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Narvik 1940 – att ta emot stöd. 
Striderna i fjällen analyserade utifrån de grundläggande förmågorna. 

Sammanfattning: 
Uppsatsen är en fallstudie av landstriderna kring Narvik 1940 analyserade utifrån de 
grundläggande förmågorna med perspektivet att ta emot stöd. 
Trots tillskyndande stöd från allierade förband kunde inte de norska och allierade förbanden 
komma till ett avgörande mot de numerärt underlägsna och tillsynes avskurna tyska förbanden i 
fjällen kring Narvik. 
För att belysa de förutsättningar som rådde på taktisk nivå så används tre frågeställningar: 

- Hur fördelade sig de grundläggande förmågorna hos tyska förband respektive allierade 
förband under det studerade händelseförloppet? 

- Vilka förmågor var särskilt framträdande för de olika förbandens strid? 
- Vilka eventuella svårigheter att ta emot stöd i striderna kring Narvik är relevanta för 

svenska förhållanden? 

Resultatet av studien visar att avsevärda brister i förmågan till ledning hos de allierade förbanden 
förelåg varvid det tillskyndande stödet blev ineffektivt. Dessutom var de tyska förbandens goda 
förmåga till skydd samt uthållighet, viktiga faktorer för de allierades svårighet att komma till ett 
avgörande. 
Nyckelord:  
Grundläggande förmågor, Narvik 1940, Ta emot stöd 
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Narvik 1940 – receiving support.  

The battles in the mountains analysed in perspective of the six  
basic capabilities of combat. 

 
Abstract: 
This study is a case study of the land war in the vicinity of Narvik 1940, analysed in perspective of 
the six basic capabilities of combat; effect on target, protection, mobility, command and control, 
sustainability and intelligence. The main angle is the challenges of receiving support. How come 
the Norwegians and supporting allied units weren’t able to defeat the outnumbered German troops 
in the mountains?  
To be able to filter out the essential factors on a tactical level the following questions are used: 

- How did the basic capabilities of combat appear among the allied and the German units? 
- Which capability was most decisive for the outcome of the battle between the opponents? 
- Which difficulties in receiving support are relevant for Swedish conditions? 

The result of the study reveals that severe mistakes in the command and control among the allied 
units caused ineffective support from the allied units. It also reveals that the protection and 
sustainability among the German units had an important role for the outcome. 
Key words: 
Basic capabilities of combat, Narvik 1940, Receiving support 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Den 9 april 1940 invaderade Tyskland Norge och Danmark genom operation Weserübung.1 
Striderna i Norge omgärdades av politisk strategi i ett läge där världen stod på randen till ett 
världskrig och präglades av omgivningarnas särart i form av fjäll och fjordar. Striderna kring 
Narvik är främst kända för de spektakulära sjöslag som utkämpades i fjordarna kring Narvik i 
krigets inledningsskede.2 Men sjöslagen följdes upp av en landstigning av tyska förband och 
senare brittiska, franska och polska förband. Mellan den 12 april och den 8 juni utkämpades 
hårda strider mellan förband i terrängen kring Narvik med många svårigheter att hantera på 
den taktiska nivån.3 Striderna i Norge anses även vara historiens första kombinerade sjö-, luft-
, land- och specialförbandsoperation.4 

De tyska förbanden hamnade i en situation där de blev avskurna med ett relativt litet förband, 
i en fientlig miljö såväl geografiskt och klimatmässigt som bokstavligt. Detta i kombination 
med det norska försvarets förvånade uppvaknande och tillkommande stöd från andra nationer 
gör att många ingredienser i krigföringen ställs på sin spets och framträder tydligt.  

Trots att Norge relativt snabbt erhöll militär hjälp från andra nationer och uppnådde ett 
styrkeförhållande där de allierade var numerärt mycket överlägsna de tyska förbanden så 
lyckades tyskarna hålla ut och avsevärt fördröja de allierade styrkorna i Narviksområdet.5 Det 
är därför av intresse att ytterligare studera och förstå de mekanismer som påverkat utgången i 
kriget kring Narvik 1940. Kriget i Norge för även tankarna till Svensk säkerhetspolitik, där 
mottagande av understöd från andra nationer är en av ingredienserna, något som belystes i 
regeringsförklaringen 2011.  

Det står klart att vårt land inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp 
skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller ett annat nordiskt land. I detta 
ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.6  

Scenarion med begränsade anfall mot svenska strategiska resurser och mottagande av stöd 
från andra nationer belystes även under arméinspektörens fältövningar 2010 och 2011. 

Den svenska doktrinen för markoperationer använder begreppet grundläggande förmågor, 
Verkan, Skydd, Ledning, Rörlighet, Uthållighet och Underrättelser/ Information, som ett 
analysverktyg eller en tankemodell på hur man uppnår effekt med det militära maktmedlet 
under krigföring.7 Kan teoribildningen kring grundläggande förmågor hjälpa oss att förstå 
                                                             
1 Tamelander, Michael, Zetterling, Niklas. Den nionde april. Falun: Historiska Media, 2000, s.41 ff. 
2 Ibid., s.123 ff. 
3 Sandvik Tryggve. Krigen i Norge 1940: Operasjonene til lands i Nord-Norge 1940, bind II. Oslo: Gyldendal 
norsk förlag, 1965. 
4 Lunde, Henrik O. Hitler’s Pre-Emptive War, Battle for Norway, 1940. Berkshire UK: Casemate, 2009, omslag. 
5 Ibid s.348. 
6 Reinfeldt Fredrik, Regeringsförklaringen 15 september 2011, 
<http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/52/06/9359c259.pdf> Hämtat 2012-04-11 kl 09.10, s.10. 
7 Försvarsmakten.  Doktrin för markoperationer. Stockholm: Högkvarteret, 2005, s.31. 
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problemområden och framgångsfaktorer under ovan nämnda krigsförlopp? Vad var det som 
gjorde att de norska förbanden trots stort stöd av tillkommande allierade förband, ändå inte 
kunde slå de tyska förbanden i fjällen?  

1.2 Syfte 
Kriget i Narvik erbjöd som antyds ovan en hel del utmaningar för de krigförande parterna. För 
att uppnå en högre förståelse för de möjligheter och begränsningar som förbanden hade, är det 
intressant att se hur de olika grundläggande förmågorna fördelade sig under de slag som 
utkämpades.  

Syftet med uppsatsen är att uppnå en högre förståelse för de taktiska förutsättningarna under 
slagets studerade skede och hur de grundläggande förmågorna påverkade händelseförloppet. 
Målet är dessutom att försöka överföra dessa lärdomar till svenska förhållanden. 

1.3 Frågeställning 
- Hur fördelade sig de grundläggande förmågorna hos tyska förband respektive allierade 

förband under det studerade händelseförloppet? 
- Vilka förmågor var särskilt framträdande för de olika förbandens strid? 
- Vilka eventuella svårigheter att ta emot stöd i striderna kring Narvik är relevanta för 

svenska förhållanden? 

1.4 Avgränsningar 
Endast landkriget i Narvik kommer att studeras. Fokus kommer att ligga på taktisk nivå och 
bortse från det skeende på strategisk nivå som pågick under tiden som striderna utkämpades. 
Dock kommer strategiska resursers betydelse för de grundläggande förmågorna på taktisk 
nivå att beaktas. För att kunna belysa förmågorna hos respektive part kopplat till effekt eller 
framgång så kommer jag att endast att studera förmågorna under ett skede. 
 
Det skede som kommer att studeras är den allierade offensiven från Lapphaugen intill dess att 
Bjerkvik är intaget. Skedet startar den 1 maj och slutar då franska förband intagit Bjerkvik 
den 13 maj. Skedet kommer endast att analyseras utifrån vald teori. Detta kan innebära att 
andra för händelseförloppet viktiga aspekter ej behandlas. 

1.5 Tidigare forskning 
Striderna kring Narvik är välkända och ett omfattande material finns att tillgå. Huvuddelen av 
tidigare forskning är gjord av norska, tyska, franska och brittiska författare. Merparten av det 
ursprungliga källmaterialet finns i form av order, krigsdagböcker och ögonvittnesskildringar. 
Även de svenska författarna, Michael Tamelander och Niclas Zetterling har skrivit om slaget 
varav delar kommer att ligga till grund för denna uppsats.8 Den teori kring grundläggande 
förmågor som används är relativt vanligt återkommande i forskningsuppgifter kring 

                                                             
8 Tamelander, m.fl., 2000 a.a.  
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krigsvetenskap och har använts bland annat av Lars Ericsson Wolke i en avhandling kring 
lessons learned i Kongo.9  

1.6 Begreppsförklaring 
Taktisk nivå. Taktisk nivå avser den nivå där taktiska mål formuleras utifrån 

operativa mål samt hur förband utnyttjas och samordnas i 
operationer. Taktisk nivå leder förband och samordnar 
vapensystem och funktioner.10 

Tyngdpunkt  Den eller de faktorer på vilka parterna i en konflikt baserar sin
  förmåga till kamp. 11 

Kritiska Sårbarheter De av motståndarens svagheter som är av sådan art att om de 
framgångsrikt angrips, rubbas hans förutsättningar att nå sina 
mål.12 

Manövertänkande Mentalt förhållningssätt till lösandet av ett problem. – Det är 
viktigare att påverka motståndarens vilja och förmåga till fortsatt 
kamp än att fysiskt förinta hans stridskrafter.13 

Uppdragstaktik Ledningsfilosofi som grundas i en positiv människosyn. 
Människor kan ta initiativ bortom givna order som baseras på 
bristfällig information. Kravet är att chef och underlydande tydligt 
dialogiserat uppdragets innebörd, mål och tillgängliga resurser 
inför lösandet av uppdraget.14 

 

  

                                                             
9 Ericsson Wolke, Lars. Lessons Learned. Stockholm: Försvarshögskolan, 2007. 
10 Ibid., s.43. 
11 Försvarsmakten, 2005 a.a., s.58. 
12 Ibid., s.59. 
13 Ibid., s.57. 
14 Ibid., s.57. 
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1.7 Material och Källkritik  
Undersökningsmaterialet för avhandlingen är uteslutande litteratur som avhandlar kriget i 
Narvik. Det material som primärt kommer att användas är följande;  

Den nionde april av Michael Tamelander och Niklas Zetterling. Både Tamelander och 
Zetterling är välrenommerade militärhistoriker och har gett ut ett antal böcker såväl var för sig 
som tillsammans. Niklas Zetterling har även jobbat som forskare vid försvarshögskolan 1995 
-2007.15 Boken har en fullständig notapparat och har skrivits som ett projekt med understöd 
av SMB (Svensk militärhistorisk bokklubb) och förlaget Historiska media.  

Operasjonene til land i Nord-Norge 1940 Bind II av generalmajor Trygve Sandvik är skriven 
på uppdrag av Forsvarets krigshistoriske avdelning och är utgiven 1965. Boken har en 
fullständig notapparat och även en hel del avskrifter av originaldokument, materialet i boken 
är framförallt baserat på tyska, franska, polska, brittiska och norska order samt 
dagboksanteckningar och övrigt arkivmaterial.  

Hitler’s Pre-Emptive War, The battle for Norway, 1940 av Henrik O Lunde. Boken är en 
skildring av kriget i Norge 1940 där författaren dels använt sekundärkällor, men även en hel 
del primärkällor. Boken har en fullständig notapparat. Författaren är en norskfödd 
pensionerad överste i amerikanska armén, hans sista befattning var Director of National and 
International Security Studies vid US Army war college.16 Lunde har analyserat slagen ur 
båda sidors synvinkel och är tydlig med vad som är fakta och vad som är egen analys i boken.  

Narvik 1940, Nazi-Tysklands förste tilbakeslag under 2.verdenskrig av Oddmund Joakimsen. 
Författaren bygger boken på ej tidigare publicerade dagboksanteckningar, utdrag ur 
krigsdagböcker från 3.bergsjägardivisionen, intervjuer med krigsveteraner och diverse 
sekundärkällor. Författaren har dessutom lokalkännedom och har besökt platserna där 
striderna utkämpats, i boken finns även ett antal väl överskådliga kartor som beskriver 
förbandens rörelser. Författaren och grafikern har efter e-post konversation gett sin tillåtelse 
att nyttja kartorna i denna avhandling. Boken har notapparat, men är skriven ur de norska 
soldaternas perspektiv och kan uppfattas som tendensiös.   

Vi som intog Narvik av Sture Runnö är en skildring från en primärkälla som endast ger en 
inblick i främlingslegionärernas delar av striden. Runnö tjänstgjorde som tolk i brigadstaben 
under striderna och är därför väl insatt i brigadens strider. Boken är skriven med en något mer 
skönlitterär stil och saknar notapparat, den ingår dock i försvarshögskolans bibliotekslitteratur 
kring striderna och fungerar väl för att bekräfta övriga källor och ge en mer personlig inblick i 
de förhållanden som rådde under den aktuella tidsperioden.  

Det material som huvudsakligen används som grund för avhandlingen är sekundärkällor och i 
enstaka fall primärkällor. I vissa fall har jag valt bort litteratur då den i huvudsak byggt på de 
                                                             
15Tamelander, Michael. <http://www.michaeltamelander.se/cms/articles.php?article_id=9> hämtat 2012-03-30 kl 
14.45. 
16 Lunde, 2009 a.a., omslag. 
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källor som jag bygger denna avhandling på, ett exempel på sådan litteratur är Norge 1940 - 
Drama i nio akter, skriven av Jan Linder.17 Källorna är oberoende av varandra i tid och 
bekräftar varandra, dock bygger huvuddelen av källorna på samma primärmaterial. Jag har 
försökt välja källor som speglar båda sidors förhållanden, men är i viss mån begränsad av min 
egen förmåga att läsa tysk litteratur. Runnös skildring är en primärkälla som ligger nära 
händelserna i tiden (1941) och förskönar inte på något sätt främlingslegionärernas insats, dock 
måste den anses som tendensiös i sina beskrivningar om sidoordnade förband och tyska 
förband. Syftet med denna källa är att kunna förstå de friktioner som fanns inom de allierades 
styrka.  

1.8 Metod och operationalisering 
Den metod som används är ett hermeneutiskt synsätt med kvalitativ analys av 
meningsinnehåll som metod. 

Hermeneutiskt synsätt, avhandlingen syftar till att utifrån den svenska doktrinens teori kring 
grundläggande förmågor förstå striderna i Narvik. Hermeneutik beskrivs av Thurén som 
tolkningslära som till stor del är beroende av inkännande och empati.18 ”Hermeneutik går ut 
på att förstå och inte bara begripa intellektuellt.”19 

Kvalitativ analys av meningsinnehåll innebär att insamlad data bearbetas i fyra faser som i 
vald metodhandbok benämns: Helhetsintryck, Kodning, Kondensering och Sammanfattning.20 

I den första fasen, Helhetsintryck, sker genomläsning av det utvalda materialet och ett 
helhetsintryck skapas, denna förståelse av materialet är viktig för den slutliga tolkningen, men 
får inte begränsa tolkningen av materialet i kommande faser.21 

I den andra fasen, Kodning, väljs det material ut som är aktuellt för de forskningsfrågor som 
skall besvaras. Materialet som är aktuellt för forskningsfrågan markeras med kodord för den 
information som är relevant för forskningsfrågan.22 Kodorden som används i detta fall är 
desamma som de sex grundläggande förmågorna; Verkan, Skydd, Uthållighet, Und/Info, 
Rörlighet och Ledning.23 Då de grundläggande förmågorna är beroende av varandra och 
påverkar varandra, krävs en ytterligare definiering av respektive förmåga.24 Denna definiering 
genomförs i form av indikatorer som nyttjas för att underlätta kodningen. 

                                                             
17 Linder, Jan. Norge 1940: Drama i nio akter. Avesta: Infomanager förlag, 2005, s.192. 
18 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare, andra utgåvan. Malmö: Liber AB, 2007, s.94. 
19 Ibid., s.94. 
20 Johannessen, Asbjorn, Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2003, 
s.108-115. 
21 Ibid., s.110. 
22 Ibid., s.111. 
23 Försvarsmakten, 2005 a.a., s.30. 
24 Ibid., Johannessen, Asbjorn, Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 
2003, s.108-115.s.30. 
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I den tredje fasen, Kondensering, dras de kodade delarna av texten ut och sortering i 
kategorier sker.25 I detta arbete är kategorierna de sex grundläggande förmågorna hos tyska 
förband respektive allierade förband under det studerade skedet.  

I den fjärde fasen, Sammanfattning, sätts det kondenserade materialet till en helhet. I detta 
arbete så innebär det en sammanvägning av hur de olika förmågorna fördelat sig under det 
studerade skedet. Denna sammanfattning besvarar även forskningsfrågorna.26  
Operationalisering av vald metod sker enligt figuren nedan. 

 

Figur 1, Operationalisering av vald metod (Författaren)  

                                                             
25 Johannessen, m.fl., 2003 a.a., s.114. 
26 Ibid., s.115. 
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2. Teori 

2.1 De grundläggande förmågorna 
Militärstrategisk doktrin beskriver förhållandet mellan krig och de grundläggande förmågorna 
enligt följande; 
 

”När krigföringsförmåga omsätts till handlingar skapas en dynamisk kombination av de 
grundläggande förmågorna – verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet och ledning- som 
möjliggör att rätt effekt kan säkerställas och målsättningar uppnås. De grundläggande förmågorna 
ska inte likställas med funktioner, system eller specifika förband, utan utgör en abstrakt summa av 
den genererade förmågan utifrån sex analysfält.”27  

   

 
Figur 2, Modellen kring grundläggande förmågor används för att beskriva, samordna och analysera militär verksamhet. 
Bilden är kopierad ur Militärstrategisk Doktrin.28 

Begreppet grundläggande förmågor förekommer genomgående i svenska doktriner från 2005 
och framåt och har använts inom krigsvetenskaplig forskning som nämnts i inledningen.29 

Genom att använda de grundläggande förmågorna som en tankemodell vilken beskriver de 
generella förmågor som finns eller krävs för att uppnå målsättningar i en viss situation, kan 
komplexa situationer beskrivas, samordnas och analyseras utan att begränsa tanken. Denna 
tankemodell ger ett vidare perspektiv då förmågorna inte avser specifika system eller förband och 
underlättar därmed att den önskade och rätta effekten kan skapas.30 

Enligt den svenska doktrinen bör teorin kring de grundläggande förmågorna nyttjas som ett 
analys och planeringsverktyg även vid operationsplanering. _”Vid planering inför och under 
genomförandet av operationer analyserar chefer och staber den egna verksamheten utifrån de 

                                                             
27 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin. Stockholm: FMLOG APSA Grafisk produktion, 2011, s.56. 
28 Ibid., s.57. 
29 Författarens kommentar. 
30 Försvarsmakten, 2011 a.a., s.57. 
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grundläggande förmågorna. Verksamheten planeras mot optimal effekt genom att identifiera 
vilka förmågor som är mest avgörande i vissa skeden.”31 

De grundläggande förmågorna är dock ingen heltäckande teori som täcker in alla aspekter på 
krigföring, utan ett sätt att hantera komplexiteten och de beståndsdelar som krävs för att 
uppnå effekt vid ett givet tillfälle. Fördelningen av användning eller behov av en förmåga 
ändras beroende på i vilket skede operationen befinner sig. ”I inledningen av en operation kan 
behovet av rörlighet och underrättelse vara avgörande för en lyckad framgruppering, medan 
verkan och ledning kan vara avgörande i ett skede där strid genomförs.”32 Som nämns ovan 
utelämnas många viktiga aspekter på krigföring i teorin, så som styrkeförhållanden, 
stridsvilja, ledarskap m.fl. Dessa kommer dock i möjligaste mån omhändertas och återspeglas 
i de indikatorer för respektive förmåga som redovisas nedan.  

Indikatorerna som används är anpassade av författaren för att passa det händelseförlopp som 
utspelas under det studerade skeendet. De har dock sitt ursprung i Doktrin för 
markoperationer, där det beskrivs hur respektive förmåga kan yttra sig.33 

2.1.1 Verkan 
”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens 
förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås.”34 

Indikatorer på verkan i denna studie är: 
 Tillgång till vapensystem och effektivt nyttjande av dessa. 
 Skadeutfall hos motståndaren. 
 Tvinga motståndaren att parera, exempelvis retirera eller genomföra andra ej 

planerade åtgärder. 
 Förband ger upp till följd av påverkan från motståndaren. 

2.1.2 Skydd 
”Skydd syftar till att, genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder – skapa 
förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att eget och 
överordnat mål kan uppnås.”35 

Indikatorer på skydd i denna studie är: 
 Stridsställningars läge och utformning. 
 Fältarbeten för försvar. 
 Maskering och avledning. 
 Taktiskt nyttjande av förbanden för att uppnå skydd. 

                                                             
31 Ibid., s.61. 
32 Ibid., s.59. 
33 Försvarsmakten, 2005 a.a., s.63-74. 
34 Ibid., s.67. 
35 Ibid., s.71. 
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2.1.3 Rörlighet 
”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum 
så att eget och överordnat mål kan uppnås.”36 

Indikatorer på rörlighet i denna studie är: 
 Förmåga att förflytta sig på snö. 
 Förmåga att förflytta sig på vatten för att nå effekt i markstriden. 
 Förmåga att manövrera med förbanden. 

2.1.4 Ledning 
”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa 
och dynamiska situationer så att eget och överordnat mål kan uppnås.”37 

Indikatorer på ledning i denna studie är: 
 Ledningssystem och transmission av ledning. 
 Ledningsmetodik uppdrag eller kommando. 
 Gränsdragning mellan förband. 
 Samordning av förband och förmågor. 
 Ledarskap och anda hos chefer. 

2.1.5 Underrättelser/ Information 
”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en gemensam 
lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och överordnat mål 
uppnås.”38 

Indikatorer på underrättelser/ information i denna studie är: 
 Information om motståndarens styrka och position. 
 Information om motståndarens vilja och planer. 
 Information om egna förbands positioner och uppgifter. 

2.1.6 Uthållighet 
”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell 
tillgänglighet så att eget och överordnat mål uppnås.”39 

Indikatorer på uthållighet i denna studie är: 
 Förmågan att förse egna förband med mat, ammunition och övriga förnödenheter. 
 Förmågan att återhämta eller avlösa förband under striden. 
 Förmågan att upprätthålla stridsvilja och god moral. 
 Rätt materiel och utbildning för att kunna verka i aktuell miljö.  

                                                             
36 Ibid., s.69. 
37 Ibid., s.63. 
38 Ibid., s.65. 
39 Ibid., s.73. 
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3. Beskrivning av händelseförloppet 
3.1 Förband inblandade i striderna kring Narvik  

 

Figur 3, Karta över förband i Narviksområdet, (Författaren) 

Under perioden 9 april 1940 till början av juni 1940 befann sig förbanden enligt kartan ovan i 
nord Norge. De tyska förbanden anlände i huvudsak i samband med landstigningarna den 9 
april och som resultat av de efterföljande sjöstriderna.40 De norska förbanden tillfördes och 
reorganiserades i perioden 12 april till 30 april 1940.41 Övriga nationers förband anlände med 
enheter ur 24. Guards brigade den 14 april, följda av franska enheter ur 27. Chasseurs Alpines 
den 28 april.  Under den 6 maj tillkom 13.halvbrigaden ur främlingslegionen och den 7 maj 
anlände 1.polska höglandsbrigaden till Harstad.42 24. Guards Brigade hade endast en indirekt 
roll under det studerade skedet och omgrupperades från narviksområdet till Bodö området i 
perioden 10-20 maj.43 

                                                             
40 Lunde, 2009 a.a., s.273. 
41 Joakimsen, Oddmund. Narvik 1940: Nazi-Tysklands förste tillbakeslag under 2.verdenskrig. Bodö: 
Förretningstryck, 2010, s.50-61. 
42 Lunde, 2009 a.a., s.347 f. 
43 Tamelander, m.fl, 2000 a.a., s.250 ff. 
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1.polska höglandsbrigaden som anlände 7 maj hade i likhet med den brittiska brigaden endast 
en indirekt roll i det studerade skedet, men var självklart en viktig faktor för 
styrkeförhållandena i området.44  

3.2 Händelseförlopp Bakgrund 
9-14 april 

Tyska förband ur 3.bergsjägardivisionens 139 regemente landsteg 9 april och tog Narvik samt 
Elvegårdsmoen utan särskilt motstånd från norska förband. Ca 2100 sjömän från sänkta tyska 
jagare landsteg i Norge under perioden. Dessa organiserades till sju små infanteribataljoner 
och utrustades med norsk utrustning från de militära förråden i Elvegårdsmoen.45 Av 
bergsjägare fanns endast tre bataljoner i området, totalt uppgick bergsjägardivisionens 
personalstyrka under ledning av general Dietl till 1900 bergsjägare plus de sjömän som 
organiserades i infanteribataljoner.46 Den initiala målsättningen för Dietl var att ta Narvik och 
malmbanan, för att därefter fortsätta framryckningen norrut i syfte att ta Bardufoss flygplats 
och senare Tromsö. Dessa planer övergavs dock då motståndet från norska förband var större 
än förväntat och huvuddelen av förråd och materiel gått förlorat i sjöstriderna.47 

12-24 april 

Efter att norska förband den 12 april initialt hade mött och stoppat den tyska utbredningen i 
nordlig riktning vid Lapphaugen längs Riksväg 50 följde ett ställningskrig intill den 24 april.48 
Den 14 april anlände två kompanier ur Royal Scots Guards till Sjovegan och ställdes under 
general Fleischers befäl, dessa deltog dock inte i några stridigheter utan användes för 
bevakningsuppgifter i området kring Fossbakken.49 

24-25 april 

Den 24 april genomförde norska förband ett anfall mot Lapphaugen och lyckades få tyskarna 
att retirera söderut. Natten mellan den 24 och 25 april led norska bataljonen I/IR12 ett svårt 
nederlag söder om Lapphaugen i Gratangen där bataljonen sökt skydd och återhämtning bland 
bebyggelse i ett ofördelaktigt terrängavsnitt med dålig bevakning. Bataljonen blev slagen av 
tyska förband och den norska offensiven stannade av för reorganisering.50  

 

  

                                                             
44 Författarens kommentar. 
45 Ibid., s.273. 
46 Tamelander, m.fl., 2000 a.a.,  s.202. 
47 Ibid., s.202 f. 
48 Joakimsen, 2010 a.a., s.38-41. 
49 Lunde, 2009 a.a., s.295. 
50 Joakimsen, 2010 a.a., s.50-61. 
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26-30 april 

Den 26-30 april genomfördes reorganisation av de norska förbanden samt tilltransport av 27. 
franska halvbrigaden bestående av tre alpjägarbataljoner 6. BCA(Battalion Chasseurs Alpins), 
12.BCA samt 14.BCA.51 Tyska förband drog sig tillbaks och förberedde försvar i linjen 
Snaufjellet-Gressvann.52 

 

Figur 4, Styrketillväxt i Narviksområdet (Författaren) 

 

3.3 Händelseförlopp Lapphaugen – Bjerkvik den 1-13 maj 1940 
Händelseförloppet läses bäst tillsammans med kartor samt organisationsöversikter bifogade som bilagor.  
 

Under det aktuella skedet leddes den allierade expeditionskåren av amiral Cork och kårens 
markförband av generalmajor Macksey. I operationsområdet leddes markförbanden av 
brigadgeneral Béthouart som var chef för 1.franska lätta divisionen och förde befäl över 
1.polskabrigaden, 27.franska halvbrigaden CA (Chasseurs Alpine) samt 13.halvbrigaden ur 
främlingslegionen. Norska förband i området leddes av general Fleischer.53 Som en faktor i 
området fanns även tre bataljoner ur 24.Guards Brigade, dessa var dock inte inblandade i 
                                                             
51 Ibid., s.62 ff. 
52 Ibid., s.79 Karta. 
53 Lunde, 2009 a.a., s.566 ff. 
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striderna i under det studerade skedet.54 Anfallet från Lapphaugen mot de tyska försvararna 
skedde med divisionens förband på linje med franska 6.BCA (Battalion Chasseurs Alpins) 
längst västerut, 7.norska brigaden i centern och 6.norska brigaden på östra flanken.55 Planen 
som utarbetats av general Fleischer byggde på att i ett linjärt anfall, trycka på de tyska 
flankerna i syfte att detta skulle få den tyska centern att vika.56  

Samordning av anfallet förefaller ha skett genom samverkan då franska förband leddes av 
general Béthouart och 6.divisionen av general Fleischer.57 Inför anfallet underställdes dock ett 
norskt skidlöparkompani ur IR15 fransmännen då dessa endast hade en pluton skidlöpare per 
bataljon.58 Huvuddelen av anfallsterrängen för samtliga förband bestod av väglös 
högfjällsterräng med ett djupt snötäcke. Sjöar, platåer och dalgångar mellan fjällsidorna 
användes som framryckningsstråk. Anfallet påbörjades tidigt på morgonen den 1 maj på båda 
flankerna. På den västra flanken genomförde det norska förbandet som var underställt 
fransmännen i Labergsdalen en avledande manöver. Under tiden genomförde franska 
skidlöpare en kringgång och kunde inta det första tyska kulsprutenästet. Dock genomfördes 
snart motanfall från tyska ställningar på Snaufjället och anfallsrörelsen stannade av.59  

På den östra flanken anföll de två norska bataljonerna på varsin sida om sjön Gressvann. På 
eftermiddagen den 1 maj mötte de hårt motstånd från tyska försvarare och en bataljon 
tvingades retirera. Den andra bataljonens anfallsrörelse avstannade också efter att ha mötts av 
intensiv eldgivning från tyska försvarsställningar. De tyska styrkorna var på denna flank 
mycket svaga under de inledande striderna, endast ca 20 man lyckades hejda brigadens 
initiala anfallsrörelse.60 Förstärkningar anlände under senare delen av eftermiddagen då 
general Dietls reserv, 1. Kompaniet ur I/139, tidigt fått order om att förstärka försvaret i 
Gressdalen.61  

I den allierade centern påbörjade 7.brigaden sitt anfall på kvällen den 1 maj, detta var 
genomförbart då nätterna vid denna årstid var så korta att det aldrig blev riktigt mörkt. Efter 
inledande strider understödda av artilleri lyckades de norska förbanden erövra den första tyska 
ställningen, därefter stannade anfallet upp även i centern.62 Den Allierade ledningen började 
redan den 2 maj oroa sig för uthålligheten hos förbanden i den svåra terrängen och direktiv 
utfärdades om att man borde ha tagit Vassdalen före den 4 maj, annars måste enheterna lösas 
av.63 Striderna fortsatte i den påfrestande terrängen, och allteftersom de allierade styrkorna 
lyckades framrycka, blev försörjningen av förbanden svårare. De tyska förbanden fick 

                                                             
54 Ibid., s.347. 
55 Sandvik, 1965 a.a., s.12. 
56 Ibid., s.11. 
57 Författarens kommentar. 
58 Sandvik, 1965 a.a., s.11. 
59 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.216 f. 
60 Ibid., s.219. 
61 Ibid., s.219. 
62 Ibid., s.219. 
63 Sandvik, 1965 a.a., s.18. 
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närmare till Elvegårdsmoen, som var Gruppe Windisch’s underhållsbas, allteftersom de 
tvingades retirera. De fick också underhåll via luftlandsättning genom Luftwaffes försorg.  

General Béthouart hade personligen genomfört rekognosering i stridsområdet och var starkt 
påverkad av förhållandena. Den 2 maj reste han till Harstad för att orientera general Mackesy 
om förhållandena för trupperna och föreslog en landstigning i Bjerkvik i syfte att avlasta 
fronten i fjällen.64 Förslaget avvisades dock den 3 maj av general Macksey som ansåg att en 
landstigning ej var genomförbar.65 Det linjära anfallet i fjällterrängen fortsatte intill 13 maj då 
landstigning i Bjerkvik genomfördes av 13.halvbrigaden ur främlingslegionen. Detta skedde 
efter påtryckningar från de allierades högre ledning och efter att general Béthouart föreslagit 
att främlingslegionen skulle genomföra landstigningen.66 Manövern öppnade en ny front och 
förnekade de tyska förbanden sin försörjningsbas i Elvegårdsmoen.  

De norska brigaderna fortsatte strida mot tyskarna i fjällen mellan Elvegårdsmoen och 
Björnfjell ända tills order om demobilisering gavs 8 juni. Fokus för de allierade ändrades dock 
till att återta Narvik efter att ha genomfört landstigningen i Bjerkvik.67 Under striderna i det 
studerade skedet beräknas styrkeförhållandena ha varit ca 7:1 med ca 6000 allierade mot 800-
900 tyskar.68 

3.4 Händelseförlopp efter 13 maj 
Efter att ha skapat en ny front i Bjerkviksområdet anföll franska, polska och norska förband 
och tog Narvik den 28 maj.69 Detta innebar att ytterligare en front öppnades och de tyska 
förbanden befann sig i ett mycket svårt läge. De var hårt ansatta av såväl polska förband som 
av främlingslegionen i det nya frontavsnittet.70 Som en följd av att Tyskland invaderat 
Frankrike och Belgien den 10 maj beslutades dock den 31 maj att de allierade förbanden 
skulle evakueras från Norge för att nyttjas i andra delar av Europa.71 Evakueringen påbörjades 
den 2 juni och den 8 juni gavs som ovan nämnt order om att norska förband skulle 
demobilisera.72 

4. Analys av förmågorna i striderna Lapphaugen - Bjerkvik  

4.1 Verkan allierade förband 
Verkansdelarna för de allierade förbanden var under striderna i fjällen i huvudsak 
grupp/plutons patruller beväpnade med repetergevär. Patrullerna var i mindre omfattning 
understödda av indirekt eld. Man hade understödsvapnen i form av maskingevär, 

                                                             
64 Ibid., s.30. 
65 Ibid., s.30. 
66 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.231. 
67 Ibid., s.238. 
68 Ibid., s.223. 
69 Joakimsen, 2010 a.a., s.118 ff. 
70 Ibid., s.130. 
71 Lunde, 2009 a.a., s.515 f. 
72 Ibid., s.524 ff. 
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lavettmonterade kulsprutor, granatkastare samt bergsartilleri.73 Under de inledande striderna 
så försökte man uppnå hög verkan genom att framrycka breddgrupperat inom kompanier och 
bataljonen. Denna metod övergavs dock snart av uthållighetsskäl, den djupa snön innebar att 
soldaterna var tvungen att turas om att spåra för att orka framrycka.74 Efter att ha blivit 
hejdade i sitt inledande anfall övergick norska och franska förband till att kraftsamla 
understödet. Detta innebar i sin tur att förbanden inte kunde anfalla samtidigt på bred front 
utan kraftsamling fick ske till tid och rum, höjd för höjd längs frontavsnittet.75   

Verkan hos de allierade förbanden i fjällavsnittet präglades mer av stridsteknisk 
utmanövrering och intagande av taktiskt viktig terräng än av nedkämpning av tyska soldater. 
Dock påvisas ett exempel där nyttjandet av prickskyttar skapade panik och fick en 
fortifikatoriskt stark tysk försvarsställning att ge upp striden.76 Vid intagandet av Bjerkvik 
nyttjades fartygsartilleri och franska lätta stridsvagnar vid anfallet. Inför landstigningen i 
Bjerkvik genomfördes förbekämpning från såväl slagskepp som kryssare och jagare, dock 
utan observerade mål. När landstigningen påbörjats röjde de tyska förbanden sina ställningar 
och bekämpades därefter effektivt av fartygsartilleriet. Även stridsvagnarna åstadkom god 
verkan vid intagandet av Bjerkvik.77 

4.2 Verkan tyska förband 
De tyska förbanden var även de uppdelade i mindre enheter som besatte försvarsställningar 
längs frontavsnittet. De tyska förbanden hade en större andel automatvapen och granatkastare 
än de allierade samt tillgång till enstaka artilleripjäser.78 De tyska förbanden hade under 
perioden 25april-1maj förberett sammanhängande eldsystem med kulsprutenästen som täckte 
de allierades möjliga framryckningsvägar. Detta innebar att tyskarna fick relativt hög verkan i 
form av att de med små förband kunde hindra den allierade framryckningen över fjället.  

Tyskarna hade även luftöverläge under striderna och kunde påverka allierade förband. Detta 
gjordes bland annat genom flyganfall mot de allierade soldaterna med kulspruteeld, men även 
genom att bomba underhållsdepåer och ledningsplatser. Exempel på bombningar av det tyska 
flyget är följande; Den 1 maj bombades och förstördes de depåer med mat och foder som förts 
fram till Gratangsbotn.79 Den 5 maj bombades 27 halvbrigadens ledningsplats vid Storfossen 
och slogs tillfälligt ut.80 Den tyska flygverksamheten påverkade särskilt underhållstjänsten för 
de allierade såväl till sjöss som till lands.81 Även på den tyska sidan präglades verkan av 
påverkan på de allierades underhåll och beteende mer än av antal nedkämpade soldater. 

                                                             
73 Sandvik, 1965 a.a., s.13 ff.  
74 Lunde, 2009 a.a., s.296. 
75 Sandvik, 1965 a.a., s.21.  
76 Ibid., s.42. 
77 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.235. 
78 Joakimsen, 2010 a.a., s.78. 
79 Ibid., s.29. 
80 Ibid., s.32. 
81 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.228. 
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4.3 Kommentar till verkan 
Striderna i Narviksområdet var utan tvekan påfrestande för soldaterna på båda sidor, men 
striderna innebar trots tidvis hög intensitet små förluster i människoliv. Verkan för de 
allierade som hade målsättningen att framrycka mot Bjerkvik och Narvik får anses ha varit att 
de till slut lyckades pressa tyskarna bakåt och sedermera ta Bjerkvik. Verkan för tyskarna som 
hade målsättningen att försvara Narvik och behärska malmbanan får anses ha varit deras 
uthålliga försvar av terrängen mellan Lapphaugen och Bjerkvik. Verkan är ingen särskilt 
framträdande del i striderna för något av förbanden då båda sidor haft svårt att få fram 
understödsvapen och ammunition för att skapa verkan genom eld. Detta påvisas framförallt 
genom att mycket få soldater sårats och skadats av motståndaren under striderna. Antalet 
stridskontakter i förhållande till tid var dessutom relativt lågt. De förmågor som påverkade de 
allierades verkan var framförallt rörlighet, ledning och i vissa fall brist på uthållighet och 
underrättelser. På den tyska sidan påverkades verkan av skydd, underrättelser, uthållighet och 
i viss mån ledning. 

4.4 Skydd allierade förband 
Såväl tyska som allierade förband bestod av lätt infanteri utan splitterskydd. Den personliga 
skyddsutrustningen bestod oftast av en hjälm och en skyddsmask. På båda sidor fanns 
vintermaskering, men inte till samtliga soldater.82 
Skyddet bestod istället av att framrycka dolt i låglinjer och skogsbevuxen mark så långt det 
var möjligt. Därefter nyttjades understödsvapen och dess eld som skydd för vidare 
framryckning till stormavstånd.83 Även rörelse nyttjades som skydd. I ett exempel beskrivs 
hur norska soldater framrycker en och en, åkandes störtlopp utför en brant, in i skydd av 
rasområdet från en lavin.84 Där inte understödseld och rörelse kunde ge skydd bestod skyddet 
som regel av att gräva ned sig i snön för att få skydd och skyl.85 General Béthouart gav även 
order om att de franska förbanden i huvudsak skulle operera nattetid, i första hand för att 
undgå tyskt flyg, men även för att kunna dra nytta av skaren som ibland uppstod nattetid.86  
Vid landstigningarna i Bjerkvik nyttjades fem lätta stridsvagnar som understöd och skydd vid 
framryckningen, förutom det skydd som eldunderstödet från fartygen på fjorden kunde 
erbjuda.87 

4.5 Skydd tyska förband 
De tyska förbandens skydd bestod i första hand av dolt uppträdande i sina förberedda 
ställningar, de hade även haft tid att förbereda och välja ut taktiskt gynnsamma positioner. 
Detta innebar att de allierade förbanden ofta fick anfalla i uppförsbacke under beskjutning 
från en eller flera tyska försvarsställningar.88 En del av detta skydd var även det tidigare 
omnämnda sammanhängande eldsystemet och det överlägsna antalet automatvapen. De 
                                                             
82 Lunde, 2009 a.a., s.125. 
83 Sandvik, 1965 a.a., s.34. 
84 Ibid., s.20. 
85 Ibid., s.46. 
86 Lunde, 2009 a.a., s.361. 
87 Ibid., s.410. 
88 Ibid., s.363. 
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gynnsamt placerade försvarsställningarna i kombination med framskjutna posteringar och 
spaningspatruller gav även skydd i form av underrättelseöverläge. De tyska förbanden visste 
vilken väg de norska förbanden anföll.89 En av gruppcheferna vid Alta bataljon lär ha yttrat 
sig om striderna kring berget Roasme: 

Så segt var det tyska försvaret, att då förste norrman hävde sig upp på höjdens nordsida, kastade 
sig de sista tyskarna sig ned för sydsidan och försvann. Det är inte för mycket sagt att höjden var 
som en fästning. Det var inrättade eldställningar för skjutning i alla riktningar, och tusentals 
tomhylsor visade att de inte spart på ammunitionen.90  

Vid försvaret av Narviks stad finns även rapporter om tyska mineringar, detta förefaller dock 
inte ha förekommit i fjällstriderna.91 Vid erövringen av Bjerkvik genomförde en tysk pluton 
under ledning av löjtnant Tollschein ett avgörande flankskydd och fördröjde 
Främlingslegionärerna ett helt dygn. Detta innebar att Gruppe Windisch kunde retirera mot 
Björnfjell och därmed undgå att bli avskuren.92 Tyska förband genomförde dessutom 
förstöring av minst en bro i syfte att skydda sin flank.93 

4.6 Kommentar till skydd 
På den allierade sidan får skydd anses vara en relativt begränsad förmåga då den oftast 
framträder i form av hur man nyttjat framryckningsvägar och eldunderstöd. Det ligger även i 
anfallets natur att skydd är en mindre framträdande förmåga. På den tyska sidan framträder 
skydd som en viktig förmåga där man nyttjade utbyggda försvarsställningar och terrängen till 
sin fördel. Även verkan nyttjades som skydd genom sammanhängande eldsystem. De 
förmågor som framförallt bidrog till de allierades skydd var rörlighet, verkan, ledning och i 
viss utsträckning underrättelser. De förmågor som bidrog till de tyska förbandens skydd är 
framförallt verkan, underrättelser och uthållighet. 

4.7 Rörlighet allierade förband 
Inom de allierade förbanden varierade förmågan till rörlighet kraftigt då de brittiska 
förbanden var i princip obrukbara i terrängen. Den allierade befälhavaren för landstyrkorna 
summerade följande i en rapport. 

 Altough nobody without personal experience of Arctic winter conditions can possibly picture the 
climatic difficulties we experienced in the early days, a word or two of description may not be out 
of place. The country was covered by snow up to 4 feet or more in depth. Even at sealevel, there 
were several feet of snow. Blizzards, heavy snowstorms, bitter winds and very low night 
temperatures were normal. Indeed until the middle of May even those magnificent mountain 
soldiers suffered from frostbite and snow blindness. Troops who were not equipped with and 

                                                             
89 Ibid., s.353. 
90 Sandvik, 1965 a.a., s.41. 
91 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.267. 
92 Ibid, s.235. 
93 Ibid, s.236. 
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skilled in use of skis or snowshoes were absolutely incapable of operating tactically at all. I had no 
such troops at my disposal when I first landed. 94 

De franska alpjägarna, Chasseurs Alpins, hade snöskor på huvuddelen av sina förband och en 
skidlöparpluton per bataljon, dock var långtifrån alla soldater tränade att strida på snöskor 
eller skidor.95 Främlingslegionärerna som landsteg vid Bjerkvik var till del utrustade med 
skidor eller snöskor, men hade även motorcykelförband och stridsvagnar som bidrog till 
rörligheten.96 Den polska höglandsbrigaden var till del utrustad med skidor, men deltog som 
ovan nämnt inte i de studerade striderna.97 

De norska förbanden var utrustade med skidor och pulkor samt hästdragna artilleripjäser och 
tross. De var mycket rörliga i terrängen och hade som Lunde konstaterar i sin bok, goda 
möjligheter att manövrera. ”The broken mountainous terrain, and their superior cross-country 
mobility, offered the Norwegians an opportunity to outmanouever the Germans”.98 

En begränsning var dock att de allierades förmåga till rörlighet i huvudsak var koncentrerad 
till anfallsförbanden. Logistikdelarna var vägbundna och begränsade således den 
sammantagna rörligheten på förbanden.99 Något som också kännetecknar de allierades 
rörlighet är förmågan att nyttja fjordarna som manöverutrymme. Herraväldet till sjöss i 
narviksområdet gjorde att förband kunde landsättas i Bjerkvik och skapa en ny front. 
Dessutom bidrog denna rörlighet till att general Dietl fick en mycket lång kuststräcka att 
försvara, han kunde därmed inte kraftsamla sina förband.100 

4.8 Rörlighet tyska förband 
Även inom de tyska enheterna varierade rörligheten. 139.bergsjägarregementet var inte 
utrustade med skidor inför landstigningen i Narvik, men hade förmågan att strida på skidor.101 
Man lyckades erövra skidor till del av enheterna vid intagandet av Elvegårdsmoen och 
ytterligare skidor erövrades då tyska enheter intog Björnfjell.102 De tillfälligt sammansatta 
marinbataljonerna saknade utbildning för att strida på skidor eller snöskor och löste i 
huvudsak statiska försvarsuppgifter.103 Tyska förband nyttjade även begränsning av rörlighet i 
syfte att skydda egen flank då de sprängde den enda bron över Vassdalsälven.104 Om de 
allierade hade vattnet som manöverutrymme, så hade tyskarna luften att manövrera i, vid ett 
flertal tillfällen luftlandsattes förnödenheter och personal. Såväl landning med 
transportflygplan på sjön Hartvigvann som landning med sjöflygplan i Narvik 

                                                             
94 Lunde, 2009 a.a., s.278 f. 
95 Joakimsen, 2010 a.a., s.72. 
96 Lunde, 2009 a.a., s.411. 
97 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.268. 
98 Lunde, 2009 a.a., s.353. 
99 Sandvik, 1965 a.a., s.53 f. 
100 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.207. 
101 Ibid., s.202. 
102 Ibid., s.206. 
103 Ibid., s.207. 
104 Ibid., s.236.  
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genomfördes.105 Även luftlandsättning av personal med fallskärm utfördes och ca 600 man 
fälldes i området under maj och juni.106  

4.9 Kommentar till rörlighet 
Rörlighet är en av de förmågor som präglat striderna i det studerade skedet. De allierades 
relativt goda förmåga till rörlighet och de tyska förbandens statiska försvarsstrid gör att 
nyttjandet av förmågan avsevärt skiljer sig mellan allierade och tyskar. De allierade förbanden 
hade förmågan att manövrera i fjällterrängen tack vare rörlighet, de hade dock begränsningar 
då underhållsförbanden hade låg rörlighet och avstånden från underhåll till front blev stort. De 
tyska förbanden hade begränsat antal skidor och förde en försvarsstrid som byggde på god 
förmåga till verkan och skydd. Den allierade förmågan till rörlighet nyttjades inte till någon 
form av indirekt ansats eller försök till manöverkrigföring i fjällen, trots att möjligheten fanns 
så försökte man inte kringgå tyskarna i fjällen.107 Däremot användes manöverförmågan till 
sjöss för att angripa de tyska ställningarna i Bjerkvik och på så sätt angripa en av tyskarnas 
kritiska sårbarheter. Striderna i det studerade slaget präglades inte av manöver och nyttjandet 
av rörlighet för att i ett större perspektiv försöka utmanövrera motståndaren. Däremot hade 
rörligheten stor vikt ur ett stridstekniskt perspektiv där förbandens värde i princip bestämdes 
av förmågan till rörlighet i fjällterrängen. Förmågan till rörlighet på den allierade sidan har 
förutom fysiska förutsättningar påverkats av ledning, und/Info, verkan och uthållighet samt 
frånvaron av skydd. Förmågan till rörlighet på den tyska sidan har framförallt påverkats av 
skydd då enheterna har tvingats prioritera väl förberedda stridsställningar i stället för att föra 
en rörlig strid. 

4.10 Ledning allierade förband 
På expeditionskårsnivån präglades ledningen av oenighet mellan amiral Cork och general 
Macksey om hur pass offensiv ansats som skulle ansättas. Amiral Cork som var chef för hela 
norra allierade expeditionskåren var mer offensiv och förespråkade landstigningar mot Narvik 
och Bjerkvik. General Macksey som var chef för de allierade markförbanden var försiktig och 
ville inte ta de risker som en landstigning skulle innebära.108 Ytterligare motsättningar inom 
ledningen av expeditionskåren fanns.  General Béthouart som var chef för den 1.lätta 
divisionen förespråkade landstigning i Bjerkvik för att avlasta de franska förbanden som stred 
i fjällen, amiral Cork stödde förslaget och ansåg det genomförbart, medan general Macksey 
ansåg att det ej var genomförbart.109 Samarbetet inom expeditionskåren och samverkan med 
den norska 6.divisionen visar också på ett antal svårigheter. Expeditionskårens ledning 
kommunicerade överhuvudtaget inte med General Fleischer som var chef för 6.divisionen 
förrän 15 april. Detta trots att han var samordningsansvarig för samtliga militära och civila 
funktioner inom en sträcka av 100 mil. Den första kontakten togs sex dagar efter att de första 

                                                             
105 Lunde, 2009 a.a., s.290. 
106 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.240. 
107 Lunde, 2009 a.a., s.425. 
108 Ibid., s.349. 
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striderna hade utkämpats, detta trots att de kände till general Fleischers roll.110 General 
Fleischer som i sin tur var förorättad av att de brittiska styrkorna hade landstigit utan att ha 
sökt samband med honom, sände sin stabschef, major Lindbäck-Larsen, i stället för att själv 
möta general Macksey den 15 april.111 Den 29 april påbörjade general Macksey operationer 
söder om Ofotfjorden, genom att landsätta brittiska och franska förband i Skjomnes på 
Ofotfjordens södra sida. Macksey hade dock ännu en gång underlåtit att meddela planerna till 
general Fleischer. Norrmännen ansåg att landstigningen var inkonsekvent för återtagandet av 
Narvik och föreslog i stället landstigning mot Bjerkvik eller Öyjord på norra sidan av 
fjordarna.112 Vidare fortsatte de dåliga kommunikationerna mellan de allierade cheferna då 
amiral Cork och general Béthouart. Vid ett möte den 4 maj beslutades att 6.BCA på 
norrmännens västra flank endast skulle binda motståndaren och inte anfalla framåt. Detta 
beslut meddelades dock aldrig 6.divisionen och grannförbandet 7.brigaden, det innebar att 
hela ursprungsplanen att pressa de tyska förbandens flanker gick om intet.  

Den 6 maj genomfördes ett nytt möte mellan major Lindbäck-Larsen och den allierade 
expeditionskårens stab för att från norsk sida kräva bättre koordinering.113 Som nämndes i 
bakgrundsbeskrivningen av skedet så förefaller ingen samordning genom befäl ha förekommit 
mellan den franska bataljonen och de norska brigaderna. Samordningen förefaller ha skett 
genom ett nära samarbete mellan chefen för 27.CA, överstelöjtnant Valentini och 
överstelöjtnant Dahl som var tjänsteförättande chef för 7.brigaden. Missförstånd skedde även i 
planläggning och samordning mellan 6.BCA och 7.brigaden, säkert beroende på språkliga 
begränsningar och olika ambitionsnivå mellan förbanden. Ett exempel på detta är en 
gemensam planläggning av överstelöjtnant Dahl och major Celerier som var chef för 6.BCA. 
Norska förband ansåg att man enats om ett samordnat gemensamt anfall mot höjden Roasme 
och påbörjade framryckningen, fransmännen i sin tur ansåg att de stod i reserv och 
genomförde inte den av norrmänen förväntade anfallsrörelsen och artilleriunderstödet.114  

Det finns även exempel på tillfällen då samarbetet och samordningen fungerat mycket väl, det 
tydligaste exemplet är då 5.kompaniet ur II/IR15 underställdes franska 6.BCA för anfallet i 
Labergsdalen med mycket gott resultat.115 Även mellan de norska brigaderna rådde förvirring 
kring gränsdragningen mellan förbanden där 6.brigaden antog att 7.brigaden hade säkrat 
höjderna väster om Gressdalen. Detta fick till följd att II/IR16 mötte motstånd i ett område 
som de trodde att 7.brigaden hade säkrat och tvingades till reträtt.116 Ytterligare ett exempel 
där bristen på ledning inom de allierade styrkorna fick allvarliga konsekvenser är 
samordningen av landstigningen i Bjerkvik. Den ursprungliga planen var att landstiga natten 
till den 11 maj. General Fleischer som även ansvarade för civilförsvaret i området hade via 
Tromsö radio varnat civilbefolkningen och påkallat utrymning trots att även tyskarna skulle 
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111 Ibid., s.280. 
112 Ibid., s.350. 
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bli varnade.117 Dock blev landstigningen fördröjd till den 13 maj och då ingenting hände och 
ingen ny varning kom, återvände civilbefolkningen till Bjerkvik, med stora civila förluster 
som följd.118  Inom respektive enhet förefaller ledningen ha fungerat i stort sett väl, även om 
det framgår att de norska förbanden hade begränsad förmåga att strida samordnat i större 
enheter än pluton/kompani. Detta var en följd av att de inte var samövade och att de var 
tillfälligt sammansatta.119 Rent transmissionsmässigt så skedde ledningen med hjälp av radio- 
och trådsamband, bristen på radiomateriel och kartor var påtaglig och det var vid flera 
tillfällen bristen på ledningstråd som fick anfallsrörelser att stanna upp.120 Även tecken och 
signaler nyttjades och vid intagandet av Bjerkvik skedde samordning av anfallen från norr och 
syd på hörselobservation av fartygskanonerna.121 Ett exempel på hur illa samverkan mellan 
olika nationaliteter kunde gå ges i Runnös bok.  

Den militära överläggningen blev ingen verklig överläggning. Det inskränkte sig till att översten 
framlade sina planer och sina åsikter. För invändningar från norskt håll vände han dövörat till. 
//Runnö blir sedan hämtad till en norsk major i egenskap av tolk.// 
Han hade inte förstått mycket av överste Magrin Vernerys strategiska utläggning och heller inte 
lyckats tolka det skriftliga dokument han fått med sig. Nu ville han att jag skulle repetera vad som 
sagts och därjämte översätta handlingarna till mänskligt språk.122 

4.11 Ledning tyska förband 
De tyska förbanden i området leddes av general Dietl som i sin tur leddes av Gruppe XXI 
(General von Falkenhorst). Under perioden 18 april till 5 maj lydde Dietl direkt under OKW 
(Hitler &Keitl).123 Ändringen av lydnadsförhållanden från Falkenhorst till Hitler under 
perioden berodde troligtvis på den pressade situation som OKW hamnat i då de var direkt 
ansvariga för planläggningen av den nu uppenbart misslyckade operationen.124 De tyska 
förbanden var uppdelade på tre täter. Gruppe Windisch, som ansvarade för den norra flanken 
och Bjerkvik. Marinbataljonerna som ansvarade för Björnfjell och malmbanan organiserades 
till ett marinregemente under ledning av kommendör Berger.125  Narviksområdet löd under 
major Haussels som tillika var chef för 2.bergsjägarbataljonen.126 General Dietl flyttade sin 
ledningsplats från Narviksområdet till Hundalen i närheten av Björnfjell för att lättare kunna 
besöka området och utöva ledarskap.127  En viktig lednings och samordningsmässig prestation 
är hur Dietl skapade sju stycken marinbataljoner av besättningarna från de sjunkna jagarna 
och nyttjade dem för försvaret av det område som tyskarna besatt.128 De tyska förbanden 

                                                             
117 Ibid., s.411. 
118 Joakimsen, 2011 a.a., s.90. 
119 Lunde, 2009 a.a., s.355. 
120 Sandvik, 1965 a.a., s.16. 
121 Ibid., s.113. 
122 Runnö, Sture. Vi som intog Narvik: En svensk främlingslegionärs verklighetsskildring. Stockholm: 
Tidensförlag, 1941, s.110 f. 
123 Lunde, 2009 a.a., s.567. 
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125 Ibid., s.273. 
126 Ibid., s.279. 
127 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.209. 
128 Lunde, 2009 a.a., s.273. 
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förefaller även ha präglats av uppdragstaktik och decentraliserad ledning, ett av de tyska 
anfallen på norska förband i inledningen av stridigheterna beskrivs på följande sätt av Lunde. 

Stautner saw an opportunity and grabbed it. He did not waste any time in discussing the situation 
with Colonel Windisch, or even ask permission to undertake his planned operation. His actions 
provide an excellent example of the advantages of decentralized control.129 

 Exempel på hur väl den tyska ledningen kunde fungera är då man inser sin missbedömning 
där man tidigare avfärdat Gressdalen som för svår terräng för större förband och endast 
placerat 16 man och en kulspruta till försvar i området.130 Överste Windisch och general Dietl 
insåg direkt efter de första stridskontakterna i området den 29 april att man hotades av att bli 
kringskurna på den östra flanken. Dietl beordrade den 30 april tre kompanier ur andra enheter, 
bland annat Dietls divisionsreserv, 1.kompaniet ur I/139, att genomföra forcerad marsch till 
området. 1.kompaniet anlände till området på eftermiddagen den 1 maj efter att ha marscherat 
från Björnfjell och kunde förstärka ställningarna efter att norrmännen blivit hejdade. De två 
andra kompanierna utgick från marinbataljoner i Narvik och anlände till Bjerkviksområdet 
den 2 maj efter en strapatsrik marsch över fjällen.131 Ett område som dock präglades av 
ledningsproblem på den tyska sidan var understödet från Luftwaffe. 3.divisionens 
krigsdagbok refererar till ett flertal begäran om flygunderstöd som ej tillhandahölls och om att 
man vid ett flertal tillfällen bombade tyska positioner i stället för de allierade.132 De problem 
som identifierades var att man saknade en samverkansofficer från Luftwaffe och man saknade 
direkt radiosamband med flyget som inte lydde under Gruppe XXI utan leddes av OKL och 
Göring.133 Något som ytterligare försvårade ett effektivt flygunderstöd var att de tyska 
piloterna endast hade kartor i skalan 1:1 000 000, detta innebar att tyska och norska 
ställningar oftast befann sig inom samma millimeter på kartan.134    

4.12 Kommentar till ledning 
Det är tydligt att ledning varit en framträdande förmåga hos båda parter i striderna, dock på 
diametralt olika sätt. Hos de allierade präglas ledningen av bristande förmåga till samordning, 
avsaknad av en gemensam chef för de norska och de allierade förbanden och olika 
målsättningar och ambitionsnivå. De brittiska cheferna, amiral Cork och general Macksey 
ansåg att Narvik var tyngdpunkten hos de tyska förbanden, medan general Fleischer ansåg att 
det var Björnfjell.135 Med förmånen att få bedöma situationen utifrån och i efterhand kan man 
konstatera att Fleischer hade rätt. Narvik betydde ingenting för de tyska förbandens 
uthållighet eller stridsvilja. Malmtrafiken var stoppad eftersom de besatt malmbanan vid 
Björnjell och de kunde inte nyttja hamnarna på grund av det brittiska herraväldet till sjöss. De 
allierade cheferna hade bevisligen ingen gemensam målbild. Inom den tillfälligt sammansatta 
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allierade styrkan rådde även intern misstro mellan förbanden av olika nationalitet, något som 
förstärktes av de misstag som skedde till följd av dålig samordning. Interoperabiliteten mellan 
de allierade förbanden var låg.  

Den tyska ledningen präglas av en tydlig målsättning och en tydlig ledningsstruktur. Ledning 
genom uppdrag där general Dietl utövat kontroll och ledarskap och endast ingripit när det har 
krävts samordning mellan de olika tyska enheterna förefaller ha skapat en stark tilltro till 
general Dietl som ledare.  

De förmågor som främst förefaller ha påverkat ledning hos den allierade sidan är uthållighet, 
eller farhågorna för denna samt rörlighet. Verkan, skydd, und/info påverkade i mindre 
omfattning. 

De förmågor som främst förefaller ha påverkat ledning hos de tyska förbanden är skydd och 
rörlighet. Verkan förefaller ha påverkat i mindre omfattning.  

4.13 Und/ info allierade förband 
De allierade förbanden hade efter den 9 april en relativt god möjlighet att bedöma numerären 
hos de tyska förbanden. De kände till hur många fartyg som sänkts samt ungefär hur mycket 
personal som landstigit, dock var osäkerheten kring dess förmåga och utrustning stor.136 De 
allierade och framförallt norska förbanden hade även goda möjligheter till 
underrättelseinhämtning från lokalbefolkningen då de stred i sina hemtrakter. Möjligheten 
begränsades dock självklart av avstånd och kommunikationsmöjligheter.137 De andra 
huvudsakliga källorna till underrättelser var Hålogalands flygavdelning som stod under befäl 
av general Fleischer, de genomförde trots tysk luftöverlägsenhet, ett stort antal 
spaningsuppdrag och ett antal bombuppdrag under striderna.138 Inför anfallet mot 
Labergsdalen hade flygspaning gett resultat och upptäckt tyska ställningar i dalgången. Detta 
innebar att den tyska ställningens exakta position kunde fastställas via spaning av norska och 
franska markförband.139 Förutom flygspaning var det i huvudsak stridsspaning och bibehållen 
stridskontakt som gav de allierade underrättelser om de tyska förbanden. Sandvik ger i sin bok 
ett exempel på detta där det beskrivs hur den norske kaptenen Hanekamhaug fick uppgiften 
att kartlägga de tyska ställningarna på Snaufjället för att kunna erhålla artilleriunderstöd. 

Kompaniet med lett utrustning (kamppakning), uten skikjelker, startet 3/5 kl.0600 forsterket med 
troppen Blin. Kompaniet loste uppgaven i samsvar med den lagte plan ved å sette in angrep på de 
antatte tyske stillinger. Angrepet ble satt in med to tropper i förreste linje. Bevegelsen foregikk så 
til venstre på krabbemanér, ved at en av tropperne i 2.linje gikk fram til venstre, mens förreste 
hoyre tropp trakk ut i 2. Linje. På denne måten gikk bevegelsen under ildkamp ¾ av 

                                                             
136 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.211. 
137 Ibid., s.211. 
138 Sandvik, 1965 a.a., s.37. 
139 Lunde, 2009 a.a., s.360. 
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Snaufjellskalotten rundt. Tyskerne var snare til å rope seg og opnet ild på stor avstand. 
Operasjonen tok hele dagen.140 

Även tillfångatagna tyska soldater var en god källa för underrättelser. I underrättelserapport 
nummer fyra från det nordnorska överkommandot den 10 maj framgår att de norska 
förbanden hade mycket god uppfattning om motståndarens organisation, stridsindelning, 
beväpning och gruppering.141 Det saknades dock ett system för utbyte av underrättelser 
mellan de allierade förbanden. Detta innebar bland annat att de brittiska cheferna saknade 
underrättelser vid planläggningen av landstigningarna mot Bjerkvik och Narvik. De kände 
inte till att huvuddelen av bergsjägarförbanden förstärkta av marinförband var grupperade på 
den norra fronten och redan var bundna i strid.142 Som nämns under avsnittet kring ledning så 
nyttjades även Tromsö radio för att sprida information till egna förband och 
civilbefolkningen. 

4.14 Und/ info tyska förband 
De tyska förbandens underrättelser inför operationen förefaller till viss del bristfälliga då man 
missbedömt klimatet i nordnorge samt förväntat sig att det norska motståndet skulle vara 
brutet när städerna var intagna och därför inte medfört vinterutrustning.143  

Under de inledande striderna så hämmades den tyska underrättelseinhämtningen. Vädret 
omöjliggjorde flygspaning samtidigt som spaningspatrullerna saknade vinterutrusning och 
stördes av norska patruller. Detta gjorde att de norska anfallen som förvisso var förväntade, 
ändå kom som en överraskning avseende tidpunkt.144 Under resten av striderna byggde den 
tyska underrättelseinhämtningen i huvudsak på obseravtion av de allierade trupprörelserna 
från väl förberedda försvarsställningar. Även de tyska förbanden förefaller ha haft en god 
uppfattning om motståndarens numerär. De uppskattade enligt dokument från Gruppe XXI, 
den 7 maj den allierade numerären till 19000 man varav 7500 var norrmän.145 De tyska 
styrkorna genomförde även propagandakampanjer genom att släppa flygblad över byar och 
förband där de på norska förklarade att motstånd var meningslöst och att civila som tog till 
vapen skulle straffas.146 

4.15 Kommentar till und/ info 
Förmågan till underrättelser/Information, hade inte den framträdande roll under striderna som 
den kunde ha haft om förmågan till ledning hos de allierade förbanden varit bättre. De 
allierade hade tillgång till underrättelser som rätt utnyttjade hade kunnat underlätta och avgöra 
planeringen framförallt kring landstigningsoperationerna mot Bjerkvik och Narvik. Dock 
saknades förmågan att kunna sprida och nyttja informationen på ett bra sätt. På lägre nivå 

                                                             
140 Sandvik, 1965 a.a., s.26. 
141 Ibid., s.52. 
142 Lunde, 2009 a.a., s.407. 
143 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.202. 
144 Lunde, 2009 a.a., s.301 f. 
145 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.240. 
146 Runnö, 1941 a.a., s.112. 
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skapades underrättelserna efterhand och genom stridskontakt. General Fleischer valde även att 
informera om kommande landstigning i Bjerkvik i syfte att rädda civilbefolkningen med 
konsekvensen att tyska förband fick kännedom om planerna. 

Inte heller på den tyska sidan hade underrättelser/information en särskilt framträdande roll 
bland förmågorna. Dock berodde detta inte på brister i ledningsförmåga utan på att man inte 
kunde agera på underrättelser om landstigna förband. Övriga underrättelser som kom tyskarna 
till del agerade de på. Men då huvuddelen av underrättelserna byggde på direkt observation 
och en linjärt framryckande motståndare mot redan grupperat försvar, innebar detta att man 
inte behövde agera på underrättelser i särskilt stor utsträckning.  
De tyska underrättelserna byggde i huvudsak på egna observationer och flygspaning, samt 
även lokalbefolkning med nazisympatier som bidrog till underrättelser i inledningsskedet av 
operationen. De underrättelser som kom den tyska ledningen tillhands utnyttjades och 
omsattes i andra förmågor. 

De förmågor som framförallt påverkat und/info hos de allierade är ledning och till del 
rörlighet. De förmågor som påverkat tyskarnas und/info är skydd och ledning samt rörlighet. 

4.16 Uthållighet allierade förband 
De norska förbanden saknade till stor del samövning och samtliga saknade stridserfarenhet, de 
var dock väl rustade att möta det klimat och den terräng de skulle verka i. I en rapport skrev 
bataljonchefen för II/IR16 följande. ”Det var en starkt redusert bataljon som skulle gå till sitt 
forste angrep – uten å ha hatt anledning til ovelser i bataljonsforband, knapt nok i 
kompaniforband, o guten å ha fått prove sina våpen”.147 

Utrustningsmässigt såg det bättre ut för de norska soldaterna, de var utrustade med skidor, 
vintermaskering, varma kläder och hade tält som klarade klimatets påfrestningar.148 Dock 
innebar striderna och den svåra terrängen med långa underhållsvägar att tälten inte kunde 
användas under flera dygn, soldaterna sov direkt nedgrävda i snön.149 Andan hos de norska 
soldaterna var dock god och man överträffade sina överordnades förväntningar genom 
förmågan att leva och verka under svåra förhållanden. 6.divisionen bekymrade sig redan den 2 
maj över att förbanden var tvungna att nå Vassdalen senast den 4 maj för att inte förbrukas i 
de svåra förhållandena, stabschefen för 6.divisionen skrev senare. ”Vi skulle laere at troppene 
tålte atskillig mer enn vi trodde”.150 

Bristen på mat och ammunition och till viss del vapen var dock en stor begränsning för de 
norska och franska förbanden.151 Detta både till följd av de långa och dåliga 
underhållsvägarna till förbanden, men även på grund av att förråden i Elvegårdsmoen fallit i 
tyskarnas händer den 9 april och de framskjutna förråden bombats den 30 april. 

                                                             
147 Sandvik, 1965 a.a., s.15. 
148 Lunde, 2009 a.a., s.125. 
149 Sandvik, 1965 a.a., s.54. 
150 Ibid., s.18. 
151 Ibid., s.75. 
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Ammunitionsbristen till eldhandvapen och kulsprutor var i mitten av maj akut och 
ammunitionen beräknades ta slut inom kort om inte tillförsel från Storbritannien kunde ske.152 
För att underlätta förnödenhetsförsörjningen minimerades antalet soldater i de främre 
ställningarna och arbetslag för att föra fram förnödenheter organiserades ur de stridande 
enheterna.153 Normalt så tog det 5-6 timmars marsch för soldaterna att föra fram underhåll, 
men ibland upp till 12-14 timmar med tunga bördor. Chefen för II/IR15 rapport citeras av 
Sandvik. 

Operasjonene i dette avsnitt var en hård påkjenning for soldater og befal. Alle etterforsler-
ammunition, ved, proviant- måtte baeres på ryggen opp i hoyfjellet. Trenet med feltkjokkene sto i 
trakten om Storfossen i Gratangen, der middag og torrproviant måtte hentes. Turen tok 5-6 timer. 
Det var i snelosningen, og foret var umulig. Disse turer måtte for det meste utfores i <frivaktene>. 
// Humoret åg ånden var den beste, kampviljen sterk. Jeg kan se soldatene for meg, der de kom 
forbi teltet mitt, slepende på de tunge kokekar fra feltkjokkenet, på ammunisjonsborer så tunge att 
det kunne synes umulig å klare dem.// Aldri en klage, aldri en sur mine. Godt humor og en saftig 
spok var det almindelige.154     

De franska soldaterna var utbildade alpjägare ”Chasseurs Alpines”, men saknade erfarenhet 
och utbildning för att uppträda i det svåra klimat som de skulle verka i.155 Utrustningsmässigt 
så var huvuddelen utrustade med snöskor och en pluton per bataljon hade skidor. På grund av 
att fartygen som fransmännen anlände med inte var ”taktiskt lastade” så fick de inte med sig 
den vinterutrustning som de utrustats med inför avfärden mot Norge.156 Bristen på utrustning, 
utbildning och förnödenheter slet hårt på de franska soldaterna. Efter åtta dygns strider i 
fjällen led enligt rapporter 65% av soldaterna i 6.BCA av kylskador och snöblindhet.157  

Främlingslegionärerna var ursprungligen grupperade i Afrika, där en styrka togs ut för 
tjänstgöring i Finland. Då striderna i Finland hade upphört innan legionärerna anlänt blev de i 
stället insatta i Nordnorge.158 Soldaterna hade anmält sig som frivilliga på basis av att de hade 
erfarenhet av snö och skidåkning, graden av erfarenhet varierade dock kraftfullt och förbandet 
hade aldrig övat i vintermiljö.159 De brittiska förbandens professionalitet imponerade 
inledningsvis på de norska officerarna, men de insåg snart att soldaterna inte var tränade för 
vinterstrid och saknade såväl erfarenhet som materiel för detta.160 De kom därför aldrig att 
nyttjas i striderna i Nordnorge. Den polska höglandsbrigaden var stridserfaren och samövad. 
Man hade tidigare mött förband ur 3.bergsjägardivisionen i Karpaterna, soldaterna var 
kamplystna och hade hög förbandsanda och längtade efter att ta revansch mot tyskarna.161 

                                                             
152 Sandvik, 1965 a.a., s.75. 
153 Sandvik, 1965 a.a., s.46. 
154 Ibid., s.54. 
155 Ibid., s.29. 
156 Ibid., s.29. 
157 Lunde, 2009 a.a., s.362. 
158 Runnö, 1941 a.a., s.40. 
159 Ibid., s.16 f. 
160 Lunde, 2009 a.a., s.280. 
161 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.240. 
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4.17 Uthållighet tyska förband 
De tyska bergsjägarförbanden var stridserfarna elitförband som var tränade för vinterstrid, 
dock saknade de som tidigare nämnt vinterutrustning vid landstigningen.162 De tillfälligt 
sammansatta marinbataljonerna saknade såväl erfarenhet som samövning, de var trots detta ett 
viktigt tillskott för uthålligheten då den tekniska personalen kunde reparera trasig materiel och 
återanvända materiel från de sänkta jagarna.163 Personalen i marinbataljonerna hade även 
lägre kampvilja och råkade i panik och flydde vid landstigningen i Bjerkvik.164 Avgörande för 
den tyska uthålligheten initialt var intagandet av Elvegårdsmoen, då nästan alla förråd och 
tyngre vapen gick till botten med de sänkta fartygen. På Elvegårdsmoen fanns vapen, 
uniformer, och ammunition för att utrusta sjömännen för infanteristrid och mat för att försörja 
de tyska förbanden i två till tre veckor.165 Efter att ha intagit Björnfjell förbättrades situationen 
ytterligare för tyskarna. Man konstaterade att sjön Hartigvann hade tillräckligt tjock is för att 
kunna fungera som flygfält. Tyskarna landade elva stycken transportflygplan men kunde inte 
starta igen då ett väderomslag gjorde att de fastnade i issörjan.166 Dock hade man intagit ett 
område som var lämpligt för luftlandsättning av förnödenheter och personal. Man genomförde 
även luftlandsättning av förnödenheter direkt till de utsatta tyska försvarsställningarna i 
fjällen.167 Den 26 april anlände även ett tåg till Björnfjell efter passage genom Sverige. Tåget 
innehöll ”humanitär hjälp” och medförde även 30 specialister under täckmantel som rödakors 
personal. Denna försändelse innehöll 25 ton sjukvårdsutrustning, 20 ton kläder, och 350 ton 
livsmedel. Bedömningen är att förnödenheterna på tåget var tillräckliga för att försörja 4000 
soldater i tre månader.168 

4.18 Kommentar till uthållighet 
Uthållighet var en avgörande förmåga hos båda parterna. De allierade förbanden hade trots 
sjöherravälde svårt att tillföra resurser i tillräcklig omfattning. Långa och svåra 
underhållsvägar på land tröttade ut trupperna och begränsade rörlighet och verkan. Moralen 
var generellt hög hos förbanden, men framförallt inom de norska leden. 

De tillsynes avskurna tyskarna var relativt välförsedda med vapen och ammunition tack vare 
intagandet av Elvegårdsmoen, dessutom skapade man en underhållsbas vid Björnfjell relativt 
snabbt. Kampviljan och uthålligeten var anmärkningsvärt god hos de tyska soldaterna som 
stred långt hemifrån under svåra förhållanden i en tillsynes hopplös kamp.  
Uthållighet på den allierade sidan påverkades framförallt av skydd och brist på rörlighet. 
Uthållighet hos tyskarna påverkades framförallt av skydd och rörlighet. 

  

                                                             
162 Lunde, 2009 a.a., s.369. 
163 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.203. 
164 Lunde, 2009 a.a., s.411. 
165 Ibid., s.160 f. 
166 Ibid., s.290. 
167 Sandvik, 1965 a.a., s.32. 
168 Lunde, 2009 a.a., s.291. 
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5. Sammanfattning 
De grundläggande förmågorna är som ovan nämnt inga fristående företeelser utan är beroende 
av varandra och påverkar varandra. Detta innebär att dess förekomst och omfattning varierar 
beroende på situation och typ av strid. För att svara på frågeställningarna på ett tydligt sätt 
behandlas dock förmågorna som oberoende av varandra i sammanfattningen. 

Hur fördelar sig de grundläggande förmågorna hos tyska respektive allierade förband 
under det studerade skedet? 

Den första delen av frågeställingen besvaras mer djupgående under kommentarerna till 
respektive förmåga. Men för att synliggöra hur förmågorna fördelas och försöka rangordna 
dessa så sammanfattas de även i matrisform nedan. 

Tabell 1 Fördelning av de grundläggande förmågorna 

 Tyska förband Allierade förband 
Verkan Inte särskilt framträdande, 

sammanhängande eldsystem och 
flygunderstöd skapade skydd genom 
verkan. Det statiska stridssättet innebar 
dock att hög verkan ej kunde uppnås. 

Inte särskilt framträdande, linjär strid och 
begränsningar avseende ammunition och 
understödsvapen samt begränsat nyttjande av 
underrättelser gjorde att hög verkan ej kunde 
uppnås. 

Skydd Mycket framträdande, väl valda 
stridsställningar, sammanhängande 
eldsystem och förhandssituationer skapade 
en hög förmåga till skydd.  

Inte särskilt framträdande, linjärt uppträdande 
förband i öppen terräng utan någon form av 
ballistiskt skydd gjorde att skydd framförallt 
erhölls genom god förmåga till rörlighet och i 
vissa fall verkan.  

Rörlighet Inte särskilt framträdande. Den begränsade 
rörligheten innebar att de tyska förbanden 
till stor del förlitade sig på väl förberedda 
stridsställningar som sedan försvarades. 

Framträdande, god förmåga till rörlighet. Även 
om förmågan varierade bland de allierade 
förbanden. De norska och franska förbanden 
hade relativt god förmåga till rörlighet på skidor 
och snöskor. Dock begränsades rörligheten av 
långa underhållsvägar och avsaknaden av 
indirekt metod hos de allierade. 

Ledning Framträdande, den goda förmågan att 
organisera tillfälligt sammansatta förband 
och den decentraliserade ledningsfilosofin 
bidrog starkt till att de tyska förbanden 
kunde hålla emot de allierade förbanden så 
länge. 

Mycket framträdande, bristen på EN chef för 
styrkorna på markarenan och bristen på 
gemensam målsättning i kombination med 
misstroende, rivalitet och missförstånd, gjorde 
att bristen på samordning av striden var påtaglig. 
Detta påverkade nyttjandet av övriga förmågor 
negativt och bidrog till att man ej kunde nå ett 
snabbt avgörande på striderna i fjällen. 

Und/Info Inte särskilt framträdande, de visste vart 
motståndaren fanns via stridskontakt och 
observationer av förbandsrörelser. Dock 
innebar den begränsade trupp mängden att 
man ej kunde agera på all information. 

Framträdande, brister i delgivningen och 
nyttjandet av de relativt goda underrättelser man 
erhåller under senare delen av studerat skede, 
begränsar verkan. Inledningsvis hade man dåliga 
eller inga underrättelser om motståndaren, men 
allt eftersom stridskontakt kunde bibehållas 
förbättrades läget.  

Uthållighet Framträdande, de tillsynes avskurna tyska 
förbanden hade god förmåga till 
uthållighet. De var stridserfarna, besatte 
snabbt de norska depåerna i 
Elvegårdsmoen och kunde snabbt bygga 
upp en logistikbas i Björnfjell. 

Framträdande, begränsningen i förmåga till 
försörjning av förbanden med ammunition och 
förnödenheter begränsade rörlighet och verkan. 
De norska förbandens höga stridsvilja påverkade 
förmågan positivt, medan den stora andel av 
franska soldater som ådrog sig kylskador och 
snöblindhet påverkade negativt. 
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Vilka förmågor var särskilt framträdande för de olika förbandens strid? 

Den förmåga som framträder som mest tydlig och viktigast för utgången av de allierade 
förbandens strid, är oförmågan till effektiv ledning och samordning av förbanden. Förmågan 
till ledning påverkade sedan hur de övriga förmågorna nyttjades, trots efterhand goda 
underrättelser och god förmåga till rörlighet, kunde de allierade förbanden inte utveckla den 
effekt som krävdes för att utmanövrera och slå de numerärt underlägsna tyska förbanden.  

För de tyska förbanden framträder förmågan till skydd tätt följt av uthållighet som avgörande 
faktorer. Utan fördelen av det skydd som terrängen gav i kombination med tillräckligt mycket 
ammunition och förnödenheter hade de tyska förbanden inte kunnat hålla emot den numerärt 
överlägsna allierade styrkan så länge som de gjorde. 

Vilka eventuella svårigheter att ta emot stöd i striderna kring Narvik är relevanta för 
svenska förhållanden? 

Många av slutsatserna är ”gamla sanningar” som vi gång på gång bortser ifrån av politiska, 
ekonomiska eller praktiska skäl. Det jag anser att vi skall lära oss av de studerade striderna är: 

 Det räcker inte att bara samla ihop förband för att slå en motståndare, de måste 
samordnas och samövas. Brist på interoperabilitet och fungerande ledning gör att de 
övriga förmågorna inte kan nyttjas effektivt. 

 Cheferna måste ha samma målbild och enas om motståndarens tyngdpunkt. Detta är 
inte helt självklart om olika nationella politiska intressen ligger bakom stödet. 

 Förband från andra nationer har inte nödvändigtvis förmågan att strida i den speciella 
miljö som finns i Sverige, vilket avsevärt kan påverka förmågan till uthållighet och 
rörlighet. Vi behöver träna egna och andra nationers förband i vår specifika miljö. 

 En liten isolerad motståndare kan hålla ut länge med rätt förmåga till skydd och 
förnödenhetsförsörjning, detta kan få ett politiskt läge att ändras så att hjälpen inte är 
att räkna med. 

 Avsaknaden av luftöverlägsenhet för de allierade förbanden medförde svårigheter att 
försörja förbanden.  Förmågan till rörlighet och uthållighet kräver strategiska 
kommunikationslinjer och det räcker inte att endast vara numerärt överlägsen på 
markarenan.  
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6. Diskussion 
I inledningen av undersökningen nämns Sveriges säkerhetspolitiska inriktning och den vilja 
som finns att kunna ge och ta emot hjälp i händelse av ett väpnat angrepp. Likheterna mellan 
Norge och Sverige är många. Ett litet land med särskilda klimat och terrängförhållanden, som 
är i besittning av strategiskt viktiga områden och resurser. Man har ett fåtal insatsberedda 
förband med kort mobiliseringstid och man räknar med att få tillräcklig förvarning för att från 
politiskt håll fatta beslut om att kalla in personal till förbanden. 

Ett tänkbart scenario som nyttjats under bland annat arméinspektörens fältövningar, är att en 
begränsad invasion av västkusten, med hamnkapacitet och raffinaderikapacitet genomförs. 
Alltså en relativt liten motståndare som landstiger och försvarar ett begränsat område. Om 
Sverige får hjälp och skall ta emot denna så kan liknande problem som de allierade ställdes 
inför i Nordnorge uppstå. Litar förbandscheferna på varandra? Delger man underrättelser? 
Vilka bakomliggande agendor har de andra nationerna? Kan man enas om en gemensam 
målbild?  Arbetet med att begränsa dessa svårigheter pågår ständigt på ett sätt som inte 
genomfördes på 1930-40 talet. Idag stärks interoperabiliteten genom samarbete inom NATO, 
PFP, EU och FN. Länderna i vårt närområde genomför samövningar, gemensam stabsträning 
och gemensamma insatser kontinuerligt, och skapar genom detta en relation mellan chefer 
som är nödvändig för att lita på varandra i en stridssituation. Frågan är bara om detta är 
tillräckligt när politiska särintressen uppstår?  

Den 10 maj 1940 invaderades Belgien och Frankrike. Den strategiska betydelsen av Norge 
förändrades när Tyskland tagit hamnar mot Atlanten och försörjningen av järnmalm via 
Narvik skurits av. Detta innebar att intresset för att strida i Norge försvann bland de allierade 
makthavarna. Trots att man lyckats pressa de tyska förbanden i Nordnorge till det yttersta, 
tvingades norrmännen efter drastiskt ändrade styrkeförhållanden, till kapitulation och 
demobilisering i början av juni när den allierade hjälpen seglade iväg för att slåss för det som 
var viktigare för dem.  

Historien visar med all önskvärd tydlighet att ett litet alliansfritt land endast kan påräkna stöd 
av andra nationer då det är politiskt strategiskt viktigt. Anledningen till att Sverige inte kom 
till Norges undsättning i april 1940, var att det var strategiskt viktigt för Sverige att inte bli 
indragna i kriget. Det framstår också tydligt hur viktigt det är att samöva förbanden i de 
förhållanden som de förväntas kunna verka i.  

7. Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån den säkerhetspolitiska inriktningen att kunna ge och ta emot stöd är det intressant att 
studera de strategiska förutsättningarna kring Norge1940.  Vilka målsättningar hade de 
hjälpande nationerna med att stödja Norge? För att ytterligare förstå svårigheterna med att 
samordna och leda de allierade förbanden, är det intressant att enbart studera de norska och 
allierades ledning, vilka inflytelser fanns bakom beslut och icke beslut? 
Vidare är det intressant att studera hur Sverige bäst skall kunna förbereda för att ta emot och 
ge stöd såväl på taktisk, operativ och strategisk nivå.  
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1. Bilagor 

1.1 Underbilaga, Kartor 
 

 

Figur 5, Karta utvisande 6. Brigadens anfall vid Gressvann 1/5-7/5, 1940 

Kartgrafik: Alvin Jensvold, GULO design© 
Ur Joakimsen, Oddmund, Narvik 1940: Nazi-
tysklands forste tillbakeslag under 2.verdenskrig, 
Bodö, Förretningstryck, 2010 
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Figur 6, Karta utvisande 6.BCA anfall i Labergsdalen (vänster) samt 7.brigabens anfall (centrum) mellan 1/5-13/5, 1940 
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1.2 Underbilaga, Organisation norska förband 

 

  
Figur 7, Norsk styrkesammansättning enligt Tamelander, Zetterling.169 

 

                                                             
169 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.218. 

6.Divisionen NO 
Gen Fleischer

Förbanden var insatta i 
fjällstriderna från 12 april-

9 juni

6.Brig NO 
Anföll på östra 

flanken

I/IR16 Bn NO

II/IR16 Bn NO

I/IR12 Bn NO

8.Bergsartilleri 
batteriet

Sjvkompani

7.Brig NO 
Anföll i centern

Alta Bn NO

II/IR15Bn NO

Bergsartilleri Bn (-)

Motoriserat 
artilleribatteri

Ingenjörpluton

Hågoaland Flyg 
grupp

Lantvärnsbat/16 
Divisionsreserv
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1.3 Underbilaga, Organisation allierade förband 

 

Figur 8, Allieradstyrkesammansättning enligt Lunde.170 

 

                                                             
170 Lunde, 2009 a.a., s.347. 

Allierade förband i 
Narviksområdet

Gen Macksey

24 Guards brigade
Bgen Fraiser

1.Scots Guards 
Grupperade i Harstad

1.Irish Guards 
Grupperade i Bogen

2.South Wales 
Bordereers Grupperade 

i Ballangen

1 franska lätta 
divisionen

Bgen Béthouart

PolskaHöglands 
Brigaden

Gen Bohusz-Szyszko

1 Polska bataljonen 
Grupperad i Harstad, 

anlände 7 maj

2 Polska bataljonen 
Grupperad i Harstad, 

anlände 7 maj

3 Polska bataljonen 
Grupperad i Ballangen, 
anlände 7 maj, löste av 

brittiska förband

4 Polska bataljonen 
Grupperade i Salangen 

som förstärkning till 
27.CA, anlände 7 maj

27 halvbrigaden 
Chasseurs Alpins (CA)

Övlt Valentini

6 bataljonen Chasseurs 
Alpins(BCA) Insatta i 

striderna Lapphaugen 
Bjerkvik 1-8 maj

12 BCA 
Grupperade i Bogen

14 BCA Insatta i 
striderna Lapphaugen-

Bjerkvik 8-14 maj

13 halvbrigaden 
Främlingslegionen

Övlt Magrin-Vernerey

1/13 bataljon 
Landsteg i Bjerkvik 13 

maj

2/13 bataljon 
Landsteg i Bjerkvik 13 

maj
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1.4 Underbilaga, Organisation tyska förband 

 

Figur 9, Tysk styrkesammansättning enligt Tamelander, Zetterling samt Lunde.171 

 

                                                             
171 Tamelander, m.fl., 2000 a.a., s.219 samt Lunde, 2009 a.a., s.273. 

3.Bergsjägardivisionen 
Gen Dietl

Gruppe Windish 
Försvarade området 

Lapphaugen-Björnfjell

I/139 Bn TY

III/139 Bn TY

Marinbataljon Kothe

Narviks försvar Haussels 
Försvarade Narvik m 

omgivningar

II/139 Bn TY

Marinbataljon v.Freytag

Marinbataljon Erdmenger

Marinregemente  Berger 
Försvarade Björnfjell samt 

malmbanan

Marinbataljon Holtorf

Marinbataljon Thiele

Marinbataljon Zenker

Marinbataljon v.Arnim


