
D-dagen
– förändrade världshistorien!
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av Carl-Henrik Larsson

Den 6 juni är det 70 år sedan
de allierade styrkorna landsteg
i Normandie, där de efter hårda

strider sakta kunde kämpa 
sig inåt land. 

Befrielsen av Europa kunde 
därefter ta sin verkliga början. 

Det undre frimärket t.h. visar landstigningen vid
ett av de fem strandavsnitten, troligtvis Omaha-
stranden. Det övre frimärket t.h. visar allierade
jaktflygplan, två stycken amerikanska P51B Mu -
s tang samt ett brittiskt av typen Hurricane. På
det undre märket t.v. ser man ett tyskt kustbatte-
ri under eldgivning, och på märket ovanför det
visas brittiska glidflyglan av typen Horsa. Des sa
landsatte fallskärmsjägare vid den västra och
östra flanken. Detta skedde efter midnatt och in-
te samtidigt som landstigningen, vilket felaktigt
visas på detta frimärksblock som Mar shallöarna
gav ut 1994.
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De stora tyska krigsfram-
gångarna som präg lat
andra världskrigets inle -

dande skede, började 1942 tun-
nas ut för att 1943 övergå i idel
bakslag och misslyckanden. I
Nordafrika hade den tyska Afri -
kakåren under ledning av Er -
win Rommel, besegrats vid el-
Alamein i november 1942, och i
maj 1943 kapitulerade de sista
tyska styrkorna i Nordafrika. 

De allierade följde upp detta
tyska nederlag med att i juli
1943 landstiga på Sicilien, och i
september samma år kunde de
gå i land på det italienska fast-
landet. 

På östfronten kapitulerade
den tyska 6:e armén vid Sta lin -
grad i februari 1943, och ett
halvår senare förlorade tyskar -
na slaget vid Kursk, det största
pansarslaget i historien. Där -
efter var de tyska styrkorna i
öst på ständig reträtt! 

Atlantvallen
Redan en kort tid efter Frank -
rikes fall sommaren 1940, bör-
jade tyskarna bygga ut kustför -
svaret mot Engelska kanalen.
Det nazidominerade Europa
skul le kapslas in, och till varje
pris försvaras mot alla tänkba-
ra anfall utifrån. Europa skulle

förvandlas till en ointaglig fäst -
ning – Fästning Europa (ty.
Festung Europa). Själva för-
svarssystemet som skulle hål-
la de allierade utestängda från
det europeiska fastlandet, fick
namnet Atlantvallen. 

Hitler och hans generaler
var övertygade om att en allie-
rad landstigning skulle ske
un der sommaren eller hösten
1944. Däremot rådde det dela-
de meningar om var denna in-
vasion skulle ske, och hur man
från tysk sida bäst skulle kun-
na slå tillbaka den. 

Genom skickligt brittiskt un-
derrättelsearbete där även till-
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Detta frimärke som Isle of Man gav ut 1992, visar brittiska
fall skärmsjägare från 6:e luftburna divisionen. Deras upp -
gift i Normandie var att skydda den östra flanken i anfalls -
området. På natten mellan den 5 och 6 juni blev vädret be -
svärligt med stark blåst i landsättningsområdet. Det var då
för sent att avblåsa operationen. Många fall skärms jä gare
hamnade därför långt från landsättningsområdet när den
starka vinden tog tag i fallskärmarna. Detta drabbade även
de amerikanska fallskärms jägarna som landsattes på den
västra flanken.

dermåligt, och krävde omgåen-
de ökade resurser för att för -
stär ka de svagt befästa kust -
avsnitten. 

Delade meningar
von Rundstedt som hade det
högsta befälet över den tyska
ar mén i Västeuropa, menade
att det bästa sättet att besegra
en allierad invasion, var att
sam la det tyska pansarvapnet
till en viss punkt och sedan slå
tillbaka med stor kraft. Han var
övertygad om vikten av att för-
lägga den tyska pansarreser-
ven inåt land, där den var ut om
räckhåll för de allierade krigs-
fartygens artilleri. 

Rommel var motståndare till
denna plan, och menade istäl-
let att det var viktigt att sprida
ut och fördela reserven längs
kusten. När en allierad land -
stigning skedde var det viktigt
att snabbt agera, och slå tillba-
ka anfallet medan de allierade
fortfarande befann sig på strän -
derna. 

Hitler höll visserligen med
Rommel, men var vankelmodig
i frågan om var pansarreser-
ven bäst skulle förläggas. 

Dess utom fanns det ett an-
nat problem som störde Rom -
mel. Pansarreserven kunde ba -
ra sättas in med Hitlers direkta
medgivande, vilket var en stor
nackdel ifall en snabb insats
krävdes. 

För att få Führern på andra
tankar beslöt Rommel i bör jan

mellan Cherbourg
och Brest. Där skul -
le de al lierade enligt

Hit ler kunna bygga upp ett
starkt bro huvud inför komman -
de avancemang in mot det fran -
ska inlandet. 

Generalfältmarskalk Erwin
Rommel (1891–1944) hade re-
dan under inledningen av and -
ra världskriget gjort sig känd
som en mycket skicklig mili tär.
Under det franska fält tå get
1940 ledde han den 7:e pansar-
divisionen till snabba segrar,
och han blev mycket uppskat-
tad av sina soldater eftersom
han själv, till skillnad från fler -
talet högre militärer, ledde och
dirigerade sina trupper i främ -
sta frontavsnittet med risk för
eget liv. 

Efter att Tyskland engage-
rat sig i den italienske dikta-
torn Mussolinis krig i Nord af -
rika mot Storbritannien, blev
Rommel utsedd av Hitler till
befälhavare för den tyska Afri -
kakåren. 

Efter det tyska nederlaget i
Nordafrika förflyttades sedan
Rommel först till Grekland och
därefter till Frankrike, där han
fick befäl över armégrupp B, be -
stående av 7:e och 15:e armén. 

Hans uppgift var också att
se över kustförsvaret längs den
franska kusten, en uppgift som

han tog på stort all -
var. Rom mel kun de
snabbt konsta te ra
att för svaret var un -

fångatagna tyska agenter an-
vändes som dubbelagenter, för -
leddes det tyska överkomman-
dot att tro att den verkliga inva-
sionen med största sannolik het
skulle ske vid Calais. Även en
falsk invasionsarmé under på -
stådd ledning av den amerikan-
ske generalen Patton sattes upp
i södra England för att vilsele-
da tyskarna i denna riktning.

Generalfältmarskalk Gerd
von Rundstedt (1875–1953),
över befälhavare för den tyska
armén i väst, var övertygad om
att invasionen skulle ske vid
Ca lais. Anledningen till det var
att Calais låg närmast det brit-
tiska fastlandet och flygfälten i
södra England. Därigenom kun-
de de allierades flygvapen ut-
nyttjas på bästa sätt, eftersom
en kor tare sträcka medgav en
ökad aktionstid i luften. En
lyck ad allierad invasion kräv-
de nämligen luftherravälde. 

Rommel utsedd till 
inspektör
Hitler var mycket skeptisk till
uppgifterna om att landstig-
ningen skulle ske vid Calais,
och menade att de allierade
istäl let skulle landstiga vid den
franska västkusten, i området

Frankrike gav ut detta frimärke 1994 till 50-årsminnet av
land stigningen i Normandie. Om landstigningen hade miss-
lyckats, vilket den hade kunnat gjort om Rommel hade fått
sin vilja igenom vad gällde truppernas placering, så hade
det dröjt flera månader innan ett nytt försök hade varit möj-
ligt att genomföra. Den franska motståndsrörelsen var en
bidragande orsak till att invasionen lyckades. Motstånds rö -
relsen försåg amerikanarna och britterna med viktiga upp-
gifter om hur det tyska kustförsvaret var uppbyggt i områ-
det kring Normandie.

➥
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General Dwight D. Eisenhower (1890–1969), seder-
mera USA:s 34:e president under åren 1953–61, är
avbildad på detta frimärke utgivet av Marshall öar -
na 1994. Efter en fattig uppväxt i Texas beslutade
sig ”Ike” – som blev hans smeknamn – att 1911 väl-
ja den militära banan. Han lämnade militärakade-
min med höga betyg, och under första världs kriget
steg han i graderna. Efter kriget fortsatte ”Ike” i det
militära och fick under 1930-talet flera viktiga upp-
drag. Det var Eisenhower som hade det övergrip -
an de ansvaret för landstigningen i Normandie den
6 juni 1944. 

erade fallskärmsjägare bakom
fiendens linje. 

Stort materiellt övertag
Invasionen skulle egentligen ha
skett den 5 juni, men väderför-
hållandena medförde att Ei sen-
hower fick skjuta upp landstig-
ningen till påföljande dag, då
meteorologernas prognoser vi-
sade en tillfällig väderleksför-
bättring. 

Den enorma armada av alli-
erade stridsfartyg som avseg-
lade från södra England under
natten mellan den 5 och 6 juni
1944 uppgick till mer än 5 000
fartyg. I den första anfallsvå -
gen, bestående av över 1 200
far tyg, ingick allt från mindre
transportfartyg till sju slag -
skepp och större kryssare. De
tyngre krigsfartygen skulle in-
leda anfallet på morgonen den
6 juni, genom att öppna eld mot
de tyska strandbatterierna. 

På natten till den 6 juni lyf-
te hundratals transport- och
bomb flygplan som hade glid-
flygplan i släptåg, från flygfält
i södra England. Ombord fanns
20 000 allierade fallskärmsjä -
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av juni 1944 sig för att resa till
Hitlers högkvarter i Berchtes -
ga den, och personligen överty-
ga diktatorn om vikten av att
pansarreserven stod till hans
förfogande. 

Först skulle Rom mel dock
pas sa på att hälsa på familjen i
hemstaden Ulm.

Den fjärde juni, två dagar in -
nan invasionen, lämnade Rom -
mel Frankrike. Innan han åkte
kontrollerade han väderleks -
rapporten, och den visade att
vädret de kommande dagarna
omöjliggjorde en invasion.  

Invasionen planerades 
omsorgsfullt 
Befälhavare för den allierade
in vasionen i Normandie var
Dwight D. Eisenhower (1890–
1969), som hade ett långt för-
flutet inom den amerikanska
mi litärmakten. Redan under
för sta världskriget hade Ei sen-
hower, som för övrigt kom från
fattiga förhållanden, tjänst gjort
inom pansarvapnet. Efter and -
ra världskrigets utbrott steg se -
dan Eisenhower snabbt i gra-
derna. 

”Ike”, som han också kalla-
des, hade det överordnade an-
svaret för invasionen av Sici -
lien och det italienska fastlan-
det 1943. Därefter utsågs han
av president Roosevelt till be-
fälhavare över invasionen i Nor -
mandie, som fick kodnamnet
”Operation Overlord”.  

Den brit -
ti s ke genera -
len Bernard
Mont gomery (1887–1976) blev
befälhavare för markstrids kraf -
terna. Även han hade ett långt
förflutet inom det militära, och
det var under hans ledning som
de brittiska styrkorna i novem -
ber 1942 besegrade Rommel och
den tyska Af rikakåren i det an -
dra slaget vid el-Alamein. 

Att planlägga en så omfat-
tande militär insats som Ope -
ration Overlord var ingen lätt
uppgift. Det var många olika
faktorer att ta hänsyn till för
att anfallet inte skulle sluta i
en katastrof. Både Eisenhower
och Montgomery var medvetna
om att en misslyckad invasion
skulle innebära att freden i Eu -
ropa sköts på framtiden. 

Anfallsplanen genomgick fle -
ra förändringar, men den slut-
giltiga strategin gick ut på att
anfallsområdet i Normandie de -
lades in i fem zoner, vars kod-
namn var (från väster till ös-
ter) Utah-, Omaha-, Gold-, Ju -
no och Sword-stranden. 

Amerikanerna skulle land -
stiga på stränderna Utah och
Omaha, och Gold- och Sword -
stränderna skulle besättas av
brittiska soldater. Ka na-
den sar na skulle landsti -
ga på Ju no-stranden. 

Själva landstigning-
en skulle föregås av en
luftlandsättning av alli-

Detta frimärke från Jersey 1994 visar brittiska Spitfireplan som
patrullerar luftrummet över stränderna i Normandie. Jaktflyg -
pla net Spitfire är mest känt för sina enorma framgångar under
slaget om Storbritannien 1940. De allierande hade fullkomligt
luftherravälde under landstigningen i Normandie den 6 juni 1944.
Det ta bidrog också till de allierades seger. Tyskarna hade vid ti-
den för landstigningen något mer än 400 jaktflygplan stationera-
de i området. Mot detta kunde de allierade ställa upp mer än 
5 400 jaktflygplan och nästan lika många bombflygplan!

➥

06_11:Layout 1  2014-05-30  00:30  Sida 9



Detta franska frimärke från 1994 uppmärksammar att det
gått 50 år sedan landet befriades från det nazistiska för -
trycket. Paris befriades i augusti 1944. Begreppet D-dagen,
var en allmänt använd term inom den amerikanska militä-
ren för när ett viktigt slag skulle ske, men blev efter den 6
juni 1944 synonymt med invasionen i Normandie. Det var
för övrigt Rom mel som innan invasionen myntade uttryck-
et ”den längsta dagen”, när han spekulerade i hur alla de
in blandade skulle uppleva den dag då de allierade land -
steg.
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lig eldgivning, var mycket va-
rierad beroende på vid vilket
strandavsnitt de landsteg. 

De blodigaste striderna ut-
spelades på Omaha-stranden,
och i den första anfallsvågen
led amerikanerna stora förlus-
ter. 

Förlustsiffrorna under land -
stigningen i Normandie varie-
rar mellan olika källor, och mo -
dern historieforskning har kun -
nat konstatera att tidigare an-
givna siffror om antalet döda
al lierade soldater var i under-
kant. Uppskattningsvis stupa-

gift att slå ut kust-
batteriet i Mer ville

samt säk ra bron över Caen-ka-
nalen. 

Landstigningen börjar
Klockan 06:30 den 6 juni 1944
öppnade de allierade krigsfar-
tygen eld mot de tyska kustbe-
fästningarna. Soldaterna hade
äntrat landstigningsfartygen,
och när bombardemanget tyst-
nade löpte dessa fartyg in mot
land. 

Det mottagande de allierade
soldaterna fick i form av fient-

➥gare, och efter midnatt var de
landsatta sydväst och sydöst
om landstigningsområdet i Nor -
mandie. 

De amerikanska fallskärms -
jägarna ur 101:a och 82:a luft-
burna divisionen erövrade un-
der stora förluster staden Sain -
te-Mère-Église. Den åter eröv -
rades dock av tyskarna på da-
gen den 6 juni. 

De brittiska fall skärmsjä -
gar na ur den 6:e luftburna divi -
sionen, lyckades med sin upp-

Detta frimärksblock från Jersey visar landstigningsområdet i Normandie, och dess indelning i fem olika land -
stigningszoner. Även divisionsemblemen tillhörande de enheter som deltog i anfallet är avbildade på frimärks-
blocket. De allierade hade redan i augusti 1942 gjort ett misslyckat landstigningsförsök vid den franska kuststa-
den Dieppe. Det slutade i en fullständig tysk seger, och från allierat håll var man naturligtvis angelägen om att
denna katastrof inte skulle upprepas. 
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Två frimärken från Gibraltar utgivna 2004. På det t.v. ser man
när brittiska kommandosoldater ur 4th Special Service Briga -
de landstiger vid Juno-stranden, där merparten av de landsti-
gande soldaterna annars var kanadensiska. Notera att solda-
terna som går ner i vattnet vid en av ramperna bär på en liten
motorcykel. Denna motorcykel gav kommandosoldaterna
möj lighet att snabbt förflytta sig inåt landet. 4th Special
Service Brigade hade som primär uppgift att slå ut de tyska
strandbatterierna som var belägna vid Juno-strandens flan-
ker.

Märket t.h. visar ett allierat krigsfartyg som ger eld mot det
tys ka kustförsvaret innan själva landstigningsfasen inleddes.
Anfallet började klockan 06:30 med att slagskeppen (7 styck-
en), kryssarna (33 stycken) och jagarna (80 stycken) öppnade
eld mot de tyska kustbefästningarna. Ett bombardemang utan
dess like! Veckorna innan anfallet genomförde de allierade
dessutom massiva bombningar av bränsledepåer, vägavsnitt,
järnvägsförbindelser och broar i norra Frankrike, som en pre-
ventiv åtgärd inför Operation Overlord. 

Glidflygplan av märket Horsa visas på detta frimärke som Jer -
sey gav ut 1994. Närmare 250 sådana användes för att land sät ta
brittiska och amerikanska fallskärmsjägare i Normandie. Flyg -
planen som bogserades upp i luften av bombflygplan, van ligen
det fyrmotoriga brittiska bombflygplanet Halifax, rym de 30 fall-
skärmsjägare. De användes också för att land sät ta jeepar och
andra militärfordon. Glidflygplanens fördel var att de helt ljud-
löst kunde landa bakom fiendens linje. 

stånd, och här stupade
sammantaget omkring
800 soldater.  

Hitler låg och sov!
Den allierade landstig-
ningen hade kunnat slu ta i ett
fiasko, om den tyska krigsled-
ningen i Frankrike inte hade
varit så be roende av att det en-
dast var Hitler som personli-
gen kunde beordra pansar -
reserven att gå till motanfall. 

Hitler informerades redan
på morgontimmarna den 6 ju-
ni om att allierade fallskärms -
jägare landat i Normandie om -
rådet. Han avfärdade det som
en skenmanöver, varefter han
gick till sängs och somnade på-
verkad av starka sömntablet-
ter. 

När det stod klart för von
Rundstedt att det verkligen var
den riktiga invasionen som på-
gick, försökte han utan fram-
gång komma i kontakt med Hit -
ler per telefon. Hitlers stabs chef
Alfred Jodl meddelade näm li -

de omkring 3 000 amerikanska
soldater under striderna på
Omaha-stranden. 

Många stridsvagnsbesätt-
ningar omkom också när deras
amfibiestridsvagnar med vat-
tentät skyddskåpa, sjönk till
följd av de höga vågorna utan-
för Omaha-stranden. 

På Utah-stranden mötte där -
emot amerikanerna betydligt
mindre motstånd, och där stu-
pade ”bara” 200 allierade sol-
dater. En av för klaringarna till
det var att fallskärmsjägarna
ur 101:a och 82:a luftburna di-
visionen hade slagit sig fram
genom området och säkrat till-
farten till stranden. 

För fallskärmsjägarna var
för lustsiffrorna höga, och tro-
ligtvis dog uppemot 5 000 av
dem i strid eller genom olycks-
fall vid landning.

De brittiska soldaterna som
landsteg på Gold- och Sword-
stränderna, och de kanaden-
siska som gick iland på Juno-
stranden, mötte begränsat mot -

gen att von Rundstedt fick vän -
ta med att förklara lä get tills
Führern vaknat. 

Därför dröjde det fram till
sen middagstid den 6 juni in-
nan den tyska pansarreserven
sattes i rörelse, och då var det
redan för sent att slå tillbaka
invasionsarmén. 

På eftermiddagen den 6 juni
hade de allierade tagit kontroll
över samtliga strandavsnitt. In -
nan solnedgången hade 160 000
soldater landstigit på stränder -
na i Normandie. 

Operation Overlord hade
lyck ats, och vägen mot Paris låg
öppen. 

Det skulle dock krävas stora
uppoffringar av de allierade
soldaterna, innan den franska
huvudstaden slutligen kunde
befrias i augusti 1944. ❑
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