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Operation Tonga 
En studie av förberedelsernas och förövningens betydelse utifrån de grundläggande förmågorna 

och de taktiska grundprinciperna 
 
Sammanfattning: 
Operation Tonga var en del av de allierades invasion av Hitlers Fort Europa. Syftet med 
operationen var att skydda de landstigande styrkorna vid Normandies östra flank. Operationen 
genomfördes av major John Howard och hans glidflygplansburna trupper från Oxford and 
Buckinghamshires lätta infanteriregemente. Denna enhet genomförde en operation utan understöd 
eller underhåll från egna förband och hade en begränsad möjlighet att fysiskt kunna medföra 
utrustning, likt den svenska luftburna bataljonen.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka om förberedelser och förövning är nyckeln till framgång 
när en enhet skall anfalla en starkare försvarsgrupperad enhet. 

Uppsatsen innehåller en analys av de förberedelser som gjordes inför operation Tonga utifrån de 
grundläggande förmågorna. Utifrån den analysen förs en diskussion över dessa förberedelsers 
betydelse utifrån de taktiska grundprinciperna för markarenan. Analysen och diskussionen visar 
att förberedelserna och förövningen ledde till att chefen fick en större handlingsfrihet och att 
enheten fick ett högre stridstempo och genom det höga stridstempot kunde upprätthålla sin 
överraskning som skapats genom en coup de main operation. Det höga stridstempot och 
överraskningen gjorde att major Howard kunde ta initiativet i striden och nå lokal överlägsenhet 
och på så vis slå den försvarsgrupperade fienden vid bron Pegasus bridge. Det höga stridstempot 
uppnåddes tack vare förbandets förövning och förberedelser samt de goda underrättelser som 
major John Howard hade tillgång till vid framtagandet av sin stridsplan. 

Nyckelord: förberedelser, Operation Tonga, grundläggande förmågor, taktiska 
grundprinciper 
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Operation Tonga 

 
Abstract: 
Operation Tonga served a bigger purpose than to take control over Pegasus bridge. The purpose of 
the operation was to protect the flank of the allied troops at Normandy. The operation was carried 
out by Major John Howard and his troops from the Oxford and Buckinghamshire light infantry 
regiment. This unit had no support or supply assistance from other units and had limited capability 
to bring equipment, just like the Swedish air assault battalion. 

The purpose of this essay was to examine if preparations is the key to success when one unit is 
about to bring out an assault against a stronger, dug in unit. 

This essay contains an analysis of the preparations on the basis of the basic abilities. Those 
preparations are later discussed based on the principals of ground tactics in order to see the effects 
of the preparations in the operation. The analysis and the discussion show that the unit gained a 
higher tempo of combat and achieved a surprise element. The high tempo of combat and the 
surprise made it possible for Major Howard to take the initiative in the battle and achieve local 
superiority. That made it possible for Major Howard to defeat the dug in enemy at Pegasus bridge. 
The high tempo of combat was possible because of the units’ preparations and the intelligence 
reports Major John Howard got as support when planning for combat.  

 
 
Key words: Preparations, Operations Tonga, basic abilities, principals of ground tactics 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Operation Tonga var en del av de allierades invasion av Hitlers Fort Europa som gick 
under kodnamn operation Overlord.1 

Generalmajor Richard Gale och hans 6:e luftburna division fick uppgiften att skydda de 
landstigande styrkorna vid Normandies östra flank. Det var en mycket viktig uppgift då 
den östra flanken ansågs vara den mest sårbara delen i de allierades invasion. Detta på 
grund av den strategiska placeringen av de tyska pansarförbanden som Ervin Rommel 
var chef över. Om Rommel hade tagit sig över floderna skulle de tyska pansarförbanden 
mycket väl kunnat framrycka över och slå britternas 3:e division som landsteg vid 
Sword Beach. Enligt författaren Stephen E Ambrose skulle invasionsstyrkorna behöva 
flera dagar på sig att landsätta tillräckligt med stridsvagnar och andra bepansrade fordon 
för att lyckas stå emot eventuella tyska pansarförbands anfall.2  

Gale valde att bryta ner sin uppgift i mindre uppgifter som han tilldelade sina styrkor: 

 Förstör broar över floden Dives i syfte att förhindra tyska motanfall och 
förstärkningar.  

 Ta de två broar som går över Caen kanalen (Pegasus bridge) och floden Orne (Horsa 
bridge) i syfte att säkra brohuvud och skapa en länk mellan de sjöburna och de 
luftburna trupperna. 

 Hindra fienden från att nyttja terrängen mellan broarna.3 

Uppgiften att säkra Pegasus bridge gav Gale till major John Howard.4 Howard var 
kompanichef för kompani D vid Oxford and Buckinghamshire lätta infanteriregementes 
andra bataljon.5(Ox and Bucks)6  

1.2 Syfte/Problemformulering 
Vid Livregementets husarer K3 utbildas den svenska luftburna bataljonen. Bataljonens 
främsta förmåga skall vara att genomföra luftburna och luftmobila operationer som 
sträcker sig över långa avstånd och förbandet skall kännetecknas av en 
reaktionsförmåga över långa avstånd och en hög tillgänglighet. Uppgifter som 
bataljonen skall kunna lösa är exempelvis ta, slå och försvara. Bataljonen skall också 
kunna lösa uppgifter med lite understöd från andra enheter där de kan vara avskurna 

                                                 
1 Ambrose E. Stephen, Pegasus Bridge June 6, 1944. (New York: Rockefeller Center 1985), s 56. Hädanefter 
kallad Ambrose.   
1 Shilleto, Carl, Pegasus Bridge, Merville Battery. (South Yorkshire United Kingdom: Pen & Sword Books 
2004), s 33. Hädanefter kallad Shilleto 
1 Shilleto, s 19 
2 Ambrose, s 47 
3 Ford Ken, D-day 1944 (3) Sword Beach & the British Airborne landings. (Oxford United Kingdom: Osprey 
Publishing 2002), s 24. Hädanefter kallad Ford 
4 Ambrose, s 63.  
5 Ambrose, s 36 
6 Ambrose, s 36 
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från andra förband.7 Med detta ser jag att sannolikheten att bataljonen kan ställas inför 
en starkare försvarsgrupperad fiende är relativt hög. Hur skall då bataljonen göra för att 
lyckas slå en sådan fiende utan något nämnvärt underhåll eller understöd? 

Syftet med uppsatsen har varit att utröna om nyckeln till framgång ligger i noggranna 
förberedelser, förövning, omfallsplanering och andra förberedelser som kan vara viktiga 
inför uppgifter som den luftburna bataljonen skall lösa. 

I och med att ingen tidigare forskning i ämnet har hittats och att den luftburna 
bataljonen i dags datum inte har genomfört några skarpa operationer som kan utgöra 
underlag för den här uppsatsen så används en historisk händelse som analysobjekt.   

1.3 Frågeställning 
För att angripa uppsatsens problemformulering har jag valt att arbeta utifrån följande 
frågeställning: 

- Var det britternas förberedelser som avgjorde operation Tonga till deras fördel? 

Utifrån svaret på den här frågeställningen hoppas jag på att kunna dra vidare slutsatser 
huruvida förberedelserna är viktiga och i så fall vilken/vilka typer av förberedelser som 
den luftburna bataljonen bör lägga tid och resurser på. 

1.4 Metod 
För att beskriva de centrala begreppen i min uppsats så använder jag mig av en 
deskriptiv metod. Detta i syfte att belysa hur dessa begrepp beskrivs i de svenska 
doktrinerna. Den deskriptiva metoden används också för att beskriva den operation jag 
har valt att använda mig av som fallstudie. 

Jag har valt att använda mig av en fallstudie för att besvara min frågeställning. Detta på 
grund av att den luftburna bataljonen inte har genomfört några skarpa operationer i dags 
datum som kan utgöra underlag för min analys. Fallstudien får i denna uppsats 
representera verkligheten. Operationen som jag har valt att använda som fallstudie är 
operation Tonga. Operationen valdes på grund att den genomfördes av en enhet som är 
relativt lik den luftburna bataljonen och löste uppgifter likt dem som den luftburna 
bataljonen skall lösa i anfallsmålet, så som ta, slå och försvara. Operationen 
genomfördes också utan något understöd eller underhåll från någon annan enhet. En 
ytterligare likhet mellan de två enheterna är begränsningar i att fysiskt kunna medföra 
utrustning.  Detta gör min studie applicerbar på den luftburna bataljonen. Dock 
genomfördes operation Tonga för cirka 65 år sedan och utvecklingen har gått framåt, 
vilket kan medföra att fallstudien får en lägre validitet. Läsaren måste också vara 
medveten om att de slutsatser som dras i uppsatsen är slutsatser som är dragna av 
analysen av den här specifika fallstudien och behöver inte stämma överrens med 
slutsatser eller sanningar som kan dras om en annan fallstudie eller metod hade använts.  

Beskrivningen av operationen delas in i två skeden: skede 1, planering och träning och 
skede 2, genomförande. Varje skede följs av en analys. Som analysverktyg och teori 
används de grundläggande förmågorna. De grundläggande förmågorna är en 
tankemodell där effekt eftersträvas och kan användas av chefer för att planera för insats. 

                                                 
7Felldén, Kenneth. Utbildningsanvisning Luftburen Bataljon 2008. (Karlsborg: Livregementets Husarer, 2007) 

s 3. Hädanefter kallad UALBB 
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Syftet med användandet av de grundläggande förmågorna är att kunna analysera vilka 
förberedelser som gjordes och vilka effekter de förde med sig oavsett om enheten fick 
användning för dem eller inte. Genom det så får även läsaren och författaren ytterligare 
idéer över hur exempelvis rörligheten på en enhet kan förbättras. En analys utifrån de 
grundläggande förmågorna är också särskilt lämplig på grund av att en sådan analys inte 
tar hänsyn till tekniska system vilket gör analysen mer tidlös.8  

Syftet med att dela upp operationer i de två skedena är att kunna se hur mycket av 
förberedelserna och förövningen som de facto fick effekt i anfallsmålet. 

Utifrån analyserna förs sedan en diskussion med utgångspunkt i de taktiska 
grundprinciperna för markarenan. De taktiska grundprinciperna nyttjas som teori på 
grund av att det i markarena i regel krävs lokal överlägsenhet för att nå ett militärt 
avgörande. 9 Syftet med att använda de taktiska grundprinciperna som utgångspunkt i 
min diskussion är att kontrollera om britterna uppnådde lokal överlägsenhet tack vare 
sina förberedelser.  

1.5 Källkritik 
Källan som används för att beskriva den luftburna bataljonens uppgifter är ett utkast av 
en utbildningsanvisning som efter remiss avses att fastställas som den 
utbildningsanvisning som skall gälla tills vidare.10 
Underlaget som använts för att redogöra för de centrala begrepp och teorier som 
återfinns i uppsatsen är tagna från av Försvarsmakten fastställda doktriner och har 
därmed en hög validitet. Dessa doktriner och ett taktikreglemente har också nyttjats som 
källor för att stödja den argumentation som återfinns i uppsatsens diskussion. 

Källorna som beskriver operationens händelseförlopp är i huvudsak brittiska och 
amerikanska, detta på grund av bristen på tysk information. I huvudsak har boken 
Pegasus Bridge, June 6 1944 skriven av Stephen E. Ambrose använts. Ambrose var en 
högt aktad författare som skrivit en rad böcker om andra världskriget. Dock har 
Ambrose förmåga att vara opartiskt blivit ifrågasatt vid några tillfällen. Boken är i 
huvudsak baserad på intervjuer som gjorts med personer som deltog vid planeringen 
och genomförandet av operationen. I det avseendet kan källans validitet klassas som 
hög. Dock är intervjuobjekten huvudsakligen personal ur de allierades styrkor, men 
intervjuer med den tyska chefen på plats vid händelsen Hans von Luck är också gjorda 
vilket ökar validiteten något. Boken är utgiven 1985 vilket är långt efter det att 
operationen ägde rum, detta medför att validiteten minskar något då deltagare vid 
liknande händelser har en tendens att försköna sina egna och sina kamraters insatser vart 
efter tiden går. Alla tider och platser är kontrollerade mot andra källor i syfte att öka 
validiteten något, dock är de flesta brittiska och amerikanska källor vilket kan göra 
källorna något partiska. 

Hans von Lucks agerande är baserade på Ambroses intervjuer med von Luck samt 
kontrollerade mot Hans von Lucks egna bok, Pansarchef under Rommel.  

                                                 
8 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer. (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s 30. Hädanefter kallad 
DmarkO 
9 DmarkO, s36 
10 UALBB, s 1 
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All litteratur som anges i källförteckningen och förteckningen över referenslitteratur är 
hämtad från Anna Lindh Biblioteket och Biblioteket vid Markstridsskolan Kvarn.  

1.6  Avgränsningar 
Alla beskrivningar av olika begrepp är avgränsade till svenska doktriner och tar ingen 
hänsyn till andra länders doktriner eller synsätt på de olika begreppen med undantag för 
begreppet coup de main. Coup de main tas med endast på grund av att det är ett vitalt 
begrepp för att beskriva den operation som utgör fallstudien i den här uppsatsen. Vidare 
är analysen gjord från ett brittiskt perspektiv, utifrån hur britterna tog fram sin stridsplan 
och hur de genomförde operationen.  

Begreppet förberedelser begränsas till de medvetna förberedelserna som Howard gjorde 
som påverkade de grundläggande förmågorna och som är specifika för just operation 
Tonga. Detta för att begränsa förberedelserna i tid och för att belysa de förberedelser 
som gjordes speciellt inför operation Tonga. 

Tiden avgränsas till två skeden. Det första skedet är från det att major Howard får sin 
order från högre chef fram tills det att den slutgiltiga stridsplanen är framtagen och 
förberedelserna för densamma är gjorda. Detta på grund av att begränsa tiden för 
förberedelserna något i och med att förbandet sedan tidigare hade tränat ihop, dock inte 
specifikt för operation Tonga. Nästa skede som analyseras är från klockan 00.16 den 6:e 
juni 1944 fram tills klockan 01.35 samma datum. Detta i syfte att begränsa tiden från 
det att första glidflygplanet landar tills dess de första förstärkningarna kom och kunde 
understödja och ta över major Howards uppgifter. Syftet med denna avgränsning är att 
fallstudien skall baseras på en enhet som är utan understöd eller underhåll från någon 
annan enhet. Anfallsmålet avgränsas till Pegasus Bridge på grund av att det inte utbröt 
några stridigheter vid Horsa Bridge och är därför ointressant för analysen av 
förberedelserna i och med att förberedelserna inte fick någon effekt. Händelserna vid 
Horsa Bridge nämns endast i syfte att ge läsaren en tydligare bild över 
händelseförloppet. 

De taktiska grundprinciperna begränsas till de marktaktiska grundprinciperna på grund 
av att den beskrivna operationen ägde rum på marken och för att den luftburna 
bataljonen agerar och verkar på marken och i markarenan. 

1.7 Antaganden 
I denna uppsats antas att fallstudien är lik och applicerbar som en operation som den 
luftburna bataljonen skulle kunna/komma genomföra. 

I denna uppsats antas att läsaren har en grundläggande förståelse för vanligt 
förekommande militärterminologi samt har en grundläggande förståelse inom ämnet 
krigsvetenskap, detta för att inte ta plats i uppsatsen för beskrivningar av vanligt 
förekommande ord och uttryck i ämnet. 

Läsaren av denna uppsats antas också ha en grundläggande förståelse för vad den 
luftburna bataljonen är och hur de verkar. Detta för att undvika att uppsatsen innehåller 
en beskrivning av den luftburna bataljonen istället för en utredning av förberedelsernas 
och förövningens betydelse. 
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1.8 Disposition 
I det första kapitlet redogörs initialt för uppsatsens problemformulering och 
frågeställning. Därefter beskrivs den metod som har använts för att angripa uppsatsens 
frågeställning. Därefter redogörs för uppsatsens antaganden och avgränsningar. Därefter 
följer en kort beskrivning av de teorier som uppsatsen är baserad på och de centrala 
begreppen som återfinns i uppsatsen. 

Det andra kapitlet är uppdelat i två skeden: planering och träning samt genomförandet. 
Båda skedena efterföljs av en analys utifrån de grundläggande förmågorna. 

Det tredje kapitlet innehåller en diskussion med utgångspunkt i de två analyserna och de 
taktiska grundprinciperna. Analyserna och diskussionen ligger till grund för uppsatsens 
slutsatser. 

I det fjärde kapitlet finns slutsatser och svaret på uppsatsens frågeställning. 

I det femte kapitlet återfinns en sammanfattning över uppsatsens innehåll och 
rekommendationer. 

I det sjätte kapitlet finns uppsatsens litteraturförteckning. 

Sista sidan i uppsatsen är en bilaga där det återfinns en karta över anfallsmålet. Syftet 
med kartan är att underlätta för läsaren att skapa sig en lägesbild. 

 

1.9 Teori och centrala begrepp 

1.9.1 De grundläggande förmågorna, en tankemodell 
De grundläggande förmågorna är en dynamisk tankemodell där effekt eftersträvas. 

Ett syfte med modellen är att upptäcka samordningsvinster som görs när dessa förmågor 
samverkar.11 Ett annat syfte är att kunna använda dessa förmågor för att analysera sin 
egen verksamhet och för att kunna analysera fiendens styrkor och svagheter. Det 
fungerar som ett verktyg för att förenkla komplicerade förhållanden som äger rum under 
striden eller som i förväg kan analyseras.12De grundläggande förmågorna är: 

- Ledning 

- Rörlighet  

- Underrättelser och information  

- Skydd  

- Verkan  

- Uthållighet 

1.9.2 De taktiska grundprinciperna 
- Att sätta upp ett mål och hålla fast vid det 

- Lokal överlägsenhet 

                                                 
11 DmarkO. s 29-30 
12 DmarkO. s 31 
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- Kraftsamling 

- Överraskning  

- Vilseledning  

- Handlingsfrihet  

- Stridsekonomi 

Begreppen är inte oberoende av varandra utan kan i vissa fall samordnas för att nå 
effekt.13 

1.9.3 Coup de main 
“Coup de main” är franska, men har en amerikansk militär betydelse:”An offensive 
operation that capitalizes on surprise and simultaneous execution of supporting 
operations to achieve success in one swift stroke.14 En handling som är beroende av 
överraskning och ett simultant/samtidigt handlande för att nå framgång.15  

1.9.4 Förberedelser 
Att i förväg bereda något i syfte att göra det lämpligt för dess ändamål.16 

Definitionen av förberedelser i denna uppsats är de åtgärder som chefen för det 
förstärkta kompaniet gjorde som påverkade kompaniets grundläggande förmågor 
positivt eller negativt.  

                                                 
13 DmarkO. s 36 
14 www.dtic.mil/dictrine/jel/doddict/data/c/01370.html, 2008-12-02 
15 Författarens översättning 
16 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2009-04-17 
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2 Operation Tonga 

2.1  Skede 1: Planering och träning 
Den andra maj 1944 kallades Howard till delgivning av generalmajor Gale och 
brigadgeneral Nigel Poetts (chefen för 5:e fallskärmsbrigaden17) order. Ordern löd: ta 
bron över floden Orne och bron som går över kanalen som rinner vid Bénouville och 
Ranville och håll dem tills avlösande trupper anländer, broarna skall vara intakta.18 
Howard fick också en lägesbild över fienden och omgivningarna. Han kunde räkna med 
ett motstånd från cirka 50 man beväpnade med 4-6 lätta kulsprutor, 1-2 
pansarvärnsvapen med kaliber mindre än 50 mm och en tung kulspruta. Fienden höll på 
att bygga ett värn i cement och broarna hade förberetts för demolering. Förutom fienden 
på plats så fanns också en bataljon från 736:e Grenadjärregementet i området, de 
förfogade över 8-12 stridsvagnar och hade motoriserade transportmöjligheter. Howard 
kunde räkna med att minst ett kompani stod i högsta beredskap och att beredskapen vid 
broarna kunde vara hög samt att broarna kunde sprängas när som helst. 

Howard skulle bli avlöst av den 5:e fallskärmsbrigaden som skulle landa nordöst om 
Ranville vid 00.50. Samtidigt skulle 3:e fallskärmsbrigaden landa söder om skogen Le 
Mesnil. Klockan 06.00 skulle den 3:e infanteribrigaden landa väster om Ouistreham, 
deras destination var Caen. Lord Lovat´s Commandos fanns vid 3:e infanteribrigaden, 
deras uppgift var att skapa en landlänk mellan stranden och de fallskärms/glidflygburna 
trupperna och broarna, de räknade med att vara vid broarna vid 11.00.19Howard blev 
också lovad förstärkning från ett kompani från 5:e fallskärmsbrigaden som skulle 
komma med högsta hastighet efter deras landning, de beräknades vara på plats klockan 
02.30.20 

Förutom sitt eget kompani förfogade Howard också över två plutoner från kompani B, 
36 ingenjörer, 16 piloter och andrapiloter21 från Glider Pilot Regement och 6 Horsa 
glidflygplan.22 

Howard fick några styrningar av sin chef på över hur operationen skulle gå till. Bland 
annat skulle det vara en coup de main operation. En annan styrning var att Howard 
skulle prioritera så att styrkan landande säkert, det borde medföra att Howards kompani 
skulle kunna ta de kända motståndsnästena utan problem. Problemet skulle bli att stå 
emot förväntade motattacker. Howard kunde förvänta sig motattacker någonstans efter 
klockan 01.00 eller en timme efter det att kompaniet hade landat. Det mest troliga var 
att attacken skulle komma från väst. Howard skulle också förhindra och motverka 
attacker genom att skicka ut upp emot en tredjedel av sin styrka på patrull för att 
stridsspana i området. Övrig personal skulle användas för att statiskt försvara och 
motverka attackerna runt broarna. Vidare styrningar i ordern var prioriteringsordningen 

                                                 
17 Ambrose, s 46 
18 Ambrose, s 63 
19 Ambrose, s 64-65  
20 Ambrose, s 66 
21 Ambrose, s 61 
22 Ambrose, s 65 
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i ingenjörernas order: neutralisera tändanordningarna, ta bort sprängämnena och 
upprätta försvar.23 

Poett tillade i sin ordergivning att träningen av Howards styrkor var första prioritet och 
han uppmuntrade Howard att kräva det han behövde när det kom till t.ex. utrustning, 
träningsanläggningar med mera. Poett tillade också att han inte hade för avsikt att 
beblanda sig i Howards förberedelser. Howard skulle själv ha ansvaret för stridsplanen 
och dess utformande. 

Howard påbörjade förberedelserna och träningen för sitt kompani. Han tränade både 
dag och nattetid med allt från en pluton till alla sex i syfte att vara förberedd på alla 
tänkbara scenarion som kunde inträffa om någonting skulle gå fel. Howard insåg de 
begränsningar och problem som strid i mörker medför när det kom till att identifiera 
egna styrkor, därför satta han i system att efter det första skottet avfyrats så skulle alla 
skrika ut sitt plutonsnamn, dels för att identifiera sig själva för varandra samt för att det 
skulle få fienden att känna sig numerärt underlägsen.24  

Howard kunde nu utarbeta sin plan utefter hur träningen gick och han kunde se för och 
nackdelar med sin plan. Bland annat beslutade han sig för att glidflygplanen skulle landa 
mellan broarna. Nackdelarna med detta var att landningsområdet var litet vilket tvingade 
planen att landa från två olika håll, det skulle tvinga planen att splittra formationen redan 
vid starten. Fördelarna var att han skulle få planen ganska nära sitt anfallsmål samt att han 
skulle kunna koordinera striden genom att skrika till sina mannar om han skulle behöva 
samordna elden i syfte att understödja någon.25  För att inte fasta mellan broarna om 
fienden hann spränga dem så beslutade Howard sig för att medföra gummibåtar i syfte att 
kunna paddla iland om det skulle krävas.26 Underrättelserna från platsen visade att 
anfallsmålet omringades av taggtråd vilket resulterade i att Howard ville att hans pilot 
skulle penetrera taggtråden med planets nos om det var möjligt.27 

Howard beordrade fram tyskt motstånd för sina övningar Det vill säga att motståndarna 
kunde prata tyska, hade tyska uniformer och tyska vapen samt använde sig av tysk 
taktik för att försvara broarna. Då insåg han betydelsen av att hans mannar kunde 
använda sig av tysk materiel ifall de skulle komma över sådan vilket resulterade i att 
han började träna sina soldater på tysk utrustning.28 Han lärde också männen i 
plutonerna grunderna i ingenjörernas jobb och ingenjörerna grunderna i plutonernas 
jobb. Han såg även till att alla officerare kunde ta över befälet över hela operationen 
ifall något skulle hända honom.29 

Howards kompani fick det de behövde. Howard tillsåg att de som var ansvariga för 
kartor och liknande sökte rätt på en plats i England som liknade det anfallsmål som 
kompaniet skulle anfalla. En liknande plats lokaliserades vid en hängbro över 
Exeterkanalen (ca 150 km sydväst om London) och Howard flyttade sitt kompani dit.30 
Under sex dygn övade kompaniet att ta broarna, dag som natt.31 

                                                 
23 Ambrose, s 65-66 
24 Ambrose, s 67 
25 Ambrose, s 68 
26 Ambrose, s 76 
27 Ambrose, s 27 
28 Ambrose, s 75 
29 Ambrose, s 76 
30 Shilleto, s 48 
31 Ambrose, s 76 
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Howard fick kontinuerliga underrättelserapporter från både Royal Air Force och 
lokalbefolkningen på plats som tillhörde motståndsreformen, vilket underlättade hans 
planläggning.32Han kunde också ändra sin plan vartefter tyskarna färdigställde sina 
försvarsställningar vid broarna. 

Under tiden som alla dessa övningar pågick tog Howard fram sin slutliga plan för hur 
kompaniet skulle ta broarna. 

Han såg ett tagande av betongbunkern vid landningsplatsen samtidigt som en pluton tog 
sig över bron till andra sidan som nyckeln till framgång. Detta skulle helst ske innan ett 
enda skott var avfyrat och skulle definitivt ske innan tyskarna hade en klar lägesbild.33  

I och med det började Howard träna sina mannar på urlastning av planet då ett snabbt 
tagande av anfallsmålet var viktigt samt att soldaterna skulle vara som råttor i en fälla 
om de blev beskjutna när planet var på marken.34  

Den slutgiltiga stridsplanen blev att initialt ta den stora bunkern på den nordöstra sidan 
av bron, inte bara på grund av eldkraften som kunde komma därifrån utan också för att 
det var där som tändanordningen till broladdningarna fanns. Tre man ur första pluton 
skulle slå ut bunkern med handgranater medan övriga i plutonen skulle ta sig över till 
den västra sidan. Helst skulle plutonen vara halvvägs över bron när handgranaterna 
exploderade och slå ut de försvarsställningar som löpte längs kanalbanken. Andra 
pluton skulle slå ut det inre försvaret, värnen och kulsprutenästet som löpte längs den 
östra kanalbanken. Tredje pluton skulle korsa bron i syfte att förstärka första pluton. 
Planen var densamma för de övriga tre plutonerna som skulle ta bron som gick över 
floden Orne. Howard fick utarbeta sin plan helt själv och fick den godkänd av sina 
högre chefer. Dock hittade Howard ständigt detaljer i planen som han inte var nöjd med 
och ändrade.35 

Morgonen den 3:e juni fick Howard sin sista underrättelserapport. Försvarsställningarna 
vid broarna var färdigställda och alla understödsvapen var på plats. Styrkan på plats 
beräknades till femtio personer beväpnade med tre lätta kulsprutor, ett luftvärnsvapen, 
ett pansarvärnsvapen och en tung kulspruta som var placerad i en egen bunker. 
Försvarsställningarna länkades samman med gångar både ovan och under jord. Ett 
flertal byggnader hade rivits i syfte att skapa en större öppen yta som var lättare att 
övervaka. Pålar som var till för att förhindra landning på de öppna ytorna var levererade 
men inte uppsatta.36 

Howards piloter började oroa sig för vikten i glidflygplanen på grund av all 
extrautrustning som hade tillkommit vartefter som Howard hade funnit brister i sin 
stridsplan. Tyngden skulle resultera i högre fart som i sin tur resulterar i en längre 
landningssträcka. Howard tvingades att prioritera bort två soldater från varje pluton 
samt en del utrustning han egentligen ville medföra.  

Senare lades också en läkare till, dock till förmån för ännu en soldat.37 Den slutgiltiga 
summan av personal som gav sig iväg kvällen den 5:e juni 1944 var 181 man.38 

                                                 
32 Ambrose, s 68 
33 Ambrose, s 77 
34 Ambrose, s 48 
35 Ambrose, s 77-78 
36 Ambrose, s 84 
37 Ambrose, s 82-83 
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2.2 Analys av skede 1: Planering och träning 

2.2.1 Ledning 
Under träningen inför operationen insåg Howard vikten av att alla kände till chefens 
målbild. Därför tränade Howard sina underordnade chefer för att kunna överta befälet 
över kompaniet ifall det skulle hända honom något. Han tränade också kompaniet på att 
ta anfallsmålet med alltifrån en pluton och upp till full styrka. I och med det så skapade 
han en stor flexibilitet i sin stridsplan och det gav honom goda förutsättningar för omfall 
om någonting skulle ha gått fel i transporten fram till anfallsmålet. Han gav också 
soldaterna en tydlig målbild över hur han ville ha uppgifterna lösta vid broarna. 

Howard tränade ingenjörerna på skyttesoldaternas uppgifter och han tränade också 
skyttesoldaterna i grundläggande färdigheter i sprängtjänst. Detta medförde att Howard 
kunde använda alla soldaterna till alla uppgifter. Detta underlättade för Howards 
handlingsfrihet och kunde underlätta för hans egen ledning vid anfallsmålet. 

Under förberedelserna insåg Howard svårigheterna med att identifiera sina egna och 
fiendestyrkor under mörker. I och med det tog han beslutet att alla skulle skrika ut sina 
plutonstillhörigheter när första skottet hade avlossats. I och med detta så minskade han 
riskerna för vådabekämpning och detta kunde också bidra till att Howard kunde skapa 
sig en bild över vad som hände i anfallsmålet vilket i sin tur underlättade för hans 
ledning på plats. Howard trodde också att det kunde resultera i att tyskarna trodde att 
britterna var betydligt fler än vad de egentligen var vilket skulle kunna leda till en 
mindre form av vilseledning. 

Howard tog beslutet att glidflygplanen skulle landa mellan broarna, i och med det så 
skulle han lättare kunna koordinera elden och plutonernas rörelse på plats. Detta 
medförde dock att han begränsade kompaniets rörlighet i och med att de skulle befinna 
sig mellan två vattendrag, men han tyckte att fördelarna övervägde nackdelarna. 

2.2.2 Rörlighet 
Under förberedelserna insåg Howard att soldaterna skulle vara lätta mål för fienden 
omedelbart efter landningen. Därför tränade Howard kompaniet i urlastning för att 
minimera tiden då soldaterna befann sig i planen när planen stod på marken. 

Under tiden som han tränade sitt kompani fick han också veta att anfallsmålet var 
omringat av taggtråd och därför gav han order till piloten att tränga igenom taggtråden 
med flygplanet vid landning om det var möjligt. 

I och med att Howard tagit beslutet att glidflygplanen skulle landa mellan broarna så 
hade han begränsat kompaniets rörlighet. Han valde därför att medföra gummibåtar så 
att han skulle kunna förflytta sig till fastlandet om kompaniet skulle fastna mellan 
broarna eller om broarna hann sprängas innan anfallsmålet var taget. 

För att lyckas med uppgiften att ta broarna innan tyskarna hann spränga dem så var 
Howard tvungen att utnyttja den överraskning som han skulle åstadkomma genom sin 
coup de main operation. Det var därför viktigt att de första som landade på marken var 
de som tog bunkern där tändanordningen till laddningarna fanns. I och med att han 

                                                                                                                                                         
38 Badsey Stephen Dr, D-Day From the Normandy Beaches to the liberation of France. (London: Tiger Books 
International PLC 1994) s 66 
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tränade kompaniet i att ta anfallsmålet med allt ifrån en pluton till alla sex så 
säkerställde han att alla kunde lösa den uppgiften vilket gav Howards kompani en bättre 
handlingsfrihet. 

2.2.3 Underrättelser och information 
I stort sett alla Howards förberedelser grundade sig på de kontinuerliga underrättelser 
och den information som han fått vid ordergivning och vartefter som förberedelsetiden 
löpte. Han fick vid ordergivning en tydlig fiendeorientering och han fick nya 
underrättelser över tiden beträffande anfallsmålets utseende och han kunde därför göra 
förändringar i sin stridsplan utefter anfallsmålets färdigställande. Det var också tack 
vare underrättelser som Howard visste var avtryckarna till broladdningarna fanns, något 
som var högst vitalt för operationen. Det medförde att han kunde lägga upp sin 
stridsplan så att ett snabbt anfall mot den bunker där tändanordningen fanns var möjlig. 

Howard fick också uppgifter på när han kunde förvänta sig mottattacker och visste 
därför också vilka tidsaspekter han hade att jobba efter.  

I och med att hans underrättelser gav honom detaljerad information över hur 
anfallsmålet såg ut kunde Howard med assistans av de resurser han hade att tillgå finna 
en plats hemma i England som liknade anfallsmålet. Detta medgav att kompaniet kunde 
öva på en plats i lugn och ro hemma i England innan de begav sig iväg till anfallsmålet. 
Genom detta kunde också Howard pröva sin stridsplan och på det viset förbättra den 
vartefter han upptäckte brister.  

2.2.4 Skydd 
Howard hade insett att soldaterna skulle vara som levande måltavlor om tyskarna besköt 
dem medan de var kvar i planet då det stod på marken. Han tränade dem därför på att 
urlasta i syfte att minimera tiden då de befann sig i planet. Detta innebar att Howard 
valde att använda sin rörelse som skydd. 

2.2.5 Verkan 
Howard tvingades att lämna kvar några av sina soldater på marken på grund av övervikt 
i flygplanen. I och med detta så minskade också Howards förmåga till verkan. Dock 
visar händelsebeskrivningen att detta var ett medvetet beslut som Howard tog i och med 
att han valde att ta med sig utrustning istället för soldater när han tvingades prioritera. 

I och med att Howard valde att samtliga plan skulle landa mellan broarna så utökade 
han också sin förmåga till verkan i och med att han lättare skulle kunna koordinera 
elden dit han ville ha den.  

2.2.6 Uthållighet 
Howard hade fått en uppgift som var relativt tidsbegränsad. Han visste att han skulle bli 
avlöst av 5:e fallskärmsbrigaden som skulle landa nordöst om Ranville klockan 00.50. 
De förberedelser han gjorde för att förbättra sin uthållighet var att han tränade sina 
soldater på tysk materiel samt att han tog beslutet att medföra en läkare för att försöka 
upprätthålla någon form av kvalificerad sjukvård på platsen. I övrigt så tvingades 
Howard mest att göra avkall på utrustning och personal som han ville ha med sig på 
grund av begräsningar i vikt och utrymme ombord på glidflygplanen. 
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2.3 Skede 2: Genomförandet 
Klockan 00.16 den 6:e juni 1944 landade Howards glidflygplan vid landningsplats X. 
Ombord på planet fanns förutom Howard också löjtnant Den Brotheridge med första 
pluton.39 Nosen slog igenom taggtråden precis som Howard hade önskat. Dock landade 
inte planet lugnt och försiktigt utan snarare med en krasch. Piloterna slungades ur planet 
och soldaterna slogs medvetslösa. Trots att planet hade landat med en krasch kom ingen 
reaktion från tyskarna i området. Menige Romer, en tysk soldat som patrullerade på 
bron hörde ljudet men trodde att det var en bit av ett flygplan som hade skjutits ner av 
luftvärnskanonerna, en företeelse som inte var ovanlig i området.40 

Inom åtta sekunder hade personalen i planet återfått sitt medvetande och urlastade 
planet på det vis som övats hemma i England. Howard beordrade Brotheridge att sätta 
igång med sina uppgifter. Styrkan delade sig och precis när de gav sig iväg mot bron 
landade det andra planet.41 

Samtidigt som första pluton hade påbörjat sin framryckning över bron vände sig Menige 
Romer som patrullerade på bron sig om och fick syn på tjugotvå brittiska 
fallskärmsjägare som kom springandes emot honom. Denna syn fick Romer som endast 
var sexton år gammal42 att vända sig om och fly samtidigt som han skrek 
”fallskärmsjägare” till den andra posten som befann sig bakom honom. Posten drog sin 
signalpistol och sköt en lyspatron samtidigt som Menige Gray från första pluton besköt 
och dödade honom.43 Han var det första tyska dödsoffret vid invasionen. Samtidigt som 
detta hände rensade den andra delen av första pluton cementbunkern intill 
landningsplatsen och ingenjörerna hade redan påbörjat sin rensning av sprängladdningar 
på bron.44  

När det andra planet med 2:a pluton landade bröts bakdelen på planet av och 
plutonchefen löjtnant Wood kastades ur. Dock var alla vid medvetande och urlastade 
snabbt och samlades runt sin chef. Woods begav sig fram till Howard som nu låg ner på 
marken tillsammans med sin radioman. Howard beordrade honom uppgift tre vilket 
innebar att andra pluton skulle rensa värnen.45 

Medan andra pluton gav sig iväg, landade det tredje planet. Det tredje planet landade på 
samma vis som det första, vilket gjorde att chefen från tredje pluton löjtnant Smith 
kastades ur planet och vissa av soldaterna fastnade i plankroppen. Plankroppen började 
ta in vatten vilket resulterade i att en soldat drunknade då han inte kunde ta sig ur. 
Plutonen var dock snabbt på fötter och påbörjade sin förflyttning över bron för att 
förstärka upp första pluton enligt plan. Klockan hade nu slagit 00.18.46 

En tysk sergeant vid namn Hickman kom som av en händelse körandes vid den T 
korsning som leder ner mot bron då han hörde skottlossning och beordrade ner 
soldaterna som han hade med sig i bilen ner i diket. Skottlossningen hade också gjort de 
tyska soldaterna som bemannade bron alerta och de började nu bemanna sina 
eldställningar i värnen och bunkersystemen. Dock var de flesta soldaterna inte tyskar 

                                                 
39 Shilleto, s 43 
40 Ambrose, s 89-90 
41 Ambrose, s 92 
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utan före detta krigsfångar som nu stred för tyskland och saknade därför viljan att 
riskera sina liv. Detta medförde att det nästan bara var tyska underofficerare som valde 
att ta upp kampen, övriga flydde för sina liv47 Chefen för garnisonen vid broarna var 
inte heller på plats för att leda sitt försvar. Han var i Ranville 2 km öster om floden Orne 
och besökte sin flickvän.48 

Brotheridge hade nu nästa tagit sig över bron och han tog upp en handgranat som han 
kastade mot kulsprutenästet som fanns på hans högra sida. Precis när han hade kastat 
blev han träffad av en kula i nacken och kastades omkull.49 Brotheridges handgranat 
fortsatte dock framåt och detonerade i kulsprutenästet. Samtidigt hade soldaterna från 
tredje pluton med korpralen Walley Parr i spetsen kommit ifatt och sprang över bron för 
att ta den bunker som fanns på den vänstra sidan efter bron.50 

Hickman hade nu lyckats att krypa närmare och befann sig ca 50 meter från bron då han 
upptäcker Parr. Han skjuter mot Parr när denne laddar om sitt vapen. Parr lyckas ladda 
om sitt vapen och skjuter tillbaka men i och med att båda skjuter från höften så båda 
skjuta över sina mål. Parr tar därför skydd i den lada som låg precis bredvid honom. 
Hickmans ammunition var slut och han beslutade sig för att omgruppera och rapportera 
till högre chef. Medan han hoppade in i sin bil för att köra iväg var han rasande över de 
tyska soldaternas agerande vid bron. Britterna måste ha överraskat dem medan de sov 
på jobbet. I och med att bron var tagen av britterna var han nu tvungen att köra den 
långa vägen. Den resa som i vanliga fall skulle ta cirka femton minuter tog nu istället 
sex timmar så när Hickman var på plats hade hans chef redan vetat om händelsen vid 
bron i flera timmar.51 

En soldat vid namn Bonck hade under kvällen besökt den lokala bordellen. Han hörde 
den första skottlossningen och klädde på sig och begav sig ut på gatan där han mötte 
sina kamrater som också hade befunnit sig inne på bordellen. Tillsammans sprang de 
mot T korsningen där Hickman tidigare hade befunnit sig. När de fick syn på eldstriden 
som utkämpades vid bron vände de om och sprang tillbaka genom Bénouville. När de 
sprungit tills de inte längre orkade stannade de och sköt slut på all ammunition för att 
sedan springa tillbaka till staden. I staden rapporterade de att brittiska trupper hade 
intagit bron och att de hade skjutit slut på all sin ammunition innan de hade sprungit in 
till staden för att rapportera.52  

Klockan 00.21 var de mesta motstånd vid Pegasus Bridge slaget. Fienden hade 
antingen flytt eller dödats. Nästa uppgift var att rensa bunkrarna runt bron. Detta 
genomfördes snabbt med de personer ur tredje pluton som sedan tidigare var utsedda för 
detta jobb. De kastade in handgranater och fosforgranater för att sedan gå in och skjuta 
sporadiska eldskurar i rummen. När den uppgiften var genomförd skulle Walley Parr 
möta Brotheridge vid caféet och sätta upp ett runtomkringförsvar. När Walley kom fram 
till caféet hittade han inte Brotheridge och började därför leta. När han kom runt huset 
såg fann han Brotheridge liggandes på marken. När Parr lyfte upp huvudet på honom 
föll Brotheridge i medvetandegrad.53 
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På den östra sidan av bron hade andra pluton säkrat bron och påbörjade en liknande 
procedur med att rensa ur bunkrarna. De stötte knappt på något motstånd då tyskarna 
redan hade flytt från platsen. Löjtnant Woods upptäckte en funktionsduglig MG3454 och 
beordrade två av sina män att bemanna vapnet. Han skulle precis ge sig av för att 
rapportera till Howard då han sköts i benet.55 

Klockan 00.22 hade Howard upprätta sin ledningplats i en skyttegrav på den nordöstra 
sidan av bron. Han sökte nu information över hur striderna gick vid respektive bro. Den 
första information han fick var att chefen för första pluton var dödligt skadad. Nästa 
uppgift var att löjtnant Wood tillsammans med hans radioman och hans plutonssergeant 
var skadade och försatta ur stridbart skick. Nästa uppgift var att löjtnant Smith nästan 
hade blivit av med sin handled och hade ett skadat knä. Kompaniet hade förlorat alla 
sina plutonchefer under de första tio minuterna. Chefen för ingenjörerna, Jock Neilson 
rapporterade att det inte fanns några sprängämnen under bron. Ingenjörerna hade tagit 
bort alla tändmedel och hade påbörjat sina nya uppgifter som infanterister. Nästa 
rapport sa att Horsa Bridge hade tagits utan att ett skott hade avfyrats.56 

Howard kunde nu övergå från anfall till försvar. Han koncentrerade sig på Pegasus 
Bridge i västlig riktning i och med att han trodde att fallskärmsjägarna skulle landa i 
närheten av den andra bron i öster och där med täcka hans flank i östlig riktning. Han 
skickade iväg en ordonnans som skulle ge order till femte pluton att framrycka till 
Pegasus Bridge och ta eldställningar i höjd med T korsningen som ledde in mot bron. 
Han visste att det var bråttom och han kunde redan höra hur stridsvagnar startades i Le 
Port och hur de hade påbörjat sin framryckning söderut. Dock körde dessa vagnar inte 
mot bron utan fortsatte in mot Bénouville. Howard visste dock att det bara var en 
tidsfråga innan stridsvagnarna skulle återvända. Det var Howards största rädsla i och 
med att han endast hade ett vapensystem för att slå ut stridsvagnar. Det var ett vapen vid 
namn Piat57 och tilldelningen var ett system per pluton. Utöver dessa hade Howard bara 
de vapen som tagits i beslag av tyskarna.58  

Vid det här laget dök chefen för femte pluton, Dennis Fox upp och anmälde att hans 
Piat var sönder. Han tilldelades då tredje plutons system.59 

Klockan 00.50 hörde Howard lågt flygande bombplan över sig, hans förstärkningar var 
på väg. Dock visste han att det skulle ta upp emot en timma innan fallskärmsjägarna 
skulle vara på plats. Samtidigt anlände Brigadgeneral Poett till bron. Han var den första 
fallskärmsjägaren som tagit mark efter att ha hoppat klockan 00.19 och landat vid 
landningsplats N (tillsammans med en stigfinnargrupp).60 Han var tillika chef för femte 
fallskärmsbrigaden.61 

Klockan 01.15 hade Howard satt upp sitt försvar så gott han kunde med den personal 
han förfogade över.62 2:a pluton hade ställningarna mot den östra sidan tillsammans 
med ingenjörerna. På västra sidan hade första pluton sina ställningar vid caféet och till 

                                                 
54  En 9,92 mm kaliber kulspruta. Författarens anm 
55 Shilleto, s 52 
56 Ambrose, s 103-104 
57 Shilleto, s 61-62 
58 Ambrose, s 106-107 
59 Ambrose, s 109 
60 Shilleto, s 43 
61 Ambrose, s 46, 97, 111 
62 Shilleto, s 63 
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vänster om första pluton fanns tredje pluton. Smith förde befälet över båda plutonerna. 
Femte pluton hade sina ställningar vid T korningen. De hade också kompaniets enda 
fungerande Piat.63 

Klockan 01.30 rullade den första tyska stridsvagnen in mot bron och britternas 
försvarsställningar. Det faktum att Piaten hade en ganska kort räckvidd tvingade 
britterna att låta stridsvagnen komma ganska nära innan de kunde skjuta. Precis när 
stridsvagnen svängde in mot bron och befann sig i höjd med T korsningen avfyrades 
vapnet. Stridsvagnen träffades och exploderade. Explosionen var enorm och det såg ut 
som ett stort fyrverkeri. Stridsvagnen som framryckte bakom den första drog sig tillbaka 
in mot staden igen och rapporterade att britterna hade betydligt bättre vapen än vad de 
egentligen hade. De tyska officerarna beslutade för att vänta till gryningen och på bättre 
underrättelser över läget innan det gjorde något mer. Den utslagna stridsvagnen stod nu 
stilla och blockerade T korsningen. 

Den sjunde fallskärmsbataljonen anlände till bron med en tredjedel av sin styrka medan 
den tyska stridsvagnen stod i lågor.64 I och med att de anlände kunde Howards kompani 
dra sig tillbaka till terrängen mellan de båda broarna och utgöra reservkompani.65 

Klockan 01.30 hade den tyska befälhavaren i området Hans von Luck fått de första 
rapporterna om att det fanns brittiska fallskärmsjägare i hans ansvarsområde så han satte 
genast sitt regemente i högsta beredskap. Han hade sedan tidigare gett generella order 
om att ifall allierade trupper skulle landstiga skulle de berörda trupperna anfalla genast 
och självständigt utan order från honom.66 De slagkraftiga delarna av regementet 
samlade han nordväst om Caen och klockan 03.00 var styrkan samlad och redo. Dock 
kunde han inte starta den stora motattacken utan ett godkännande från högsta 
kommando på grund av den osämja och de dispyter som hade utspelat sig mellan de 
tyska befälhavarna. Hitler hade personligen tagit kontrollen över de bepansrade 
divisionerna och ingen kunde ge ordern framåt utan hans samtycke. Problemet var att de 
rapporter som hade kommit till kommandot var förvirrande och motsägelsefulla så 
ingen hade vågat väcka Hitler.67  

2.4  Analys av skede 2: förberedelsernas effekter 

2.4.1 Ledning 
Vid det initiala skedet när planen landade mellan broarna så kunde Howard snabbt ge ut 
sina order till plutoncheferna trots de svåra landningarna tack vare att han hade alla 
plutonchefer inom en begränsad yta som de hade planerat. Genom hela operationen 
hade Howard en god ledningsförmåga, han behövde endast ge order om att utlösa de 
uppgifter som förövats hemma i England, dessa ordrar var i förväg numrerade vilket 
gjorde att plutonerna exakt visste vad de skulle göra när chefen beordrade exempelvis 
uppgift nummer tre.  

Howard hade under förberedelserna tränat sina underordnade chefer i att kunna leda 
operationen ifall det skulle hända honom något. I och med det så hade alla chefer en 

                                                 
63 Shilleto, s 62 
64 Ambrose, s 120 
65 Ambrose, s 122 
66 Von Luck, Hans. Pansarchef under Rommel (Stockholm:2005 Bokförlaget Prisma) s 170-171 
67 Ambrose, s 124 
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tydlig bild av högre chefs mål. Detta hade i allra högsta grad stor betydelse för 
operationens utfall då plutoncheferna för första, andra och tredje pluton hade försatts ur 
stridbart skick redan efter tio minuter. Trots detta så fortsatte allting att gå enligt den 
plan som Howard fastställt innan operationen påbörjades. 

2.4.2 Rörlighet 
Howards förberedelser för att förbättra kompaniets rörlighet fick stor utdelning. 

Det första planet lyckades penetrera taggtråden vilket möjliggjorde en bättre och 
snabbare rörelse för första pluton. I och med deras goda rörlighet så uppnådde förbandet 
ett högt stridstempo. Samtliga plan landade våldsamt vilket bland annat medförde 
medvetslöshet hos soldater och att chefer kastades ur planet. Trots detta så lyckades 
plutonerna urlasta ur flygplanen snabbt tack vare att detta förövats åtskilliga gånger 
hemma i England. Detta medförde i sin tur att de första soldaterna hann framrycka en 
bit över bron innan första stridskontakten uppstod, något som var vitalt för att Howards 
plan skulle fungera. 

2.4.3 Underrättelser och information 
I och med att Howard så sent som två dagar innan anfallet skulle äga rum fick nya 
underrättelser över hur anfallsmålet såg ut, vilken fiendestyrka och vilken beväpning de 
skulle möta så hade soldaterna i kompaniet en tydlig bild över vad de skulle träffa på så 
snart de urlastat planen. Detta medför att soldaterna strider i ”känd” terräng vilket 
resulterar i att alla får en bättre orienteringsförmåga. De stöter inte på några som helst 
överraskningar i anfallsmålet vilket gör att striden går som planerat. I övrigt fick inte 
Howard några nya underrättelser som kunde förbereda honom för sitt anfall eller 
försvar. 

2.4.4 Skydd 
Tack vare övningen att urlasta hann britterna ta sig ur planen innan tyskarna upptäckte 
dem. Detta resulterade i att kompaniet nyttjade sin rörelse som skydd. 

2.4.5 Verkan 
Howard lyckades utöka förmågan att verka genom att han utbildade sina soldater på 
tysk materiel. Dock framgår det inte att britterna de facto nyttjade de tyska vapnen 
under anfallet eller försvaret, endast att de tyska systemen bemannade av brittisk 
personal. 

2.4.6 Uthållighet 
Ingenjörerna hade tränats i grundläggande skyttestrid under förberedelserna och kunde 
därför användas till försvaret runt broarna så snart de var klara med sin primäruppgift. 
Detta innebar att de kunde bidra till förbandets uthållighet. 

Howard förlorade dock delar av sin uthållighet då endast ett pansarvärnsvapen var i 
stridbart skick när det väl behövde användas. Detta pekar på ett misstag i Howards 
analys och insatsplanering då han hade fått en tydlig orientering över fiendeläget och 
denna orientering borde ha gett honom en förvarning för en bepansrad fiende. 
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3 Diskussion kring de taktiska grundprinciperna 
Analysen av de förberedelser som Howard gjorde för att förbättra sin enhets 
grundläggande förmågor visar att ett flertal förberedelser för att förbättra förmågan 
ledning utfördes, bland annat genom att välja en samlad landningsplats för sitt kompani.  
Howard kom under sin planläggning fram till att samtliga plan skulle landa inom ett 
begränsat område. I och med det så kunde Howard kraftsamla sitt kompani på en plats 
och hade möjligheten att reglera elden dit han ville. Dock hade första pluton redan 
påbörjat sin förflyttning mot och över bron innan andra pluton var på plats och kunde 
understödja första plutons framryckning. Detta anser jag resulterar i att kraftsamlingen 
går förlorad och jag finner inte heller några andra tendenser eller tecken på att någon 
kraftsamling senare uppnås under själva anfallet. Däremot så väljer Howard att 
kraftsamla sitt försvar i en riktning när kompaniet går ifrån anfall till försvar. Detta 
tyder på att Howard uppnådde grundprincipen kraftsamling i det senare skedet av 
operationen. Detta fick effekten att tyskarna inte vågar sig fram igen efter det att de fått 
en vagn utslagen. Händelseförloppet beskriver också att tyskarna uppfattade britterna 
som överlägsna och beslutade sig för att omgruppera för att invänta förstärkning. 
Resultatet blev att Howard lyckades lösa uppgiften: ta broarna samt hålla dem till dess 
kompaniet blev avlöst.  

En annan förberedelse Howard gjorde för att förbättra kompaniets ledningsförmåga var 
att tillse att alla underordnade chefer kunde ta över ledningen för kompaniet/plutonerna. 
Något som han senare fick effekt av då tre av hans ordinarie plutonchefer var försatta ur 
stridbart skick efter de tio första minuterna i anfallsmålet. Trots det faktum att dessa 
plutonchefer var försatta ur stridbart skick så fortsatte anfallet att gå enligt plan, därför 
anser jag att den förberedelsen hade stor betydelse för britternas framgång. Denna 
förberedelse skulle kunna räknas till grundprincipen handlingsfrihet men det var inte 
Howard som beordrade någon av de andra cheferna att ta befälet över någon av 
plutonerna. Analysen tyder på att detta skedde helt utan Howards vetskap och det tyder 
på att det berodde på att chefens mål var känt. I och med det så uppfylls den taktiska 
grundprincipen: att sätt upp ett mål och håll fast vid det.68 Målet med operationen var att 
ta broarna intakta, detta var känt för samtliga i den brittiska styrkan och målet var satt 
och de höll fast vid det. I min analys finns det inga tecken på att någon verksamhet 
genomfördes som inte strävade mot högre chefs mål vilket är ytterligare ett tecken på att 
grundprincipen att sätt upp ett mål och håll fast vid det uppfylldes.69 

Analysen visar också att Howard lade stor vikt vid omfallsplanering då han övade 
enheten på att ta sitt anfallsmål med allt från en pluton upp till förstärkt kompani och att 
Howard övade soldaterna på varandras uppgifter så att alla plutoner kunde lösa alla 
uppgifter. Detta tyder på att Howard förbättrade förbandets handlingsfrihet som är en av 
de taktiska grundprinciperna. Dock har jag efter min analys inte kunnat hitta en 
situation där Howard utnyttjar denna handlingsfrihet då hela anfallet går enligt plan. 
Detta innebär att det inte var någon av dessa förberedelser som var avgörande för 
britternas framgång. 

                                                 
68 DmarkO, s 37 
69 DmarkO, s 37 
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Hemma i England hade plutonerna övat på att urlasta glidflygplanen. Detta på grund av 
att Howard insåg att soldaterna skulle vara fast i en fälla utan att kunna verka om de 
blev beskjutna innan de hann urlasta planen. Denna övning resulterade också i att första 
pluton var snabbt ur sitt plan och kunde påbörja sin framryckning mot och över bron. 
Howard hade också analyserat fram att ett penetrerande av den taggtråd som låg runt 
anfallsmålet som en framgångsfaktor Detta lyckades genom att piloten i det första 
planet gled igenom taggtråden med flygplanets nos och forcerade den. Dessa två 
faktorer resulterade i att tyskarna inte upptäckte britterna förrän plutonen var på bron. 
Detta i sin tur resulterade i att britterna behöll sin överraskning som de initialt fått av sin 
coup de main operation. Överraskningen hade antagligen gått förlorad om första pluton 
inte hade varit så snabba ur sitt flygplan. Överraskning gjorde det också möjligt för 
britterna att överrumpla den tyska personal som höll bunkern där tändanordningen till 
broladdningarna fanns. I och med det så kunde britterna förhindra en eventuell 
brosprängning. Något senare visade det sig dock att det inte fanns några 
sprängladdningar apterade på broarna. Detta innebär att det inte var några brittiska 
förberedelser som förhindrade tyskarna från att spränga broarna. 

Min analys tyder på att överraskningen möjliggjordes genom coup de main operationen 
men det var det höga stridstempot som britterna uppnådde som gjorde att 
överraskningen kunde bibehållas eller förlängas. De svenska doktrinerna stödjer detta 
argument då det enligt doktrinerna är möjligt att skapa överraskning genom högt 
stridstempo.70 Britternas höga stridstempo förhindrade helt enkelt tyskarna att ta till 
nödvändiga åtgärder för att försvara bron.71  

Analysen visar också att britterna bibehöll sitt höga stridstempo och fortsatte att 
överraska fienden. De stötte på väldigt lite motstånd vid bron. De flesta tyskar flydde 
vilket kan ha berott på att de blev överraskade och rädda. Den tyska chefen på plats 
hann aldrig vidta de åtgärder som krävdes för att kunna upprätta ett försvar vilket tyder 
på att han hamnade efter i beslutscykel och tvingades reagera istället för att agera. Att 
högsta chefen för den försvarande styrkan inte var på plats överhuvudtaget försvårade 
antagligen försvaret betydligt.  

Hela händelsen gick så fort att de underrättelser som kom in till det tyska 
överkommandot var så förvirrande att ingen vågade väcka Hitler vilket hindrade 
pansarenheterna som befann sig en bit ifrån broarna att agera. 

Anledningen till att tyskarna flydde hellre än slogs kan också ha berott på att de hade en 
väldigt dålig stridsmoral i och med att de flesta av soldaterna som skulle skydda bron 
inte var tyskar utan före detta krigsfångar som nu stred för det tyska riket. 
Beskrivningen av händelseförloppet visar också att de tyska soldater som befann sig i 
staden hellre flydde än tog upp kampen, detta kan också ha berott på dålig stridsmoral 
eller kanske en känsla av att de som anföll bron var överlägsna. 

Överraskning kan enligt de svenska doktrinerna vara ett sätt att uppnå lokal 
överlägsenhet.72Den lokala överlägsenheten kan alltså ha skapats tackvare att britterna 
höll ett högt stridstempo och därigenom behöll sin överraskning. Det höga stridstempot 
var möjligt på grund av övningen av urlastning och antagligen på grund av all förövning 

                                                 
70 DmarkO, s 38 
71 Försvarsmakten. AR Taktik Arméreglemente del 2 (Stockholm:1995 Berlings, Arlöv) s 44. Hädanefter kallad 
AR Taktik 
72 DmarkO, s 37 
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som hade skett hemma i England på en näst intill identisk plats. Detta resulterar i att det 
var förövningen och förberedelserna som ledde till att den grundläggande principen 
lokal överlägsenhet uppnåddes. Som nämns ovan under rubriken metod så krävs det i 
regel lokal överlägsenhet för att nå ett militärt avgörande på marken.  

Dock finns det inget i beskrivningen av händelseförloppet eller i analysen som pekar på 
att Howard hade analyserat var och när lokal överlägsenhet kunde uppnås, något som 
anses vara av betydelse vid upprättande av stridsplan.73 Det kan alltså vara så att 
Howard av en ren slump lyckades nå lokal överlägsenhet men det är inte så troligt. 
Dock kan det vara så att den lokala överlägsenheten var en bonuseffekt men kanske inte 
var helt nödvändig för att besegra tyskarna vid Pegasus Bridge. 

                                                 
73 AR Taktik, s 187 
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4 Slutsatser 
Av analysen kan följande slutsatser dras: 

Ungefär hälften av de förberedelser som Howard och hans förstärkta kompani hade 
gjort hemma i England fick effekt i anfallsmålet. Detta skulle kunna tolkas som att en 
enhet bara får ut effekt av femtio procent av sina förberedelser men dessa siffror 
kommer från en operation där i stort sätt allt gick enligt plan och få delar av 
omfallsplaneringen behövdes. Det är snarare mer troligt att förövningen och 
förberedelserna hade fått större effekt om saker och ting hade gått fel. Detta anser jag 
pekar på att förberedelser och förövning har en stor betydelse för förbandens framgång i 
strid i och med att ingen kan vara säker på stridens utfall. 

Av diskussionen kan följande slutsatser dras: 

I regel krävs det lokal överlägsenhet för att nå ett militärt avgörande vid 
markoperationer. I denna operation skapade britterna lokal överlägsenhet, således fällde 
den lokala överlägsenheten fysiskt avgörandet för operationen. Den lokala 
överlägsenheten skapades genom en överraskning. Överraskningen skapades initialt av 
den coup de main operation som operation Tonga de facto var. Dock visar analysen och 
diskussionen att överraskningen hängde på att ett högt stridstempo kunde upprätthållas. 
Det höga stridstempot var endast möjligt om kompaniet hade en god rörlighet och en 
god ledningsförmåga. Den goda rörligheten skapade Howard genom att föröva hemma i 
England. Han förövade urlastningen ur planet för att detta skulle ta så kort tid som 
möjligt och för att soldaterna inte skulle vara som levande måltavlor i planet när det 
stod på marken. Howard förövade sina soldater på en näst intill identisk plats hemma i 
England vilket resulterade i att alla viste vad som skulle göras och kände sig bekanta 
med terrängen i anfallsmålet. Howard tillsåg att alla chefer kände till högre chefs 
målbild och genom det hade han förbättrat sin ledningsförmåga. Detta resulterade i att 
det inte uppstod några oklarheter när tre av plutoncheferna försattes ur stridbartskick 
utan anfallet kunde fortgå enligt plan och utan att tappa tempo. 

De förberedelser som kompaniet gjorde innan anfallet hade stor betydelse för 
operationens utkomst. Två av dessa förberedelser hade Howard själv analyserat fram 
som framgångsfaktorer. Detta var kanske på grund av Howards egen kunskap och egna 
erfarenheter. Dock var det underrättelserna som möjliggjorde att kompaniet kunde 
föröva vid en plats som var näst intill identiskt med det ”skarpa” anfallsmålet. Detta 
påvisar vikten av att chefen har ett gott underrättelseunderlag när chefen skall ta fram 
stridsplanen. Det visar också att underrättelserna är viktiga för att analysera vad som 
behöver förövas så att tid och resurser läggs på rätt saker. 

Svaret på uppsatsen frågeställning; Var det britternas förberedelser som avgjorde 
operation Tonga till deras fördel blir således svaret delvis. Det som fällde avgörandet 
var den lokala överlägsenheten som möjliggjordes av den överraskning som coup de 
main operationen gav och som bibehölls genom det höga stridstempot. Det höga 
stridstempot kunde uppnås tack vare de förberedelser och den förövning som gjorts och 
bedrivits hemma i England. 

För att återgå till uppsatsens problemformulering och syfte så visar analysen och 
diskussionen att förövning och förberedelser är av stor vikt för den svenska luftburna 
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bataljonen och kan vara det som fäller avgörandet. Därför bör mycket fokus och 
resurser läggas vid förövning och förberedelser inför en eventuell insats. För att föröva 
rätt saker och för att få en så god grund att stå på vid skapandet av stridsplanen som 
möjligt så bör bataljonen lägga mycket vikt och resurser på den grundläggande 
förmågan underrättelser. Förberedelser och förövningen bör koncentreras till att 
förbättra bataljonens förmåga till rörlighet och ledning i syfte att kunna uppnå lokal 
överlägsenhet genom högt stridstempo och överraskning. 

4.1 Rekommendationer  
För att öka validiteten i de slutsatser som dragits i denna uppsats bör en liknande 
utredning göras med en annan metod i syfte att kontrollera om liknande/samma 
slutsatser kan dras.  

Ett annat förslag är att följa en slutövning med förbandet. Från det att underrättelserna 
inhämtas i anfallsmålet, de specifika förberedelserna och förövningen genomförs och 
stridsplanen tas fram, tills genomförandet av anfallet.  

Dock anser jag att det krävs att den luftburna bataljonen genomför en skarp operationen 
som sedan kan analyseras för att kunna komma fram till exakta slutsatser i frågan. 
Anledningen till detta är att jag tror att den skarpa striden har en annan påverkan på 
soldaten och chefen som inte kan efterliknas till hundra procent under träningsmässiga 
förhållanden. Jag tror att den skarpa situationen har en större inverkan på soldatens sätt 
att strida och chefens sätt att fatta beslut.  
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Bilaga 1: Karta över anfallsmålet. 

74 
LZ= Landningsplats 
MG = Kulspruta 
Anti-tank gun = Luftvärnskanon 

                                                 
74 Kartan är tagen från: Ambrose E. Stephen, Pegasus Bridge June 6, 1944. (USA, New York: Rockefeller 
Center 1985) s. 91. 
Kartan är sedan kompleterad med information från: Ford Ken, D-day 1944 Sword Beach & the British Airborne 
landings. ( United Kingdom, Oxford: Osprey Publishing 2002) s 26. 
Kompleteringar av kartan samt översättningar är gjorda av författaren.  
 


