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Drygt sextiofem år efter Battle of 
Britain 1940 har det i Storbritan-
nien utbrutit en militärhistorisk 

pennfäktning om de brittiska jaktflygarnas 
insats mot Hitlers planerade kanalinva-
sion. I Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidskrift 5. häftet 2006 
har redaktör Olof Santesson, sakligt och 
intresseväckande dokumenterat denna 
debatt under rubriken ”Det var fler som 
borde ha tackats”.

Fighter Command
I den rikliga litteraturen om det legenda-
riska luftslaget i augusti och september 
har Churchills berömda hyllningsord till 
dessa piloter gått som en röd tråd. Det var 
ju de som bokstavligen vingklippte den 
beordrade operation Seelöwe, innan den 
ens hunnit starta från den tyskockuperade 
kanalkusten.

Santesson inleder med att referera till 
en svensk författare Christer Bergström. I 
boken Luftstrid över Kanalen (1983) slår 
denne fast att Royal Navy, som sades leva 

under ett ständigt dödshot från luften, inte 
längre var Storbritanniens klassiska skydd. 
Den rollen hade övertagits av Fighter 
command.

Royal Navy
Nära ett kvartssekel efter nämnda boks 
publicering blir författarens tes grundligt 
vederlagd av tre högkvalificerade brit-
tiska militärhistoriker, som ger ett helt 
annat besked. Det var örikets flotta som 
avgjorde Seelöwes öde. Och denna upp-
fattning får inte oväntat stöd av en känd 
maritim historiker, också han britt, som i 
en temperamentsfull formulering utbrister: 
Så länge Royal Navy behärskade Kanalen 
hade tyskarna ingen chans i helvete att 
erövra de brittiska öarna. 

Häri instämmer en kvinnlig flyghistorisk 
kollega. Men hon påpekar att Churchills 
hyllning borde ha gällt även bomflygarna 
och särskilt Coastal Command, som sva-
rade för en stor del av det sänkta tyska 
landstigningstonnaget.

Äran av Hitlers Seelöwe-fiasko – en unik, 
sentida försvarsgrensstrid

av militärhistoriker Bertil Stjernfelt
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Home Army
I maj 1940 var enligt en pro-
fessor i lantkrigskonst det 
engelska kustförsvaret i ganska 
dåligt skick. Men i september 
tedde sig läget dramatiskt 
bättre. Mellan raderna läser 
man att en tysk landstigning 
efter Dunkerque kunde ha 
lyckats. Som bekant var tys-
karna efter sin oväntat snabba 
seger i Frankrike ingalunda 
färdiga för ett språng över 
Kanalen. Och Hitler räknade 
med att Storbritannien skulle 
ta sitt förnuft till fånga. När 
så inte skedde återstod endast 
Seelöwe. Britterna fick en vär-
defull tidsfrist att förstärka sitt 
kustförsvar.

I den säregna försvarsgrens-
debatten fanns det några som 
reagerade starkt mot beto-
ningen av flottans roll under 
slaget om Storbritannien. Sålunda gav 
den i juli 1940 utnämnde befälhavaren för 
den brittiska hemma-armén, general Alan 
Brooke, sin åsikt till känna. Han satte inte 
någon lit till att Royal Navy skulle kunna 
kasta tillbaka en tysk invasion.

Angriffsbatterien bei Gris Nez 
De olika debattörerna var eniga om att 
Storbritanniens sjöstridskrafter var oerhört 
överlägsna i kanalområdet. Fanns det då 
inga möjligheter för den underlägsne att 
kompensera det för en överskeppning 
nödvändiga sjöherraväldet med andra 

stridsmedel? Här anmäler sig tre alterna-
tiv som i samverkan skulle kunnat hålla 
Home Fleet borta från det aktuella området 
vid Pas de Calais – flyg, minor och lång-
skjutande kustartilleri. En fransk sentens 
citerad av den tyske sjökommendanten i 
Normandie amiral Hennecke räddas här 
från glömska. ”Un canon sur terre vaut un 
bateau sur mer.”

Det inledande slaget om Storbritannien 
hade just det tyska syftet att skapa lufther-
ravälde för den planerade invasionen. Nå-
got som alltså inte uppnåddes. Enligt den 
brittiska sakkunskapen skulle inte heller en 

40,6 cm kanon i marinbatteri Lindemann vid Pas de 
Calais. Detta och andra tunga batterier skulle hålla 
Royal Navy borta från operation Seelöwes invasions-
stråk. Just detta foto användes flitigt i den senare At-
lantvallspropagandan, som bidrog till att de allierades 
invasion fyra år senare måste ta omvägen över Normandie.
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tysk gardering av det smala invasionsstrå-
ket genom minfällning ha lyckats på grund 
av hemmaflottans rikliga tillgång till min-
svepare. Återstår tungt eldunderstöd från 
kustbatterier uppställda på tyskockuperad 
mark vid Pas de Calais, där Kanalen var 
som trängst. Det är mer än märkligt att de 
brittiska historikerna inte tar upp i debatt-
ten denna för Seelöwes genomförande så 
väsentliga faktor.

Sommaren 1940 började fyra tunga 
marinbatterier (kaliber 40,6-28 cm) att i 
forcerat tempo anläggas av Organisation 
Todt i Calais-Boulogneområdet. Då de väl-
diga betongbunkrarna inte beräknades stå 
klara i tid beordrades tungt långskjutande 
arméartilleri till platsen bland annat ett 28 
cm järnvägsbatteri. Denna högprioriterade 
artillerikoncentration för skydd och eldun-
derstöd av kanalinvasionen var av offensiv 
natur. Det förklarar den tyska benämningen 
Angriffsbatterien bei Gris Nez.

Brittiskt-tyskt krigsspel Seelöwe
Frågan om det var RAF:s jaktpiloter, RN:s 
sjöherravälde eller det förstärkta kust- 
försvaret i Sydengland som fick Hitler att 
uppskjuta kanalinvasionen på obestämd 
tid har inget definitivt svar. Frågan är inte 
ens relevant efter hans ödesdigra beslut 
att anfalla sin paktbroder Sovjetunionen 
– operation Barbarossa.

Intressant är ändå den hypotetiska frågan 
om den planerade amfibieoperationen 
skulle ha lyckats i verkligheten. Inget klart 
svar men viss vägledning ger det krigs-
spel som den stora londontidningen Daily 
Telegraph anordnade tillsammans med 
krigshögskolan i Sandhurst år 1974.

Två staber med experter ur de tre för-
svarsgrenarna opererade mot varandra i 
ett stort konferensrum och deras åtgärder 
presenterades bland annat med fartygsmo-
deller på en golvkarta. På en estrad runtom-
kring satt de så kallade skiljedomarna, tre 
från vardera sidan med varje försvarsgren 
representerad. I stort var man för det mesta 
av samma åsikt. Vid oenighet i detaljer 
t ex hur många fartyg som skadats vid ett 
flyganfall, fick lotten avgöra. Slutresultatet 
av det stora krigsspelet, som pågick i två 
dagar, bekräftade följande åsikt.

De första landstigningsvågorna skulle 
ha lyckats komma över men det skulle ha 
blivit omöjligt att tillräckligt underhålla 
och förstärka dem.

Antiinvasionschefen Rommels marine råd-
givare amiral Friedrich Ruge vid hans av-
gång 1961 som inspektör för Västtysklands 
Bundesmarine. Han representerade den 
tyska marinen vid det britt-tyska krigsspelet 
om Seelöwe 1974. (Ref Friedrich Ruges bok 
In vier Marinen, München 1979).


