter with nothing to lose".47) What the Joint Chiefs of Staff 
and Rostow were talking about was, of course, carrying the war to the 
north through bombing. Those who argued against these proposals, and 
there were many, were simply sidetracked, the President never seeing or 
hearing their arguments. Those who fävored bombing, McNamara, 
Taylor, McGeorge Bundy and Dean Rusk, all felt that, while the pro-
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gram appeared bound to succeed, there had to be a reason for starting it. 
This was handed to the American leadership in August 1964, when 
North Vietnamese motor torpedo boats carried out what Were discribed 
as torpedo attacks of two U.S. destroyers in the Gulf ofTonkin. Within 
hours, American warplanes were over North Vietnam.48)

This had been a Presidential election year for Johnson, and <luring his 
campaign he had tried to keep Vietnam out of the public view as much 
as possible. Johnson would later be asked about this and would reply, 
"If you have a Mother-in-law with one eye and it's right in the middle of 
her head, you don't keep her in the living room". 49) At year's end,
regardless of the President's obvious dislike for the Vietnam situation, 
American troop strength in that country had risen to 23.000, in what 
was now considered in Washington to be a secret war.50) No more than 
six men in the "inner-circle" made all the decisions regarding its out
come. Although there was dissent among the group, George Ball, for 
instance, still councilled against over-optimism as to the outcome, con
vinced as he was that North Vietnam and not the United States were 
calling the plays, the escalation of the war continued without any effort 
to keep the Congress or the people informed. Ball's chief cancern in all 
of this was not so much that the United States was in Vietnam; this he 
approved of, rather, his cancern was that American efforts were being 
dissipated in ways that could easily lead to World War III.5') 

The beginning of March 1965 saw the start of the bombing of the 
north on a regular basis under the codename ROLLING THUN
DER.52) Six days later, on March 8, 1965, the first combat infantry, the 

Third Battalion, 9th Regiment, United States Marines arrived.53) Two 
months later, the 173d Airborne Brigade arrived. from Okinawa; the 
United States was now firmly fixed into both a ground war and an air 
war in Asia.54) Almost at that same instant, American dissatisfaction 
over the war began to manifest itself at home as never before. Johnson 
now saw himself in a trap, a trap, one might add, of his own choosing. 
Johnson seemingly knew before very long that the bombing was having 
the wrong effects on the north, but his enormous ego and his brand of 
American arrogance prevented him from any action to change the stra
tegy.55) The Rubicon had now been crossed and a great nation of 200 
million people found itself fighting a limited war to maintain status quo 
against a tenth-rate Asian power that was fighting an all-out total war 
for victory. 
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