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operation weserübung som kulminerade den 9 
april 1940 förändrade i ett slag Nordens historia. 
Den kom också att bli det klassiska exemplet på 
en våghalsigt – nästan omöjligt – företag som 
lyckas därför att ingen förväntade sig det. Och or-
saken till det skulle vara att offret planlagt för det 
förra kriget. Men det är bara en halvsanning. Sant 
är att politiker i de skandinaviska länderna inte 
dragit slutsatser eller dragit felaktiga slutsatser av 
det förra kriget. Vad militären beträffar var det 
just lärdomar från det förra kriget som vägledde 
de tyska militärer – främst sjöofficerare – som låg 
bakom den planering som fick Hitlers välsignelse 
tidigt 1940. Amiralen Wegener utgav 1929 en 
skrift där han propagerade för utvidgning av bas-
området till Skandinavien i ett eventuellt framtida 
krig. Redan 1915 hade han som amiralstabsoffi-
cer förespråkat att flottans uppgift var att skära 
av fiendens sjöförbindelser, inte att besegra hans 
slagflotta, och att detta krävde ett utökat basom-
råde. (Wegener uttryckte därmed öppet vad de 
flesta sjöofficerare tyckte men inte vågade säga 
för att det innebar kritik av den allsmäktige ma-
rinministern Alfred von Tirpitz.) Norska militä-
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Om att planlägga för det förra kriget
av Bo Hugemark

rer hade tidigt observerat dessa idéer och varnat 
för det strategiska överfallet men talat för döva 
politiska öron. Inte heller på brittisk sida hade de 
marina kretsarna observerat de tyska slutsatserna. 
Först med Churchills återkomst som marinminis-
ter kom Norge i blickfånget men brådstörtat utan 
strategisk samordning.

 Uppenbarligen är det för förståelsen av det 
som hände 9 april nödvändigt att gå på djupet i 
aktörernas erfarenheter under det första världs-
kriget. Det har Michael H Clemmesen, brigad-
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general och militärhistoriker, kallad ledamot av 
Kungl Krigsvetenskapsakademien, oförskräckt 
gett sig in på med en diger bok (680 sidor). Han 
finner att intresset för detta har varit svalt och 
kunskapen ytlig. Det tillskriver han bl a ana-
kronistiska orsaker: vi vet att de allierade vann 
kriget 1918, och det som hände i Norden dess-
förinnan hade inte så stor betydelse. Men som 
Clemmesen påpekar var Ententens seger långt 
ifrån självklar: Från senare delen av 1917, med 
Rysslands krigsutträde och Italiens nederlag vid 
Caporetto, till sommaren 1918, då amerikanska 
förstärkningar kunde börja göra sig gällande, 
såg man i stället risker för ett allierat nederlag 
eller i bästa fall ett utdraget krig. Det var då som 
den norska balansgången blev alltmer vansklig. 
De allierade såg framför sig möjligheten till ett 
utdraget krig om sjöförbindelserna över Atlan-
ten och Nordsjön. Från att tidigare ha betrak-
tat norsk neutralitet som en fördel blev de mer 
aktivistiska marina företrädarna alltmer inställda 
på att få möjlighet att etablera en marin bas i 
Stavanger för att kunna möta tyskt kryssarkrig. 
Clemmesen tror att de officiella historikerna har 
haft en tendens att ignorera de ”mindre gent-
lemannamässiga” offensiva operationer mot en 
neutral stat som i detta läge skisserades i bl a 
brittiska amiralitetet. 
 Som bokens titel anger söker Clemmesen röt-
terna redan kring sekelskiftet. Det var då den 
tyska marina kapprustningen började få fart. 
Kielkanalen hade färdigställts. Tysklands strate-
giska intresse gentemot Danmark hade tidigare 
varit knutet till risken för danskt deltagande i ett 
krig mellan Frankrike-Ryssland och Tyskland. 
Den tyska planeringen gick då ut på att avskära 
och invadera Själland. Det danska befästandet 
av Köpenhamn betraktades som en oneutral 
handling, eftersom det bedömdes motiveras av 
ett tyskt hot. Med den ökande rivaliteten med 
Storbritannien blev den dominerande tyska hot-
bilden i stället en brittisk landstigning på Jylland, 
följd av en brittisk-dansk offensiv mot Kielka-
nalen, varigenom Högsjöflottans möjligheter att 

omgruppera mellan Östersjön och Nordsjön 
skulle stoppas. Och en landstigningsstyrka på 
Själland skulle riskera att avskäras av överlägsna 
brittiska flottstyrkor.
 Jylland blev också intressant för den tyska 
marinen i och med att den brittiska sjöstrategin 
blev en fjärrblockad i norra delen av Nordsjön. 
Om den skulle kunna bestridas behövde Hög-
sjöflottans basområde utökas från Tyska bukten 
bland annat nordvart d v s till Jylland. Men de 
marina önskemålen att utvidga kriget föll på att 
armén hävdade att resurserna inte skulle räcka 
till – ett exempel på den nu så välkända mar-
ginaldoktrinen. Det innebar inte att Danmark 
kunde känna sig säkert. I den svaghetsperiod 
som tyskarna upplevde 1916, misslyckandet 
vid Verdun, Rumäniens krigsinträde på Enten-
tens sida, den allierade offensiven vid Somme, 
Brusilovs offensiv mot österrikarna, befarade 
man ett brittiskt inbrytningsförsök i Östersjön, 
och planerna för ett förebyggande angrepp mot 
Danmark forcerades.
 Ett i säkerhetspolitisk debatt känt begreppspar 
– inte minst använt under det kalla kriget – är 
förtroendeskapande och avskräckning. I svensk 
säkerhetspolitisk liturgi har vi sagt att vi inte ska 
skapa farhågor eller förväntningar att vårt om-
råde kan utnyttjas av krigförande. Den danska 
politiken gentemot Tyskland var i mycket hög 
grad byggd på förtroendeskapande, väl i linje 
med de regerande Radikale venstres pacifistiska 
grundinställning. Man biföll tyska krav på mine-
ring av Östersjöinloppen, den danska flottan var 
helt inriktad på att förhindra allierad inbrytning, 
man fick kungen att vika sig för tyska krav att 
behålla den tyskvänlige utrikesminister Scavenius. 
 Den avskräckning som Danmark kunde förlita 
sig på kom mindre från den egna svaga krigs-
makten än från att de två stormaktsblocken båda 
hade strategiska intressen och därmed möjligen 
balanserade varandra. Men den typen av balans 
kan snabbt förbytas till kapplöpning, eftersom 
det inte finns något nationellt försvar som kan 
hålla emot. Ytterligare komplicerande förhållan-

den var det brittiska ubåtskriget i Östersjön mot 
svenska malmtransporter samt allierade sjömili-
tära operationer för att stötta Ryssland och hin-
dra det att gå ur kriget. Allt detta gjorde att den 
danska regeringen kom avvika mycket långt från 
en strikt neutral linje. Clemmesen skildrar ingå-
ende och utan värdering de dansk-tyska diploma-
tiska kontakterna. Om det som sades från dansk 
sida om agerandet i olika hypotetiska situationer 
var ett nödvändigt förtroendeskapande eller ett 
onödigt beträdande av ett sluttande plan lämnas 
till läsaren att begrunda.
 Den brittiska övergången till fjärrblockad fick 
som tyskt motdrag angrepp mot de allierades sjö-
förbindelser med ubåtar och förband av lättare 
övervattensstridskrafter. Därmed kom Norge 
alltmer i blickpunkten, samtidigt som det ryska 
sammanbrottet gjorde Östersjön mindre intres-
sant. Den brittiska blockadlinjen, bl a med mi-
neringar i höjd med Orkneyöarna, hade den 
svagheten att den kunde passeras på norskt sjö-
territorium och inte effektivt kunde övervakas i 
sin östra del. Behovet av en bas på norska kusten, 
företrädesvis Stavanger blev allt starkare, i synner-
het med USA:s krigsinträde och de amerikanska 
trupptransporterna till Europa. En flottstyrka 
i Stavanger skulle också öka möjligheterna att 
skydda handelssjöfart mellan Norge och Stor-
britannien, som led svårt av tyska raidföretag. 
Och givetvis skulle norsk export sjövägen till 
Tyskland förhindras.
 I motsats till Danmark riskerade Norge inte att 
invaderas om det tog ställning för Ententen el-
ler om tyskarna befarade att så skulle ske. Den 
stora fara man såg var luftangrepp med Zeppeli-
nare mot norska trähusbebyggda städer och mot 
industrier, främst Norsk Hydros fabrik i Rjukan, 
som levererade ammoniumnitrat till Frankrikes 
granattillverkning. Från Norge kom därför en-
trägna böner till britterna om luftvärnskanoner, 
jaktflygplan och utbildning av piloter. 
 Samtidigt som planeringen för att etablera en 
bas i Stavanger fortskred ökades också det po-
litiska trycket på Norge att komplettera mine-

ringen på eget vatten. Som alternativ förbered-
des också ett brittiskt mineringsföretag. Till slut 
blev det en norsk minering, men då var det bara 
en månad kvar av kriget.
 beskrivningen av händelseförloppet – mycket 
mera komplext än som ovan antytts – sker på 
olika plan. bokens stora styrka ligger i att den 
visar sammanhangen utrikespolitisk linje – säker-
hetspolitiska värderingar – diplomatiskt agerande 
– strategisk planering – operationer – stridsakti-
viteter. Författaren tror att detta grepp kan vara 
utmanande för många:
 

Specielt nordiske læsere, der ikke er vant 
til at se militære forhold som relevante 
for forståelsen af  deres landes moderne 
historie, kan blive forvirrede, irriterede 
og fremmetgjorte. 

Den risken tar Clemmesen frejdigt. bokens per-
spektiv växlar ständigt. Vi få följa farhågor och 
förväntningar i de tyska brittiska, danska och 
norska högsta statsledningarna, ambassadörers 
och attachéers arbete med att påverka motpar-
ten och råda de egna regeringarna, de strate-
giska planerna i tyska Högsjöflottans stab och 
det brittiska amiralitetet, meningsskiljaktigheter 
mellan armé och flotta, motsättningar mellan 
marinledningar och sjöoperativa chefer. Till 
detta också gripande ögonvittnesskildringar av 
sjöstrider och konvojkatatstrofer. 
 Tack vare dispositionen – korta kapitel (54 
st) med talande rubriker som skildrar viktiga 
händelser eller händelseförlopp – förloras ald-
rig den röda tråden, och växlingen mellan per-
spektiv ger en djupare förståelse för orsakssam-
manhangen. Till livet i framställningen bidrar 
också ett oerhört rikt bildmaterial. Nästan varje 
politiker, militär och diplomat som figurerar 
i framställningen är avbildad. Strategiska och 
operativa beskrivningar och sjöstridsskildringar 
illustreras med kartor, autentiska sjökortskisser 
och fartygsbilder.
 Framställningen av krigsåren är kronologisk, 
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Östersjöinloppen.
 En annan slående sak är hur en etablerad geo-
strategisk idé – i detta fall Wegeners – på ena-
stående kort tid kan omsättas i konkret operativ 
planläggning. Det är värt att begrunda i svensk 
debatt, såväl den historiska om kalla kriget och 
den påstådda frånvaron av sovjetiska planer mot 
Sverige, som den om våra försvarsbehov i fram-
tiden och mantrat frånvaron av hot. 
 Clemmesens bok kan läsas med flera syften. I 
första hand givetvis för att få insikt om de intri-
kata problemen för de nordiska ländernas (även 
Sverige är med på ett hörn) säkerhetspolitiska 
balanserande under det Stora Kriget och hur det-
ta genomgripande påverkat deras framtida öde. 
Men det är också en utomordentlig applikatorisk 
belysning av många säkerhetspolitiska teoret iska 
problem: förtroendeskapande/ avskräck ning, 
avskräckning/preemption, neutralitets politikens 
beroende av eget försvar, överraskning genom 
självbedrägeri och självavskräckning, vikten av 
samordning av säkerhetspolitik och försvarspo-
litik. bättre undervisningslitteratur får man leta 
efter.
 Men boken kan faktiskt också läsas som en 
spänningsroman. Fastän man har facit kommer 
man hela tiden på sig med att undra hur det skall 
sluta. Det var ju så den tidens aktörer upplevde 
verkligheten. Synd att en del av dem glömde 
bort det. 

Resencenten är överste och ledamot av KKrVA.

dock att Danmark och Norge behandlas i två 
separata delar ”På vejen mellem Skagerrak, Kiel 
och Reval” respektive ”Skæbnefællesskabet.” 
Det kan förefalla ologiskt, särskilt med hänsyn 
till titeln på den senare delen. Men det avspeglar 
också en ödesdiger svaghet i den danska poli-
tiken, oförmågan att se denna ödesgemenskap 
mellan de två länderna. För Wegener och andra 
tyska sjöstrateger var den självklar. Ävenså för 
det brittiska amiralitetet som såg möjligheten 
för tyskarna att från baser på Jylland flygbomba 
viktiga mål i Sydnorge. Den blev allt tydligare 
efter första världskriget, när färjeförbindelser 
utvecklades mellan Jylland och Sydnorge och än 
mer i och med flygstridskrafternas utveckling. 
1936 liknade en officer i tyska generalstaben 
Jylland vid ett stort hangarfartyg varifrån tyskt 
flyg kunde lösa såväl offensiva som defensiva 
uppgifter. (En svensk läsare kommer att tänka på 
uttrycket ”Hangarfartyget Götaland”, lanserat av 
ledamoten Per blomquist 1976) Med utbyggna-
den av flygplatserna Sola vid Stavanger och Kje-
vik vid Kristiansand ”var det sammenhæng mel-
lem Jyllands og Sydnorges infrastruktur som [den 
brittiske militärattachén i Köpenhamn] Wade i 
efteråret 1918 havde erkjent var på vej, blevet ut-
videt med luftmilitære muligheder.”
 bokens avslutande åtta kapitel ägnas hur lär-
domarna togs till vara eller förslösades av de 
militära och politiska ledningarna. Den tyska 
flottan fick slutligen sin vilja fram, Hitler beslöt 
med kort varsel att genomföra Weserübung, 
och de allierade kom i efterhand, bl a genom 
distraktionen från de tidigare planerna att und-
sätta Finland och bemäktiga sig den svenska 
järnmalmen. Historien är väl känd, men det 
är ändå tankeväckande att åter erinras om hur 
norska lantmilitärer och även danska tidigt såg 
risken för strategiskt överfall och sambandet 
mellan Jylland och Sydnorge, medan de poli-
tiska ledningarna låg kvar i första världskrigets 
föreställningsvärld. Så även den danska flottan, 
som såg som sin enda uppgift att avvisa neutrali-
tetskränknigar vid ett brittiskt försök att forcera 


