
LAGBYGGAREN   EISENHOWER
Enade styrkorna inför D-dagen

Eisenhower i samtal 
med amerikanska 
fallskärmsjägare ur 
101. luftburna divisio-
nen inför D-dagen.

Han hade aldrig lett något större förband  
i strid, men hans ledaregenskaper och  
organisationsförmåga var omvittnade.  
Under operation Overlord fick Dwight  
D Eisenhower 2,8 miljoner man att sam- 
arbeta i världens största landstigning. 
Text: MARCO SMEDBERG
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N
är USA drogs in i andra världskri
get 1941 beslöt sig president Roo
sevelt och den amerikanska mili
tärledningen tämligen omgående 
för strategin »Tyskland först». Det 
innebar i sin tur att det var nödvän

digt att hålla Sovjetunionen kvar i kriget. En tysk 
seger på östfronten skulle närmast ha omöjliggjort 
en amerikansk krigsinsats i Europa eftersom tys
karna då skulle kunna kraftsamla i väster. Stalin, 
som förstod detta, krävde också ständigt en »andra 
front» i Västeuropa för att avlasta sina hårt pressade 
sovjetiska styrkor. Enligt amerikansk uppfattning 
kunde detta bara ske i Frankrike som var den när
maste vägen till Berlin och en seger. 

Genom att amerikanerna var starkare än brit
terna kunde de trumfa igenom sin vilja mot Chur
chill och hans rådgivare som var oroliga för att  
anfalla tyskarna i Frankrike. Detta berodde på deras 

bittra erfarenheter av att kämpa där under första 
världskriget. Dessutom är anfall mot en försvarad 
kust något av det mest komplicerade militära före
tag som finns – och nu skulle det dessutom ske i en 
aldrig tidigare skådad omfattning mot tyskarnas 
»Atlantvall». På flera sätt var därför invasionen  
i Normandie krigsavgörande.

I november 1943 träffades Roosevelt, Stalin 
och Churchill i Teheran. Då beslöts det slutligen 
att de västallierade skulle genomföra en invasion 
i Frankrike på försommaren 1944 och att Sovjet
unionen samtidigt skulle iscensätta en större offen
siv på östfronten för att binda upp tyska resurser. På 
väg hem från detta möte mellanlandade Roosevelt 
i Tunis där han passade på att utnämna general 
Dwight D »Ike» Eisenhower till chef för operation 
Overlord (kodnamnet för den kommande invasio
nen). Eisenhower var chef för de allierade styrkorna  
i Medelhavsregionen där amerikanska styrkor ett 
år tidigare landstigit i Nordafrika. 

En del planeringsarbete inför invasionen hade re
dan gjorts tidigare och detta arbete övertogs nu av 
Eisenhower som fick en ny stab för att planera och 
leda invasionen. Hans »Supreme Headquarters Al
lied Expeditionary Forces» (SHAEF) organiserades  

dwight D Eisenhower

»PÅ FLERA SÄTT VAR DÄRFÖR 
INVASIONEN I NORMANDIE 
KRIGSAVGÖRANDE»

Chefen för för-
svaret i Normandie, 
fältmarskalk Rommel, 
inspekterar landstig-
ningshinder på en 
av stränderna.
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i en park i västra London i december 1943 (se grafik 
på nästa uppslag). 

Efter att ha gjort ett kort besök i USA anlände 
Eisenhower till SHAEF i mitten av januari 1944. 
Hans tämligen omfattande uppgift var att åstad
komma »en landstigning i Västeuropa för att se
dan i samverkan med andra allierade nationer nå 
centrala Tyskland och förstöra dess krigsmakt». 
Eisenhowers stabschef var den amerikanske gene
ralen Walter Bedell Smith. Han hade haft samma 
befattning under Eisenhower i Nordafrika och hade 
sin chefs fulla förtroende. Bedell Smith var brysk 
och inte särskilt omtyckt av sina kollegor, men var 
en skicklig administratör och ansvarade också för 
vem som fick träffa Eisenhower och när. 

Då Eisenhower var amerikan delade britterna 
på övriga chefsposter. Till Eisenhowers ställföreträ
dare utsågs flyggeneralen Arthur Tedder. Han hade 
framgångsrikt lett de allierade flygstridskrafterna  
i Nordafrika och i det följande fälttåget i Italien 
hösten 1943 och då samarbetat väl med Eisenhower. 
En annan bra »lagspelare» var amiral Bertram 
Ramsey som utsågs till chef för den marina delen 
av operation Overlord. 

Artikeln fortsätter på sidan 36

VÅREN 1944
Atlantvallen var ett 2 685 km långt  
system av fort och kustbatterier.

n Atlantvallen
n Områden kontrollerade  
av Tyskland med allierade
n Västallierade

En av Atlantavallens  
kustartilleripjäser –  
en av tre 40,6 cm kanoner  
vid batteri Lindemann 
i Pas-de-Calais,  
Frankrike.
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1 Den allierade krigs-
ledningen bestämde 

att en landstigning 
skulle göras i Frankrike.

COH utvärderade  
tidigare landstig-
ningar, höll koll på 
ny teknik och ut-
vecklade ny taktik.

Bombflyget fick 
disponeras under 
operationen.



»Ikes» ledartalanger  
upptäcktes tidigt
H Eisenhower föddes 1890  
i Denison, Texas. Han började 
sin militära utbildning 1911 
och utnämndes till fänrik 1915. 
Som ung officer under första 
världskriget tjänstgjorde »Ike» 
vid olika staber och utbild-
ningar i den amerikanska 
stridsvagnskåren. Han deltog 
inte i strid men hans organisa-
tionsförmåga och ledarskaps-
talanger uppmärksammades. 

När andra världskriget bröt 
ut 1939 hade Eisenhower fort-
farande inte lett något större 
förband. Som nybliven brigad-
general tjänstgjorde han  
i Washington och arbetade  
med att utveckla krigsplaner. 

I den amerikanska krigs-
ledningen uppskattade man 
honom, vilket gjorde att Eisen-
hower utsågs till chef för de 
allierades operationsområde 
i Medelhavet och ledde den 
amerikanska landstigningen  
i Marocko och Algeriet i no- 
vember 1942. Dessa erfa-
renheter kom väl till pass när 
han sedan ledde operation 
Over lord. Invasionen lyckades 
och hans styrkor utkämpade 
sedan slaget om Normandie 
och erövrade Västeuropa. 
Som ett erkännande för sina 
framgångar utnämndes Ei-
senhower i december 1944 till 
femstjärnig general, vilket var 
en amerikansk motsvarighet 
till fältmarskalk.

Då Tyskland kapitulerade  
i maj 1945 utsågs Eisenhower 
till chef för den amerikanska 
ockupationszonen. 

Åren 1950–52 var han chef 
för Nato innan den popu-

läre krigshjälten gav sig in i 
politiken som republikansk 
kandidat och vann det ameri-
kanska presidentvalet 1952. 
Han intresserade sig mest 
för utrikespolitik och det kalla 
kriget, men imponerad av de 
tyska motorvägarna satsade  
Eisenhower också på en om-
fattande utbyggnad av det 
amerikanska vägnätet. Han 
omvaldes 1956 och avgick  
i januari 1961 då president 
Kennedy tog över. 

Han dog 1969.

I maj 1940 hade han framgångsrikt lett evakue
ringen från Dunkerque. Besvärligare för många att 
samarbeta med – men inte för Eisenhower – var 
chefen för brittiska Fighter Command, flyggene
ral Trafford LeighMallory, som nu blev chef för 
de allierade flygstyrkor som skulle understödja in  
va sionsföretaget. 

Den kanske besvärligaste av de allierade befälha
varna var general Bernard Law Montgomery. Han 
blev nu chef för invasionens markstridsförband som 
utgjordes av den amerikanska 1. armén under gene
rallöjtnant Omar Bradley och den brittiska 2. armén 
under generallöjtnant Miles Dempsey. Dessa två 
arméer bildade Montgomerys 21. armégrupp. Mot 
såväl brittiska som amerikanska officerskollegor var 
»Monty» ofta nedlåtande och satte alltid sina egna 
behov främst. Men han åstadkom resultat. Det var 
han som slutligen hejdade den tyska Afrikakåren 
och tvingade den att retirera. Dessutom uppskat
tades Montgomery av sina soldater som visste att 
han verkligen ansträngde sig för att skapa goda 
förutsättningar innan han skickade dem i strid. Ei
senhower hade visserligen ingen nära relation med  
Montgomery men deras samarbete fungerade.

En annan samarbetspartner med ett besvärligt 
rykte var chefen för de fria franska styrkorna, gene
ral Charles de Gaulle. Men Eisenhower, som träf
fade De Gaulle i Nordafrika, kom bra överens med 
honom. De Gaulle kontrollerade motståndsrörelsen 
i Frankrike och Eisenhower ville försäkra sig om 
dess stöd. Som motprestation lovade Eisenhower de 
Gaulle att de fria franska styrkorna skulle få delta  
i invasionen och ta hand om den civila administra
tionen i franska områden efterhand som de be
friades. Skulle de allierade komma så långt lovade 
Eisenhower de Gaulle att fransmännen dessutom 
själva skulle få befria Paris. 

De allierade hade sedan god nytta av motstånds
rörelsen som skickade mängder av radiomeddelan
den och skriftliga rapporter om tyska ställningar 
och dispositioner. Dessutom genomfördes sabotage 
mot järnvägar, telefonnätet och broar som tyskarna 
behövde. Samtidigt visste de allierade att tyskarna 
ibland lyckades infiltrera lokala motståndsgrupper. 
Risken för läckor gjorde därför att Eisenhower inte 
kunde styra motståndsrörelsens insatser fullt ut el
ler avslöjade när och var invasionen skulle äga rum.

Eisenhower hade också en bra relation med Chur
chill. Den brittiske premiärministern hade många 
synpunkter och idéer. Eisenhower kunde dock utan 
att riskera deras vänskap eller ömsesidiga respekt 
tillåta sig att argumentera emot Churchill när han 
ansåg att denne hade fel, vilket ofta hände. 

Under första världskriget hade Churchill som 
marinminister varit den drivande kraften bakom 

dwight D Eisenhower
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Dwight D Eisenhower 1916. 
Under första världskriget 
tjänstgjorde han vid olika  
staber och utbildningar.

36 Militär Historia  6/2018



britternas landstigning mot turkarna på Gallipoli 
1915. Den misslyckade operationen ledde till stora 
förluster, reträtt och att Churchill tvingades avgå. 
Minnen bidrog till att Churchill nu var extra oro
lig inför Overlord. På en lunch med Eisenhower ut
tryckte Churchill detta och avslutade med att säga: 
»Jag står på din sida i detta ända till slutet och om 
det misslyckas så faller vi tillsammans.»

Att planera invasionen var en gigantisk 
utmaning som krävde mängder av bedömningar. 
Dessutom var många staber inblandade. Amiral 
Ramseys och flyggeneral Leigh–Mallorys staber in
gick i SHAEF men var inte samgrupperade med Ei
senhower. Montgomerys armégruppsstab låg också 
i London. I den militära hierarkin hade sedan alla 
underlydande chefer egna staber. Dessutom fanns 
sidoordnade staber som utnyttjades i planeringen. 
Ett exempel var brittiska Combined Operation 
Headquarters, i vilken även amerikanska officerare 
ingick. Staben hade tidigare organiserats för att ut
veckla amfibiekrigföring, ta vara på erfarenheter av 
och skriva manualer för den typen av strid. 

För personalen i de olika staberna var arbets
belastningen stor och tidspressen avsevärd, bland 
annat på grund av att cheferna utsågs relativt sent. 
Eisenhowers och hans stabschefs roll var att sätta 
upp mål och försöka få ordning på hela denna mi

litära byråkrati där olika specialister arbetade med 
sin lilla bit. Stabspersonalen kunde studera, ana
lysera och föreslå men de kunde inte agera. Själva 
ordersättandet och genomförandet av alla planer 
vilade på de olika cheferna och deras staber. Sam
mantaget passerade merparten av alla frågor på nå
got sätt ändå Eisenhower eller hans stabschef för att 
åstadkomma nödvändig styrning och samordning. 

I slutet av januari 1944 togs beslutet att 
sätta in fler förband och därmed utvidga invasionen. 
Enligt planen skulle nu fem divisioner landstiga  
i bredd. De valda landstigningsstränderna utgjordes 
av två amerikanska: Utah (längst västerut) och Oma
ha och tre brittiska: Gold, Juno och Sword. Att ame
rikanerna hamnade längst västerut berodde på att 
man om invasionen blev framgångsrik så småningom 
ville kunna lossa amerikanska fartyg direkt i fran
ska hamnar utan omlastning i England. Invasions
områdets flanker skulle skyddas av två amerikanska  
luftlandsatta divisioner som skulle fällas väster om 

»SAMMANTAGET PASSERADE 
MERPARTEN AV ALLA FRÅGOR 
PÅ NÅGOT SÄTT EISENHOWER»
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Eisenhower (i mitten) planerar invasionen 
med D-dagscheferna i februari 1944.  
Fr v: Omar Bradley, Bertram Ramsey, Arthur 
Tedder, Bernard Montgomery, Trafford Leigh 
Mallory och Walter Bedell Smith.
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Ett foto taget från ett F-5 Lightning spaningsflygplan under opera-
tion Overlord visar ett fält med landade glidplan på marken.

dwight D Eisenhower

Utah och en brittisk luftlandsatt division öster om 
Sword. För att få tillräckligt bra underlag om strand
försvaret behövde flygspaningen utökas. Hitintills 
hade man bara flygfotograferat Normandie vilket 
omedelbart ändrades till att täcka i stort sett hela 
Atlantkusten för att inte riskera att röja vilka om
råden man egentligen var intresserad av.

Nästa kritiska fråga var när landstigningen 
borde ske, vilket krävde hänsyn till ett antal mot
sägelsefulla önskemål. Landstigningsfarkosterna 
krävde lagom högt tidvatten. En för tidig land
stigning skulle innebära att soldaterna oskyddade 
behövde anfalla över öppen strand medan en sen 
landstigning innebar risk för att landstigningsfar
kosterna skulle sprängas eller slås sönder mot tyska 
hinder i vattenbrynet. Bäst var att landstiga med ett 
stigande tidvatten som sedan soldaterna lämnat far
kosterna skulle höja sig och få loss farkosterna som 
då kunde vända och hämta förbanden som utgjorde 
nästa anfallsvåg från de större transportfartygen 
som väntade längre ut till havs. 

Flottan krävde dagsljus för att kunna genomföra 
nödvändig kustbekämpning, vilket även gällde för 
bomb och attackflyget. Samtidigt ville man för
söka dölja tilltransporten genom att den skedde  
i mörker, det vill säga landstigning på morgonen. 
Detta innebar att luftlandsättningarna, som be
hövde ske några timmar före landstigningen för 

att splittra försvaret, skulle ske i mörker. Flyget såg 
gärna att flygningen till Frankrike skedde i mörker 
men krävde månljus under fallskärmsfällningarna. 
Kombinationen av stigande tidvatten och fullmåne 
var bäst under perioden 5–7 juni. Sedan skulle det 
dröja länge innan samma gynnsamma förutsätt
ningar återkom. Dessutom krävdes tillräckligt bra 
väder. Det gick inte att hoppa fallskärm i för hård 
vind eller landstiga från små farkoster i för grov sjö. 
Allt sammantaget fastställdes slutligen att invasio
nen skulle äga rum den 5 juni.

Att Normandie valdes som landstigningsområde 
hade flera orsaker. Från en landstigning i Neder
länderna och Belgien var det närmare till Tysk
land men stränderna var sämre. Det uppenbara  
landstigningsområdet runt Calais låg transport
mässigt närmast England men var väl försvarat. 
Längre söderut låg den utmärkta hamnen Le Havre 
vid floden Seines mynning. Men staden var också 
starkt befäst och ytterligare en nackdel var att de 
allierades styrkor under en senare framryckning 
mot Paris riskerade att delas av floden Seine. 

Längre söderut i Bretagne fanns flera bra ham
nar men avstånden dit var i längsta laget för såväl 
jaktflygplan/luftförsvar som för de mindre land
stigningsfarkosterna. Tillgången till det viktiga 
landstigningstonnaget var dessutom en kritisk om
ständighet med en ständig dragkamp om resurserna 
mellan Normandie, Medelhavet och Stilla havet. 
Som en konsekvens av denna brist senarelades den 
planerade invasionen i södra Frankrike, operation 
Dragoon. Den var ursprungligen tänkt att avlasta 
operationerna i Normandie genom att binda tyska 
resurser men genomfördes först i augusti 1944.

De allierade lade ner stor omsorg på att 
försöka vilseleda tyskarna. I operation Fortitude 
South gjordes omfattande arbeten runt Dover mitt 
för Calais för att ge sken av en falsk amerikansk 
armégrupp. Med hjälp av skenmål i form av falska 
baracker, parkeringsområden med attrapper av 
stridsfordon och en omfattande falsk radiotrafik 
hoppades man få tyskarna att tro att invasionsom
rådet skulle bli på den franska kusten där avståndet 
till England var som kortast. Man såg också till att 
låta riktiga fordonskolonner trafikera området. Vi
dare byggdes skenmål i form av landstigningsfartyg 
av trä och duk på gamla oljetunnor. I Dover byggdes 
till och med en extra stor ny hamnpir.

»DET GICK INTE ATT 
HOPPA FALLSKÄRM  
I FÖR HÅRD VIND»
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Förberedelserna inför D-dagen var 
gigantiska. Här körs amerikanska 
lastbilar ombord på ett LST-fartyg 
(Landing Ship, Tank) i Weymouth, 
England, tidigt i juni 1944.
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dwight D Eisenhower

Genom att tyska spioner som togs tillfånga tvinga
des agera dubbelspioner matades tyskarna också 
med falsk information. På så sätt skapades en över
driven bild av antalet operativa allierade divisioner, 
inklusive flera falska luftlandsättningsdivisioner. 

För att ytterligare förstärka bilden av detta hot 
användes general George Patton som ett lockbete. 
Han var en av de allierades skickligaste genera
ler och hade skördat framgångar under fälttågen  
i Nordafrika och på Sicilien med ett djärvt taktiskt 
agerande. Men efter en incident på Sicilien då han 
slog en sjukskriven soldat och anklagade honom för 
feghet hade Eisenhower fråntagit honom hans befäl 
som arméchef. De allierade visste att Patton var den 

allierade general som tyskarna var mest impo
nerade av. För att utnyttja detta och ha honom 
till hands för senare befäl lät Eisenhower Patton 
under våren 1944 agera som chef för amerikan
ska 1. armégruppen – som inte fanns.

Patton, som desperat längtade efter ett nytt 
riktigt befäl och var beroende av Eisenhowers 
välvilja, spelade sin roll lojalt och bra. Han åkte 
runt och inspekterade förband på övningar och 
höll tal i vilka han antydde var hans styrkor 
skulle landstiga i Frankrike. 

Vilseledningen lyckades eftersom den sam
manföll med vad tyskarna själva redan trodde. Vin
sten för de allierade visade sig när invasionen väl 
ägde rum och tyskarna fortsatte att vänta på den 
riktiga invasionen i Calaisområdet. Landstigningen  
i Normandie betraktade tyskarna till en början bara  
som en skenmanöver vilket fördröjde nödvändiga 
omgrupperingar av förband till Normandie.

De allierade genomförde även en skenmanöver  
i Skottland, operation Fortitude North. Med hjälp av 
ytterligare en spökarmé försökte man skapa intryck 
av ett hot mot Norge och de viktiga tyska ubåtsba
serna där. De allierade ökade sin agent verksamhet  

i Norge och började samla in uppgifter som under
lag för en kommande invasion. Dessutom ökades 
aktiviteten i Sverige med diskreta förfrågningar och 
egna undersökningar om vägnät, broar och flygfält, 
allt i syfte att skapa en bild av kommande insatser 
i Skandinavien. Tyska spaningsflygplan släpptes 
också fram så att de kunde fotografera de skenmål 
som fanns. 

Dessa insatser lurade dock inte tyskarna som inte 
vidtog några särskilda åtgärder för att öka försvaret 
i Norge. Visserligen fanns en hel del tyska förband 
i Norge men de var inte rörliga fältförband utan 
huvudsakligen stationära ockupations och lokal
försvarsförband.

I detta sammanhang spelade det stor roll 
vad respektive sida visste om motståndarsidans 
dispositioner. Båda sidor avlyssnade varandras ra
diotrafik men de allierade hade ett markant infor
mationsövertag. Tyskarna trodde att deras krypte
ringsmaskin Enigmas koder inte gick att knäcka. Ef
ter hand lyckades britterna dock dechiffrera dessa 
och de allierade kunde sedan läsa all tysk krypterad 
radiotrafik, operation Ultra. 

Då hela den tyska krigsmakten använde Enigma 
i dagliga lägesrapporter från alla större armé och 
Luftwaffeförband, enskilda fartyg och ubåtar fick 
de allierade en god inblick i sina motståndares dis
positioner. Men det var en sak att veta var tyskarna 
fanns och samtidigt försöka förstå om de ändå lu
rades eller dolde något. 

Dessutom var det viktigt att inte avslöja vad man 
visste, vilket de allierade lade ner stor möda på att 
dölja. Information begränsades till de högsta al
lierade cheferna och dessutom lät man också vid 
flera tillfällen bli att utnyttja sina kunskaper med 
egna förluster som följd. Detta för att inte riskera 
att tyskarna misstänkte något, vilket de heller ald
rig gjorde.

Ett av många skenmål, ett »flygplan» av trä och duk‚ som skulle lura 
tyskarna att de allierade förberedde en invasion på annan plats.

En uppblåsbar »Sherman» stridsvagn har ställts 
upp på ett fält någonstans i Storbritannien.

General Patton 
fick agera chef 
för en armé-
grupp som inte 
fanns, allt för 
att vilseleda 
tyskarna.
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En viktig anledning till att tyskarna tvivlade på 
Normandie som landstigningsområde var att där 
inte fanns några bra hamnar, vilket på sikt var 
nödvändigt för att underhålla ilandstigna förband. 
Hamnarna i Cherbourg och Le Havre låg flera mil 
utanför området och var väl försvarade. 

De allierade löste detta problem på ett tekniskt 
avancerat sätt genom att konstruera två flytande 
hamnar kallade »Mulberry». När brohuvudet säk
rats skulle de bogseras över till Normandie. Ham
narna utgjordes av 213 flytande betongkassuner som 
väl på plats vattenfylldes så att de vilade på havets 
botten och stack upp flera meter ur vattnet. På så sätt 
bildades en skyddande pir. Innanför denna förank
rades olika »lossningspirar» varifrån körbanor som 
vilade på flytande pontoner ledde in mot land. Däri
genom kunde lastbilar köra av fartygen och vidare 
in till land oavsett tidvattnet. Detta hamnprojekt  

utgjordes sammanlagt av 55 handelsfartyg och ett 
tiotal örlogsfartyg. Drivmedelsförsörjningen löstes 
med hjälp av oljeledningar »PipeLine Under The 
Ocean» (PLUTO) som skulle läggas ut på havsbotten 
mellan England och Normandie. 

Andra innovationer var att konstruera 
olika specialstridsvagnar avsedda för uppgifter som 
att överbrygga hinder, demolera bunkrar och röja 
minor. Dessa så kallade »Hobart ś funnies» uppkal
lades efter chefen för det brittiska pansarförband 
som utvecklade dem. De mera skeptiska amerika
nerna tackade nej till att använda dem med moti
veringen att man inte hade tid att utbilda och öva 
med fordonen, vilket senare straffade sig när ame
rikanerna under striderna på stränderna saknade 
deras egenskaper. 

De tyska förband som de allierade skulle möta var 
trots brister fortfarande formidabla motståndare. 
Tyskarnas stora utmaning var att de inte visste var 
eller när landstigningen skulle äga rum och deras 
möjligheter att skaffa information var små. Tys
karna hade bara ett fåtal spioner i Storbritannien 
och de avslöjades efterhand. 

Signalspaning gav inte heller något resultat så 
länge de allierade iakttog radiotystnad och tysk 
flygspaning över Storbritannien var närmast omöj
lig på grund av det effektiva allierade luftförsvaret. 

»VILSELEDNINGEN LYCKADES 
EFTERSOM DEN SAMMANFÖLL 
MED VAD TYSKARNA SJÄLVA 
REDAN TRODDE»

Flyggeneral 
Tedder, Eisen-
hower och 
fältmarskalk 
Montgomery  
(i basker) in-
spekterar en 
stridsvagns-
övning inför  
D-dagen. Feb-
ruari 1944.
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I takt med att tyskarna förlorade »slaget om Atlan
ten» försämrades också deras möjligheter att göra 
tillförlitliga väderprognoser. 

Den fördel tyskarna hade av att totalt 
sett vara numerärt överlägsna mot täterna på 
en allierad invasion uppvägdes av att de var 
tvungna att sprida ut sina resurser. För för
svaret av Västeuropa disponerade tyskarna 42 
infanteridivisioner och 9 pansardivisioner av 
mycket skiftande kvalitet. Många av infanteri
förbanden var utbildningsförband eller hade 
låg rörlighet och stridsvärde. 

Pansarförbandens stridsvärde varierade 
också eftersom flera av dessa nyligen kommit 

från östfronten till Frankrike för att återhämta sig 
och fyllas på med ny personal och materiel. Chef 
för armégrupp Väst i Frankrike var den 69årige 
fältmarskalken Gerd von Rundstedt. Övertygad 
om att tyskarna initialt inte skulle kunna stå emot 
de allierades landstigning ville han på tyskt manér 
kraftsamla pansarreserverna och försöka besegra 
ilandstigna fiender i stora motanfall. 

I november 1943 blev fältmarskalk Erwin Rom
mel inspektör för den tyska Atlantvallen för att två 
månader senare beordras till chef över armégrupp 
B och försvaret av Normandie. Rommel ägnade sig 
energiskt åt att förstärka det eftersatta kustförsva
ret som propagandan kallade »Atlantvallen». Längs 
kusten lades omfattande mineringar ut och mot land
stigningsfarkoster byggdes hinder på stränderna  
i form av grindliknande stålhinder som minerades. 
Bakom kusten slogs pålar ner på möjliga luftland
sättningsfält för att spetsa fallskärmssoldater och 
hindra glidplan att landa. Vidare byggdes betongbe
fästa artilleri ställningar och stödjepunkter, särskilt 
runt de viktigaste hamnarna. Men resurserna var 
begränsade och bristerna stora. Kustartilleripjä
serna var av skiftande kvalitet och betongvärnen 
var i många fall inte tillräckligt bra för att stå emot 
beskjutning av grovt fartygsartilleri. 

Under striderna i Nordafrika hade Rommel 
upplevt det allierade flygets förödande effekt. Han 
var övertygad om att det inte längre gick att man
övrera pansarförband i dagsljus om fienden hade 

Den flytande hamnen, 
Mulberry, har kommit 
på plats vid Gold Beach 
och skyddas av luft-
värnskanoner.

Erwin Rommel 
ville sprida 
ut pansarför-
banden längs 
kusten.

dwight D Eisenhower
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luftherravälde. Istället förordade han nu att det var 
nödvändigt att frångå konceptet med kraftsamlade 
motanfall och istället sprida ut pansarförbanden 
längs kusterna. På så sätt hoppades Rommel att 
dessa utspridda och därigenom svaga pansarför
band ändå skulle kunna hejda de ilandstigande al
lierade trupperna innan de hunnit bli för starka. 
I detta scenario utgjordes hotet mot tyska strids
vagnar också av fientligt fartygsartilleri. Redan un
der de allierades landstigning på Sicilien i juli 1943 
hade de olika tyska uppfattningarna om hur man 
borde använda pansarförbanden först diskuterats 
och sedan prövats i strid. 

De olika åsikterna om hur pansarförbanden skul
le utgångsgrupperas och användas avgjorde Hitler 
med en olycklig kompromiss. Några pansardivisio
ner grupperades fram, men inte så nära kusten som 
Rommel ville, medan resten ingick i pansargrupp 
Väst under befäl av general Leo Geyr von Schwep
penburg. Men den pansarstyrkan fick inte sättas in 
utan Hitlers medgivande. Führerns beslut tillfreds
ställde ingen av de ansvariga tyska cheferna.

Ur ett allierat perspektiv var landstig
ningen i Normandie ett frontalangrepp mot en 
försvarad kust utan möjligheter att gå runt och 
omfatta fienden, vilket krävde luftherravälde. Dess
utom behövde de allierade före invasionen bekämpa 
broar och trafikknutpunkter för att försvåra tys
karnas möjligheter att föra fram reserver. För att 
inte röja var man skulle landstiga behövde denna 
flygbekämpning dessutom ske över stora områden. 
De allierade hade inte utan betydande svårigheter 
utvecklat koncept för denna typ av flygkrigföring  
i Nordafrika och Italien. 

Dessa erfarenheter borde nu komma väl till pass 
men frågan om hur alla flygstyrkor skulle utnyttjas 
visade sig bli ett av Eisenhowers största problem. 
Samtidigt som landstigningsförbandens övnings
verksamhet pågick som bäst våren 1944 hårdnade 
luftkriget över Tyskland. Cheferna för amerikanskt 
och brittiskt strategiskt bombflyg kallades för 
»bombbaronerna» och de trodde sig ha ett avgö
rande inom räckhåll. Medan brittiskt bombflyg an
föll städer på natten försökte amerikanskt bombflyg 
i dagsljus precisionsbomba olika nyckelindustrier, 
vilket sammantaget ansågs kunna lamslå de tyska 
krigsansträngningarna. Bombbaronerna ansåg att 
invasionen var överflödig och att deras bombplan 
skulle kunna avgöra kriget på egen hand. 

Problemet var att de hade fel. Den tyska industrin 
påverkades inte alls i den omfattning som de alliera
de hoppades och deras förluster i flygplan och perso
nal var avsevärda. Men en effekt av luftkriget var att 
tyskt jaktflyg maldes ner i sina försök att hejda bomb
anfallen och våren 1944 hade de allierade därmed  

uppnått luftherravälde över Frankrike. Men avse
ende att understödja invasionen med tungt bomb
flyg gick åsikterna isär. Bombbaronernas främsta 
företrädare, den brittiske flyggeneralen Arthur 
»Bomber» Harris och den amerikanske flygge
neralen Carl Spaatz, ville inte ägna sig åt någon 
»sideshow» i Frankrike före själva invasionen 
utan de ville fortsätta att anfalla Tyskland i vad 
de ansåg vara ett avgörande skede i luftkriget.

För flygunderstöd av invasionen dispone
rade Eisenhower två taktiska flygarméer men han 
krävde att även få disponera det tunga bombflyget. 
Detta blev en het stridsfråga. När bombbaronerna 
inte gick honom till mötes lyfte Eisenhower frå
gan till högsta nivå. Medan president Roosevelt och 
hans stabschef, general George Marshall, stödde 
Eisenhower stödde Churchill bombbaronerna. 
General Patton råkade vara närvarande när Ei
senhower i telefon talade med sin ställföreträdare, 
flyggeneral Tedder, om »hur trött jag är på att för
handla med primadonnor. Om de inte slutar bråka 
som barnrumpor tänker jag vända mig till Churchill 
och be honom hitta någon annan att sköta detta  
förbannade krig.» Patton var imponerad, särskilt 
som Eisenhower gjorde slag i saken och framförde 
sitt hot till Churchill som då ändrade uppfattning. 

Eisenhower fick kontroll över bombflyget två 
månader före invasionen. Flyggeneral Tedder såg 

Tyska soldater har gjort sin kulspruta MG 34 skjutklar under opera-
tion Overlord. Kulsprutan har lavett och ett MGZ 34 teleskopsikte.

»HAN VILLE FÖRSÖKA BESEGRA 
ILANDSTIGNA FIENDER I STORA 
MOTANFALL»

von Rundstedt 
ville kraftsamla 
pansarförban-
den och slå till-
baka de allierade 
i stora motanfall.
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optimism. Hans stab hade analyserat och prövat alla 
upptänkliga svårigheter, och sammantaget ansåg 
Montgomery att segern var närmast given. Självsä
kert menade han dessutom att hans trupper skulle 
inta den viktiga staden Caen mitt i invasionsområ
det redan det första invasionsdygnet.

Andra var inte lika optimistiska, bland dem 
den brittiske generalstabschefen fältmarskalk Alan 
Brooke. Han var Churchills militäre rådgivare och 
kritisk till Eisenhower som chef. Han hade hellre 
sett att general Marshall fått leda invasionen men 
det gick inte sedan president Roosevelt vägrat 
släppa ifrån sig sin stabschef och behöll Marshall 
i Washington. Efter genomgången skrev Brooke  
i sin dagbok att »Eisenhower inte är någon riktigt 
drivande kraft utan mera en samordnare av de allie
rades gemensamma ansträngningar. Frågan är om 
detta räcker.» Men Churchill, som också var orolig, 
sade efter genomgången uppmuntrande till Eisen
hower att »han stärkts i sin tro på detta företag».

Det dök ständigt upp nya problem som behövde 
bedömas. Den 29 maj skrev chefen för Eisenhowers 
flygstridskrafter, LeighMallory, till Eisenhower 
och varnade för att spaningsrapporter indikerade 
att tyskarna förstärkte försvaret i de amerikanska 
luftlandsättningsförbandens blivande fällningsom
råden. LeighMallory varnade för att förlusterna 
därför kunde bli för stora och föreslog att man 
skulle avstå från att luftlandsätta de amerikanska 
förbanden. För säkerhets skull besökte han också 
Eisenhower nästa dag för att personligen varna ho
nom för att de amerikanska förlusterna enligt hans 
bedömning kunde bli så stora som 70 procent. 

Eisenhower visste att Bradleys 1. armé, som 
skulle landstiga på Utah och Omaha, behövde och 
räknade med detta flankskydd. Efter att ha tänkt 
igenom alternativen ringde han och gav beskedet att 
luftlandsättningen ändå skulle genomföras. Luft
landsättningsförbanden hade fått en svår uppgift 
men det var nödvändigt att den genomfördes.

Den 2 juni omgrupperade Eisenhower från Lon
don till Portsmouth på sydkusten där SHAEF upp
rättade en tillfällig främre ledningsplats åt honom  
i amiral Ramseys stab. Samtidigt fylldes vägarna på 
sydkusten av oändliga fordonskolonner när förban
den började embarkera fartygen som skulle ta dem 

dwight D Eisenhower

till att bombplanen inriktades mot att bekämpa det 
franska järnvägsnätet för att försvåra tyskarnas 
möjligheter till trupp och underhållstransporter. 
Som en konsekvens av denna bomboffensiv base
rad på ett index på 100 för januari 1944 sjönk järn
vägstrafiken till 69 i maj och 38 på invasionsdagen. 
Bomberna krävde också runt 12 000 franska civila 
dödsoffer, vilket dock var avsevärt färre än vad de 
allierade hade fruktat. Det var enda gången Eisen
hower hotade med att avgå. Långt efter kriget till
frågades han om vilket som varit hans största bidrag 
till att invasionen lyckades och svarade »att jag drev 
igenom hur bombflyget skulle utnyttjas».

Trots arbetsbelastningen i staben lade 
Eisenhower också ner avsevärd tid på att åka ut till 
förbanden som övade runtom i sydöstra England. 
Han var väl medveten om att den kommande in
vasio nen till stor del berodde på de enskilda sol
daternas benägenhet att kämpa och ta risker. Om 
fallskärmssoldaterna och de först landstigande 
trupperna vågade ta itu med och ge sig på det tyska 
försvaret hade invasionen goda möjligheter att lyck
as. Om de istället bara tog skydd och lät sig hejdas 
kunde invasionen mycket väl misslyckas. 

Det var därför som Eisenhower mellan februari 
och juni besökte 26 divisioner, 22 flygfält, fem ör
logsfartyg och mängder av depåer och andra in
stallationer. Överallt höll han korta tal och pratade 
med enskilda soldater och sjömän som han också 
skakade hand med. Eisenhower var en mästare på 
att ta folk och frågade gärna varifrån de kom som 
inledningen på ett samtal. 

Den 15 maj höll general Montgomery en noga in
övad genomgång om hela den kommande invasionen 
för alla inblandade chefer samt Churchill och kung 
George VI. Montgomery uppvisade en påfallande  

»ÖVERALLT HÖLL 
HAN KORTA TAL 
OCH PRATADE MED 
ENSKILDA SOLDATER»

»Total seger, 
inget mindre.» 
Eisenhower  
peppar fall-
skärmsjägare 
ur amerikanska 
101. luftburna 
divisionen 
innan de kliver 
på flygplanen 
som ska ta dem 
till Normandie.
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Operation Overlord i siffror
H Invasionen i Normandie, operation 
Overlord, var en gigantisk operation. 
Den sammanlagda personalstyrkan 
med alla mark-, sjö- och flygförband var 
2,8 miljoner man vilket krävde en stor 
ledningsorganisation. I staben SHAEF 
uppgick personalen i januari 1944 till 
runt 600 officerare och 900 man varav 
hälften var amerikaner och hälften 
britter. I detta ingick amiral Ramseys 
flottstab och flyggeneral Leigh-Mallorys 
flygstab.

För överskeppning och underhålls-
transporter krävdes drygt 5 000 trans-

portfartyg och landstigningsfarkoster 
medan 1 000 örlogsfartyg svarade för 
kustbeskjutning, eskort, minröjning och 
mineringsföretag. Dessutom användes 
700 mindre farkoster. 

Dock var den tunga artillerikompo-
nenten jämförelsevis svag med bara sex 
äldre slagskepp vilket var mindre än vid 
andra allierade landstigningar i Medelha-
vet och Stilla havet. 

Fartygen bemannades av 65 000 
sjömän och transporterade 150 000 
soldater, 2 000 stridsvagnar och 12 000 
andra fordon över Engelska kanalen. 

I invasionsstyrkorna ingick också  
förband och kontingenter från (i stor-
leksordning) Kanada, Polen, Frankrike 
och Nederländerna samt tio fartygsbe-
sättningar och ett tjugotal piloter från 
Norge.

Redan på invasionens första dygn luft-
landsattes 23 000 man, varpå 58 000 
amerikaner och 72 000 britter, kanaden-
sare, fransmän och nederländare bröt in 
i »Atlantvallen» den 6 juni 1944. 

Det är högst osannolikt att en land-
stigningsoperation av samma omfatt-
ning någonsin genomförs igen.

Soldater och fordon strömmar  
ur fartygen vid Omaha Beach  
under någon av de första dagarna.

Amerikanska A-20 Havoc 
bombar batteriet på  
klippan Pointe du Hoc 
inför D-dagen.U
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dwight D Eisenhower

till Frankrike. Den jättelika ilastningsoperationen 
förlöpte enligt plan. Efterhand som fartygen fylldes 
och lasten förankrats lämnade de hamnpirarna och 
ankrade upp ute på redden för att lämna plats åt 
andra fartyg som väntade på att lastas.

I detta avgörande skede var vädret det största 
problemet. Efter en period av bra väder i maj ökade 
antalet lågtryck ute på Atlanten. I sin dagbok skrev 
Eisenhower att vädret var »extremt oförutsägbart» 
och han visste att om det försämrades skulle flera 
av hans medarbetare föreslå att invasionen sköts 
upp. Det skulle i sin tur innebära flera veckors för
dröjning och allt vad det skulle innebära av nervös 
väntan, vilket i sin tur kunde påverka förbandens 
stridsmoral. Skulle tyskarna under tiden dessutom 
lyckas lista ut var invasionen skulle äga rum och 
förstärka försvaret skulle risken för att misslyckas 
öka. Ansvaret vilade tungt på Eisenhower. 

Det såg illa ut när meteorologerna förutspåd
de dåligt väder inför den 4, 5 och kanske 6 juni. På 
kvällen den 3 juni hade Eisenhower en överlägg
ning med sin chefsmeteorolog, överste John Stagg 
från Royal Air Force. Väderutsikterna för den 5 juni 
var dåliga på grund av en annalkande storm. Ei
senhower beslöt att skjuta upp sitt beslut till nästa 
morgon. Samtidigt behövde fartygen med de ame
rikanska förbanden till Utah och Omaha påbörja 
överskeppningen eftersom de hade längst trans
portsträcka. Eisenhower beslöt att låta fartygen 
påbörja överskeppningen men vara beredda på ett 
sent beslut om att avbryta och vända tillbaka.

Klockan 04.30 nästa morgon hade Eisenhower 
och hans närmaste chefer ett nytt möte. Utanför 
stabsbyggnaden regnade och blåste det ordentligt. 
Stagg menade att vädret var för dåligt. Det var näs
tan storm med en vindstyrka på 15 meter per sekund 
och den låga molnhöjden skulle försvåra alla flyg
insatser. Amiral Ramsey menade att flottan kunde 
lösa sina uppgifter och förblev neutral avseende om 
man skulle sätta igång eller skjuta upp invasionen.  

Montgomery tyckte att man ändå skulle sätta igång 
medan Tedder och Leigh–Mallory ville vänta. Ei
senhower påpekade att luftherravälde och flygin
satser var en förutsättning för att lyckas och tog 
beslutet att skjuta upp invasionen ett dygn. 

De fartyg som redan påbörjat överfarten fick 
order om att vända och gå tillbaka i de minsvepta 
farlederna och ankra upp igen. I det hårda vädret 
var detta en svår manöver som dock lyckades och 
tyskarna fick ingen förvarning. För alla soldater och 
sjömän var väntan och osäkerheten hemsk. Det spe
lade ingen roll om man trängdes på något fartyg 
eller väntade på att klättra upp i något transport
flygplan. Även om många var rädda ville de flesta 
ändå sätta igång och få det överstökat.

Eisenhower ägnade stora delar av den 4 juni åt 
att kedjeröka utanför sin husbil och invänta nästa 
väderprognos. På kvällen åt han middag tillsam
mans med de andra högre cheferna i en mässbygg
nad. Det dåliga vädret märktes fortfarande tydligt 
men efter middagen kom överste Stagg med en be
tydligt bättre prognos. Han utlovade nu en lucka  
i lågtrycken som borde innebära bättre väder under 
den 5 och förmiddagen den 6 juni. Därefter skulle 
vädret åter ändras men det gick inte att förutsäga 
hur. Dessutom trodde han att molntäcket skulle 
spricka upp så mycket att flyget skulle kunna ope
rera under natten mellan den 5 och 6 juni. Hans 
genomgång fick de medelålders generalerna och 
amiralerna att börja hurra. 

Som ansvarig chef tyckte Eisenhower ändå 
att vädret gjorde hela operationen mycket riskfylld 
och han avkrävde sina underlydande chefer deras 
åsikter. Återigen var Montgomery käckt optimis
tisk och ville sätta igång medan flygföreträdarna var 
tveksamma. LeighMallory menade att för attack
flyget verkade vädret bara vara någorlunda och Ted
der sade att de planerade anfallen mot strandför
svaret med tungt bombflyg skulle bli en chanstag
ning. Tanken på att temporärt skjuta upp invasionen  

Amerikan-
ska soldater 
vadar iland 
från en LCT-
båt (Landing 
Craft Tank) på 
Omaha Beach 
vid 16-tiden  
på D-dagen.
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(2003) av 
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ytterligare hejdades av Ramsey som påpekade att 
chefen för de amerikanska fartygsförbanden be
hövde besked inom 30 minuter om han skulle sätta 
igång och genomföra landstigningen den 6 juni. 
Ytterligare ett uppskov skulle innebära att de inte 
skulle vara beredda igen förrän efter 48 timmar. 
Men då skulle tidvattenförhållandena inte längre 
vara optimala utan ett uppskov skulle i praktiken 
flytta fram invasionen till den 19 juni.

Hur Eisenhower än bestämde sig var det en 
chanstagning under tidspress. Han gick med sänkt 
huvud och händerna på ryggen eftertänksamt fram 
och tillbaka genom rummet. Med korta inlägg fick 
han sina generalkollegor att upprepa sina stånd
punkter. Eisenhower vägde lugnt alternativen för 
och emot, och klockan 21.45 bestämde han sig och 
sade »jag är övertygad om att ordern måste ges nu». 
Efter ytterligare några korta inlägg av generalerna 
sade Eisenhower de förlösande orden »Ok, låt oss 
sätta igång». Inom minuter var rummet tomt när 
alla skyndade iväg för att verkställa ordern. Han 
blev ensam kvar när verkställandet av alla planer 
nu övertogs av hans underlydande chefer. 

På tysk sida hade Hitler skapat olämpliga led
nings– och lydnadsförhållanden. Rundstedt klagade 
på att det enda han som ansvarig chef fick bestämma 
över var »vaktavlösningen i min stab». Vidare hade 
varken Rommel eller han någon operativ befälsrätt 
över flyg och sjöstridsförband men det gjorde inte 
så mycket eftersom dessa var så svaga. Allvarligt 
däremot var att Hitler inte litade fullt ut på sina ge
neralers lojalitet och skyllde alla militära motgångar 
på dem. Ovillig att delegera ansvaret för den viktiga 
pansargrupp Väst fick den bara sättas in på hans 
order. När larmet gick i gryningen den 6 juni och 
reserverna behövde skickas iväg mot Normandie 
sov Hitler i sitt högkvarter långt borta i Berghof  
i bayerska Obersalzberg och fick inte väckas.

Det paradoxala var att under operation 
Overlords planering och invasionens inledning var 
de allierade avseende ledning och krigskonst bättre 
jämfört med sina tyska motståndare. I Frankrike 
hade uppdragstaktiken och den sedvanliga tyska 
effektiviteten delvis satts ur spel. På den allierade 
sidan vilade däremot det odelade ansvaret för det 
enorma invasionsföretaget på en man vilket var en 
förutsättning för att kunna samordna alla resurser. 
Att invasionen lyckades berodde mycket på Eisen
hower och den väl fungerande allierade ledningen. 
När president Roosevelt valde Eisenhower att leda 
operation Overlord förvånade det många. De tyckte 
att hans befälsföring var för vag och att han sak
nade blick för operativa frågor. Men Eisenhowers 
styrka låg inte i att han själv var den mest lysande 
fältherren utan i att han kunde få andra att göra 
ett bra jobb. 

Marco Smedberg är militärhistorisk författare.

Vädret den 5 juni 1944 visar luckan i lågtrycken 
som gjorde operationen möjlig att genomföra.

»HAN KUNDE FÅ ANDRA  
ATT GÖRA ETT BRA JOBB»
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