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PARTISANERNAS
av Carl-Henrik Larsson

I april 1941ockuperades Jugoslavien av axelmakterna med
Nazityskland i spetsen. Det dröjde emellertid inte länge förrän
ockupanterna mötte hårt motstånd från partisanerna under ledning av
Tito. Motståndet och kampen mot det nazistiska förtrycket har senare
avspeglats i intressanta frimärksmotiv.

V

id andra världskrigets
utbrott 1939 förklarade
sig Jugoslavien som neutralt, men efter mycket hårda
påtryckningar från Tyskland
valde man att i mars 1941 ansluta sig till tremaktspakten,
den pakt som Tyskland, Italien och Japan slöt året innan,
och som gick ut på att länderna med vapenmakt skulle ställa upp för varandra.
Reaktionerna i Belgrad lät
inte vänta på sig och motståndarna till beslutet, understödda

av kung Peter II (1923–1970)
och Storbritannien, genomförde
en statskupp där man avsatte
kung Peters förmyndare, den
tyskvänlige prins Paul (1893–
1976) och regeringen. Prins
Paul som var förmyndare för
den unge kungen, var kusin till
Peters far som mördats 1934.

Jugoslavien ockuperas
I Tyskland såg man inte med
blida ögon på statskuppen som
kom mycket olägligt, eftersom
Hitler och militären var i slut-

skedet av planeringen av operation Barbarossa, anfallet mot
Sovjet. För att förhindra att
Jugoslavien skulle bli allierad
med Storbritannien, anföll Nazityskland Jugoslavien den 6
april 1941. Även trupper från
Italien, Bulgarien och Ungern
deltog i anfallet.
I det inledande skedet av anfallet bombades Belgrad, och
efter en veckas tappert motstånd kapitulerade den jugoslaviska armén. Kung Peter
flydde tillsammans med reger-

På detta jugoslaviska frimärke tryckt i boktryck och
utgivet 1945, ser man partisaner på vandring genom
bergen. Partisanernas basläger låg i de otillgängliga
jugoslaviska bergstrakterna. I början av kriget var
deras vapen oftast ganska enkla och av sovjetiskt
ursprung, men efter att Storbritannien och de allierade
vänt tjetnikerna ryggen började både brittiska och
amerikanska vapen att strömma in. Dessa vapen
samt andra förnödenheter släpptes ner i behållare med
fallskärm, och det var inte sällan som leveranserna
hamnade i fiendens händer.
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KAMP I BERGEN!
ingen till Storbritannien, där
han gick med som frivillig i det
brittiska flygvapnet RAF.
Geografiskt sett var Jugoslavien en mardröm att ockupera. Med sina berg och dalgångar och otillgängliga skogsområden var landet svårt att
bemästra för en anfallare. Ett
faktum som partisanerna drog
nytta av när motståndet kommit igång.
Istället för att ockupera hela Jugoslavien valde Hitler att
endast lägga under sig vissa delar, främst Bosnien, Hercegovina och delar av Serbien. Mindre områden delades upp mellan de andra axelmakterna medan resterande områden ställdes under marionettregimer.

Det fascistiskt styrda
Kroatien
I Kroatien, som fick namnet
Oberoende staten Kroatien,

tillsatte Hitler en marionettregering under den i Italien födde kung Tomislav II. I själva
verket styrdes landet av den
fascistiska ustaša-rörelsen under ledning av Ante Pavelic´
(1889 –1959).
Ante Pavelic´ som närde tanken om ett etniskt rent Kroatien beordrade, påhejad av nazisterna, massmord på främst
serber, men också judar och
andra minoriteter.
Axelmakternas och ustašarörelsens behandling av civilbefolkningen i de ockuperade
områdena var fruktansvärd.
Byar brändes ned och män,
kvinnor och barn mördades
hänsynslöst.
Kort efter ockupationen införde nazisterna även sin fruktade vedergällning: att 100 civila avrättades för varje dödad
tysk soldat. För många människor medförde denna behandˇ

ling att man aktivt sökte sig
till motståndsrörelsen.

Två motståndsrörelser
Motståndet mot ockupationsmakten och dess anhängare delas in i två fraktioner, den kommunistiska partisanrörelsen
ˇ
och den rojalistiska cetnici
(tjetniker). Tjetnikerna som leddes
av den serbiske generalen Dragoljub ”Draža” Mihailovic´ (1893
–1946), fick till en början ekonomiskt och militärt stöd från
Storbritannien. Och partisanerna fick inledningsvis allt sitt
stöd från Sovjetunionen. Men
efterhand som kriget fortskred
minskade de allierade ner på
stödet till tjetnikerna till förmån för Titos partisaner. Orsakerna till detta var många.
Tjetnikerna som mestadels
bestod av serbiska anhängare,
samarbetade i början av ockupationen med Titos partisaner,

➥

Utsikt över Adriatiska havet från ett
berg i Kroatien. Höjdskillnaderna
kan vara stora. På vägen som följer
kusten ses i bildens mitt en ljus
fläck. Det är en långtradare.
NORDISK FILATELI April 2011
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En kvinnlig partisansoldat är avbildad på detta
jugoslaviska frimärke utgivet 1945. Det är viktigt
att komma ihåg att även många kvinnor kämpade med livet som insats. Jugoslaviens näst
högsta militära orden, ”Till folkets hjälte”, delades ut till närmare 1 400 partisaner. Av dessa var
nästan ett hundratal kvinnor. Den första kvinnan
som mottog denna orden, och det skedde
postumt 1943, var Marija Bursac´ (1921–43). Hon
dog efter att tillsammans med andra partisaner
försökt storma en tysk bunker. Tryckmetod är
boktryck.

➥ som dock menade att Mihailo-

vics
´ motståndsmän var alltför
försiktiga i sitt förhållningssätt
till ockupationsmakten. Tjetnikerna menade dock att man
inte ville riskera tyska hämndaktioner mot serbiska civila.
Till slut blev brytningen mellan de båda motståndsrörelserna total och slutade med att de
bekämpade varandra med vapenmakt. Tjetnikeranhängarna
gick så långt att de i sitt hat mot
partisanrörelsen till och med
samarbetade med ockupationsmakten för att förinta sina motståndare.
Ur Nazitysklands synvinkel

var detta naturligtvis en lysande lösning: att beväpna och
stödja en motståndsgrupp för
att bekämpa en annan. Problemet var dock att partisanrörelsen hade vuxit sig mycket starkare än sin serbiska motsvarighet.

Tillfångatogs av ryssarna
När man diskuterar kampen
mot ockupationsmakten i Jugoslavien under andra världskriget, är det omöjligt att inte
nämna Tito (1892–1980).
Josip Broz som han egentligen hette, föddes i den kroatiska byn Kumrovec, som då till-

hörde Österrike-Ungern. Han
slutade skolan tidigt och försörjde sig inledningsvis som
maskinist. Det var under denna
period som han kom i kontakt
med socialismen och de hårda
villkor som arbetarna levde under.
Vid krigsutbrottet 1914 inkallades Josip Broz till den österrikisk-ungerska armén, och
efter att han anklagats för att
ha spridit antikrigspropaganda skickades han till östfronten
för att kriga mot ryssarna.
I mars 1915 sårades han och
tillfångatogs av ryssarna, som
skickade den unge soldaten till
ett läger i Uralbergen. Här kom
han i kontakt med bolsjevikerna och de kommunistiska tankegångarna.
Efter att ha lyckats fly från
lägret anslöt han sig till Röda
armén och ansökte om medlemskap i det ryska kommunistpartiet, vilket han också fick.

Motståndsledaren Tito
I början av 1920-talet återvände Josip Broz hem till Jugoslavien. Men efter att det jugoslaviska kommunistpartiet i början av 20-talet förbjudits och
blivit illegalt, reste han en hel
del mellan Ryssland och Wien,
dit det jugoslaviska kommunistpartiet förlagt sin verksamhet. Det var under arbetet med
partiet i Wien som han under
Två partisansoldater har gjort sig redo för strid. Helt utan
förvarning slog partisanerna till mot sina fiender. Från att ha
börjat med enklare operationer i början av kriget blev deras
krigföring alltmer avancerad, och vid krigsslutet uppgick
armén till en halv miljon soldater. Partisanerna befriade själva
Belgrad 1944, vilket medförde att ryska trupper inte stationerades på jugoslavisk mark. Det var en orsak till varför Tito
kunde föra sin egen form av socialism, ”titoism”. Frimärket
har tryckts i boktryck och gavs ut 1945.
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Efter krigsslutet 1945 utsågs Tito till regeringschef (1945) och till president (1953). Tito var en
socialistisk diktator, vars väg till den totala makten krävde många människoliv, men jämfört med
övriga länder i östblocket saknade landet flera av
de drag som kännetecknade de kommunistiska
diktaturerna. Visserligen hade man en hemlig
polis, men medborgarna fick resa fritt både inrikes och utrikes. Privat ägande var också tillåtet
och försök att kollektivisera jordbruket gavs upp.
Detta frimärke gavs ut 1945 och har tryckts i offset.

1930-talet antog kodnamnet
Tito.
Efter den tyska ockupationen 1941 var det Tito som steg
fram som den självklare ledaren inom det jugoslaviska kommunistpartiet, och redan i juli
1941 utsågs han till militär
överbefälhavare.
Från att ha varit en obetydlig kommunistisk motståndsrörelse, växte partisanarmén
till att vid krigets slutskede omfatta flera hundratusen män
och kvinnor. Under Titos ledning fick partisanrörelsen en
struktur, bland annat genom
att han sammankallade till två
antifascistiska rådslag vilka
hölls i Bihac (1942) och i Jajce
(1943). Under dessa möten lade partisanledningen upp planer för hur Jugoslavien skulle
befrias och hur landet skulle
byggas upp efter befrielsen.

De slogs från bergen

kämparna som ofta saknade
militär erfarenhet, var de partisaner som liksom Tito deltagit i spanska inbördeskriget,
och som delade med sig av sina
kunskaper.
Ju större partisanernas armé blev, desto större blev också den skada som de tillfogade
ockupationsmakten. Sammanlagt genomförde tyskarna och
deras bundsförvanter sju stora
anti-partisanoffensiver mellan
åren 1941 och 1944.
Den sjunde och sista offensiven gick under beteckningen
”Operation Rösselsprung”, och
gick ut på att tillfångata Tito.

Det dröjde inte länge efter ockupationen förrän partisanerna började bekämpa ockupanterna. Från sina basläger som
först låg i de bosniska bergen,
slog man till utan förvarning.
Partisanerna sprängde broar,
överföll konvojer och attackerade vapendepåer. Men efterhand som kriget pågick så återerövrade man också byar, städer och större landområden.
En stor tillgång för frihets-

Operationen blev ett fiasko eftersom inga civila, trots tortyr
och fruktansvärda repressalier, ville ange var man kunde
finna partisanledaren.
Efter att Storbritannien och
deras allierade börjat skicka
vapen och materiel 1943, kunde partisanerna öka sitt motstånd. Stora områden i Kroatien och i Serbien erövrades,
och i oktober 1944 intog partisanerna Belgrad. Resterade delen av landet återerövrades i
början av 1945.
Trots att partisanarmén var
mycket framgångsrik i sin krigföring så var förlusterna enormt

➥

Staden Jajce är belägen i Bosnien och Hercegovina cirka tio
mil nordväst om Sarajevo, och är föremål för denna frimärksutgåva från 1945, tryckt i boktryck. Den 29 november 1943
samlade Tito det ”antifascistiska rådet för nationell frigörelse
av Jugoslavien” i Jajce. Under mötet slog man fast hur den
fortsatta kampen mot ockupationsmakten skulle gå till, samt
hur Jugoslavien efter kriget skulle byggas upp och struktureras. Efter kriget blev den 29 november Jugoslaviens nationaldag.
NORDISK FILATELI April 2011
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Här ses en beväpnad partisansoldat. Medaljen
som visas på vänstra sidan av frimärket är en jubileumsmedalj, den s.k. partisanorden 1941 som
instiftades i slutskedet av kriget och som delades ut till de partisaner som kämpat under ockupationsåret 1941. Närmare 30 000 partisaner fick
denna medalj. Datumet som står på frimärket, 22
december 1941, var den dag då partisanerna satte upp sin första brigad som utförde anfall i större skala. Den 22 december utsågs efter kriget till
folkarméns dag och den firades varje år.
Frimärket kom ut 1951 och har tryckts i offset.

➥ stora! Vissa källor gör gällande att över 100 000 män och
kvinnor stupade.

Mihailovic´ dömd som
förrädare
Efter kriget tillfångatogs Draža Mihailovic´ av partisanerna

och avrättades 1946 som förrädare. Tusentals tjetniker gick
samma öde till mötes när partisanerna gjorde upp räkningen med sina motståndare. Hårdast drabbades de som aktivt
gett sitt stöd till ockupationsmakten.

En fasansfull massaker på
flyende kroatiska ustaša- och
tjetnikeranhängare med familjer – män, kvinnor som barn –
påbörjades i maj 1945 nära den
österrikiska orten Bleiburg, när
partisanerna hänsynslöst öppnade eld mot de flyende. Några
hundra dog direkt, medan tiotusentals tillfångatogs och forslades tillbaka till Jugoslavien,
där det stora flertalet, vilket
kan ha varit uppemot 100 000
människor, avrättades.
Man får naturligtvis i detta
sammanhang inte glömma bort
vad nazisterna och fascisterna
utsatt befolkningen för under
ockupationsåren, och att tanken på hämnd var stark. Detta
försvarar dock inte massmord
av denna storlek.
Tragiska händelser som dessa och som drabbade alla inblandade folkgrupper, var svåra att glömma, och fick återklang under det fruktansvärda
inbördeskriget i Jugoslavien
under 90-talets början.

Tilldelades hög
amerikansk utmärkelse
Intressant i sammanhanget är
att USA inte delade Titos syn
på att Draža Mihailovic´ var en
förrädare. Tvärtom tilldelades
Mihailovic´ efter sin död en av
USA:s högsta militära utmärkelser, ”Legion of merit”. Den
fick han eftersom han och tjetniker varit delaktiga i en av
andra världskrigets mest spektakulära, men också mest bortglömda händelser. Det var fritagningen av över 400 ameriDen serbiske generalen Dragoljub ”Draža” Mihailovic´ (1893–
1946), tilldelades postumt efter
kriget en av USA:s högsta militära utmärkelser, ”Legion of merit”.
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kanska flygare som hamnat i
nazisternas händer när deras
plan blivit nedskjutna över de
jugoslaviska bergen på väg mot
sitt bombmål, oljefälten i Rumänien. Det var härifrån den
tyska krigsmakten fick olja.
Efter att uppdraget som gick
under beteckningen ”Operation
halyard”, var genomfört, flögs
de fritagna med hjälp av amerikanska agenter ut ur landet
från provisoriska flygfält, utan
att fienden observerade något
av händelsen.

Motståndskamp på
frimärken
Om man enbart skulle samla
på frimärken med anknytning
till motståndskampen i Jugoslavien under andra världskriget, hade inte samlingen blivit
så värst stor. Flertalet frimärken på området är förutom några undantag, utgivna av forna
Jugoslavien. Däremot skulle
frimärkena kunna vara en
självklar del i en samling på
temat ”motstånd under andra
världskriget”. En sådan samling skulle bli både spännande,
lärorik och dessutom ganska
omfattande. Det fanns ju någon form av motståndsrörelse i
flertalet av de ockuperade länderna, och dessa har i samtliga
fall varit föremål för någon frimärksutgåva.
Vill man lägga ut mycket
pengar på en sådan samling är
naturligtvis äktgången partisanpost och andra postala objekt med anknytning till motståndsrörelser i Europa under
andra världskriget, av extra intresse. Sådant material är inte
helt ovanligt, även om priserna har börjat gå upp. Artefakter från andra världskriget, allt
från medaljer, uniformer, hjälmar, men även brev med anknytning till kriget, har under
de senaste åren blivit heta samlarobjekt.
Men som jag skrev i artikeln
i förra numret – akta er för
ohederliga försäljare på nätet.
Det finns många förfalskningar! Det gäller för alla sorters
föremål med anknytning till
andra världskriget.
❑
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Detta frimärke med
Tito gavs ut 1953 i
samband med att han
utsågs till Jugoslaviens president. Sedan
tidigare var han regeringschef (1945). Fram
till sin död 1980 förde
Tito en politik som
byggde på att ena de
olika folkgrupperna
i Jugoslavien samt
att landet skulle vara
alliansfritt, något som
bidrog till den brytning som uppstod
med Sovjet 1948.
Stalin accepterade
aldrig Titos tankar på
ett självständigt
Jugoslavien utan
sovjetisk kontroll.
Frimärket har tryckts
i ståltryck.

Ett frimärke från Marshallöarna 1991 som visar
tyska stridsvagnar som
rullar in i Belgrad i april
1941. Anfallet föranleddes av att kung Peter II
med Storbritanniens
stöd, genomförde en
statskupp när det framkommit att Jugoslavien
aktivt skulle gå in på axelmakternas sida. Hitler
som precis var i upptakten av anfallet mot
Sovjet, var rädd att
Jugoslavien skulle bli
en allierad till Storbritannien. Hade britterna överfört bombflyg till Jugoslavien, hade de rumänska oljefälten som försåg
tyskarna med olja, varit
ett lätt mål att slå ut.
Frimärket har tryckts i
offset.
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