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Rommelin mietelmiä: Saksalainen tuli-
valmistelu luhisti italialaisen etulinjan 
ja tuhosi sen miehitysjoukon melkein 
täydellisesti. Ne muutamat taempana si-
jaitsevat kk-pesäkkeet ym. , joita tulival-
mistelu ei ollut tuhonnut, eivät kyenneet 
pysähdyttämään leveällä rintamalla ta-
pahtuvaa hyökkäystä. Osasto Rommelin 
kärki menetti 5 miestä törmätessään 2. 
italialaiseen asemaan. Etäisyydet mie-
hestä mieheen tulee olla pitemmät. Ro-
maniassa taistelevat kasakat ratsastivat 
200m:n välein. Seuraava laittoi tiedon 
eteenpäin, mikäli edeltävä ratsumies 
ammuttiin. 

Huomioita: Pelkkä jonkin kohteen varti-
ointi ei riitä, vaan partioita on koko ajan 
oltava liikkeellä selvittämässä viholli-
sen liikkeitä. Erityisesti tämä korostuu 
huonolla ilmalla. Suomentaja kehoittaa 
suomalaisia erityisesti huomioimaan tä-
män. 

Ensimmäisen päivän taistelujen tulok-
sena on italialaisten 1. ja 2. asemalinja 
vallattu ja 3. on edelleen italialaisilla. Se 
sijaitsee Isonzon eteläpuolella olevilla 
korkeilla harjanteilla Matajur-Mrzli-Go-
lobi-Kuk-1192-1114-La Cima-Mt.Hum. 
Ainoastaan pieni aseman osa kukkulalla 
1114 on saksalaisten hallussa. Asemiin 
ei ole vielä ammuttu saksalaisella tykis-
töllä ja italialaisilla on runsaasti tuoreita 
joukkoja ja reservejä. 

2. päivä

Aamuhämärässä Rommel lähti 2. komp-
panian ja 1. kk-komppanian kanssa, ka-
pean ja jyrkkäreunaisen rotkon kautta, 
luoteeseen päin 50m alempana sijait-
sevaan pensaikkoon. Erittäin valppaan 
vihollisen kk-tuli aiheutti muutamia 
haavoittumisia. 3. komppania tuli vas-
taan, liittyen joukkoon. Kukkulalta 1114 
kuului kiivas tulitaistelu. 

Rommel selosti komppanianpäälliköille 
aikomuksensa, ennen kuin etenemistä 
jatketaan. Hän aikoo siirtyä länteen Ko-
lovratin aseman jyrkälle pohjoisrinteelle, 
n.200-400m vihollisen alapuolelle, sekä 
n.2km:n päähän kukkulan 1114 taistelun 
melskeestä. Siellä hän aikoo hyökätä, yl-
lättävästi, sopivasta      maastonkohdasta 
3. vihollisasemaan. Erityisen tärkeää on, 
että italialaisesta asemasta ei huomata 
rinteellä tapahtuvaa liikettä. Ensim-
mäisenä menee kärkenä 2. komppani-
an joukkoja, 30m kärjen takana kulkee 
osaston esikunta, jonka mukana oleva 
puhelinryhmä vetää etenemisen aikana 

Itävalta-Unkarilaisia Alppimaisemissa

Itävalta-Unkarilaisten valtaamia italialaisia tykkejä

Lentokonesotaa
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Liekinheittäjät

Italialaisten peräytyminen Caporetton kaupungista

Itävaltalaisten köysirata tavaroiden ja haavoittuneiden 
kuljettamiseen

johtoa, joka on yhteydessä kukkulalla 
1066 sijaitsevan majuri Sproesserin ko-
mentopaikan kanssa. 2. komppania, 1. 
kk-komppania ja 3. komppania seuraa-
vat jonossa n.50m taempana.

Märissä vaatteissa vietetyn kylmän yön 
jälkeen on liikkuminen miellyttävää. Päi-
vän valjettua kukkuloilla 1066 ja 1114 
taistelun melske lisääntyy. Äänettömästi 
hiivitään, pensaikkoja ja maaston muo-
toja hyödyntäen, vajaa 200m:n päässä 
vihollisasemien alapuolella. Myöhem-
min pakottavat esteet, aikaa ja voimia, 
vaativiin kiertoliikkeisiin. Monet italia-
laiset vartiomiehet tähystävät kaiken ai-
kaa alapuolellaan olevaa maastoa. Koko 
toiminta perustuu sopivan etenemistien 
löytämiseen. Koska pensaat harvenevat 
ylemmäksi mennessä, täytyy etenemi-
sen tapahtua purojen varsien pensaikko-
ja hyödyntäen.

Tunnin etenemisen jälkeen ollaan 
n.2km:n päässä kukkulasta 1066 , eikä 
vihollinen ole havainnut heitä. Kolov-
ratin harjanteen kukkulat loistavat va-
rustuksineen yläpuolella aamuauringon 
paisteessa. On tulossa ihana ja lämmin 
syyspäivä. Keskeltä marssijonoa sukel-
taa äkkiä miehiä oikeanpuoleiseen pen-
sasryhmään. Siellä oli nukkumassa ita-
lialainen kenttävartio, 40 miestä ja kaksi 
konekivääriä. Laukaustakaan ei ole am-
muttu ja valtaosa italialaisista saadaan 
vangeiksi, ja pakenevatkin suuntaavat 
laaksoon, eivät yläpuolisille kukkuloil-
le varoittamaan. Kenttävartiolla oli to-
dennäköisesti useita pienempiä vartioita 

odottamassa saksalaisia Isonzon 
laaksonsuunnasta. Italialaiset ei-
vät tulleet ajatelleeksi, että vihol-
linen voisi tulla idästä.

Tilanteen nopean muutoksen an-
siosta Rommel päättää tehdä us-
kaliaan ja yllättävän sisäänmur-
toyrityksen Kolovratin asemaan. 
Vangit sijoitetaan rivistön loppu-
päähän. Kärki etenee notkossa 
100m:n päähän vihollisesteistä. 
Joukot joudutaan keskittämään 
hyvin ahtaalle alueelle suoja-
asemaan. Rommelin adjutantti, 
luutnantti Streicher ja viisi miestä tie-
dustelevat esteiden leveyttä ja mahdol-
lisia aukkoja, ja tarvittaessa tekevät nii-
tä. Rommel on puhelimitse yhteydessä 
majuri Sproesseriin kukkulalle 1066, 
ilmoittaen aikomuksestaan hyökätä, ja 
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pyytäen apuvoimia, mikäli läpimurto 
onnistuu. Majuri Sproesser, joka on koko 
ajan komentopaikastaan kiikaroimalla 
seurannut osasto Rommelin etenemis-
tä, lupaa lisävoimia. Kukkulalla 1114  
vahvat italialaiset voimat hyökkäävät ja 
Henkivartiorykmentin hyökkäystä ei ole 
voitu aloittaa. 

Tiedustelupartion yhteysmiehet ilmoit-
tavat: ”Tiedustelupartio murtautunut 
sisään, tykkejä vallattu, vankeja otet-
tu”. Yhtäkään laukausta ei ole kuulunut. 
Rommel antaa koko osaston heti tun-
keutua äänettömästi samaa tietä. Muuta-
massa hetkessä edetään vihollisasemien 
läpi. Italialaisen raskaan patterin tykkien 
putket tulevat näkyviin. Streicherin mie-
het puhdistavat parhaillaan muutamia 
ympäristössä olevia korsuja. Tusinoit-
tain italialaisia vankeja seisoo tykkien 
vieressä. Luutnantti Streicher kertoo, 
että hän yllätti tykkimiehistön aamupe-
sulla.

Osasto Rommel on nyt kapean satulan 
päällä. Paljailla harjanteilla, sen molem-
milla puolilla, on lukuisia maavarustuk-
sia ja yhdyshautoja, jotka suuntautuvat 
yhtenäisesti ja vahvasti rakennettuihin 
asemiin kukkulan pohjoisrinteelle. Sa-
tulan etelärinteellä, ainoastaan 100m:n 
päässä pohjoisrinteellä olevista asemis-
ta, kulkee sekä maa- että ilmatähystys-
tä vastaan hyvin naamioitu vuoristotie 
Luico-Kuk-1114-Crai.

Rommel käskee sulkemaan aseman itään, 
ja vyöryttämään länteen. Varavääpeli 
Spadinger sulkee pohjoisrinteellä ole-

Itävaltalaisten huolto ja haavoittuneet kulkivat vuoristossa köysiradalla

Otto von Below, 
14. armeijan komentajaSaksalaiset lepotauolla Caporetton taistelussa MG08-15 konekivääreineen

Itävalta-Unkarilaiset toiminnassa
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Nykyinen Kobarid, entinen Caporetto
Itävalta-Unkarin 150mm tykki ylös 

vuoristoon ähellettynä

van vihollisaseman itään, rakentaa sulun 
samassa suunnassa vuoristotielle ja var-
mistaa täten osasto Rommelin länteen 
etenevän osan selustan. Sen käytettävänä 
on 2. komppanian yksi kevytkk-ryhmä.                                                                                              
                                                                
Luutnantti Ludwig vyöryttää 2. komp-
panian kanssa pohjoisrinteellä olevat 
vihollisasemat länteen. Edelleenkään ei 
ammuta. Rommel lähtee 3. komppanian 
ja 1. kk-komppanian kanssa vuoristo-
tietä pitkin länteen. Luutnantti Streicher 
tiedustelupartioineen varmistaa etene-
mistä. Yllättämällä vihollisen kasvaa 2. 
komppanian saama vankiluku nopeasti 
sadoiksi. Myöskin osaston pääjoukon 
eteneminen naamioidulla vuoristotiellä 
sujuu hyvin. Tien naamiointi estää vi-
hollisen tähystyksen läheisiltä harjan-
teilta. Vankijoukot kasvavat.

Yhtäkkiä taistelu roihahtaa kaikkialla. 
Tiedustelupartio Streicher joutuu kuk-
kulan 1192 etelärinteeltä suunnattuun 
kk-tuleen, ja kohta sen jälkeen muuan 
italialainen jalkaväkiosasto syöksyy ko. 
kukkulan kaakkoisrinteestä vuoristotien 
yli pohjoiseen, ahdistaen tiedustelupar-
tiota, joka vetäytyy pois kaakkoisrinnet-
tä pitkin. 

Kukkulalta suunnattu tehokas kk-tuli 
pysähdyttää 3. komppanian ja 1. kk-
komppanian etenemisen vuoristotiellä. 
Osa kk-komppaniasta menee nopeasti 
asemaan, mutta ei saa yliotetta ylivoi-
maisesta vihollisesta. On erittäin vaikea-

ta hyökätä tien sivulla jyrkkää ja avointa 
Kolovratin harjanteen etelärinnettä pit-
kin ylös kukkulalle, sillä kk-tuli suun-
tautuu nyt myöskin idästä, korkeiden 
naamioverkkojen läpi, tien vasemmalle 
puolelle. Taistelun meteli kasvaa muu-
tamassa sekunnissa valtavasti, varsin-
kin etuoikealla, missä 2. komppania on. 
Käsikranaatit räjähtelevät ja karabiinit 
paukkuvat. Komppania tuntuu olevan 
viimeistä miestä myöten tulilinjassa. 
Pystyykö 2. komppania torjumaan vi-
hollisen? Jos se perääntyy, niin 1. kk- ja 
3. komppania jäävät saarroksiin ja vihol-
linen saa vapautettua vankinsa. Tulitais-

Tuhoutunut italialaisten raskas miinanheitin ja liekinheittimiä

telun voimasta kuulee, että vihollinen on 
hyvin vahva.

Rommel jättää jo asemissa olevan kk-
joukkueen ja 3. komppanian muutamat 
sotamiehet, jotka tulittavat kukkulaa 
1192, sulkemaan vuoristotien läntiseen 
suuntaan. Itse hän lähtee komppani-
an loppuosan ja kk-komppanian kans-
sa vuoristotietä pitkin takaisin 800m:
n päässä, kukkulan 1192 itäpuolella, 
olevalle satulalle. Vihollinen ei pysty 
erottamaan tätä liikettä. Ohitettaessa 
Spadingerin osasto, jätetään sinne vah-
vistukseksi kaksi ryhmää. Juosten ede-
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Kolovrat Italialainen haavoittunut siirtymässä köysiradan 
avulla pois vuorilta

Itävalta-Unkarin vuoristotykki toiminnassa 3,9km korkeudessa

Italialainen konekivääriasema vuoristossa

Skoda 30,5cm mörssäri itävaltalaisten käytössä
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Hyökkäys Kukille 25.10

tään kohti 2. komppanian asemia. 150m 
satulan länsipuolella kaksi vuoristosota-
miestä vahtii n.1000 italialaista vankia, 
jotka ovat aseman ja esteiden välisel-
lä alueella. Rommel huutaa heille, että 
siirtävät vangit piikkilankaesteiden ala-
puolella olevalle rinteelle. Länsi- ja itä-
rinteiltä suuntautuva italialainen kk-tuli 
panee vankien siirtymiseen lisää vauh-
tia. 2. komppanian asemissa on taistelu 
kiihtynyt äärimmilleen. Pohjoisrinteen 
muutamia haudanpätkiä saartaa viisin-
kertainen vihollisylivoima lännestä, ete-
lästä ja idästä. Vetäytyminenkin on mah-
dotonta. Ainoastaan jatkuva pikatulitus 
on estänyt vihollisen rynnäkön. Mikäli 
rynnäkkö toteutetaan, osasto murtuu.

Rommel päättää pelastaa 2. komppani-
an hyökkäämällä vihollisen sivustaan 
ja selustaan. Miehet 3. komppaniasta 
saadaan maastoon rynnäkkövalmiiksi. 
Yhteen sulloutunut vihollinen nousee 
100m heidän edessään hyökkäykseen 
2. komppaniaa kohti. Samassa Rom-
mel antaa hyökkäysmerkin. Yllättävä 
rynnäkkö, vihollisen sivustaan ja selus-
taan, pysäyttää rynnäkön 2. komppaniaa 
vastaan. Tällöin 2. komppania hyökkää 
oikealta. Italialaiset antautuvat. Upseerit  
taistelevat pisimpään. Rommelin pitää 
rauhoittaa hikeentyneitä vuoristosota-
miehiä, että nämä eivät tappaisi viholli-
supseereita. Yli 500 italialaista antautuu. 
Nyt on vankien kokonaismäärä jo yli 
1500. Kukkulan laki saadaan vallatuksi, 
ja saaliiksi italialainen raskas patteri.

Rommel pitää tuskallisina omia tappi-
oita. Yksi korpraali ja varavääpeli kaa-
tuivat ja muutama mies haavoittui. Nyt, 
klo 9.15 , on osasto Rommelilla hallussa 
800m leveä osa Kolovratin asemasta. 

Italialainen Fiat Revelli M1914 rintamalla

Vihollisen päävastarinta-asemassa on le-
veä aukko. Valloitettua kukkulaa ammu-
taan konekivääreillä lännestä, kaakosta 
ja idästä. Kun vihollisen tykistökin ru-
peaa ampumaan, siirtyvät osasto Rom-
melin joukot nopeasti suojaa tarjoavalle 
pohjosrinteelle, ja jäävät odottamaan 
vahvistuksia. 

Rommelin perehtyessä tilanteeseen kuk-
kulan 1192 ympäristössä, selviää, että 
vahvoja vihollisreservejä liikutetaan 
hyökkäysvalmiuteen. Vihollinen aikoo 
ahdistaa osasto Rommelia samanaikai-
sesti kahdelta suunnalta. Vuoristopatal-
joonan pääjoukko on marssilla kukku-
lalta 1066 kukkulalle 1192. Useampana 

aaltona, Kukin itärinteellä, etenevän vi-
hollisen asettuminen sulkuasemaan 
rinteelle on suuri helpotus Rommelille. 
Näin hän saa joukkoineen taistelutau-
on. Apuvoimien tultua aiotaan hyökätä 
rinteelle, joten italialaisten annetaan 
olla rauhassa tykistötulelta. Niiden kai-
vautuminenkin etenee hitaasti kivikkoi-
sessa maastossa. Raskailta pattereilta 
tilataan vaikutusammunta itärinteelle 
ja pohjoisrinteellä oleviin asemiin klo 
11.15-11.45.  Kallioinen maasto lisää 
varmasti keskityksen tehoa. Kukkulalle 
1192, pohjois- ja etelärinteelle, sijoite-
taan 2. komppanian kevyet kk:t ja koko 
1. kk-komppania, joita Kukin rinteellä 
oleva vihollinen ei huomaa. Yksityisil-
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le kk:eille osoitetaan tulialueet. Maju-
ri Sproesser saapuu mukanaan 4. ja 6. 
komppania sekä 2. ja 3. kk-komppania. 
Luutnantti Hohlin 6. komppania saa teh-
täväksi Kolovratin asemien vyöryttämi-
sen kukkulan 1114 suuntaan. Rommel 
saa johtoonsa, 2. ja 3. komppanian ja 1. 
kk-komppanian lisäksi, 4. komppanian 
sekä 2. ja 3. kk-komppanian. Nopeasti 
ryhmitytään hyökkäykseen.

Kahden ryhmän vahvuinen rynnäkkö-
osasto (2. komppaniasta) on asemissa 
kukkulan 1192 pohjoisrinteellä ja saman 
vahvuinen 3. komppanian osasto jo ryn-
näkkövalmiina etelärinteellä olevissa 
tykistöasemissa. Rynnäkköosastojen 
tehtävänä on vallata Kukin ja kukkulan 
1192 välissä oleva satula heti tykistön 
ja kk:ien tulenavauksen jälkeen. Sen 
jälkeen niiden on edettävä Kukin poh-
joisrinteellä olevan aseman suunnassa, 
ja kaakkoisrinteellä olevan notkon kaut-
ta, niin kauas kuin suinkin mahdollista. 
Loppuosa voimista käytetään kukkulan 
1192 itäpuolella olevalle satulalle. Niitä 
käytetään joko pohjois- tai etelärinteel-
lä, rynnäkköosaston menestyksestä riip-
puen.  

Henkivartiorykmentin alkupää saa-
puu kukkulan 1192 itäpuolella olevalle 
satulalle hieman ennen hyökkäyksen 
alkamista. Sen II pataljoona oli epäon-
nistunut hyökkäyksessä kukkulalta 1114 
Kolovratin harjanteella olevia asemia 
vastaan. Sen jälkeen oli tultu vuoristoso-
tilaiden raivaamaa reittiä. Tällöin he oli-
vat nähneet 1500 vankia, joita muutama 
osasto Rommelin mies kuljetti pois. Se 
lämmitti erityisesti Rommelin mieltä.

 11.15 alkaa tykistökeskitys italialaisten, 
vastavalmistuneiden, linjojen keskelle. 
Kalliot murtuvat ja valuvat laaksoon. 
Rynnäkköosastot lähtevät liikkeelle. 
Konekiväärit aloittavat ammunnan koko 
arsenaalillaan ja vihollinen vastaa. Alkaa 
korvia vihlova konekivääreiden kaksin-
taistelu. Pohjoisrinteellä etenevä ryn-
näkköosasto kohtaa ankaraa vastarintaa. 
Etelärinteellä edetään (3. komppania) 
nopeasti ja noustaan Kukin kaakkoisrin-
nettä vihollista kohti omassa tykistötu-
lessa. Konekiväärit tukevat tehokkaas-
ti etenemistä, ampumalla etumaastoa 
keskitetysti. Osasto Rommel hyökkää 
nyt kaakkoisrinteelle neljällä komppa-
niallaan. Nopeasti saavutetaan kukkulan 
1192 ja Kukin välinen kukkula. Henki-
vartiorykmentti yhtyy osasto Romme-
lin hyökkäykseen, jolloin sillä on huo-
mattava taisteluvoima. Rommel siirtää 
tavoitteen kauemmaksi. Suunnitelmiin 

Caporetton taisteluun osallistuvia Itävalta-Unkarin sotilaita asemissaan

Kaksi itävaltalaista 30,5cm mörssärin ammuksen kanssa
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tulee Kukin miehitysjoukon peräänty-
mistien katkaiseminen. Päätetään edetä 
Ravnan seudulle, Kukin lounaisrin-
teellä olevaan pieneen vuoristokylään.                                                                                     
                                                                
                        
Naamioitua tietä pitkin rynnätään, ko-
nekiväärimiehet raskaine aseineen keu-
lassa. Vihollinen ei havaitse etenemis-
tä. Jyrkässä rinteessä olevalta tieltä ei 
myöskään paljoa näe. Vastaan tulevat, 
yllättyneet viholliset, saadaan vangeik-
si. Heiltä otetaan aseet pois ja osoitetaan 
kädellä minne päin pitää mennä. Osasto 
Rommel ryntää patteriasemien, ajoneu-
vorivistöjen ja suljettujen jalkaväkiosas-
tojen ohi, antamatta minkään pidättää 
itseään, eikä laukaustakaan ammuta.

Tien naamiointi loppuu vähän ennen 
Ravnan kylää. Näköala laajenee. Rinne 
on paljas ja jyrkkä. Joitakin pensasrivejä 
on. Nopealla vauhdilla marssitaan Rav-
naan eikä mistään ammuta. Kylässä ole-
vat italialaiset hajaantuvat ympäröivään 
maastoon paniikissa. Oikealla olevan 
Luicon takaa kuuluu taistelun melsket-
tä. Luicon-Savognan tiellä näkyy nor-
maalia liikennettä molempiin suuntiin. 

Vanha saksalainen upseerirevolveri

Italialainen Bersaglieri-sotilas

Rommel päättää katkaista tien. 
Hyökkäys aloitetaan, vaikka naa-
mioidulle tielle ei näe. Saattaahan 
hänen osastonsa olla hajaantunut 
nopean etenemisen aikana. Met-
säistä länsirinnettä pitkin mennään 
kukkulalta 1077 Luicon-Savog-
nan laaksoon Polavan seudulle. 
Saavuttaessa yllättäen tielle, siellä 
polkupyörillä kulkevat italialai-
set joutuvat kauhun valtaan, täällä 
3km rintamalinjan takana. Tien 
sivussa oleva pusikko vain pöli-
see. Vihollisen puhelinjohdot kat-
kaistaan. Kahden jyrkän mutkan 
kohdalla laitetaan 4. komppania 
ja 3. kk-komppanian miehet laak-
son molemmilla puolilla oleville 
rinteille, pensaiden suojaan, näky-
mättömiin. Sieltä he voivat tulella 
hallita laaksoa pitkälle pohjoiseen 
ja etelään.

Rommelilta oli hukkunut yhteys 
osaston muihin komppanioihin 
Ravnan sivuuttamisen jälkeen. Har-
mittava taka-isku. Tiellä kulkevat 
vihollissotilaat otetaan vangeiksi, 
ja hevoset sekä kulkuneuvot pyri-

Italialaisten Villar-Perosa 
tuplakonepistooli  M1915 9mmGlisenti
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Italialaisten Vetterli Vitali 6,5x52Carcano

tään kasaamaan kokoamispaikoille, pois 
tieltä. Kohta on hallussa 100 vankia ja 
50 ajoneuvoa. Italialainen sapuska tekee 
kauppansa nälkäisille saksalaissotilaille. 
Mieliala nousee.

Konekivääriampuja ampuu, käskyn vas-
taisesti, ohimenneen auton perään 50m:
n päästä. Auto pysähtyy ja yksi mies 
pääsee pakoon. Yksi upseeri on kuollut, 
muut kolme ja kuski jäävät vangeiksi. 
Upseerit ovat korkeamman esikunnan 
upseereita, jotka tahtoivat henkilökoh-
taisesti päästä selville taistelutilanteesta, 
kun puhelinyhteydetkin olivat poikki. 
Tie on ollut noin tunnin poikki. 

Vihollisrivistö marssii tietä pitkin, ilman 
varmistusta. Vihollinen yritetään saada 
antautumaan. Upseerin sijainen Stahl lä-
hetetään neuvottelijana, valkoinen side 
käsivarressa, vihollista vastaan. Hänen 
on vaadittava vihollisen antautumista ja 

Italialaisten Mannlicher- Carcano karabiini 6,5x52Carcano

Tykki oli vuoristossa hankala
osoitettava heidän toivoton tilanne. Sa-
maan aikaan Rommel, luutnantti Grau, 
luutnantti Wahrenberger ja luutnantti 
Streicher astuvat esille tien mutkasta. 
Nenäliinoja heiluttamalla he haluavat 
vahvistaa Stahlin sanat. Stahlin tultua 
vihollisrivistön alkupään kohdalle, up-
seerit syöksyvät esiin, riistävät hänen 
pistoolinsa ja kiikarinsa, joita hän kii-
reessä ei ollut riisunut, ja ottavat hänet 
vangiksi. Nenäliinojen heilutus ei auta 
mitään ja italialaiset upseerit käskyttä-
vät joukkonsa ampumaan. Rommel ja 
kumppanit häipyvät (hippulat vinkuen) 
nopeasti mutkan taakse. Rommel vi-
heltää ja tulitus kaataa vihollisrivistöt 
muutamassa sekunnissa. Kun vihollinen 
suojautuu, onnistuu Stahl vapautumaan 
ja palaamaan omalle puolelle. Panosten 
säästämiseksi yrittää Rommel saada vi-
hollista antautumaan uudelleen, muu-
taman minuutin kuluttua. Vihollinen 
käyttää tulitaukoa hyväkseen edeten tien 

molemmin puolin ja laittaen konekivää-
rin asemiin. Vasta kymmenen minuuttia 
kestäneen tehokkaan tulitaistelun jäl-
keen vihollinen antautuu. 4.Bersaglieri-
prikaatin 50 upseeria ja 2000 miestä las-
kee aseensa laaksossa kulkevalle tielle 
ja marssii vankeuteen. Upseerin sijainen 
Stahl ja muutama mies lähtee kuljetta-
maan vankeja.

3. komppania oli saapunut vahvistuksek-
si aivan taistelun loppuvaiheessa. Luicon 
suunnasta on kuulunut kovaa taistelun 
melskettä, joten yhteen autoon kiinnite-
tään konekivääri ja Rommel lähtee otta-
maan tilanteesta selvää. Tie on täynnä 
italialaisia aseita ja varusteita. Luicosta 
löytyy majuri Sproesser, joka on hyökän-
nyt Ravnan suunnasta sinne. Rommel 
ehdottaa, että kaikin käytettävissä ole-
vin voimin noustaisiin Mt.Cragonzalle. 
Eteneminen tapahtuisi Polavasta, lyhin-
tä tietä, Jevscekin kautta. Tällöin vihol-
lisen perääntymistiet katkeavat. Majuri 
Sproesser suostuu. Rommel saa käyttöön 
2.; 3. ja 4. komppanian sekä 1.; 2. ja 3. 
kk-komppanian sekä viestikomppanian.                                                                                   
                   
Huomioita: Rommel arvioi italialaisten 
virheitä. Puolustusasemien rakentami-
nen itärinteeseen, joka oli saksalaisten 
suoran konekivääri- ja tykistötulen alai-
nen, oli typerää. Samoin kaikki seudun 
läpi kulkevat tiet olisi pitänyt sulkea. 
Laaksokohdat olisi tullut suojata koneki-
vääreillä. Osasto Rommelin komppani-
oiden välinen yhteys katkesi Ravnassa, 
koska erään kk-komppanian päällikkö 
antoi miehistön ruveta ottamaan kiinni 
kantoeläimiä. Eli jos sisäänmurto tai itse 
läpimurto puolustusasemassa onnistuu, 
niin on reservien pysyttävä kiinteässä 
yhteydessä etumaisiin osiin, eivätkä ne 
saa pysähtyä välillä ottamaan vankeja 
yms. Myöskin taemmilta osilta on sel-
laisissa taisteluvaiheissa vaadittava mitä 
suurinta nopeutta. Italialaisten 4. Bersa-
glieri-prikaati olisi voinut määrätietoi-
sella toiminnalla hyökätä tien eri puo-
lilla oleviin asemiin ja lukumäärällään 
vyöryttää saksalaiset.

Rommel jakaa saaliiksi saadut kanto-
eläimet ja aloittaa etenemisen, Jevsce-
kin-Cragonzan suuntaan, seitsemällä 
komppaniallaan. Jyrkässä ja tiettömäs-
sä maastossa he saapuvat pian harjan-
teelle. Kuljetaan orjantappura-aitojen 
viertä ja kivipohjaisia purojen varsia. 
Rommel joutuu vaatimaan uupuneilta 
joukoilta yli-inhimillisiä ponnistuksia. 
Kiertoliikkeiden takia rasitukset lisään-
tyvät. Tuntikausien kiipeämisen jälkeen 
rupeaa hämärtämään. Kuun valossa 
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Järeätä kalustoa

eteneminen jatkuu. Ajoittain pysähdy-
tään kuuntelemaan. Kuullessaan edestä 
vihollisen poikittaissuuntaista liikettä, 
suuntaa osasto Rommel polulta oikeal-
le, nousten rinnettä kohti Jevscekiä ja 
Mt.Cragonzaa. Saavutaan suurenpuolei-
selle niittyaukeamalle, jonka takareunas-
sa epäillään olevan italialaisten asemien. 
Miehet lepäävät. Upseeripartiot ottavat 
vihollisesta selvää. Vihollinen on vasta 
miehittämässä asemia. Rommel päättää 
kuitenkin lepuuttaa miehiä muutaman 
tunnin ja tiedustella huolellisesti vihol-
lisen asemat. 

Upseeripartioiden tulee puoleenyöhön 
mennessä tiedustella sopivia lähesty-
mismahdollisuuksia, esteiden lujuutta, 
niiden syvyyttä, mahdollisia aukkoja, 
miehityksen laatua sekä Jevscekin ky-
lässä vallitsevaa tilannetta. Klo 22.30 
selviää, että Jevscek sijaitsee 800m lei-
ripaikan luoteispuolella. Paikkakunnan 
ympäristö on vahvasti kenttälinnoitettu, 
esteet edessä, mutta vihollinen ei näytä 
sitä vielä miehittäneen. Kylän ympäril-
lä marssii italialaisia joukkoja kaakon 
suuntaan. Rommel päättää nopeasti 
hiljaisesta hyökkäyksestä, ennen kuin 
italialaiset miehittävät kylän. Alkupää 
törmää miehenkorkuisiin esteisiin 300m  
ennen kylää. Edessä olevista asemista ei 
kuulu ääntä, mutta 100m:n päästä ylä-
puolelta kuuluu laskeutumassa olevan 
italialaisen jalkaväen askeleita. Koska 
asemat havaitaan tyhjiksi, niin ne mie-
hitetään kärjen 4. komppanialla ja 3. 
kk-komppanialla. Tiedustelupartioita 
lähetetään liikkeelle. Pääjoukko saapuu 
vähitellen asemiin. Viestikomppania ja 
kantoeläimet jätetään takamaastoon.

Partioilta tulee ilmoitus: Jevscekin poh-
joisosassa ei ole vihollisia, eteläosassa 

Chianti virtaa ja taas on italialaiset tyyty-
väisiä elämäänsä

on marssiva vihollisjal-
kaväki. Rommel aikoo 
yrittää vangita eteläosas-
sa marssivan jalkaväen. 
Osaston etummaisten 
osien saapuessa kylään, 
aloittavat kylärakit räk-
sytyksen ja italialaisten 
100m:n etäisyydellä, oi-
kealla yläpuolella, oleva 
tuliasema alkaa ampua. 
Saksalaiset painuvat maa-
han, mutta eivät ammu. 
Osa pääjoukkoa etenee, 
vihollisen ammunnan 
aikana, kylän itäpuolella 
olevien miehittämättömi-
en asemien läpi suojaista 
tietä kylään. Muutaman 
minuutin kuluttua vihol-
listuli lakkaa. Tappioita ei tullut. 
Kylän pohjoisosa miehitetään 
ympyrään asettuen, ja yhteenottoa 
vältetään. Ne, jotka eivät ole varti-
ossa tai asemissa, nukkuvat kivää-
ri käsivarrella sloveenien taloissa. 
Vihollisvoimien marssi loppui tu-
liylläkköön, joten vangiksisaanti 
epäonnistui. Koska eteläpuolella 
olevista vihollisen asemista ei am-
muttu, epäilee Rommel, että ase-
missa on aukko kylän lounaispuo-
lella. Koska kylää ei ole vieläkään 
yritetty miehittää, on vihollisella 
asemien miehitys pahasti kesken.                                                                                             
                                                       

sa, kahvia juoden ja kuivia hedelmiä 
syöden. Leuze tulee 4.30 takaisin, tuo-
den italialaisen vangin. Muita vihollisia 
ei ollut näkynyt. Rommel päättää neljäl-
lä komppanialla miehittää harjanteen, ja 
jättää kylään kaksi komppaniaa. Kylään 
jääneet komppaniat sitovat vihollista, 
kun kiertävät 4 komppaniaa iskevät vi-

   
Kolmas päivä

Luutnantti Leuze lähetetään yksin tie-
dustelemaan kylän lounaispuolta ja 
luoteispuolella olevien vihollisasemien 
selustaa. Miehistö istuu kamiinan tulien 
ääressä, ystävällisten sloveenien talois-
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Hotckiss italialaistenkin käytössä

Melkoinen hirviö

Näin se kulkee tykinputkikin vuoristossa

Ranskalaisten munakäsikranaatti M16. Erilaisina kopioina todella valtavia 
määriä valmistettu. Oli käytössä myös Suomessa.

Ranskalaisten käsikranaatinheitin M1915
hollisen selkäpuolelta. Saarrostamaan 
lähtee 2. ja 4. komppania sekä 1. ja 2. 
kk-komppania. Rommel menee 2. kk-
komppanian mukana. Kiipeämisen ai-
kana hän havaitsee aamuhämärässä, 
vasemmalla n. 100m ylempänä, italia-
laisten aseman. Nopealla käännöksellä 
oikealle, pieniä pensaita kasvavalle har-
janteelle, hän pelastaa tilanteen. Sinne 
keretään juuri aamun valjettua.

harjanneasemista, luoteesta, lännestä ja 
lounaasta. Tappiot lisääntyvät. Kylässä 
olevat komppaniat aloittavat ammun-
nan. Taistelulähettien kanssa Rommel 
kokoaa kolme kevyttä kk-ryhmää, joista 
muodostaa kiireesti muutaman rynnäk-
köosaston, hyökäten vihollisasemien 
selustaan, kuten oli alun perin tarkoitus. 
Rynnäkköosastot pääsevät vihollisen 
huomaamatta sen taka- ja yläpuolelle. 
Vihollisasemiin pystyisi ampumaan poh-

Italialaisten juoksuhautaa

Kiivetessään kukkulalle, osas-
toa aletaan ampua ylemmil-
tä Cragonzan kukkuloilta. 2. 
kk-komppanian tulen suojas-
sa hajaannutaan kiipeämisen 
ajaksi ja kasaannutaan jälleen 
harjanteen suojassa. Viholli-
sella on huomattava tuliylivoi-
ma, puoliympyrässä olevista 
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jia myöten. Viholliselle ehdotetaan, huu-
taen, antautumista. Ne suostuvat. Italia-
laiset kuvittelevat, että Mt.Cragonza on 
jo saksalaisten hallussa, niinpä antautu-
via joukkoja on hämmästyttävän paljon. 
37 upseerin ja 1600 miehen vahvuinen 
rykmentti antautuu.

Muutaman sadan metrin päässä jatkuu 
taistelu Cragonzan kukkulalla olevaa 
vihollista kohti. Saksalaisilta vapautui 
juuri useita komppanioita hyökkäyk-
seen kukkulalle. Raivokkaalla hyökkä-
yksellä, asemien välistä ja asemia päin, 
lyödään vihollinen. Tappiot lisäävät 
hyökkäyksen ärhäkkyyttä entisestään. 
Voittamalla taistelu loppuu kuoleminen 
sillä kertaa. Klo 7.15 on Mt.Cragonza 
vallattu. Rommel päättää käytettävissä 
olevilla voimilla, (½ komppaniaa), hyö-
kätä Mrzlia kohti kohoaville harjanteille 
välittömästi. Näin ehkäistään vihollisen 
vastatoimenpiteet.

Havaintoja: Marssivat italialaiset paljas-
tivat itsensä, pitäessään ääntä ja melua, 
marssin aikana. Kun miehistö lepää, 
voivat upseerit tiedustella. 2. komppani-
an hyökkäys jatkui, vaikka kaikki sen 
upseerit kaatuivat.

Varavääpeli Hugelin johdolla hyökätään 
kukkulalle 1192 ja Mrzlin harjanteel-
le kohoavaa vuorenselkää pitkin niin 
pitkälle kuin mahdollista. Viholliseen 
törmätään nopeasti. Rynnäkköosastot 
hyökkäävät sivustaan ja selustaan, jol-
loin vihollinen aina perääntyy. Rommel 
hyökkää riskillä, vaikka joutuu muusta 
osastosta erilleen. Lopulta eteneminen 
pysähtyy, ja Rommel lähtee hakemaan 
apuvoimia. Kääntyessään tiellä eräässä 
mutkassa 600m kukkulan 1192 etelä- Saksalaiset joukot marssivat Vittorion kaupungin läpi

puolella, joutuu Rom-
mel yhtäkkiä italia-
laisen osaston eteen, 
joka parhaillaan ylittää 
Matajurin tietä. Nopea 
hyppäys tien alapuolel-
la olevaan pensaikkoon 

pelastaa luodeilta. Muutamat viholliset 
seuraavat rinnettä alas pensaikon läpi, 
mutta eivät tavoita Rommelia. (Antau-
tuminen italialaisille olisikin aiheut-
tanut Rommelille varmasti melkoisen 
henkilökohtaisen henkisen trauman). 
Päästyään kukkulalle 1192, lähetetään 
vahva partio etsimään osastoa kasaan. 
Klo10 on kaksi komppaniaa ja yksi 
kk-komppania kasassa. Valomerkeillä 
pyydetään tykistötulta Mrzlin kaak-
koisrinteellä oleviin vihollisasemiin.                                                                                    
                                                     
Kaikkien hämmästykseksi tykistötuli 
todella alkaa. Ankaran konekivääritu-
len alainen vihollinen on helppo kiertää 
ja iskeä sivusta tai selustasta. Satulassa 
Mrzlin molempien korkeimpien kukku-
loiden välissä on laaja telttaleiri, ja sen 
luona satoja italialaisia sotamiehiä. He 

seisovat näköjään epätietoisina ja toi-
mettomina, ja katselevat kuin kivetty-
neinä saksalaisten etenemistä. He eivät 
olleet odottaneet saksalaisia etelästä, 
ts. selustasta. Matkaa heihin on 1500m. 
Vihollisten lukumäärä lisääntyy siellä 
jatkuvasti. Arviolta siellä on 2-3 patal-
joonaa miehiä. Eteneminen heitä kohti 
tapahtuu nenäliinoja heilutellen. Edel-
lispäivien taisteluissa hyväksi todettu 
keino. Rommel ja kourallinen saksalai-
sia on jo niin lähellä italialaisia, että jos 
he rupeaisivat ampumaan, saksalaiset 
eivät voisi mitään. Vihollisjoukko ryn-
tää rinnettä alas ja riistää vastahakoiset 
upseerit mukanaan. Rommel ympäröi-
dään, nostetaan italialaisten harteille, 
”Eläköön Saksa” kajahtaa monista kur-
kuista. Omat ampuvat erään italialaisen 
upseerin, joka epäröi antautua. 1500 
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Italialainen lentokone

Saksalainen vuoristosotamies v.1917. 
Kukat tarkoittavat, että rintamallelähtö 

on lähellä

miestä ja 43 upseeria antautui. Upseerit 
kuljetetaan, erillään miehistä, vankeu-
teen. Kun upseerit tajuavat miten vähän 
saksalaisia on, he muuttuvat taas taiste-
lunhaluisiksi. Liian myöhään.

Vangeilta saadaan selville, että Salernon 
prikaatin maineikas 2. rykmentti on Ma-
tajurin rinteillä. He tuskin antautuisivat 
vapaaehtoisesti. Osasto Rommelin etu-
pään kerettyä Mrzlin länsirinteelle, saa 
se niskaansa konekivääritulta harjan-
teilta 1467 ja 1424. Muutama koneki-
vääri jätetään hämäykseksi ampumaan 
vihollista. Rommel etenee tien alapuo-
lella, kiertäen pisteen 1223 kautta, tien 
jyrkkään polvekkeeseen, kukkulan 1424 
eteläpuolelle. Sieltä käsin voidaan es-
tää vihollisen vetäytyminen Matajurin 
paljaiden rinteiden kautta. Tiheän pen-
saikon ansiosta vihollinen ei havaitse 
kiertoliikettä. Valmistautuessaan polvek-

keella yllätyshyökkäykseen kukkulalla 
1424 olevaa miehitystä vastaan, tulee 
takaa käsky: ”Koko vuoristopataljoona 
kääntyy ympäri”. (Majuri Sproesseria 
vastaan oli tullut yli 3200 Rommelin 
saamaa vankia, jolloin hän oli luullut vi-
hollisen vastuksen jo murtuneen). Vain 
Rommelin mukana olleet 100 miestä ei-
vät perääntyneet. Rommel epäilee, että 
käsky on annettu tuntematta tilannetta 
Matajurin          etelärinteillä.(Ihme, että 
preussilaisen sotilaskoulutuksen saanut 
uskaltaa kyseenalaistaa annetut käs-
kyt) Maasto suosii hyökkääjää ja yksi 
württembergiläinen vuoristosotamies 
vastaa 20 italialaista, joten Rommel 
päättää hyökätä naurettavan vähäisillä 
voimillaan.(Montaakohan italialaista 
suomalainen olisi vastannut?).

Vihollinen oli kukkuloilla 1424 ja 1467, 
valtavien kallionkielekkeiden välissä, 
rintama itään. Hyvin kätketyillä kone-
kivääreillä aloitettiin etelän suunnasta 
yllättävä tulitus. Italialaiset yrittävät 
väistyä kukkulan 1424 pohjoisrinteel-

le. Rommelin joukot etenevät nopeasti, 
voimakkaan kk-tulen suojassa, molem-
min puolin Matajurin tietä kukkulan 
1424 länsirinteelle. Vihollinen tyhjen-
tää itärinteen asemat ja tuli vaikenee. 
Hyökkäystä jatketaan. Kk:t seuraavat 
portaittain jäljessä. Yksi vihollispatal-
joona yrittää vetäytyä Fta Scrilon kautta 
lounaaseen, mutta yhden konekiväärin 
tuli suunnataan 50m rivistön alkupään 
eteen, jolloin he pysähtyvät. Lähestyes-
sään , 500m kukkulan 1467 eteläpuolel-
la olevaa, kallionharjannetta, heiluttavat 
saksalaiset nenäliinoja. Vihollinen on lo-
pettanut ammunnan. Takana kaksi kone-
kivääriä varmistaa etenemistä. Tie kään-
tyy kallioiden väliin. Mutkan jälkeen 
näköala laajenee vasemmalle. Salernon 
prikaatin 2. rykmentti seisoo n.300m:
n päässä ja laskee aseensa. Rykmentin 
komentaja istuu, syvästi järkyttyneenä, 
tien reunalla upseeriensa ympäröimänä 
ja itkee, sekä raivosta että häpeästä. Hä-
nen sotilaansa kieltäytyvät tottelemasta. 
Rommel sijoittaa kiireesti 53 upseeria 
erilleen niistä 1200 miehestä, jotka jo 
ovat koossa, ennen kuin italialaiset taju-
avat saksalaisten joukkojen pienuuden. 
Vangittu eversti kuohuu raivosta näh-
dessään ainoastaan kourallisen saksalai-
sia sotilaita.

Taukoa pitämättä jatketaan hyökkäys-
tä Matajurin huipulle, joka on 1500m:
n päässä ja 200m ylempänä. Rommel 
päättää kiertää, kuperalla rinteellä, itään 
ja hyökätä kukkulan 1467 suunnasta. 
Edetessään he yllättävät italialaisen 
komppanian, 500m Matajurin huipun 
itäpuolella olevalla, terävällä harjan-
teella. Komppanian rintamasuunta on 
pohjoiseen, ja se on parhaillaan tulitais-
telussa 12. divisioonan     tiedusteluosas-

Saksalaisia vuoristosotamiehiä



                                                                                    Militarian Maailma 1/2017 59

ton kanssa. Kun Rommelin joukot 
ovat yhtäkkiä heidän selustassa, he 
antautuvat.

Matajurin huippua ammutaan ka-
akosta muutamalla konekiväärillä 
samanaikaisesti, kun Romme-
lin pieni joukko nousee lännestä 
huippua kohti. 400m:ä huipun 
itäpuolella olevalle kalliokukku-
lalle asettuu lisää konekivääreitä 
tulikantaan. Huipulla oleva mie-
hitysjoukko kuitenkin antautuu 
ennen varsinaista rynnäkköä. Van-
keja saadaan 120. Kolme vihreätä 
ja yksi valkoinen valoammus tie-
doittaa 26.10.1917 klo 11.40, että 
Matajurin vuori on vallattu. Osasto 
Rommel saa TUNNIN levon, jon-
ka se on hyvin ansainnut. Mata-
jurin huipulta näkee kauas. Jopa 
Adrian merelle saakka. Ilmassa 
käydään lentokoneiden välinen 
taistelu, jonka päätteeksi italia-
lainen lentokone syöksyy palaen. 
(Kuinkas muuten). Rommel sa-
nelee Taistelukertomuksen, jonka 
majuri Sproesser päivittäin vaatii.

Matajur-vuori Putosi ne saksalaisetkin koneet

Putoava lentokone

Itävaltalaisia Monticellolla

Havaintoja: Taisteluja käytiin 52 tuntia 
lähes ilman taukoa. Kk-komppaniat kul-
kivat kk:ta olkapäillä kantaen 2400m rin-
nettä ylöspäin, 800m alaspäin ja 18km:n 
matkan linnuntietä. Osasto Rommel sai 
28 tunnin aikana voiton viidestä tuorees-
ta italialaisesta rykmentistä. Vangeiksi 
saatiin 150 upseeria, 9000 miestä, 81 
tykkiä. Kaikkia antautuneita ei ole täs-
sä määrässä mukana. Italialaisilta puut-
tuivat määrätietoiset upseerit. Liikkuva 
sodankäynti vaikutti heille vieraalta. 
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Miehistö ei ollut upseeriston otteessa. 
Monet italialaiset olivat olleet ennen so-
taa Saksassa töissä, joten sota oli heille 
henkilökohtaisesti vastenmielistä. Muu-
tamaa viikkoa myöhemmin, Grappan 
alueella, vuoristosotamiehet tapasivat 
italialaisia joukkoja, jotka taistelivat 
erittäin sitkeästi. Nykyisiä italian jouk-
koja (1937) Rommel kehuu maailman 
parhaimmiksi. Sen he olivat todistaneet 
äärimmäisen vaikealla Abessiinian sota-
retkellä. (Jälkiviisasta hymyilyttää).

Kenraali von Tutschekin Alppiarmeija-
kunnan päiväkäskyssä 3.11.1917 sanot-
tiin: ”Kolovratin harjanteen valtaus mursi 
koko vihollisen puolustuksen rakenteen. 
Tähän on ensi kädessä myötävaikuttanut 
Württembergiläinen vuoristopataljoona, 
jota johtivat päämäärästään tietoinen 
majuri Sproesser ja pataljoonan uskali-
aat upseerit. Osasto Rommelin suorituk-
set, Kukin ja Luicon valtaaminen sekä 
Matajurin aseman murtaminen, vaikut-
tivat ratkaisevasti tuohon vastustamat-
tomaan menestykseen”. Saksalaisten 
tappiot olivat vähäisiä.

Matajurin huipulle tulee majuri Sproes-
serin käsky edetä Masserisiin. Laskeu-
tuminen sinne, 800m alemmaksi, vie vä-
syneiden miesten viimeisetkin voimat. 
Mukana on Salernon prikaatin 2. ryk-
mentin vangitut upseerit, jotka ovat mel-
ko happamalla tuulella. Pienellä saatto-
joukolla heitä ei uskalla lähettää takaisin 
Luicoon, koska maasto on täynnä aseita. 
Vastusta kohtaamatta saavutaan puolil-
tapäivin Masserisin pikkukylään, jossa 
levätään. Rommel järjestää vangituille 
esikuntaupseereille yksinkertaisen illal-
lisen. Vangit eivät saa keskustella, mutta 
ei heille ruokakaan maita. Upseereita 
jäytävä potutus on hyvin ymmärrettä-
vää.

Neljäs päivä

Ennen aamunkoittoa on osasto Rommel 
matkalla Natisonen laaksoon. Pataljoo-
nan muilla osilla on huomattava etumat-
ka, ja ne ovat jo Cividalessa. Kiivaan 

Caporetton hyökkäys etenee

Kuka on vasemmalla. Vastaus pitää tietää ilman lunttausta

Antautuneiden italialaisten leiri Cividalessa

Saksalaisten 150mm tykki
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Saksalaisten vuoristosotamiehiä Italiassa

taistelun riehuessa Natisonen länsipuo-
lella, etenee osasto Rommel taukoja 
pitämättä alas Cividaleen. Tavattuaan 
majuri Sproesserin selviää, ettei hänen 
osastoaan tarvita enää taisteluun. Taiste-
lu Pergessimon ympäristössä päättyy klo 
14. Usean tunnin levon jälkeen edetään 
keskiyöhön mennessä Campeglioon, 
missä vuoristopataljoonan muut osat jo 
ovat.

Viides päivä

Aamulla 28.10 jatketaan kaatosatees-
sa etenemistä länteen. Sotilaat yrittävät 
suojautua jostain hommaamillaan sa-
teenvarjoilla, mutta ylempää tulleella 
käskyllä se nopeasti kielletään. (Saksan 
armeijaa ei häpäistä millään neitivarjoil-
la). Iltapäivällä italialaisten jälkijoukot 
pysäyttävät etenemisen, Primulaccon 
luona, korkealle tulvineen Torrente-Tor-
ren varrella. Vaatimaton joki on paisunut 
yli 500m leveäksi vuolaaksi virraksi. Ita-
lialaisesta pesulaitoksesta saadaan kui-
via vaatteita ja päätetään levätä. Väärin! 
Tuntia ennen puoltayötä saapuu majurin 
käsky, jossa määrätään ylittämään Tor-
rente-Torre aamuun mennessä.   Vahvis-
tukseksi tulee yksi vuoristotykkijoukkue. 
Tykkien ampuessa länsirannalle, miehet 
tekevät kaikenlaisista ajoneuvoista pol-
kusillan joen lukuisten haarojen yli. 
Vihollinen on vetäytynyt, ja viimeiselle 
100m:n matkalle viritetään köysi. Suur-
ta lääkintälaukkua selässään kantava 
italialainen vanki ajautuu huutaen virtaa 
alas. Rommel ratsastaa perään ja vanki 
tarttuu hädissään hevosen ohjiin, pelas-
tautuen hukkumasta. Osaston ylimeno 
on suoritettu 15 minuutissa. Rizzollon 
ja Tavagnacon kautta edetään Felettoon, 
jossa ovat jo pataljoonan muut osat. Ne 
ovat ylittäneet joen Saltin siltaa pitkin. 
Pataljoona etenee Tagliamenton suun-

Skoda 75mm vuoristotykki

Itävalta-Unkarin Roth-Steyr M1907 8mmSteyr

Slovenialaisia Schwarzlose 07-12 konekivääreiden kera

taan ja saavuttaa myöhään 
illalla Fagaguan. 

Seitsemäs päivä

30.10 saavutetaan Taglia-
mento Dignanon luona. Siel-
lä oleva silta on hävitetty. 
Leveällä joella ylimenoyri-
tykset torjutaan. Pohjoisessa 
Rommel löytää St.Danielin 
kautta Pietron sillalle joh-
tavan tien, jolle on sullottu 
loputon määrä italialaisia 
kolonnia ja kaikenlaatuisia 
ajoneuvoja. Tiellä seisoo, 
kuorma-auto- ja raskaan ty-
kistön hevoskolonnien välis-
sä, kantoeläinkolonnia sekä 
pakolaisten ajoneuvoja, ja ne 
on ajettu toistensa lomiin si-
ten, ettei niitä saa liikkumaan 
eteen- eikä taaksepäin. Italia-
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Vieläköhän kitara soi

laisia ei näy missään. Hevoset ja kanto-
eläimet ovat seisoneet siten kiilattuina 
jo päiväkaupalla ja syövät nälissään kai-
ken ulottuvilla olevan: loimet, peitteet 
ja hihnat. Osasto Rommelin eteneminen 
keskeytetään. Seuraavana päivänä pää-
majan tiedonannossa on mainittu erään 
12. divisioonan osaston valloittaneen 
Mt.Matajurin. Ylempi johto oikaisee 
virheen. (Niin helposti meinaa maallinen 
kunnia lipsahtaa väärään osoitteeseen).

Karnisten Alppien yli

Vasta 2. ja 3. marraskuuta välisenä 
yönä onnistuu bosnialaisen jalkaväki-
rykmentti 4:n erään pataljoonan (Redl) 
saada jalansijaa joen länsirannalla Cor-
ninon seudulla. 3.11 vuoristopataljoo-
na eroaa Alppiarmeijakunnasta ja saa 
tehtäväkseen murtautua Keisarillisen ja 
kuninkaallisen 22. jalkaväkidivisioonan 
(Itävalta-Unkari, kaksoismonarkia) etu-
joukkona Medunon ja Klautin kautta 
Karnisten Alppien yli. Piaven yläjuok-
sun laakso Longaronen luona tulisi saa-
vuttaa mahdollisimman pian ja katkaista 
Dolomiittien rintamalla olevien italia-
laisten voimien perääntymistie etelään.
Vuoristopataljoona ylittää Tagliamenton 
Corninon luona ensimmäisten joukossa. 
Edettäessä Medunon kautta saadaan 20 
upseeria ja 300 miestä vangiksi. Italia-
laisten jälkijoukkojen kintereillä ede-
tään Klautanan solaa kohti. 6.11 illalla 
saavutetaan Pecolati. Varhain 7.11 aa-
mulla noustaan Klautanan solaa kohti. 
Lähestyttäessä 1439m korkealla olevan 
solan aukkoa, yllättää, solan molemmil-
la puolilla olevilta harjanteilta ammuttu, 
suunnattu tuli. Harjanteella on vahva 

Pataljoonan vuoristosotilaita

Bosniakit Italiassa

Antautuneita italialaisia Udinen Vapauden aukiolla
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vihollinen. Pecolatin ja solan välisellä 
mutkikkaalla ja kapealla (korkeusero 
900m) tiellä liikkuminen hankaloituu 
oleellisesti vahvassa tykistö- ja kone-
kivääritulessa. Vihollinen on erittäin 
vahvoissa asemissa äkkijyrkällä kallio-
seinämällä ja harjanteilla. Rintama on 
2000m:n levyinen.

Osasto Rommel (3 komppaniaa ja 1 kk-
komppania) lähetetään saarrostamaan 
etelän kautta. Konekivääri- ja tykistötu-
li vaikeuttaa kiipeämistä, kunnes eteen 
tulee useita satoja metriä korkeat pysty-
suorat kallioseinämät. Rintamahyökkä-
yksen suorittaminen vihollista vastaan 
jää ainoaksi mahdollisuudeksi. Lähes 
ylivoimaisten ponnistelujen jälkeen 
osasto Rommel saavuttaa 600m solan 

Bosnialaisia ja heidän sotilaspappinsa

Majuri Sproesser miestensä luona Forcella Clautanalla
Saksalaisia vuoristosotilaita upseerinsa kanssa. 

Sotilailla vielä piikkikypärät.

Kaatuneita italialaisia

luoteispuolella olevat lumipeitteiset 
huiput, ja aikaan yhteyden, noin 100m 
pohjoisempana solatien varressa olevan, 
osasto Gösslerin osien kanssa vähän en-
nen pimeän tuloa.

Päätetään suorittaa yöhyökkäys. Ko-
nekiväärit asetetaan asemiin, hieman 
ylemmäs, antamaan tulitukea. Koko kk-
komppania sijoitetaan tulikantaan. Kak-
si komppaniaa valmistautuu hyökkäyk-
seen. Tarkoituksena on aloittaa klo 24 
tulitus kaikilla konekivääreillä, kahden 
minuutin ajan,solassa olevia vihollisia 

kohti ja siirtäen sitten kestotulen reu-
nustoille. Rommel viipyy kuitenkin itse 
liian kauan tulikannassa olevien jouk-
kueiden luona ja jalkaväkikomppaniat 
eivät aloitakaan hyökkäystä itsenäisesti, 
kun Rommel ei ole paikalla. Kiivaan 
käsikranaattitaistelun jälkeen hyökkä-
ys torjuttiin ja tappioita tuli. Rommelia 
suututti. Tämä oli ensimmäinen hyökkä-
ys, jossa tuli epäonnistuminen. Tunteja 
kestäneet valmistelut olivat menneet 
täysin hukkaan. Yksi komppania jää 
solaan varmistamaan ja neljä komppa-
niaa vetäytyy laaksoon Pecolatin luo. 
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Kuuma kahvi maistuu. Kahden tunnin 
kuluttua on valoisa. Pataljoonasta tu-
lee ilmoitus:”Vihollinen on tyhjentänyt 
Klautanan solan. Eteneminen jatkuu.

Huomioita: Ajoitus on hyökkäyksessä 
kaikki kaikessa. Rommel hämmästelee 
miten vuoristosotamiehet jaksavat vielä 
marssia. He ovat olleet matkalla ja tais-
telussa 28 tuntia putkeen ja kiivenneet 
Klautanan solan (1800m:n korkeusero) 
kahteen kertaan.

Itävaltalaisten kanssa eteenpäin

Nyt marssitaan alamäkeen tavoitteena 
tavoittaa osasto Gössler. Heikon vasta-
rinnan lyötyään osasto Gössler etenee Il 
Portoon. Osasto Rommelia vahvistetaan 
Keisarillisen ja kuninkaallisen JR26:n I 
pataljoonalla, ja siitä tulee vuoristopatal-
joonan etujoukko. Vihollinen peräytyy 
Cimolaisiin johtavan laakson länsireu-
nassa. Laaksoa reunustaa 2000m korkeat 
kallioseinämät. Kulkeminen suoritetaan 
tien vieren pensaikossa. Polkupyöräili-
jät  ja ratsastajat toimivat varmistajina 
etenevien komppanioiden edessä. Pi-
meän tultua ylitetään Torrente Celina ja 
tullaan tyhjään Cimolaisin kylään, jossa 
yövytään. Kylän esimies tervehtii kohte-
liaasti ja ojentaa kunnantalon avaimen.  
Teiden varsille asetetaan varmistukset.. 
32 tunnin yhtämittaisen äheltämisen jäl-
keen ruoka ja lepo maistuvat.

Esikunnasta tulee käsky hyökkäyksestä, 
joka osasto Rommelin tulisi aloittaa jo 
yöllä kiipeämällä vuoren yli. Rommel 
käy vaatimassa helpompaa hyökkäys-
osuutta ja alkamisajankohtaa aamuk-
si. Hammasta purren majuri Sproesser 
suostuu.

Itävalta-Unkarin Steyr M1912 9x23Steyr Itävalta-Unkarin Steyr M1912 
konepistooli 9mmSteyr

Näkymä vuoristoasemasta ulospäin nykyään

Italialaisten järeitä tykkejä
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Luutnantti Payerin johtama 2. komppa-
nia lähtee, kolme tuntia ennen päivän 
koittoa, Mt.Lodinan yli vihollisaseman 
pohjoispuolitse. Sitä opastaa maan alku-
asukas. Vihollisen puolella on hiljaista 
ja klo5 luutnantti Schöffel epäilee, että 
asemat on jätetty. Rommel ratsastaa 
polkupyörämiesten varmistamana ky-
län länsipuolella, La Crosettin kappe-
lin luona, kun puolikaaren muotoisesta 
asemasta ampuva vihollinen aloittaa kii-
vaan kk- ja kivääritulen aamuhämärässä. 
Polkupyörämiehet hyppäävät pyöriltään 
ja ratsumiehet hevostensa selästä, peräy-
tyen kappeliin. Hevoset juoksevat takai-
sin kylään. Kk-tuli pirstoo kattolevyjä. 
Pelättävissä oleva kranaattituli pakottaa 
peräytymään nopeasti. Se tehdään yksi 
kerrallaan, eri reittejä, kaikkia maas-
tosuojia hyödyntäen. Tappioita ei tule 
ja hevosetkin löytävät viimein kylään.( 
Päästämällä heidät lähemmäksi, ennen 
tulenavausta, olisivat italialaiset voineet 
muuttaa historian kulkua).

Osaston esikunnan tähystäjät saivat 40 
kertaa suurentavalla tähystyskiikaril-
la, joka oli sotasaalista Tagliamentosta, 
selville italialaisten asemat laukausten 
suuliekkien perusteella. Samoin sotilai-
den määrän. Arviolta noin pataljoona. 
Asemat rajautuvat reunoistaan äkki-
jyrkkiin vuorenrinteisiin. Vihollinen 
on kätkeytynyt taitavasti, mutta ei ole 
päässyt kaivautumaan kallioperustaan 
syvälle. Mt.Lodin rinteessä sijaitsevien 
asemien edessä on piikkilankaesteitä. 
Kieltäytymällä vuorien ylityshyökkä-
yksistä, oli Rommelin nyt pakko tehdä 
rintamahyökkäys näitä asemia vastaan. 
Nousevista rinneasemista pystyi vihol-
linen suojaamaan asemiensa edustan 
tehokkaasti. Rommel päätti hyödyntää 
konekivääreitään. Vuoria kiertävien 
joukkojen apua tuskin on saatavissa en-
nen iltaa.

Väkisin vahvoista asemista läpi

Rommelin suunnitelma: Mt.Lodinan 
edustalla on, 700m kylän pohjoispuo-
lella, 937m korkea kukkula, joka kasvaa 
matalaa varvikkoa. Tänne sijoitettujen 
useiden konekiväärien yhteistulella yl-
lätetään Mt.Cornetton rinteellä oleva 
miehitysosasto, ja eristetään se, sekä 
hyökätään tien molemmin puolin. 1. 
komppanian loppuosa, 2. komppania ja 
1 kk-komppania ryhmitetään hyökkäys-
asemaan välittömästi kylän   luoteis-
puolelle, suojaiselle rinteelle. Komen-
topaikka on 1. kk-komppanian luona ja 
viestiosasto rakentaa puhelinyhteydet 
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kk:en tulikantaan sekä 1. ja 3. komppa-
niaan. 3. komppania hyökkäisi tienvar-
resta läpi.

Keisarillisen ja kuninkaallisen JR26 I 
pataljoonan kk:t ja neljä vuoristosota-
miestä avaavat, valmistelujen aikana, 
tulen italialaisia kohti, ilmoittamatta 
osasto Rommelille mitään. He ampuvat 
kylän kirkon tornista ja kirkon ympäril-
tä. Rommel anoo majuri Sproesserilta 
tulen lopettamista, joka toteutuukin.  
               
Klo 9 aloittaa 4 kevyttä kk:ä tulen kuk-
kulalta äärimmäisenä vasemmalla, Cor-
netton rinteellä, olevia vihollisia kohti, 
kun 2 kk:ä pitää matalana muita Cornet-
ton aseman miehitysjoukkoja. Etäisyys 
on kevyiden konekiväärien kannalta lii-
an pitkä (yli 1400m), mutta vaikutus on 
erinomainen. Yläviistosta ammuttu tuli 
painaa italialaiset mataliksi ja ne yrittä-
vät siirtyä tulelta suojaan. Kun viholli-
nen siirtyy suojaan alempaan maastoon, 
voi 1. kk-komppania yhtyä taisteluun. 
Aikaisemmin vihollinen pystyi ampu-
maan sitä ylempää. Tulenavauksen seu-
rauksena syöksyy vähintään komppani-
an vahvuinen vihollisjoukko Cornetton 
rinteellä asemien eteläpäähän, kauem-
mas tiestä. Yhä uusia konekivääreitä 
liittyy saksalaisten puolella ammuntaan. 
Kun vihollisella on nyt muuta ohjelmaa, 
aloittaa 3. komppania hyökkäyksen so-
latien molemmin puolin. Asemien ete-
läpäähän ahtautunut vihollinen alkaa 
vetäytyä taaksepäin, mutta konekiväärit 
pyyhkivät suurimman osan heistä ku-

Upseerilla ei paina kuin vastuu

Mörssärikuljetus

Saksalaisten Mauser ja Parabellum pistoolit

MG08-15 molemmilta puolilta
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moon muutamassa minuutissa. 3. komp-
pania murtautuu vihollisen asemiin. 
Kaikki muut joukot murtautuvat aukosta 
läpi. Lodinan miehitysjoukko 2 upseeria 
ja 200 miestä antautuu.

Huomioita: Huonosti suoritettu taiste-
lutiedustelu johti melkein Rommelin 
esikunnan tuhoon. Toisaalta se paljasti 
vihollisasemat. Konekiväärillä on mo-
raalista vaikutusta ylipitkästäkin mat-
kasta.

Rommel komentaa kaikki joukkonsa 
nopeaan takaa-ajoon, ennen kuin italia-
laiset kerkeävät järjestäytyä. Valloitetun 
sola-aseman länsipuolella suuntautuu 
heihin 2. komppanian huomattavan kor-
keasta asemasta ampuma kk-tuli. Suojaa 
ei löydy mistään. Onneksi kk:t huomaa-
vat virheensä ja tappioita ei kerkeä tul-
la. Vihollisen perään rynnätään entistä 
vauhdikkaammin. Rommel ja luutnant-
ti Streicher saavuttavat 3. komppanian 
kärjen kanssa St.Martinon, jonne polku-
pyörämiehet ja viestiratsastajat saapu-
vat samaan aikaan, esikunnan hevosten 
kanssa, Cimolaisista.

 Edetessä oikealla ja vasemmalla olevat 
vuoret jäävät taakse. Pieniä suljettuja 
italialaisia osastoja perääntyy kiireises-
ti 500m:ä Rommelin joukkojen edellä 
tietä pitkin. Rommel sijoittaa yhden ke-
vyen kk:n tulitueksi. Ampuminen sallit-
tua vain jouduttaessa taisteluun. Kiin-
nisaadut viholliset riisutaan aseista ja 
laitetaan marssimaan toiseen suuntaan. 
Kärki menee polkupyörillä ja hevosilla, 
lopun osastosta marssiessa pikamars-

sia niin nopeasti kuin pystyvät. Osasto 
Rommel venyy usean kilometrin pitui-
seksi. Jokainen mies tietää, että viholli-
sen täydellinen tuho on lähellä. 

Erton jälkeen laakso jälleen kapenee. 
Tie laskeutuu Vajontin rotkoon. Piaven 
laaksoon on vielä 4 kilometriä. Vajontin 
rotko on 3,5km pitkä, tavattoman kapea 
ja syvä. Tie on räjäytetty 200-300m kor-
keaan äkkijyrkkään kallioseinämään, lä-
hinnä sen pohjoisrinteelle. Keskiosan yli 
johtaa 40m pitkä silta, joka on 50m vuo-
laan vuoristopuron yläpuolella. Tie jat-
kuu rotkon eteläreunalla, mennen usein 
pitkien tunnelien läpi. Sopivalla paikalla 
suoritettu räjäytys riittäisi sulkemaan 
Longaroneen johtavan tien useiksi päi-
viksi. Sopivaan paikkaan sijoitettu ko-
nekiväärikin voisi pidätellä saksalaisia 
pitkään. Tätä kaikkea ei tosin kiireessä 
keretty toteamaan. Jyrkkänousuisilla 
rinteillä polkupyöräilijät saavat etumat-
kaa ratsastajiin. Ratsastajat kuulevat 
edestä laukauksia. Kauempana edessä 
italialainen auto ajaa rotkossa läntiseen 
suuntaan. Rommel ja muut ratsastajat 
ottavat hevosista kaiken irti ja ratsas-
tavat säkkipimeän tunnelin läpi, kun 
muutaman sadan metrin päästä edestä 
kuuluu valtava räjähdys, joka on vähällä 
heittää heidät hevosten selästä. Matkaa 
jatketaan pimeässä tunnelissa, joka oli 
täynnä italialaisia, kuten myöhemmin 
selviää. Ulostuloaukolla nähdään  solan 
yli mennyt silta, räjäytettynä. Missä ovat 
polkupyörämiehet? Rotkon toiselta puo-
lelta kuuluu laukauksia. Jalkapatikassa 
edetään, romahtaneen sillan raunioiden 
yli, rotkon toiselle puolelle. Polkupyö-

Italialaisten kuularuiskuja

Ranskalaisten puoliautomaattikivääri M1917

Melkein aseensa mittainen saksalais-
sotilas

rämiehet ovat tulitaistelussa italialaisen 
kuorma-automiehistön kanssa. Luulta-
vasti räjäytysosasto, joka räjäyttelee ai-
kaisemmin siltoihin laitettuja latinkeja.

Polkupyörämiehet olivat kerenneet sil-
lan yli muutamia sekunteja ennen sen 
räjähtämistä. Aliupseeri Fischer oli len-
tänyt ilmaan sillan mukana, yritettyään 
repäistä palavaa tulilankaa räjähdyspa-
noksista. (Tosielämän sankarin kohta-
lo). Taas oli edessä silta. Se oli Italian 
korkein. Jänneväli on 40m ja se kulkee 
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Kaikilla sotaan osallistuneilla mailla oli mitalinsa
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150m virran yläpuolella. Saksalaiset 
näkevät selvästi molemmilla puolilla 
räjähdyspanokset, syvissä neliskulmai-
sissa lokeroissa, keskellä ajorataa. Vi-
hollinen alkaa tulitaistelun, mutta sitä 
ei näy tunneliaukossa. Koska tunnelin 
menetys olisi katastrofi, määrää Rom-
mel 2. komppanian rohkean aliupseeri 
Brücknerin juoksemaan, kirveen kans-
sa, sillalle ja katkomaan toisella puolel-
la kaikki johdot, jotka johtavat sillalle. 
Sen jälkeen polkupyörämiehet etenevät 
yli ja repivät sytytyslangat irti. Silta saa-
daan haltuun.

Entistä nopeammin edetään, ja takana 
tuleva osasto saa käskyn edetä nopeam-
min. Tie laskeutuu rotkon suuta kohti. 
1km:ä Longaronen itäpuolella oleva 
Vajontin rotkon suu saavutetaan, ilman 
laukaustenvaihtoa, pikamarssilla. Edes-
sä avautuu Piaven laakso, 150m alem-
pana virtaa vuoristojoki, ja sen toisella 
puolella on Longarone, pieni ja pitkän-
omainen pikkukaupunki, jonka takana 
kohoavat 2000m:n korkuiset kalliot. Ita-
lialaisen räjäytysosaston kuorma-auto 
kulkee juuri Piaven sillan yli. Loputon 
määrä italialaisia joukkoja marssii länsi-
rantaa kulkevaa leveätä laaksotietä pit-
kin, ja etenee pohjoisesta, Dolomiiteilta 
Longaronen läpi, etelään. Kaupungissa 
ja sen rautatieasemalla, samoin kuin 
Rivaltassakin, on taajassa joukkoja ja 
kuormastokolonnia.

Tuhansia italialaisia perääntyy jyrkän 
laakson (äkkijyrkät vuoret n.2km) vas-
tareunalla ja he eivät ole huomanneet 
saksalaisia. Rommel asettuu nopeasti 
miestensä kanssa ,100m tien eteläpuo-
lella oleviin, tiheisiin pensasryhmiin 
ja kohdistaa tulen, n.1200m:n etäisyy-
deltä, Rivaltan-Piganon tiellä olevien 
rivistöjen keskelle. Tuli suunnataan 
kohtaan, josta vihollisten on pakko kul-
kea. 3. komppanian hengästyneitä soti-
laita rupeaa saapumaan vahvistukseksi. 

Tulitus jakaa vihollisen marssirivistön 
kahtia. Pohjoinen puolisko vetäytyy ta-
kaisin Longaroneen ja eteläinen kiirehtii 
marssiaan. Kohta on vihollisella useita 
konekivääreitä ampumassa saksalaisia, 
mutta tuli ei löydä heitä. He ampuvat 
tien kohtaa ja Vajontin laaksoa. Osasto 
Rommelin lähestyminen vaikeutuu huo-
mattavasti. Vihollinen yrittää vetäyty-
mistä Longaronesta pienissä ryhmissä 
etelään, mutta 3.komppanian yksi jouk-
kue, kevyine kk:een, vaikeuttaa tätäkin 
vetäytymistä huomattavasti. Joukkue on 
asemissa rotkon eteläpuolella.

Yksi Rommelin läheteistä toteaa, 
yht´äkkiä, komppanian vahvuisen italia-
laisen jalkaväkiosaston laskeutuvan alas 
selustassa, kallioseinämää pitkin. Muu-
tama mies, ja kevyt kk., asetetaan tuli-
asemaan uutta vihollista vastaan. Köy-
sillä laskeutuvat italialaiset olisi helppo 
ampua, mutta Rommel kehoittaa heitä 
antautumaan. Koska tilanne on heidän 
kannaltaan epätoivoinen, saksalaisten 
huomattua heidät, he antautuvat. Italia-

laisten yritys oli hatunnoston arvoinen. 
Jos heitä ei olisi havaittu, olisi tilanne 
muodostunut nopeasti vaikeaksi saksa-
laisten kannalta. 

Vihollinen räjäyttää Piaven laaksossa 
Longaronen itäpuolella olevan sillan. 
Jatkuvan tulen alla vetäytyminen ete-
lään Muduun ja Bellunoon onnistuu 
ainoastaan pienin ryhmin, hitaasti, tietä 
ja rautatietä pitkin. Tykitkin rupeavat 
ampumaan italialaisten puolella, mut-
ta nekään eivät löydä oikeaa osoitetta. 
Rommelille tulevat vahvistukset joutu-
vat väistelemään tykistötulen aikaansaa-
mia kivivyöryjä. Rommel lähettää kk-
joukkueella vahvistetun 1. komppanian 
Dognan kautta Piragon seudulle, Piaven 
länsirannalle, sulkemaan Bellunoon 
johtavat tiet ja rautatien. 3. komppania 
tukee tulellaan. Harvassa pensaikkorin-
teessä 1. komppania paljastuu ja vihol-
lisen kk- ja tykistötuli kääntyy siihen. 
Olemattomilla tappioilla saavutetaan 
Dognan suojaavat talot. Vihollistuli 
kohdistuu pääosin Vajontin laaksoon. 

Ranskalaisten 8cm miinanheitin. Ranskalais-
illa ei nimelliskaliberi välttämättä ollut iso, 

mutta ammukset olivat

Revolveritykki. Onko se ainoastaan 
viidesti laukeava
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Kuva Longaronesta Piaven laakson yli Vajontin rotkovajoaman suuntaan v. 1950

Rommel Ranskassa upseeritoverinsa kanssa

Piaven uomassa, Dognan länsipuolella, 
suuntautuu näkösuojattomaan komppa-
niaan semmoinen tuli, että sen on pakko 
peräytyä takaisin Dognaan. Rommel kii-
rehtii esikuntansa kanssa Dognaan. Pu-
helinjohto vedetään perässä. Vihollinen 
ampuu jokaista yksittäistä miestäkin.                                                                                          
                      
Erään talon ullakolle sijoitetaan kk-
joukkue siten, että se kykenee ampu-
maan, Piragon luona, 900m:n päässä 
olevaa rauta- ja maantiesiltaa, joiden 
yli jatkuvasti pakenee pieniä italialaisia 
osastoja. Kullakin kk:lla on ainoastaan 
1000 patruunaa, joten patruunoita tulee 
säästää. Lisäksi lähetetään viisi tieduste-
lupartiota, todella kokeneiden johtajien 
kanssa, Piaven yli. Niiden tulee saavut-
taa Piragon seutu, ja otettava siellä van-
giksi kaikki ne pienet vihollisosastot, 
jotka pujahtavat molempien siltojen yli. 
Kun vankeja on enempi koolla, ne tulee 
lähettää Dognan suuntaan, Piaven itä-
rannalle. Majuri Sproesser on saapunut 
sola-aukkoon mukanaan viestikomp-
pania ja hänelle alistettu Keisarillisen 
ja kuninkaallisen JR26:n I pataljoona. 
Rommelin pyynnöstä viestikomppania 
vapauttaa 3. komppanian sola-aukolta, 
ja he siirtyvät, pieninä ryhminä syöksy-
en, Dognaan.

Klo 14 hyökkäävät 1. ja 3. komppania 
Dognasta, leveällä rintamalla, Piragon 
suuntaan. Hyökkäys aloitetaan yllättäen 
Dognan molemmilla puolilla olevista 
valmiusasemista. Vihollisen voimakas 
kk- ja tykistötuli pysäyttää hyökkäyk-
sen ja pakottaa kaivautumaan. Tielle on 
matkaa vielä 500m. Rommel ei usko ai-
kaisempien tiedustelupartioiden selvin-
neen, joten hän lähettää kaksi partiota 
lisää. Ne kuitenkin tuhoutuvat joenyli-
tysyrityksessä. Miesten saaminen joen 
yli tuntuu mahdottomalta. Italialaisten 
ammuntaa ei tunnu patruunoiden puute 
vaivaavan. Osasto Rommelin esikunta 
on Piaven uomassa, erään kivimuurin 
takana. Italian tykistö ampuu muuriin 
useita aukkoja, joten kaivautuminen 
on pakollista. Varavääpeli Dobelmann 
tähystää kiikarilla Longaronen etelä-
puolella olevaa maastoa, adjutantti on 
tiedustelemassa, Rommel sanelee aliup-
seeri Blatmannille, jota täytyy totuttaa 
esikunnan kirjuriksi, Cimolaisin taiste-
lujen taistelukertomusta.

Vahvistukseksi tulee klo 14.30 JR26:n 3. 
komppania ja 1 kk-komppania Dognaan. 
Yksi kk-joukkue vahvistaa tietä ampu-
vaa tulikantaa. Muut jäävät reserviin. 

Ranskalaisten ja romanialaisten käyttämä MAS M1892 8x27
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Mörssäriammuntaa

Pieniä vihollisryhmiä onnistuu jatku-
vasti vetäytymään etelään. Kk-patruunat 
alkavat olla vähissä. Saksalaisille tulee 
tasaisesti tappioita siellä täällä. Klo 15 
ilmoittaa varavääpeli Dobelmann, ehkä, 
näkevänsä kiikarilla lounaisessa suun-
nassa vuoristosotamiehiä vastakkaisella 
rinteellä. Saksalainen, joka on seisonut 
rautatien varressa erään talon takana, 
on ampunut Faen länsipuolella olevalta 
harjanteelta tulevan italialaisen. Rom-
mel varmistaa omin silmin asian. Nyt on 
varmaa, etteivät italialaiset pääse enää 
läpi. Rommel jää odottamaan vankilä-
hetyksiä. Hän päättää yrittää saada omia 
joukkojaan joen yli, samaan aikaan, kun 
vankeja tuodaan vastakkaiseen suuntaan. 
Klo 15.30 eteläpuolella Piaven uomassa 
näkyy runsaasti italialaisia vankeja, jot-
ka ovat jo pääsemässä sen itäiselle puo-
liskolle. Rommel kerkeää jo harmistua, 
kun ei saakaan omia joukkojaan joen 
yli, kun italialainen tykistö aloittaa te-
hokkaan tulituksen tähän vankiparveen. 
Vangit vetäytyvät länsirannalle, Faen 
luo. Hieman ennen pimeän tuloa näkyy 
suuri määrä vankeja, vanhan varustuksen 
luona, Faen pohjoispuolella. Rommel 
siirtää kaikki joukkonsa varustuksen luo. 
Vihollinen ei tulita, tällä kertaa, koska 
jokea ylittävät myös italialaiset toiseen 
suuntaan ja ne ilmeisesti tunnistetaan. 
Vangit neuvovat saksalaisille miten joen 
vuolaista haaroista pääsee parhaiten yli. 
Faen luona tavataan tiedustelupartiot. 
Ensimmäinen partio oli 18-miehinen. 
Se oli edennyt pitkin etäisyyksin. Yksi 
mies oli kaatunut. Faen linna miehitet-
tiin, jolloin tie ja rautatie olivat poikki. 
Italialaiset, jotka kuvittelivat jo olevansa 
turvassa, otettiin vangeiksi. Iltapäivän 
kuluessa saatiin vangiksi 50 upseeria ja 
780 miestä sekä suunnaton määrä erilaa-

tuisia ajoneuvoja. Vankien valtava mää-
rä alkoi jo tuottaa tuskaa. Vahvistuksien 
tulo oli suuri helpotus. Longaronesta 
Bellunoon kulkevat puhelinjohdot ovat 
tiedustelupartiot jo katkaisseet. 

Rommel määrää JR26:n 3. komppanian, 
vahvistettuna yhdellä kk-joukkueella, 
varmistamaan etelään päin, noin 800m 
Faen eteläpuolella. Reservejä ei ole. 
Suurempaa kiertoliikettä suorittavista 

osastoista olisi apua aikaisintaan kes-
kiyöllä. Rommel päättää hyökätä yöllä 
Longaroneen käytettävissä olevilla voi-
milla (2 komppaniaa ja 1 kk-komppa-
nia), että hän saisi tilanteeseen nopean 
ratkaisun. Puhelimitse lähetetään käsky 
Dognan luona olevalle kk-joukkueelle, 
että sen on lopetettava tulensa, koska 
osaston aikomuksena on edetä Longaro-
neen. Rommel johtaa itse kärkeä Faesta 
pohjoiseen. Tien oikealla puolen mars-

Saksalaiset sodan lopulla MG08n puikoissa

Tykki 75mm 1897
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Saksalaisia Unter den Lindenillä Berliinissä menossa rintamalle

Saksalaisten ja ranskalaisten yhteenottoa Flanderista v.1917

sivat kevytkk:n ampujat, ase ladattuna 
kestotulta varten, ja kivääriryhmä ete-
nee vasemmalla olevassa maantieojassa 
jonossa 10m:n etäisyyksin. Komppaniat 
seuraavat 50m kärjen takana jonossa. 
Osaston esikunta on jonon etupäässä. 
Hiivitään ääneti. Silti Piragon eteläpuo-
lella oleva italialainen vartio ampuu kär-
keä. Oma kk aloittaa välittömästi kes-
totulen, reiittäen oikealla olevan talon 
seinän ja vasemman puolen kallionsei-
nämän. Vihollistuli lakkaa.

Eteneminen jatkuu Piragon läpi sillalle, 
jota saksalaiset olivat ampuneet Dog-
nasta koko päivän. Tietä pitkin hiivi-
tään. Vasemmalla puolella, yläpuolella 
olevalla kalliolla (muutaman sadan met-
rin päässä), ampuu italialainen tykistö 
Piaven laaksoon. Kranaattien sytyttimet 
”vetävät” perässään, pimeässä yössä, 
omituista kirkasta pyrstöä. Näyttävät 
kuin ilotulitteilta. Longaroneen on enää 
muutaman sataa metriä. 100m:n päässä 
edessä on musta muuri tiellä. Tiesulku. 
Kärkeen varataan konekiväärejä, joiden 
tuliylläkön suojin on tarkoitus hyökätä. 
Tehdessään näitä valmisteluja, alkaa 
Dogmassa olevat omat kk:t ampumaan 
kohti, sivulta. Vihollinen yhtyy tiesululta 
tulitukseen useilla konekivääreillä. Suo-
jattomalla tiellä ovat saksalaiset melko 
suojattomia, onneksi on edes pimeä. Kä-
sikranaatteja ei saada lentämään 70m:n 
päässä olevalle tiesululle. Hyökkäystä 
ei voida suorittaa. Äärimmäisen hitaas-
ti, tästä hankalasta paikasta, onnistutaan 
vetäytymään Piragon luona olevalle sil-
lalle. Oma kk-joukkue Dognasta ampuu 
valitettavasti sinnekin, jolloin on vetäy-
dyttävä edelleen.

Rommel hämmästyy italialaisten lope-
tettua äkkiä ammunnan. Äänten sorina 
lähestyy nopeasti. Äkkiä hän vetäytyy 
kohti Piragoa, kooten matkalta muu-

Tykistötulessa kaatuneita saksalaisia syyskuussa 1916
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Rauraristejä on jaeltu

Mörssäri

Ylempää vuoristosta Romaniasta

tamia miehiä. Yhdellä on valopistooli. 
Ovatko mölisijät antautumassa vai ai-
kovatko murtautua läpi? Mitä kuuluu 
edessä oleville osasto Rommelin osille? 
Maantiesillan oikealla puolella olevalta 
matalalta muurilta hän ampuu valopis-
toolilla, nähden suuren joukon nenälii-
noja heiluttavia miehiä vajaan 100m:
n päässä. Vieläkään ei ole varmaa, ha-
luavatko he antautua. Neljän tai viiden 
miehen kanssa ei tällaista ihmismassaa 
pysäytetä. Nopeasti kiirehditään koh-
ti Faen suuntaa, jonne osaston jätteet 
näyttävät vetäytyneen. (Imarteleva sa-
namuoto verilöylyistä selvinneille, jäte. 
Osaston jäte, komppanian jäte). 300-
500m Piragon eteläpuolella saadaan 
äkkiä n.50 miestä erään taloryhmän luo. 
Luutnantti Streicherin johdolla miehite-
tään tien oikealla puolella oleva talo ja 
puolet miehistä sulkee tien.  
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Onko kuvassa yhtään tuttua?

Kun huutava vihollinen on vajaan 50m:
n päässä, Rommel huutaa ”seis” ja vaatii 
antautumista. Joukko lähenee huutaen. 
Rommel toistaa vaatimuksen. Viholli-
nen ampuu 10m:n päästä. Saksalaiset 
vastaavat, mutta pelkällä kivääritulel-
la. Konekivääreitä ei ole käytössä. Ita-
lialaiset änkevät päälle. Tiellä olevat 
saksalaiset joutuvat vihollisen käsiin. 
Oikealla olevassa talossa olijat pelas-
tuvat, pimeän suojissa Piaven yli. Ita-
lialaiset ryntäävät juosten tietä pitkin 
etelään. Rommel  rientää nyt pimeässä 
aluksi tiellä ryntäävien vihollisten kans-
sa kilpaa, sitten peltoa pitkin. 1400m:n 
päässä Faessa on JR26:n 3. komppania 
ja vuoristopataljoonan kk-joukkue, joita 
täytyy ainakin varoittaa. Edetessään pit-
kin peltoja hän törmää peltotiehen, jota 
pitkin etenee nopeasti. Ehdittyään ennen 
italialaisia Faeen, hän muodostaa kii-
reesti uuden rintaman pohjoissuuntaan. 
Paikalla päätetään pysyä viimeiseen 
mieheen asti. 200-300m:n päästä aloi-
tetaan tulitus. Italialaisten eteneminen 
pysähtyy ja heidän konekiväärit alkavat 
ampua. Rintama on 600m leveä, mutta 
monin paikoin hyvin heikko. Tulipaloja 
sytytetään, mahdollisimman paljon, pa-
rantamaan näkyvyyttä. Sotamiehet tie-
tävät, että kyseessä on ratkaisutaistelu. 
Rintama saadaan pitäväksi, mutta se on 
hyvin ohut. Lähetti Unger tarjoutuu nou-
tamaan vahvistuksia joen itärannalta. 
    
Kovassa tulituksessa vihollinen ei us-
kalla nousta rynnäkköön. Vaikeasti 
haavoittunut varavääpeli Dobelmann 
laahautuu, taistelun aikana, peltojen yli 
asemiin. Hän oli haavoittunut edellisellä 
taistelupaikalla 1400m:n päässä. Rom-

melilla on reservinä kaksi miestä ja 
riesana 50 italialaista upseerivan-
kia, jotka muuttuvat nyt taisteluha-
luisiksi. Vihollista kohti ammutaan 
heittolaukauksia ja Avanti-huudon 
tullessa ammunta kiihdytetään 
äärimmilleen. Patruunakulutus 
on huikea. Onneksi oli sotasaa-
liina saatuja aseita ja patruunoita. 
Miehistölle vaihdetaan italialaiset  
kiväärit ja patruunat. Kk-joukku-
eella on, tien molemmilla puolilla, 
50 patruunaa konekivääriä kohti. 
Upseereina on käytettävissä aino-
astaan 3. komppanian päällikkö ja 
upseerin sijainen Huber.

Taistelu on kestänyt tunteja. Italia-
laisten määrä lisääntyy jatkuvasti. 
3. komppanian 6 miestä varmistaa 
eteläiseen suuntaan. Enempää ei 
ole käytettävissä. Keskiyö lähes-
tyy. Vahvistuksia ei kuulu ja pu-

Tauko

Talvisessa taistelumaastossa
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helinyhteyttä ei ole majuri Sproesserin 
komentopaikkaan. Puoliyön jälkeen 
italialaisten tuli heikkenee ja saksalaiset 
vahvistavat asemiaan. Hyvän suojautu-
misen ansiosta tappiot ovat kohtuullisia. 
Italialaisten asemista kuuluu taaksepäin 
tapahtuvaa liikehdintää. 3. komppanian 
tiedustelupartiot etenevät välittömästi. 
Noin klo 1 toinen partio tuo 600 antau-
tunutta italialaista. Pääosa vihollisista 
on vetäytynyt Longaroneen.

Klo 2 saapuvat vahvistukset: Luutnant-
ti Payerin 2. komppania, joka kiersi 
Mt.Lodinan yli, 3. ja 1. komppanian 
osia, jotka vetäytyivät Piaven itärannalle 
Piragon eteläpuolella, 1. kk-komppanian 
jätteet, joilla oli runsaasti ampumatar-
vikkeita sekä JR26:n 1. ja 2. komppania 
kapteeni Kremlingin johdolla. Puolustus 
järjestetään uudelleen, saattaen linnakin 
puolustuskuntoon. Ampumatarvikkeet 
jaetaan tasaisesti asemiin. JR26:n yksi 
komppania varmistaa ja tiedustelee ete-
län suuntaan. Viimeinkin saadaan 50 
italialaista upseerivankia Piaven itäran-
nalle. Masentuneina he ylittävät, mar-
raskuisena yönä, jääkylmän ja vuolaan 
virran. Klo 3 alkaa italialaisten voima-
kas hyökkäys lähietäisyydelle siirretyn 
tykistön tuella. Kranaatit murtavat muu-
ria ja rakennuksia. Rynnäkköosastot 
vyöryvät. Taistelua käydään lähietäisyy-
dellä, mutta rintama pitää. Vahvistukset 
tulivat tarpeeseen. Neljännestunnin ku-
luttua hyökkäys on lopullisesti torjuttu. 
Reserviä ei tarvinut käyttää. Vihollinen 
vetäytyy jälleen Longaroneen. Italialais-
ten tappiot olivat melkoisia. Tykistötuli 
jatkuu ja tuottaa saksalaisille tappioita. 
Märissä vaatteissa palellaan ja nappail-
laan vähän ”Chiantia”, lämpimikseen. 
Tiedustelupartiot tuovat pari tusinaa 

Saksalainen 9,15cm miinanheitin

Romanian kruununprinssi Carol ampumassa Chauchatilla
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vankia ja toteavat joen ja tien välisen 
maaston olevan, Piragoon saakka, vapaa 
vihollisista.

Klo 6.30 saapuu JR26:n toinenkin pa-
taljoona Faen linnan vahvistukseksi ete-
län suuntaan. Osasto Rommel (2. ja 3. 
komppania sekä 1. kk-komppania) jär-
jestyy ja alkaa etenemisen Longaronea 
kohti. 1. komppania marssii radan ylä-
puolelta tiedusteltua tietä pitkin. Mat-
kalla liittyy luutnantti Streicher jouk-
koon. Hän oli, perääntyessään Piragon 
eteläpuolelta Piaven yli, ajautunut virran 
mukana kilometrikaupalla, kunnes oli 
ajautunut rannalle tiedottomassa tilas-
sa. Italialaiset räjäyttävät Piragon luona 
olevan sillan. 1. komppania varmistaa 
ylempänä rinteessä, kun osasto saapuu 
sillan korvaan. Raunioissa on vaikeasti 
haavoittunut vuoristosotamies, mutta 
vihollisia ei näy. Räjäytetyn rautasillan 

jäännöksiä pitkin kavutaan yli. Etelä-
puolella ovat kk:t tulitukiasemissa. Lä-
hestyessään paikkaa, jossa sulku yöllä 
oli sijainnut, ratsastaa luutnantti Schöf-
fel, muulin selässä, Longaronen suun-
nasta vastaan. Sadoittain nenäliinoja 
heiluttavia italialaisia seuraa hänen pe-
rässään. Yöllä vangiksi jääneellä Schöf-
felillä oli italialaisten komentajan alle-
kirjoittama paperi, jolla he antautuvat.                                                                                         
                                                           
Saksalaiset riemastuvat. Raskaat taiste-
lut ovat viimeinkin ohi. Edetään Longa-
roneen. Italialaisetkin riemuitsevat, kun 
tappaminen on loppunut. Haavoittuneina 
ja muutoin vangeiksi jääneet saksalaiset, 
joita oli runsaasti, vapautetaan. Osasto 
Rommel majoittuu kirkon eteläpuolen 
taloryhmään. Alkaa sataa. Antautuneita 
italialaisia on tuhansittain.

Maximin konekivääri oli melkein kaikilla armeijoilla 
käytössään ainakin jonain versiona.

MG 08-18 Käytettiin ilmalaivoissa ja 
lentokoneissa 1917-18

Rommel Italian sotaretken 
loppuaikoina

Longaronesta italialaisten (tragedian) tappion jälkeen
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Samaan aikaan toisaalla

Muutkin ryhmä Sproesserin osat olivat 
valmiina yhtymään taisteluun Cimolai-
sista Erton kautta Longaroneen suorite-
tun takaa-ajon aikana. Cimolaisin länsi-
puolella sijainneen italialaisen aseman 
valtauksen jälkeen majuri Sproesser 
komensi takaa-ajoon vuoristopataljoo-
nan viestikomppanian ja JR26:n I pa-
taljoonan, vastoin 43. jalkaväkiprikaatin 
käskyä. Vuoristopataljoonan komentaja 
ei voinut jäädä muista joukoista erilleen. 
St.Martinon seudulle saavuttuaan majuri 
Sproesser saa toistamiseen 43. jalkavä-
kiprikaatin käskyn: ”Vuoristopataljoona 
pysähtyy, lepää ja yöpyy Erton myllyllä. 
JR26 asettuu etujoukoksi”. Prikaatiin 
lähetettiin vastaus:”Vuoristopataljoona 
taistelussa Longaronen edustalla, sola-
tiellä, olevan vihollisen jalkaväen kans-
sa ja vuoristohaupitsiosasto 377:n apua 
pyydetään”. Majurin sitkeys sai JR26:n I 
pataljoonan komentajan lausumaan:”En 
tiedä kumpaa enemmän ihailisin, teidän 
rohkeuttanne vihollisen vai esimiesten-
ne edessä”. (Preussilaisen sotilaskurin 
maassa teko olikin ihailtava).

Puoleen päivään mennessä oli saavu-
tettu Vajontin rotkon suu 1000m Lon-
garonesta itään. Rotkon läpäiseminen 
voimakkaassa vihollistulessa vei ai-
kaa. Viestikomppania vapautti sitten 
3. komppanian Dognassa ja ampui Va-
jontin rotkosta pakenevaa vihollista. 
Kun I pataljoonan etummaiset komp-
paniat olivat klo 14:sta mennessä pääs-
seet Vajontin rotkon läpi, lähetti majuri 
Sproesser ne Dognaan osasto Romme-
lin vahvistukseksi. Hänellä ei tällöin 
ollut muita voimia käytössään. Osasto 
Gössler (5. komppania ja 3. kk-komp-
pania) oli noussut Il Porton kautta Cra 
Ferronan (995) yli Forcella Simonille 
(1483). Osaston johtaja, vuoristossa 
liikkumaan tottunut kapteeni Gössler, 
oli tällöin syöksynyt alas ja kuollut, kii-
rehtiessään jäätyneellä rinteellä osaston 
edellä. Osasto Schiellein (4. ja 6. komp-

Antautuneita italialaisia Kobaridussa

Ja näitä riitti

pania sekä 2. kk-komppania) oli kiiven-
nyt Fornace Stadionilta Mt.Gallinutin 
(1303) yli, ja saapunut Vajontin laak-
soon Cra Ferronan yli. 2. komppania oli 
luutnantti Payerin johdolla laskeutumas-
sa Mt.Lodinalta Ertoon.

Majuri Sproesser sai sola-aukolla si-
jaitsevaan komentopaikkaansa usko-
mattomia tietoja osasto Rommelin yö-
hyökkäyksen epäonnistumisesta Piaven  
länsirannalla ja Rommelin joutumisesta 
vangiksi. Faen luona syntynyt taistelun-
melske ja tulipalot kumosivat kuitenkin 
äkkiä nämä huhut. Sotamies Ungerin 
Faesta tuoman ilmoituksen perusteel-
la majuri Sproesser lähetti JR26:n osia  
Dognan kautta Faeen. Myöhemmin 
Mt.Lodinan ylittäneen 2. komppanian 
myös. Osa I pataljoonaa rakensi polku-
sillan Piaven yli Dognan länsipuolelle.

Marraskuun 10 päivän aamuun men-
nessä majuri Sproesser seisoi taiste-
luvalmiina 900m Rivaltan itäpuolella 
olevilla harjanteilla. Hänen osastoon 
kuului osasto Schiellein, vuoristopatal-
joonan viestikomppania,  I pataljoonan 
viisi jalkaväkiosastoa ja Keisarillinen 
ja kuninkaallinen vuoristohaupitsiosas-
to 377. Osasto Grau (5. komppania ja 
3. kk-komppania) oli marssilla Ertosta. 
Yöllä oli italialaisen sotavangin mukana 
lähetetty italiankielinen tiedoitus: ”Sak-
salaisitävaltalaisen divisioonan joukot 
ovat piirittäneet Longaronen. Kaikki 
vastarinta on hyödytöntä.” Saatuaan, 
päivän koittaessa, tietää osasto Rom-
melin etenevän uudelleen Longaronea 
kohti ja vihollisen laskevan aseensa, 
hän lähti joukkoineen Longaroneen. 
43. prikaati seurasi päivän kuluessa.                                                                                           
                                                       

Ypresin maisemia sodan loppupuolelta
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Sateisena aamuna antautuvien italialais-
ten aseista muodostui asevuoria, myös-
kin tykkejä kasaantui. Vankeja oli yli 
10000, kokonainen italialainen divisi-
oona. Saaliiksi saatiin 200 konekivääriä, 
18 vuoristotykkiä, 2 pikatykkiä (kuinka 
pikainen?), yli 600 kantoeläintä, 250 
kuormattua ajoneuvoa, 10 kuorma- ja 2 
sairasautoa. Osasto Rommelin tappiot 
olivat Cimolaisista Faeen 6 kuollutta, 2 
vaikeasti ja 19 lievästi haavoittunutta ja 
1 kadonnut. Keisarillisen ja kuninkaalli-
sen JR26:n I pataljoonan tappioita Rom-
mel ei tiedä.

Luutnantti Schöffel oli joutunut van-
giksi Rivaltan eteläpuolella. Rivimiehet 
pahoinpitelivät ja komppanianpäällikkö 
varasti ”muistoesineitä”. Myöhemmin 
marssittiin Faen luo etulinjaan. Taiste-
lun aikana maattiin, italialaisen upseerin 
kanssa, tien vieressä erittäin epämiellyt-
tävässä saksalaisten tulituksessa. Puo-
lenyön jälkeen palattiin Longaroneen, 
jossa oli vangiksi jääneitä  muitakin vuo-
ristosotamiehiä ja steiermarkilaisia. Aa-
muyöllä marssittiin taas Faeen ja kohta 
tultiin takaisin. Aamutunneilla italialai-
set upseerit muuttuivat kohteliaiksi ja 
Schöffel liioitteli härskisti vastassa ole-
vien saksalaisten määriä. Lopuksi hänet 
lähetettiin tuomaan, osasto Rommelille, 
kirjallista ilmoitusta Longaronen ympä-
ristössä olevien italalaisten joukkojen 
antautumisesta.

Keskipäivällä Longarone on tupaten 
täynnä saksalaisia ja itävaltalaisia jouk-
koja. Osasto Rommelin pitää paljas-
tetuin pistimin vartioida ja puolustaa 
majapaikkaansa. Läpimärkiä vaattei-
ta kuivatellaan, levätään ja syödään 
runsaasti. Illalla vuoristosotamiehille 

Loosin taistelussa haavoittuneita ranskalaisia v.1915

Antautuneita italialaisia

Tämä moskiitto pisti usein kuolettavasti
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myönnetään lupa soihtukulkueen järjes-
tämiseksi komentajalleen.

Havaintoja: Osasto Rommelin nopeas-
ti liikkuvat ratsu- ja polkupyöräjoukot 
pystyivät tehokkaasti estämään viholli-
sen siltojen miinoitukset ja näin voittoa 
pystyttiin hyödyntämään tehokkaasti. 
Luottamalla pelkkään kalustoylivoi-
maan italialaiset eivät kyenneet sak-
salaisia pysäyttämään. Ylivoimaisella 
jalkaväkihyökkäyksellä italialaiset oli-
sivat voittaneet helposti. Ampumatarvi-
kepulan torjuminen ottamalla käyttöön 
vihollisen aseet ja ampumatarvikkeet, 
oli näppärää.

Taistelut Mt.Grappan seudulla

22. Keisarillisen ja kuninkaallisen jalka-
väkidivisioonan käskystä vuoristopatal-
joona siirtyy 2. linjaan ja viettää 11.11 
lepopäivää Longaronessa. Kuolleet 
haudataan Longaronen hautausmaalle. 
Hyökkäyksen vauhti alkaa hidastua. 
Seuraavina päivinä marssitaan Bellunon 
ja Feltren läpi. Osasto Rommel liitetään 
saksalaiseen jääkäridivisioonaan. 17.11 
edetään Feltrestä Piaven laaksoa alas-
päin. Eteneminen muuttuu pian vaival-
loiseksi ahtaassa Piaven laaksossa, joka 
on tupaten täynnä joukkoja. Laaksossa 
kulkevaa tietä ampuu italialainen tykistö 
erittäin tehokkaasti. Vuoristopataljoona 
määrätään murtautumaan Mt.Grappan 
kautta Bassanoon. Iltapäivällä tullaan 
Queron pohjoispuolelle, jota Pallonella 
ja Mt.Tomballa olevia tähystyspisteitä 
hyödyntävä italialaisten tykistö pommit-
taa tehokkaasti. 

Majuri Sproesser lähettää osasto 
Rommelin (2. ja 4. komppania, 3. kk-
komppania, 1/3 viestikomppaniaa, 2 
vuoristokanuunapatteria ja 1 lennä-
tinaseman) suuntaan Quero-Campo-
Uson-Mt.Spinucia-1208-1193-1306 ja 
pääjoukon suuntaan Schievenin-Rocca-
Cisa-1193-1306. Queron rauniot ovat 
täynnä isoja kranaatinkuoppia sekä 
kaatuneita ja haavoittuneita jääkäreitä. 
Lukuisat italialaiset valonheittäjät muut-
tavat jo yön päiväksi. Raskain vihollis-
tykistö ampuu yhtä aikaa Queron, Cam-
pon, Usonin ja Alanon seutuja. Laaksoa 
tähystävät valonheittäjät sijaitsevat 
Spinucian, Pallonen ja Tomban suunnis-
sa. (Ja paikathan ovat tuttuja jokaiselle 
aktiiviselle sotahistorian harrastajalle). 
Eteneminen vihollista kohti tapahtuu 
lyhyinä syöksyinä. Yhteys vuoristoka-
nuunapattereihin katkeaa. Aliupseeri 
Windbühler lähetetään ohjaamaan tykit 

Itävalta-Unkarin joukkoja. Ilmeisesti tykistö- ja miinanheitintuli ei uhkaa.

Ranskalainen sotilas lataamassa pneumaattisesti toimivaa miinanheitintä 
toukokuussa 1917
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oikeaan suuntaan. Asukkaat ovat pois-
tuneet Usonista, Camposta ja Querosta. 
Joukot ovat ryhmittäin hajaantuneena 
talojen ja puiden varjossa. Raskaan ty-
kistön tuli lennättää sirpaleita, maakok-
kareita ja kiviä. Hermot ovat kovilla. 
Puhelinosastoilla varustetut partiot lä-
hetetään säteittäisesti maastoon. Helppo 
läpimurto ei voi enää millään onnistua. 
Vihollinen on yhtenäinen ja luja. Italia-
laisten avuksi olikin saapunut 6 rans-
kalaista ja 5 englantilaista divisioonaa.                                                                                        
       
Luutnantti Waltzin partio kiipesi 
Mt.Spinucian itäharjanteelle vihollis-
ta kohtaamatta. Aliupseeri Windbühler 
ohjaa molemmat vuoristokanuunapat-
terit Usoniin. Ensiksi hän oli marssinut 
niiden kanssa Usonin-Ponte della Tuan 
laaksoon, jossa saapui valaistun parakin 
luo. Hän pysäytti patterit ja hiipi yksin 
sisälle rakennukseen tavaten sieltä nuk-
kuvia italialaisia, ojensi pistoolinsa, ja 
otti 150 vankia ja sai sotasaaliiksi 2 ko-
nekivääriä. 

Osasto Rommel kiipeää aamuyöstä 
Mt.Spinucian itäharjanteelle. Etummai-
set osat saapuvat aamulla 18.11 teräväl-
le harjanteelle, joka johtaa idästä käsin 
Mt.Spinucian korkeimmalle kohdalle. 
Huipun itäpuolella vihollinen on kät-
keytynyt hyvin kallioiden lomiin. Sy-
vään porrastettuine konekivääreineen 
ja lähiseudun tykistöineen, vihollinen 
pystyy estämään etenemisen tällä kal-
lioisella harjanteella. Myös saarrostus 
on mahdotonta. Ilman oman tykistön 
ja miinanheittimistön tukea hyökkäys 
ei menestyisi. Hyökkäyksiä kuitenkin 
yritetään 23.11. saakka ilman menestys-
tä. 21.11. kaatuu aliupseeri Paul Martin 
Rommelin viereltä, kun ollaan edessä 
tähystämässä. 23.11. siirrytään Rocca 
Cisassa olevan pataljoonan luo. Osasto 
Füchter on siellä tällä välillä vallannut 
kukkulan 1222 ja 21.11. Fontana Sec-
calla olleet italialaiset asemat yhteistoi-
minnassa itävaltalaisten ja bosnialaisten 
kanssa.

Koko vuoristopataljoona on Rommelin 
johdossa 24.11 Fontana Seccan pohjois-
rinteellä. Se on ryhmä Sproesserin käy-
tettävänä ja välittömästi etulinjan mie-
hittäneen Keisarillisen JR1:n  takana. 
Etulinjan rykmentin on määrä suorittaa 
onnistunut hyökkäys Mt.Solaroloa vas-
taan, jolloin osasto Rommel murtautuisi 
Mt.Grappan suuntaan. Hyökkäys pysäh-
tyy vahvassa vihollisen tykistötulessa ja, 
tuntikausia pakkasessa lumen ja jään se-
assa palellut, Rommel saa kuulla ryhmä 
Sproesserilta, että Keisarillinen ja ku-

Englantilais-ranskalaisia joukkoja Caporetton katastrofin 
jälkeen italialaisten tukena

Majuri Sproesser ja yliluutnantti Rommel

Asepussi englantilaisilla käytössä
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ninkaallinen 25. vuoristoprikaati on val-
lannut lännestä käsin Mt.Solarolon. Hän 
pyytää ryhmä Sproesserilta lupaa edetä 
oikealta 25. vuoristoprikaatin luo Sola-
roloon, hyökätäkseen sieltä käsin Grap-
pan suuntaan. Lupa myönnetään. Mat-
kalla joudutaan laskeutumaan Stizzonen 
laaksoon, jossa pimeys yllättää Dai 
Silvestrin luona. Levätään. Luutnant-
ti Ammann lähetetään tiedustelemaan 
Mt.Solarololla olevien omien joukkojen 
tilannetta. Hänen palatessa selviää, että 
vuoristopataljoonaa syytetään taistelu-
kaistalta lähdöstä. Osasto on niin suu-
tuksissa, että majuri Sproesser pyytää 
vapautumista 22. jalkaväkidivisioonan 
yhteydestä. Siihen suostutaan. Levätään 
Feltren itäpuolella joitakin päiviä.  

10.12 edetään taas Piaven laaksoa alas-
päin Fontane Seccan vuoristossa ole-
valle rintamalle. 15. – 16. välinen yö 
yövytään 1300m:ssä, lumen ja jään kes-
kellä. Päivällä tiedustellaan Pyramiden, 
Solarolon (1672) ja Sternin kukkuloilla 
sijaitsevia asemia. Harjanteiden tär-
keimmät kohdat ovat vihollisen hallus-
sa. Seuraavana yönä peitytään telttakan-
kaiden kanssa lumeen. Ryhmä Sproesser 
tunkeutuu seuraavana päivänä Sternin 
kukkulan asemiin ja vangitsee 120 Ra-
vennan prikaatin tarkka-ampujaa ja tor-
juu erittäin vahvan vihollisen vastaiskun.                                                                                         
                           
Sternin kukkulan jyrkillä rinteillä, jää-
tävässä pakkasessa ja vihollisen raskaan 
tykistön tulessa, pysytään 18.12 iltaan 
saakka, jolloin laskeudutaan Schieveniä 
kohti. Siellä on kenttäpostiin saapunut 
kaksi pientä pakettia. Niissä on Pour-le-
mérite kunniamerkit majuri Sproesse-
rille ja Rommelille. Se oli siihen aikaan 
harvinainen kunnianosoitus pataljoonan 
suuruista yksikköä kohtaan. Jouluaatto 
vietetään Feltren koillispuolella pienellä 
paikkakunnalla. Joulupäivänä marssi-
taan vanhan ”Alpinon”-majuri Sproes- Saksalainen 88mm ilmatorjuntatykki ensimmäisestä maailmansodasta

Mörssäri

Panssarivaunu, riisuttu malli
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ser-johdolla, ahtaan Piaven laakson läpi, 
Feltren eteläpuolella olevalle rintamalle. 
Osasto Rommel sijoitetaan Pallonen 
lohkolle Mt.Tomban vasemmalle siivel-
le. Kk- ja miehistöpesäkkeet sijaitsevat 
pienissä syvennyksissä, jyrkillä ja vä-
hän suojaa tarjoavilla, paljailla rinteillä. 
Lunta on joka puolella. Kylmä. Päivällä 
pitää maata telttakankaan alla paikal-
laan, koska vihollinen pystyy tähystä-
mään koko asema-aluetta. Tulta ei saa 
sytyttää. Lämmintä ruokaa saa ainoas-
taan yöllä. Lumeen muodostuneet jäljet 
on poistettava huolella. Paljastunut pe-
säke voidaan helposti tuhota tykistöllä 
tai miinanheittimillä. Komppaniat ovat 
osittain pienentyneet 25-35 miehisiksi. 
Kapinahenkeä ei kuitenkaan ilmene.

28.12 torjutaan italialaisten hyökkäys. 
Seuraavana päivänä ammutaan patal-
joonaa raskailla aseilla tehokkaasti. 
3km:n päästä ammuttavat raskaat mii-
nat koetaan erityisen epämiellyttävik-
si. Tykistöllä ammutaan Alanon luona 
olevaa Sproesserin esikunnan maastoa. 
Myöskin kaasukranaatteja tulee. 30.12 
italialaisten tuli kohoaa äärimmilleen 
Mt.Tomballa. Lentokoneista yritetään 
ampua konekivääreillä syöksyjen lopuk-
si miehistöä. Ranskalaiset alppijääkärit 
(sellaisiakin oli) onnistuvat tuntien tais-
telun jälkeen valtaamaan Keisarillisen ja 
kuninkaallisen 3. vuoristoprikaatin ase-
mat, jotka sijaitsivat osasto Rommelin 
vasemmalla puolella. Osasto Rommel 
kykenee puolustautumaan, mutta va-
semmalle jää linjoihin aukko.

Reservit saapuvat 31.12 aamulla ja täyt-
tävät vasemmalla olevan aukon, mutta 
joutuvat kärsimään suuresti Pallonen 
suunnasta ammutusta tykistötulesta. 
Rintama päätetään vetää noin 2km:ä 
pohjoiseen. Pallonella ja Tomballa sijait-
sevia asemia pidetään hallussa, kovassa 
pakkasessa, myöhäiseen iltaan asti. Vie-
lä viime tingassa menetetään 2 miestä, 
kun konekivääri ei pakkasessa toimi 
noin 30-miehisen vihollisen hyökätes-
sä. Hyökkäys saadaan torjutuksi, mutta 
konekivääriä rassaavat miehet kuolevat 
italialaisen munakäsikranaatin räjäh-
dyksessä. (Toimi). Vähän ennen puoli-
yötä osasto Rommel saapuu  vuoristo-
pataljoonan jälkijoukkona Alanoon ja 
etenee Campon ja Queron kautta Piaven 
laaksoa ylöspäin. 8 päivää myöhemmin 
matkustaa Rommel majuri Sproesserin 
kanssa Trientin kautta lomalle kotiin, 
josta häntä ei enää päästetä rintamalle.

Jouluaaton tunnelmaa

John Ewing ja miinanheittimen ammus
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Rommel seuraa vuoristosotamiesten 
kohtaloja viimeisenä sotavuonna. Rans-
kan suuret taistelut, Chemindes-Dame-
sin valtaus, hyökkäys Condén linnoi-
tusta vastaan, hyökkäys Chazellelle ja 
Pariisin asemaan, Villers-Cotterêts´n 
metsätaisteluja, Marnen ylimenoa, pe-
rääntymistä Marnen yli ja taisteluja Ver-
dunin luona. (Tuttuja taisteluja sotahis-
torian harrastajille, vai onko?). Näissä 
taisteluissa miehistö koki valtavia tap-
pioita. Ainoastaan pieni osa näki sodan 
jälkeen kotimaansa. 

Ylimpänä Pour-Le-Mérite ja rinnuksissa 
alemmat rintamerkit

Pour-le-Mérite väreissä

Kuva Grappalta, kun Rommel on lähdössä lomille Sproesserin kanssa

Saksalaisten 77mm tykki

Italialaisia kaatuneita Monte Grappalla

Ranskalaisten kevyt panssariauto
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Rommelin omia sanontoja

• Miehet ovat pohjimmiltaan vii-
saita tai tyhmiä ja laiskoja tai kunnianhi-
moisia. Tyhmät ja kunnianhimoiset ovat 
vaarallisia, heistä hankkiudun eroon. 
Tyhmille ja laiskoille annan arkipäiväi-
siä töitä. Viisaat ja kunnianhimoiset otan 
esikuntaani. Viisaista ja laiskoista teen 
komentajiani.

• Ole esimerkiksi miehillesi 
palvellessasi ja yksityiselämässäsi. Älä 
koskaan säästä itseäsi ja anna joukkojesi 
nähdä, että et kestä väsymystä ja puu-
tetta. Ole aina tahdikas ja hyvätapainen, 
ja opeta alaisesi olemaan samoin. Vältä 
äänen liika terävyyttä tai kovuutta, joka 
yleensä viittaa mieheen jolla on puuttei-
ta piiloitettavana.

• Miesten luottamuksen voitta-
minen vaatii komentajalta paljon. Hänen 
täytyy harjoittaa huolta ja varovaisuutta, 
pitää huolta miehistään, elää samoissa 
vaikeissa oloissa miestensä kanssa ja, 
ennen kaikkea, harjoittaa itsekuria. Mut-
ta, kun hän on saanut miestensä luotta-
muksen, he seuraavat häntä läpi helvetin 
ja korkean veden.[1]

• Vain miehestä, joka on oppinut 
tottelemaan - myös vastoin omia vaisto-
jaan ja vakaumuksiaan - voi tulla kyvy-
käs upseeri; vain se, joka on itse oppinut 
tottelemaan voi oppia hallitsemaan tois-
ten johtamisen jalon taidon.[2]

• Rohkeus, joka menee sotilaalli-
sen laskelmoinnin edelle on typeryyttä, 
tai jos sitä sen sijaan on komentajalla, se 
on vastuuttomuutta.

• Älä taistele, jos et saavuta mi-
tään voittamalla.

• Hiki säästää verta, veri säästää 
henkiä, ja aivot säästävät molempia.

• Kuolleet ovat onnekkaita, sillä 
heidän osaltaan on kaikki jo ohi.

• Mies miestä vastaan taistelus-
sa voittaja on se, jolla on yksi patruuna 
enemmän lippaassaan.[3]

• Tuntuvat olevan huijareita koko 
joukko. - Ainoa asia jonka Rommel sa-
noi vaimolleen natseista ennen Hitlerin 
tuloa valtakunnankansleriksi.[4]

Muiden sanontoja Rommelista

• Jokainen, joka tuli hänen per-
soonallisuutensa taian vaikutuksen alai-
seksi, muuttui todelliseksi sotilaaksi. 
Hän näytti tietävän millainen vihollinen 
oli ja miten he reagoisivat. - Theodor 
Werner, upseeri, joka palveli Rommelin 
alaisuudessa Ensimmäisessä maailman-
sodassa.

----------------------------------------------

Haupitsi = Kenttätykki, jonka putken 
pituus on 15 – 25 kaliiberinmittaa. Put-
kipituuden suhteen haupitsi sijoittuu 
mörssärin ja kanuunan väliin.

Mörssäri = Suurikaliiberinen, putken 
pituus alle 15-kertainen kaliiberimittaan 
verrattuna. Ampuu korkeilla yli 45 as-
teen kulmilla.

Miinanheitin = Saksalaisten antama 
nimi 1900-luvulla valmistamilleen 
suustaladattaville mörssäreille. Järein 
oli kaliiberiltaan 25cm. Tuhovaikutus 
kohteissa oli samanlainen kuin kym-
menen kertaa painavammilla 28cm:n 
ja 30,5cm:n mörssäreillä. Aseen paino 
oli vain 955kg. Keskiraskaita edusti ka-
liiberi 17cm. Kevein oli 7,58cm. Se oli 
tehokkaampi kuin 77mm:n tykki. Keve-
än heittimen siirto onnistui yhdellä he-
vosella, kun tykki vaati kuusi. Maksoi 
seitsemäsosan tykin hinnasta, samoin 
ammus. Miinanheittimet  siirrettiin ai-
van etulinjaan ja niillä saatiin tuhottua 
tykistölle hankalia kohteita. Englannin 
kielessä sana mortar tarkoittaa sekä mii-
nanheitintä että kranaatinheitintä. Sto-
kes sai sodan loppupuolella valmiiksi 
keveän kranaatinheittimen esiasteen. 
Ranskalaisilla olivat miinanheittimet 
nimelliskaliiberiltaan pieniä, mutta var-
sinainen ammus oli putken ulkopuolella 
pallona tai sivullepäinkin leviävänä sii-
pimiinana. Nykyisen ”nakun” halkai-
sijaisilla putkilla saatiin ammuttua yli 
14kg:n miinoja. Ammuksia oli tarjolla 
monen painoisia. Tarkkuus ei miinan-
heittimissä ollut myöhempien kranaa-
tinheittimien luokkaa, mutta ammuksien 
järeys ja valtava painevaikutus korvasi 
sitä. Tykistötuleen tottui, mutta miinan-
heittimiä pelättiin, kuten Rommelinkin 
muistelmissa sanotaan. Eräässä toisessa 
kirjassa mainitaan kuinka hyökkäykseen 
valmistautuneiden saksalaisten juok-
suhautaan osui järeä miinanheittimen 
ammus, jolloin yli 60 kaatui, toinen mo-
koma haavoittui ja loput komppaniasta 
olivat niin paineen pökerryttämiä, että 
niistä ei ollut hyökkäämään.
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