Erwin Rommel:
JALKAVÄKI HYÖKKÄÄ
-Elämyksiä ja kokemuksia

Suomentanut Kapteeni Sulo Susi
(Otava, 1939)
Lyhennelmä kirjasta, sisältäen lisäyksiä ja kommentteja.
Tekijä, Vesa Leinonen, kiittää työssä
avustaneita

Yleistä: Julkaisemalla kirjan on Rommel halunnut osoittaa ne suunnattomat
rasitukset, jotka saksalainen jalkaväki
on kestänyt etulinjassa sekä saksalaisen
päällystön ylivoimaisuuden vastustajiinsa nähden. Sota-aikana suurin uhrein
ja kärsimyksin hankitut kokemukset on
myös, hänen mielestään, syytä tuoda julki, etteivät ne unohtuisi.
Kirjassa on kuvauksia erinäisistä taisteluista. Taistelukokemuksia on eritelty
rehellisesti ja virheet on myönnetty ja
esitetään ratkaisumalleja niiden välttämiseksi. Samoin on tehokkaiksi osoit-

Rommelin saksankielisen
alkuperäisteoksen kansikuva

tautuneita strategioita taistelujen voittamiseksi lukuisissa vaikeissa tilanteissa.
Luulisin kirjan olleen suosittu Suomessakin upseerien keskuudessa. Onhan siinä sodan käyneen upseerin konkreettisia
ohjeita erilaisten sodassa tulevien pattitilanteiden laukaisemiseksi. Suomessahan oli paljon upseereita, jotka eivät
suursotaa olleet kokeneetkaan. Sisällissodan amatööritaistelijat eivät kummoisia strategioita olleet oppineet. Kauan ei
mennytkään, kun oppeja pääsi soveltamaan käytäntöön Talvisodassa.
Kirja julkaistiin Saksassa 1937. Kapteeni Sulo Suden suomennos 1939, Talvisodan alla. Tarina kertoo eversti Erkki
Raappanan jakaneen itse ostamiaan kappaleita upseereidensa luettavaksi Talvisodan kynnyksellä. USA:ssa nimi oli
Attacks! ja julkaisuvuosi 1943. Liittoutuneidenkin sodanjohto on voinut kirjan
lukemalla yrittää päästä perille Rommelin taktiikoista. Painosmäärä Saksassa
oli yli 500000kpl .
Kirjassa ei keskitytä yksittäisten sotilaiden kokemuksiin ja tunnelmiin, vaan
erilaisiin taktiikoihin, joita käytettiin
voiton saavuttamiseksi. Siinä juuri on
kirjan suosion salaisuus. Taktiikat ovat
kansainvälisiä, ja tarjoiltuina kirjan
muodossa oikeista taisteluista kertoen,
ovat ne mukaansatempaavia. Kirjasta henkii rankka hyökkäyshenkisyys.
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Pienellä hyvin koulutetulla joukolla
viisaasti rynnäköiden saadaan valtavia
vihollisjoukkoja antautumaan. Sodan
loppuvaiheissahan Saksa pyrki käyttämään rynnäkköjoukkoja laajemminkin.
Menestys oli vaihtelevaa. Pahoja tappioitakin koettiin, kun vastassa oli motivoituneita joukkoja, kuten ranskalaisia,
englantilaisia ja amerikkalaisia. Suomalaiset hyödynsivät oppeja mottitaisteluissaan.

Monia hänen taktiikoistaan pidetään pätevinä nykyäänkin.
Lyhennelmän tekeminen kirjasta
oli hankalaa, koska Rommel ei
ollut mikään Kalle Päätalo. Kirjoitettu teksti oli jo valmiiksi lyhyt ja
täynnä asiaa.

Ajankohtaan kuuluva, preussilainen,
saksalaisten sotilaiden yletön hehkutus,
on kyllä huvittavaakin. Kovakuntoisia ja
hyviä sotilaitahan hänellä on alaisenaan
ollut, mutta eivät ne vastassa olevat vihollisjoukot kyllä useimmiten mitään
valiojoukkoja edustaneet, pikemminkin päinvastoin. Kirjasta huomaa, ettei
vihollista pidetty kummoisena vastuksena, kun oli kyse romanialaisista tai
italialaisista.Toisaalta huonosti sotivia
italialaisia kehutaan poliittisista syistä
vähäisessä määrin. Vihollisen kunnioittaminen nostaa kirjan arvoa. Jos vihollinen olisi haukuttu pystyyn, pidettäisiin
kirjaa vain natsien propagandaläpyskänä. Ja Saksan propagandakoneisto nimenomaan vaati italialaisten sotilaiden
kehumista.
Kirja teki vaikutuksen Adolf Hitleriin.
Rommel kohosikin sotakorkeakoulua
käymättömänä vähitellen sotamarsalkan
arvoon asti. Myöhemmin oli Rommelin
tarkoitus kirjoittaa, Toisen Maailmansodan aikoihin, jatko-osa Panssarit hyökkäävät ( Panzer greift an ), mutta hän
ei muilta kiireiltään ehtinyt. Voi vaan
kuvitella miten suosittu kirja siitä olisi
tullut.

Erwin Rommelin vanhemmat

Erwin pikkuveljiensä kanssa

Rommel tosi nuorena

Rommelin upseeritovereita vuoristosotilaiden pataljoonasta

Erwin ja Lucie Rommel nuorena avioparina
v.1917
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Erwin Johannes Eugen Rommel
kadettina noin v.1910

Hiihtäen Romanian taisteluihin
vuoden 1916 lopulla

Lyhyt historiikki
Erwin Rommel syntyi 15.11.1891
Haidenheimissa Württembergissä, noin
45km:n päässä Ulmin kaupungista. Hän
oli nelilapsisen protestanttisen perheen
toinen poika. Isä oli opettaja ja Aalenin
oppikoulun rehtori. Aatelissukuinen äiti
oli paikallisen korkea-arvoisen virkamiehen tytär. Heillä oli Erwinin lisäksi
kaksi poikaa ja tytär. Rommel oli kalpea
nuorukainen, joka sairasteli usein. Hän
haaveili lentomekaanikon ammatista,
eikä ollut kiinnostunut sotilasurasta.
Neljätoistavuotiaana hän rakensi ystävänsä kanssa purjelentokoneen, jolla
sai lennettyä lyhyitä matkoja. Suoritettuaan ylioppilastutkinnon hän kesällä
1910 astui kokelaana kuningas Vilhelm
I:n Jalkaväkirykmenttiin (6. Württembergin JR124) Weingartenissa (isänsä
vaatimuksesta). Kadettikoulun aikana
Rommel tapasi tulevan vaimonsa Lucie
Maria Mollinin vuonna 1911.Rommel
valmistui marraskuussa ja ylennettiin
Danzigin sotakoulun käytyään luutnantiksi 1912. Rommel meni naimisiin 1916
ja kahdentoista aviovuoden jälkeen heille syntyi poika, Manfred.
Rykmentin riveissä hän otti osaa vuonna
1914 liikuntasotaan Belgiassa ja Pohjois-Ranskassa, ensin joukkueenjohtajana, sitten pataljoonan adjutanttina ja
haavoittui vaikeasti lähitaistelussa Argonnessa syksyllä.

Rommel Romaniassa v. 1916

Kaasuun on varauduttu, mutta kädet ovat paljaina vielä

Kenraalimajuri
Sproesser.
Saapui rintamalle kouluttamiensa joukkojen majurina
28.1.1915 lähelle Rimbachia

Raskaan MG08n kuljetusta purkamattomana. Ei
riisitautisten hommaa
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Tammikuun 29.päivän rynnäkössä 1915 hän johti
9./124:n murtautumista kolmen ranskalaisen puolustusaseman läpi ja tunkeutui
”Centralin” pääpuolustuslinjalle. Tunnustukseksi tästä
hän sai rykmenttinsä ensimmäisenä luutnanttina I lk:
n Rautaristin. Syyskuuhun
1915 Rommel oli komppanianpäällikkönä Argonnessa ja
suoritti joukkoineen useita
menestyksellisiä hyökkäyksiä. Syksyllä 1915 hänet siirrettiin, yliluutnantiksi ylennettynä, juuri perustettavaan
Württembergin vuoristopataljoonaan.
Sen mukana hän joutui aluksi taistelemaan Vogeeseilla,
sitten kahteen otteeseen Romaniassa, missä hän haavoittui, mutta
jäi siitä huolimatta rintamalle ja johti
haavoittuneenakin kymmenen päivän
ajan joukkoaan voitosta toiseen. Kaksi
kertaa hän valtasi Deal Cosnan.
Vuonna 1917 Italiaa vastaan hyökättäessä hän taisteli alppiarmeijakuntaan liitetyn Württembergin vuoristopataljoonan eturiveissä. Häntä 14. armeija saa
kiittää siitä, että sen onnistui tunkeutua
Kolovratin puolustusasemiin, hävittää
ne länsipuolelta ja aukaista Luicon sola,
samoin Mt. Cragonzan sekä Matajurin
kukkulalla olevien puolustusasemien
kukistumisesta. Hänen ansiokseen on
samoin ensi sijassa luettava myös eteneminen ylisen Piaven laaksoon Longaronen luona ja 10000 Dolomiittien
rintamalta tulossa olevan italialaisen
vangiksi joutuminen. 10.12.1917 hän sai
Pour- lé-merite-kunniamerkin. Vuoden
1918 alussa Rommel komennettiin 64.
Armeijakunnan esikuntaan erlkoistehtäviä varten ja ylennettiin kapteeniksi

Sodan alussa kaatuneen ranskalaisen
kersantin kepi
10
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Rommelin taistelupaikat

Sodan päätyttyä Rommel oli kahdeksan
vuotta komppanianpäällikkönä, sitten
1929-33 jalkaväkikoulun opettajana
sekä majuriksi ylennettynä 1933-35 jääkäripataljoonan komentajana Goslarissa,
sitten kurssien johtajana Potsdamin sotakoulussa ( ylennettiin everstiksi elok.
1937 ) sekä vuodesta 1937 puolustusvoimien ja valtakunnan nuorisonjohtajan välisenä yhdysupseerina. Ylennettynä kenraalimajuriksi hän on nyttemmin
Saksan valtakunnan johtajan esikunnan
komendantti.

Sodan alku
Elokuun alussa 1914 joutuu Rommel
jäämään muutamaksi päiväksi varuskuntaan, kuljettaakseen täydennysmiehistön rykmentin perässä rintamalle.
Pelkona oli myöhästyminen ensimmäisestä taistelusta. Muutama päivä myöhemmin saavutaan pitkän marssimisen
jälkeen, läpimärkinä sateesta, Ruxweileriin, länsirajalle. Harjoituksissa hiotaan komppania (7.) yhtenäiseksi. 18.
elokuuta ylitetään Luxemburgin raja.
Luxemburgilaiset ovat ystävällisiä, belgialaiset vihamielisiä. Kenttäruoka aiheutti Rommelille pahoja vatsanväänteitä,

mutta lääkärin luokse ei uskalla mennä,
ettei epäiltäisi pelkuriksi.
Ranskan rajan ylitettyäkään ei vihollisia
vielä näkynyt. Ollessaan tiedustelupartiossa Rommel huomioi, että rauhan aikana on koulutettava kompassilla suunnistautumaan yöllä, vaikeassa, tiettömässä
ja metsäisessä maastossa. Suomentaja
vielä korostaa tämän taidon osaamista
varsinkin Suomessa.

Länsirintama sodan alussa
Ensimmäisen isomman taistelun alkuvaiheissa jatkuva valvominen ja vatsavaivat veivät Rommelilta tajun. Havahduttuaan hän hämmästyy saksalaisten
perääntymistä. Rykmentti oli menettänyt
1/7 upseereistaan ja 1/4 miehistöstään
kuolleina ja haavoittuneina. Eteneminen

kuitenkin jatkui vastoinkäymisistä huolimatta.
Huomioita: Yhteyden säilyttäminen sumussa on vaikeata. Harjoituksissa on
harjoiteltava etenemistä sumussa kompassisuunnan mukaan, varsinkin nykyään, jolloin suunnitellaan keinosumun

Jatkuva palvelus ilman lepoa on arkipäivää nuorelle luutnantille. Vähitellen vihollisiakin alkaa löytyä ja aseelliset yhteenotot lisääntyvät. Rommel ja kolme
asetoveria törmäävät sumussa ranskalaisessa kylässä noin 15 – 20 ranskalaiseen, jotka ovat kahvitaukoa pitämässä,
hyökäten niiden kimppuun. Tässä yhteydessä huomataan, että kiväärillä, jonka
tähtäin on kohdistettu 400m:iin, on hankala osua tarkasti muutamankymmenen
metrin päähän.
Etenemiset tapahtuvat ryhmittäin toisiaan tukien. Perääntyvät ja sekoilevat
ranskalaiset ovat helpohkoja voitettavia.
Vankejakin jää runsaasti.

Saksalaissotilaat matkalla Pariisiin v.1914
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Saksalainen Gew 98 (Mauser) pistimineen

Saksalainen karabiini 1898a 8x57JS

Kolonna
käyttöä. Jos sumussa kohdataan vihollinen, joka on yhtä vahva, voittaa se, joka
kykenee kohtaamishetkellä kehittämään
voimakkaamman tulen. Siksi on konekiväärit pidettävä edettäessä ampumavalmiina. Hyökkäyksiä asutuilla paikkakunnilla tulisi välttää, koska tappiot ovat
suuret. Taistelualueella pitää jatkuvasti
tähystää ja varmistaa, varsinkin omien
joukkojen ollessa liikkeessä.

Ranskalaisten Berthier 1907-15 3ptr. lipas 8x50Lebel
12
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Saksalaisille tykistörykmenteille tulee
ongelmaksi ranskalaisten runsas ja järeämpi tykistö, jota vastaan käydyssä
tykistökaksintaistelussa ei pärjätä. Jyrkkiä rinteitä pitkin suoritetut hyökkäykset puolustajaa vastaan eivät menesty ja
aiheuttavat suuria tappioita. Srapnellitulen rankkasateen tapaisina ryöppyinä
iskevät lyijykuulat ovat ikäviä, vaikkeivät pahemmin tappioita tuotakaan.
Tiheässä metsässä ampuvat omat vahingossa toisiaan. Haavoittuneiden hoito on
vaatimatonta ja kuolema korjaa monet.
Tykistötulessa kokonaisia paikkakuntia
tuhoutuu.

Saksalaiset menossa sodan alussa iloisina rintamalle
dunin. Etsiessään II pataljoonaa RomHuomioita: Voimakkaan tykistötulen taistelukenttää. Saksalaiset olivat täysin mel ottaa komentoonsa useita johtonsa
metsä- menettäneitä komppanioita ja johtaa
lisäännyttyä on tärkeää hajoittaa jou- laiminlyöneet
kot isommalle alueelle ja yksittäisten taistelukoulutuksen.
ne turvaan. Kenttäkeittiöt eivät pääse
sotilaiden tulee kaivautua. Lapiota on
taistelevien joukkojen luokse. Sotilaat
mieluummin käytettävä liian paljon
syövät viljan jyviä. Rommel lähetetään
kuin liian vähän. Se säästää verta. Val- Verdunin lähistölle
lopuksi etsimään kenttäkeittiöitä. Ne
loitetut paikkakunnat tulee tarkastaa
olivat edenneet jo II pataljoonan edelle
tarkkaan kätkeytyneen vihollisen varal- Syyskuun alkupuolella pataljoona ete- ei-kenenkään maalle. Suoritettiin hyökta. Tykistön on lakkaamatta tarkattava nee Verdunin pohjoispuolella länteen käys ja miehet pääsivät syömään yli 30
ja kääntyy sitten kaakkoon kiertäen Ver- tunnin laihdutuskuurin jälkeen.

Ranskalaisten suosion saanut Berthier M1916 karbiini 5ptr. lipas

Ranskalaisten Lebel 1886M93 8ptr. putkilipas 8x50Lebel
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Defuyn metsän taistelussa pyritään valtaamaan korkealla rinteessä oleva metsikkö. Pataljoonan hyökkäys keskeytetään rinteeseen. Jäädään odottamaan
vahvistuksia hyökkäykseen. Vihollinen
kykenee ylhäältä tähystämään hyvin ja
tykkituli kiihtyy jatkuvasti. Rykmentin
ja pataljoonan komentopaikat sijaitsevat
vierekkäin ja jatkuva lähettien ja ratsastajien liikehdintä paljastaa ne viholliselle. Rommel yrittää turhautuneena nukahtaa tykistötulessa. Vihdoin hyökkäys
illalla alkaa ja vihollisen tykistö hiljenee
välittömästi alkaen kiireesti perääntyä.
Huomioita: Rykmentin ja pataljoonan
komentopaikkojen ei tule sijaita lähekkäin ja kulkeminen niihin tulee salata
viholliselta. Saksalaisten hyökkäys avomaastossa metsään vaati paljon kaatuneita. Ranskalaiset odottivat viime
hetkeen ja ampuivat ankarasti jalkaväkiaseillaan. Rommelkin myöntää, että
metsässä puolustautujalla on edut puolellaan. Hyökkääjä joutuu toimimaan
sokeampana ja epätietoisempana.
II pataljoona joutuu puolustukseen pitkähkölle, paljaalle ja suojattomalle harjanteelle. Kivikovaa maata kaivetaan
kenttälapioilla kaiken yötä. Aamulla
8.9 on päästy 130cm:n syvyyteen, kun
alkaa valtava tykistökeskitys, joka kestää yhtä soittoa puoleen päivään. Kaivaminen jatkuu koko ajan. Iltapäivällä
tykistötulessa on lyhyitä taukoja muutama. Miehistö on 170cm:n syvyydessä.
Aikasytytyskranaateilta suojautuminen
on vaikeaa. Kuoppia yritetään kaivaa
pohjalta poikittaissuuntaan. Illalla tykistötulen loputtua tappioiksi lasketaan 16
miestä koko pataljoonasta. Hiki säästi
verta. III pataljoona ei ollut puolustusasemassaan voinut kaivautua ja kärsi
niin raskaita tappioita, että se oli vedettävä pois metsästä. Ranskalaista tykistöä
ja sen taitavaa käyttöä Rommel kunnioittaa. Saksalainen tykistö oli jäänyt
katkaistujen siltojen ja muiden esteiden
sekä nopean etenemisen takia jälkeen.
Ranskalainen tykistö voi ampua jopa
avoasemista.
Huomioita:V.1914 oli yksi etulinja ja
reservit toisessa linjassa. Myöhemmin
pataljoonan puolustusasema käsitti etuvartio- ja päävastarinta-aseman, joissa
voimat on ryhmitetty syvyyteen. N. 12km:n syvyisellä ja levyisellä lohkolla
on tusinoittain pieniä linnakkeita: kivääri-, pikakivääri- ja konekivääripesäkkeitä, kranaatinheittimiä ja panssaritorjuntatykkejä, jotka kaikki tukevat toinen
14
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Ranskalaisten 155mm tykki

Ranskalaisten 120mm tykki
toisiaan. Vihollisen on hajoitettava tuli
koko lohkolle. Omaa edessä olevaa tuliverkkoa voidaan tihentää takaa. Paikallisesti voidaan väistyä vihollistulen alta,
ja torjuntaa voidaan jatkaa vielä silloinkin, kun vihollinen on yhdessä kohtaa
tunkeutunut päävastarinta-asemaan. Sisäänmurron jälkeenkin vihollisella on
vielä syvä ja vaivalloinen tie edessään.
Suomentaja mietiskelee miten nämä
asiat on Suomen armeijassa järjestetty. Metsänreuna-asemat, tykistömme
ammusvarat ja omaako puolustuksemme tosiaankin syvyyttä siellä, missä sitä
tarvitaan. Onko kaivautuminen riittävästi huomioitu asia. Millaisessa maastossa todennäköinen vastustajamme on
kouliintunut hyökkäämään ja millaisessa maastossa sekä olosuhteissa sen
hyökkäysväline pääsee oikeuksiinsa.
Pystymmekö tällöin puolustautumaan
syvyydessä.( Mielenkiintoisia ajatuksia
vuodelta 1939).
Verdunin saartotaisteluissa suorittaa II
pataljoona yöhyökkäyksen menestyksellä. Yksiköt tosin ovat menneet se-

Tykinammuksen säätölaite
kaisin ja niiden järjestäminen vie aikaa.
Seuraavan päivän taistelut ja tykkituli
aiheuttavat huomattavia tappioita. Kuolleina ja haavoittuneina yli 200 miestä.

Ranskalaisjoukot saapuvat taksilla
Marnen taisteluun syyskuussa 1914

Keräilijä

Kaapattu ranskalainen panssariauto

Argonnessa kaatuneita ranskalaisia
Huomioita: Yötaisteluissa omat joukot tykkien pyöriin. Pitkä
ampuvat todella helposti toisiaan. Vihol- marssi, rasittavine tyklisen tykistöylivoiman takia kenttäkeitti- kien kiskomisineen,
öt pääsivät rintamalle ainoastaan öisin.
näännyttää miehistön.
12.9 tulee ylempää käsky perääntyä. Pataljoona oli liikkeesVerdunin saarto jätetään sikseen ja pe- sä yli 24 tuntia.
räännytään. Argonnelle saavuttaessa
suunnattomat tykistö- ja kuormastoko- 21.9 pataljoona vapauttaa JR125:n Aplonnat pysähdyttävät perääntymisen. Ne remontissa, 1,5km Montblainvillestä
ovat vajonneet liejuun. Ranskalaiset ei- länteen olevalta harjanteelta. Se on rinvät kuitenkaan aja takaa eivätkä ammu neasema, joka on joka suunnalta vihollikauaskantoisella tykistöllään. Muutoin sen tähystettävissä, haudat ovat vetisiä,
olisi seurannutkin melkoinen katastrofi.
Sotamiesten on tuon tuostakin tartuttava

lakkaamatta kivääri- ja tykistötulessa,
joka aiheuttaa huomattavia tappioita, ja
liikenne taaksepäin on mahdollista vain
öisin. Juoksuhaudat ovat 50cm syvät,
katkonaiset ja täynnä vettä. Vihollinen
vajaan 100m:n päässä. Kenttäkeittoas-

Verdunia saartamassa
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Madsen pikakivääri kaliberilla 8x57JS oli saksalaisilla käytössä
Iso on putki
tioilla tyhjennetään vesi pois ja kenttälapioilla syvennetään pehmeään maahan
muutamassa tunnissa kunnon juoksuhaudat. Vihollista ei näy, joten seuraavana päivänä lähetetään tiedustelupartio.
Se joutuu vetäytymään kiivaassa tulessa. Jälkeen jää kaksi vaikeasti haavoittunutta. Ranskalainen lääkintähenkilökunta lähestyy haavoittuneita. Saksalaiset
lopettavat ammunnan. Päästyään haavoittuneiden luo ranskalaiset ampuvat
he siihen paikkaan. Saksalaiset käyvät
tämän jälkeen aika kuumina. Illalla pataljoona hyökkää murrosesteen takana
olevan vihollisen sivustaan ja selustaan,
yllättäen ranskalaiset ja vyöryttämällä
asemat. Meno on sen verran railakasta,
että kokonainen ranskalainen prikaati
perääntyy pakokauhussa. Tarina ei kerro, mitä haavoittuneille ranskalaisille tapahtui, mutta myöhemmin yöllä otetaan
elossa vangiksi 50 ranskalaista. Seuraava yö palellaan märässä metsässä pelkkään päällystakkiin kääriytyneinä.
Huomioita: Rommel hämmästelee miten
pataljoonan olinpaikka tuntuu jatkuvasti paljastuvan ranskalaiselle tykistölle,
vaikka he olisivat keskellä metsää. Etulinjan pataljoonan vaihtaminen yöllä:
Oppaiksi asetetut komennuskunnat vievät eteen. Vaihtamisen on tapahduttava
äänettömästi, muuten vihollinen häiritsee tulella, joka useimmiten aiheuttaa
tappioita. Tiedustelupartiolle tulee olla
valmis antamaan tulitukea. Partiolle voi

Juoksuhautaelämää länsirintamalla
antaa kevyen konekiväärin tulitueksi, jonka avulla se etenee
tavoitteesta toiseen.
Liikuntasodassa on
joukkojen huoltaminen erittäin hankalaa.

Rommelin vakava haavoittuminen
24.9 Rommel on hyökkäämässä 7.
komppanian mukana vihollisen selustaan sivultapäin. Vastus on erittäin ankaraa. Ainoastaan omaa esimerkkiä näyttämällä Rommel saa joukot etenemään
tappioista välittämättä. Jossakin vaiheessa hän näkee 5 ranskalaista 20m:n
päässä ampumassa seisaaltaan. Ammuttuaan laukauksen kaksi, peräkkäin seissyttä, ranskalaista kaatuu. Vedettyään

uuden patruunan kiväärinsä pesään, ei
laukausta kuulukaan. Panokset ovat loppu. Lähellä ei ole mitään suojaa. Pistinhyökkäys on ainoa mahdollisuus, mutta silloin vihollinen ampuu ja Rommel
huomaa makaavansa vihollisen jalkojen
juuressa. Vasempaan reiteen oli osunut
ja veri valui nyrkin kokoisesta haavasta. Oikealla kädellä hän puristi haavaa
ja odotti ranskalaisen suorittamaa kuoliniskua. Hän makasi useita minuutteja
rintamien välissä. Vihdoin saksalaiset

Ranskalaisten Berthier 1907_15 kiväärikranaatinampumalaitteineen
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Saksalaisten C96 M1916 9mm
hyökkäävät ja ranskalaiset väistyvät.
Valtimo kiristetään päällystakin hihnalla
ja haava sidotaan ensisiteillä. Sitten hänet kannetaan hyökkäyksen alkupisteelle eli metsästysmajalle. Hyökkäys oli
onnistunut ja vihollisista 200 antautui.

Toisen luokan Rautaristi

Myöhemmin Rommelia kannetaan 5km:
n matkan Montblainvilleen. Runsaan verenvuodon takia hän menettää tajunsa.
Sairasajoneuvossa ajellaan kranaattien
repimän maaston yli keikutellen. Tuskat
ovat töyssyissä kovat. Kenttäsairaalalle
tullessa on yksi neljästä kyydissä olleesta
kuollut. Seuraavana päivänä hänet kuljetetaan ”etappisairaalaan” Stenayhin.
Muutaman päivän kuluttua hän saa II lk:
n rautaristin. Puolivälissä lokakuuta hän
pääsee takaisin Saksaan.
Huomioita: Tiheässä metsässä johtajan
esimerkki vaikuttaa vain lähimpiin miehiin. Taisteltaessa mies miestä vastaan
samanarvoisten vastustajien kanssa voittaa se, jolla on yksi patruuna enemmän.
Suomentaja epäilee, että vastaavia tilanteita tulee suomalaisille eteen tulevissa
sodissa ja silloin olisi hyvä, että joukot
olisi opetettu toimimaan tietyllä tavalla
ilman käskyjä ja johtajan läsnäoloa joka
paikassa.

Haavoittuneita sotilaita Pariisissa
Takaisin Argonneen
an päällikkyys. Korsuja vahvistetaan ja
asemissa kasvavat pitkät tammet, joista
Vähän ennen joulua Rommel pääsee
kranaattien sirpaleet iskevät vaarallisessairaalasta. Haava haittaa vielä huomatti suoraan alaspäin, kaadetaan.
tavasti kävelemistä. Koska palvelus täyRommelin oma komppanianpäällikön
dennyspataljoonassa ei häntä miellytä,
korsu pitää tyhjentää joka neljäs tunti
lähtee hän ensimmäisen tilaisuuden tulvedestä. Lämmittää saa ainoastaan yöllen rintamalle. Tammikuun puolivälissä
1915 hän saapuu rykmenttiin Argonnen
lä. Kostean talvisään takia on päivisin
länsiosissa. Tehtävänä on 9. komppanitavattoman kylmä. Vihollisen tykkitulen

Ranskalaisten kiväärikranaatteja
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Juoksuhautakeksinnöt on monet
ansiosta tappiot reservissäkin ovat yhtä
suuret kuin etulinjassa.
29.1 suoritetaan hyökkäystoimia suurien
vihollisjoukkojen sitomiseksi. Eteentyönnettyä ampumahautaa hyödyntäen
komppania ryömii etumaastoon ja levittäytyy n.80m nykyisten asemien edessä.
Täältä aloitetaan hyökkäys, joka kuitenkin nopeasti hyytyy alaspäin viettävässä
avomaastossa vihollisen ankaraan jalkaväkituleen. Tilanne on hankala. Tällöin
kuuluu kauempaa oikealta rynnäkkösoitto. Rommel käskee omaa merkkisoittajaansa puhaltaa samanaikaisesti. Koko
komppania ryntää hurraata huutaen ja
vihollinen irtautuu. Komppania menee
saman tien kolmista puolustuslinjoista
läpi. Vihollinen ei edes ammu. Yhteydet

oikealle ja vasemmalle ovat katkenneet.
Paikalle tulee reservikomppania, jolle
Rommel jättää tehtäväksi yhteyden ottamisen oikealle ja vasemmalle, jatkaen
itse hyökkäystä päävastarinta-asemaan,
”Centraliin”. Siitäkin saadaan pätkä vallattua. Apuvoimia ei kuitenkaan voida
lähettää ja lopulta Rommelin käsketään
perääntyä takaisin.

Ranskalaisten Berthier 1916 eli 1907-15-16
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Ensin hyökätään lännen puolelta painostavaan vahvempaan viholliseen ja
välittömästi sen jälkeen peräännytään,
jolloin tarvitsee varoa vain itäsuunnalta
tulevaa tulitusta. Vetäytyminen onnistuu
pienin tappioin. Illalla ranskalaisten
vastahyökkäys epäonnistuu raskain tappioin. Rommel mainitsee ranskalaisten
käyttämät amerikkalaiset teräskranaatit
teräväsärmäisine sirpaleineen.

Yön kestävässä tykistötulessa
komppania menettää 12 miestä
eli enemmän kuin päivän hyökkäystoimissa yhteensä. Ja ruokaa
ei saada. Seuraavaan iltapäivään
mennessä on asemat saatu turvallisen syviksi ja ruokaakin saadaan
pimeän tultua. Hyökkäyksen johdosta Rommel saa I lk:n rautaristin. Ensimmäisenä luutnanttina
rykmentissä. Helmi-huhtikuussa
rykmentti, muutama metri kerrallaan ja yhdistelemällä hautoja, kaivautuu vihollisen päävastarintaaseman edustalle. Tässä yhteydessä
Rommel mainitsee työtä häirinneen
uuden aseen, miinanheittimen.
Lähtölaukausta tuskin kuulee. Päivällä miinan näkee ja sitä pystyy
väistämään. Yöllä yritetään karttaa
aluetta, johon miinoja tulee. Tykistötuli sen sijaan ei aiheuta toimenpiteitä ja nukkuminen voi jatkua.
Toukokuun puolivälissä siirrytään
JR67:n avuksi. Yritteliään JR67:n
miesmäärä on vähentynyt olennaisesti jatkuvissa rynnäköissä ja käsikranaattitaisteluissa. Argonnen metsä
on täällä, ranskalaisten tykistötulessa,
muuttunut törröttäviksi kannoiksi. Nyt
on tykistö- ja miinanheitintulen lisäksi
erittäin ankaria käsikranaattitaisteluja,
joissa on vaikea tietää mikä on tilanne.
Lisäksi ilmat lämpenevät, ruumiit mätänevät ja kärpästen määrä on mieletön.
30.6.1915 on aikomus vallata ranskalaisten vahvat asemat Labordaire, Central,
Cimetiére ja Bagatelle, joita vihollinen
jo vuoden 1914 lokakuusta alkaen on
varustanut. Saksalaisilla on käytössään
keskiraskaita ja raskaita miinanheittimiä
ja niihin runsaasti ammuksia. Rommelin
joukkueen tehtävä on seurata rynnäkköosastoa kuljettamalla sille käsikranaatteja, patruunoita ja pioneerivälineitä.
Tykistökeskityksen alkaessa he näkevät
ensimmäisen kerran raskaiden ammuksien massakäytön vihollista vastaan.
Savimaassa maavarustukset hajoavat.
Ranskalaisten vastatykistöammunnan
seurauksena lähistöllä maannut ranskalainen luuranko lennähtää korkean tammen oksalle. Hyökkäyksessä edetään
samoille paikoille, jossa oltiin jo tammikuussa. Nyt on varustukset yhtenä
rauniokasana. Central II tulee vallattua
samalla kertaa, vaikka hyökkäyksen sille linjalle piti alkaa vasta 1.7. Vangiksi
saadaan ranskalainen pataljoonan komentaja, adjutantti ja koko esikunta.
Sitkeästi taistellen pidetään vallatut asemat. Sivustoilla ei hyökkäys ole edennyt
yhtä hyvin.

Saksalaiset Argonnen metsässä v. 1915
Heinäkuun alussa ampuu
vihollinen hajalle asemia
nk. siipimiinoilla. Ne
osuvat varsin tarkasti ja
pelkkä painekin tappaa
sotilaita. Heinäkuussa
Rommelista tulee 10.
komppanian päällikön
viransijainen
viideksi
viikoksi. Korsut kaivetaan 8m:n syvyyteen.
Niin sanottuja miinakäytäviä kaivetaan viholliRanskalainen 5,8cm tyyppi 2 miinanheitin
sen alle puolin ja toisin.
Elokuussa koittaa ensimmäinen 14vrk: ja miinanheittäjien, keskityksenä. Ransn loma.
kalaiset vastaavat varsin rankalla vastavalmistelulla. Juoksuhautoihin tehdyt
Huomioita: Vihollisen perääntyessä komerot antavat melko hyvän suojan.
kannattaa edetä reilusti ja kaivautua no- Välittömästi tykistötulen jälkeen hyöpeasti. Viholliselta vallattuihin asemiin kätään huutamatta vihollisen kimppuun.
ei kannata jäädä, koska ne ovat viholli- Vihollinen yllätetään. Rynnäkköosastot
selle tutummat kuin itselle. Voimakkaan jatkavat eteenpäin. Takaatulevat osastot
tykistötulen alaiseksi joutuvat asemat ottavat ranskalaiset vangit huostaansa
kannattaa tyhjentää väliaikaisesti.
ja varmistavat vallattua aluetta. Päästyä
tavoitteeseen luodaan nopeasti yhteydet
Lomalta palattuaan, syyskuun alussa, sivustoihin ja tukitaan vihollisen puolelRommel joutuu väliaikaisesti 4. komp- le menevät juoksuhaudat. Ranskalaisten
panian päälliköksi. Hän harjoittaa reser- tykistötuli katkoo yhteydet taaksepäin.
vissä olevan komppanian 8.9 suoritet- Seuraavana yönä reservikomppania kaitavaa hyökkäystä varten. 5.9 siirrytään vaa yhteyshaudan, että saadaan huolto
asemiin, joiden alla ranskalaisten mii- perille.
noitusosastojen kaivaminen kuuluu selvästi. Toiveena on, etteivät ne kerkeä Hyökkäyksen jälkeen Rommel siirtyy
räjäyttää ennen hyökkäystä. Hyökkäys 2. komppanian päälliköksi. Sen kanssa
alkaa rankkana, oman järeän tykistön ollaan kruununprinssin linnoituksessa,
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Lataajan työ ei ollut mitään lihaksettoman hommaa
eräässä pommituksen kestävässä korsussa ja sulkuasemassa, 150m etulinjan
takana. Ollessaan siellä hän saa nimityksen yliluutnantiksi ja siirron uuteen
yksikköön, joka muodostetaan Münsingenissä hiihto- ja vuoristo-osastoksi.
Huomioita: Hyökkäyksen aikana ei
tule käyttää käsikranaatteja, muutoin
omat juoksevat niiden vaikutusalueelle.
Koulutus vuoristosotilaiksi
Münsingenin leirillä muodostetaan lokakuun alussa 1915 württembergiläinen
vuoristopataljoona, johon kuuluu kuusi
kiväärikomppaniaa ja kuusi vuoristokonekiväärijoukkuetta. Komppanian muodostavat 200 sotakokemusta saanutta
sotamiestä, jotka ovat eri aselajeista ja
kaikista mahdollisista länsirintaman
joukko-osastoista. Ankara koulutus sisältää paljon hiihtämistä vuoristossa.
Illanvietoissakin upseerit ja miehistö
ovat yhdessä, jolloin yhteishenki vah-

Ranskalaisten siipimiina
vistuu. Luultuaan koulutuksen loputtua rakennetaan tukikohdiksi, joissa on amjoutuvansa Italian rintamalle, on yllätys pumatarvike-, muona- ja vesivarastoja,
suuri, kun mennäänkin Vogeesien rinta- ja jotka pystyvät puolustautumaan joka
malle Ranskaa vastaan. Paikka on lähel- suuntaan. Vihollisasemien valtaamisen
lä Sveitsin rajaa. Vuoristoseutuja kuiten- juoksemalla voi unohtaa. Asemat eivät
kin. Vuoden vaihteessa ollaan lohkolla, ole käsikranaattien heittoetäisyydellä.
joka on Hilsenfirstistä etelään. Rintaman
edessä sijaitsevat vahvat esteet, joissa on
jopa sähkövirta. Hallitsevat aseman osat

Saksalainen MG08 konekivääri, sodan perustyökalu
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Kaatuneitakaan ei voitu enää kunniallisesti korjata pois
taistelukentiltä

Vogeeseilta tammikuussa 1916. Pataljoonalaiset ovat
saaneet ranskalaisia sotavankeja
Syyskuussa 1916 joutuu komppania
Blössenin asemaan Hilsenfirstin pohjoisrinteelle. Täällä ranskalaiset ovat
lähellä etulinjaa. Tykistön ja raskaiden
miinanheittimien tuli kohdistuu päivittäin voimakkaana asemiin. 4.10 suoritetaan vanginsieppausoperaatio. Huolellisesti etukäteen suunniteltuna 20 hengen
partio etenee myrskyisenä yönä kahden
vihollisvartiopaikan väliin jakautuen
juoksuhaudassa ja iskien vartioasemiin
ottaen 11 vankia. Ainoastaan yksi mies
haavoittuu lievästi käsikranaatin sirpaleesta.

Saksalainen partio iskee

Romanian rintamalle
Lokakuun puolivälissä siirrytään itään.
27.8.1916 on Romania julistanut sodan
keskusvalloille.
Vuoristopataljoonaa käytetään Romaniaa vastaan.
Junalla mennään niin pitkälle kuin
päästään. Marssimalla jatketaan ruuhkautuneilla teillä. Marssiminen nopeutuu, kun ensimmäiset miehet marssivat
pistimet sojossa. Komppania marssii
samaa vauhtia ajoneuvojensa kanssa ja
tarvittaessa työntävät ne irti vajottavalla
tiellä. Loppumatka päästään kuormaautoilla. Kapeata vuoristopolkua kiivetään jalkaisin ilman kuormahevosia ja
talvivarusteita, sateessa. Kaikki tavarat

Rommel Argonnessa tammikuussa 1915

Tilannekuva Vogeeseilta 22.7.1915
Militarian Maailma 1/2017
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Ranskalaisten tykistötraktori toiminnassa Vogeeseilla keväällä 1915

Englantilaisten Millskäsikranaatti

Kylmää ja karua

Itävalta-Unkarin Mannlicher M1895 8x50Mannlicher

Kovat olosuhteet ja hyvä näkyvyys. Yötoiminta lähes mahdotonta.
22
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Itävaltalaisten yksikkö
kulkevat repuissa. Yön tullen kiipeäminen täytyy keskeyttää ja tuoreista
vuoristopensaista ei jatkuvassa sateessa saa nuotiota, joka lämmittäisi
ja kuivaisi varusteita. Valvomalla ja
jatkuvasti hyppelemällä saadaan yö
kärvisteltyä. Perille tultua ei löydy
asemia. Ainoastaan puhelinryhmä
pienestä maakomerosta. Kohta alkaa
ylätasangolla lumimyrsky. Lohkon
komentajalta pyydetään lupaa vetää
joukot pois. Lupa evätään ja uhataan
sotaoikeudella. Tiedustelupartio lähetetään etsimään kadonnutta eskadroonaa. Tulia ei saada syttymään ja
pakkanen kiristyy.

Saksalaiset kiipeämässä vuoristoon

Päivän sarastaessa 40 miestä on lähetettävä sairaalaan. Rommel käy henkilökohtaisesti kysymässä lohkon komentajalta lupaa peräytymiseen. Ei saa.
Tultuaan takaisin toisen komppanian
komentaja Gössler ilmoittaa päättäneensä vetäytyä heti pois komppaniansa
loppuosan kanssa, tulkoon mitä tulee.
90% miehistä on vilustumis- ja paleltumistapausten vuoksi lääkärin hoidossa.
Puoliltapäivin tuore osasto vapauttaa
Rommelin komppanian ja tiedustelueskadroonakin on löytynyt. Kolme päivää
myöhemmin komppania on jälleen käyttökelpoinen ja kiipeää vuoristoon eräälle metsäiselle rinteelle. Pienissä kahakoissa otetaan yhteen vihollisen kanssa.
Huomioita: Varusteiden on kovissa vuoristo-olosuhteissa oltava hyvät. Korkealle marssittaessa on kuljetettava mukana
puita tai puuhiiltä. Katosta riippuvissa
säilykepurkeissa puuhiiliä polttamalla
saatiin teltat lämpimiksi.
Kenraali Kühne suunnittelee marraskuulle suurhyökkäystä Romaniaan. Ei
kuitenkaan romanialaisten odottamaan
kohtaan. Hyökkäysten valmisteluna
vuoristojoukot valtaavat kukkulajonon.
Taistelut ovat erittäin katkeria puolin ja toisin. Päähyökkäyksen alkaessa
11.11. tulee vuoristopataljoonan vallata
Lesului. Se on laajaa aluetta hallitseva
vuorikukkula. Vihollisen varustuslinjat
kierretään sivulta osaston voimin ja hyökätään suoraan päin useamman komppanian turvin. Hyökkäystä tuetaan konekivääreillä tehokkaasti omalta rinteeltä.
Hyökkäävien joukkojen eteen ammuttu
jatkuva kk-tuli pitää vihollisen matalana
ja aiheuttaa sen vetäytymisen. Vankeja
ei saada juuri lainkaan, mutta kukkula

Saksalaisten M24 käsikranaatti oli käytössä vuodesta 1915
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Erilaisia Mannlicher- kivääreitä
Ranskalainen Chauchat pikakivääri M1915 8mmLebel
tulee vallatuksi. Vihollisen tähystys oli Itäpuolen tiedustelupartio havaitsee
hoidettu huolellisesti ja pitkäaikaisesti viholliskomppanian 800m:n päässä
valmistautumassa hyökkäykseen. Tarkennen hyökkäystä.
ka-ampujat kaatavat vihollisia ja koneSeuraavana päivänä hyökkäys jatkuu kiväärit pyyhkivät sumun sekaan joen
itärinnettä alas tiheässä sumussa. Mars- molemmin puolin. Länsipuolella jokea
sitaan kompassin mukaan. Kärki, si- kylän eteläosiin etenevät saksalaiset törvustapartiot ja jälkikärki varmistavat ja määvät ylivoimaiseen viholliseen. Kärki
muu komppania hiipii mahdollisimman peräytyy muun komppanian suojatessa.
hiljaa laaksoa kohti. Kylän ympäris- Koska viereiseen 3. komppaniaan ei
tössä näkyy vihollisia illalla. Rommel ole yhteyttä on saarrostusuhka. Romjärjestää komppanian ”piiriin”, siilipuo- mel yrittää parin lähetin kanssa yhteyttä
lustukseen, ja jää odottamaan viereisen henkilökohtaisesti. Kun heitä ammutaan
komppanian saapumista. Puoliltaöin karabiineilla, joiden pamauksen erottaa,
naapurikomppania saapuu kuulomat- he tietävät ampujien olevan saksalaisia.
kan päähän. Kylässä ei ole vihollista ja Tällä välin on I joukkue käskyn vastaikomppania asettuu koululle ja kahteen sesti hyökännyt ja tuhonnut kaksi viholmuuhun taloon. Kylän kohdalla tie me- lisen tykkiä, kärsien tappioita ja joutuen
nee joen yli jatkuen etelään, kuten joen melkein saarroksiin. Sumu hälvenee.
länsipuolellakin. Sillan päihin laitetaan
vartiot ja eteläänpäin lähetetään tiedustelupartio joen molemmin puolin. Nousee paksu sumu.
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I joukkue vedetään taakse kylään ja II
joukkue tulee myös avuksi. Rommel
hakee sillan itäpuolelta konekiväärin
tuhoutuneen tilalle ja asentaa sen vaarallisimpaan kohtaan. Vihollinen hyökkää
raskaista tappioista huolimatta. Vähitellen saadaan vahvistuksia ja keretään
kaivautua. Tiedustelupartiot pitävät yhteyttä viholliseen. Asemat tehdään kylän etelälaitaan. Romanialaiset yrittävät
vielä hyökkäystä. Ne näkyvät jo 2000m:
n päästä. Tulitus aloitetaan 500m:n
etäisyydeltä. Konekiväärit pääsevät oikeuksiinsa ja hyökkäys pysähtyy heti.
Saksalaisille ei tule tappioita. Päivän
aikana oli komppaniasta 3 kaatunut ja
17 haavoittunut. Romanialaisia kaatui
sadoittain, mukaan luettuna divisioonan
komentaja. Tie Valakiaan oli auki.

Romanialaisten Mannlicher M1893 6,5x53R
Huomioita: Sumussa korostuu tieduste- 5.1 aloitetaan strategisen kukkulan 1001
lun merkitys. Samoin komppanian joh- (1001m korkea) valtaus. Läheiseltä
tajan on oltava tilanteen tasalla ja liikut- kukkulalta kiinteällä kiikarilla suoritettava itsekin tiedonkeruussa. Suomentaja tu erittäin huolellinen tähystys kertoo
vertaa taistelua sumussa suomalaiseen Rommelille romanialaisten sijoitukset.
metsätaisteluun, jossa ei myöskään pal- Maaston muotoja hyödyntäen hyökkäys
joa näe.
onnistuu ja vihollinen irtautuu. Vankeja
saadaan 7 ja omia kaatui 1. Myöhemmin
Joulukuun puolivälissä marssittiin Mir- törmätään vahvoihin vihollisen metsäzilin, Merein, Gura Niscopuluin ja Sa- asemiin, joiden valtaaminen suoralla
pocan kautta Slanicultaliin. jossa liityt- hyökkäyksellä vaatisi paljon kaatuneitiin Alppiarmeijakuntaan. Venäläisillä ta. Tiedustelupartiot löysivät, erittäin
divisioonilla vahvistettujen romania- rotkoisen maaston kautta, tien vihollilaisten voimien vastarinta lujittuu jat- sen selustaan. Kiväärijoukkue jätetään
kuvasti. Hitaasti ja tappioita kärsien 9. ampuilemaan nykyisiin asemiin ja 1,5
armeija voittaa alueita. Lähestyessään komppaniaa ja kk-joukkue laskeutuu
tasangolla Focsanyn linnoitusta, anne- erittäin syvään rotkoon tiedustelupartitaan Alppiarmeijakunnalle tehtäväksi on johtajan toimiessa oppaana. Erittäin
puhdistaa tietöntä vuoristoaluetta Slani- rankan fyysisen ponnistelun jälkeen saaculin ja Putnan laakson välillä, helpot- vutaan vihollisen selustaan ja aloitetaan
taakseen tasangolla toimivien voimien hyökkäys, sumussa, konekiväärit edellä.
etenemistä. Jouluaatto menee vuoristos- Pian saavutaan hylätylle leirialueelle,
sa mahdollisimman epämiellyttävissä jossa ei ole kuin muutamia romanialaiolosuhteissa.
sia, jotka lähtevät karkuun. Aluksi 26

Kaatuneita romanialaisia kärrätään kuoppaan

Jo jonkin aikaa kuolleena ollut romanialainen
vihollista antautuu. Myöhemmin Putnan
seuduilla 500 miehen vahvuinen suljetussa järjestyksessä oleva romanialainen
pataljoona antautuu, lyhyen neuvottelun
jälkeen, erään kantahevoskolonnan johtajalle.
7.1 on lunta jo 30cm, kova pakkanen ja
vahva sumu. Hyökkäys jatkuu Putnan
laaksoon. Törmätään vihollisen tiedustelupartioon, josta ensimmäisillä laukauksilla kaatuu kärki ja loput 7 miestä antautuvat. Kohta törmätään komppanian
vahvuiseen vihollisen ampumaketjuun,

Käytettävät eläimetkin tarvitsivat kaasunaamarin
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Ranskalainen kenraali Joffre tarkastaa
romanialaisia joukkoja

joka on lähestymässä vajaan
100m:n päässä. Vihollinen
aloittaa tulituksen ja nopeasti
maastoudutaan asemiin. Tällöin kk-joukkue huomaa, että
konekiväärit ovat jäätyneet
ja alkaa pikainen sulattelu
spriillä. Kun yksi konekivääri on toimintakuntoinen ei
romanialaisia enää näykään.
Myöhemmin saadaan nenäliinoja heiluttamalla vihollisia
antautumaan. Muutamat vangit vielä auttavat lisävankien keräämisessä.
Romanialaiset ovat kyllästyneet huonosti sujuvaan sotaansa, jonka he itse
aloittivat. Kymmenen asteen pakkasta
Rommel pitää niin kylmänä, että pitää
löytää rakennus majoitukseen. Viimein
löytyykin mökkipahanen.

Myöhemmin Rommel on tiedustelemassa 7 miehen kanssa, kun he törmäävät
noin kolmeenkymmeneen viholliseen.
Kehottamalla ja nenäliinoja heiluttamalla he antautuvat. Kolmisin matka jatkuu
ja viholliskomppanian tullessa vastaan
huudetaan ja heilutetaan nenäliinoja.
Vihollinen rupeaakin ampumaan ja saksalaisille tulee kiire. Onneksi on sumu,
jonka sekaan he livahtavat. Äkkiä vangit
mukaan ja kohti omia asemia. Vihollinen seuraa perässä ja seuraa laukaustenvaihto.
Yö on tulossa ja Rommel päättää vallata
Gagestin yöllä. Nyt osaa kk-joukkuekin
suojata kk:t huovilla ja telttakankailla. Eteneminen tapahtuu erittäin varovaisesti ja hiljaa. Perään kiinnittyneet
25 romanialaista yllätetään ja otetaan
vangiksi ilman yhtään laukausta. Matkalla nähdään kuinka romanialaiset
lämmittelevät jättiläisnuotion äärellä.
Kylän läheinen harjanne saadaan vallattua yllättäen laukaustakaan ampumatta.
Vartiomiehet pääsevät karkuun. Hälytyskellojen soittoa kuuluu ja vihollisia
näkyy paljon kylässä. Koska saksalaiset
ovat aivan hiljaa menevät romanialaiset
sotilaat takaisin taloihinsa. Vartiomiehet
vartioivat ilmeisesti talojen välissä. Railakkaalla hyökkäyksellä ja runsaalla konekiväärien käytöllä saadaan vihollinen
antautumaan. Vankeja saadaan 360 eikä
yhtään saksalaista edes haavoitu.
Takaisin Ranskaan

Ranskalaisten rintamateatteri esittää

Itävalta-Unkari
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Seuraavina päivinä vuoristopataljoona
marssii antautuneiden Focsanyn ja Rimnicul Saratin linnoitusten kautta Buzaun
ympäristöön. Lumimyrskyt häiritsevät
junakuljetuksia. Myöhemmin matkataan kovassa pakkasessa, useimmiten
lämmittämättömissä junissa kymmenen
vuorokautta länttä kohti. Muutama viikko ollaan reservinä Vogeeseilla, jonka
jälkeen etulinjaan (Stossweiherin-Mön-

Saksan ja Itävalta-Unkarin vuodesta 1916
käyttämä munakäsikranaatti

Ranskalaiset naiset töissä. Kaasukranaattien tekokin oli tarkkaa työtä.
chbergin-Reichsackerkopfin lohkolle).
Muodollinen ja taistelukoulutus saatetaan tuona aikana ajan tasalle. Viikkokaupalla komppanioita koulutetaan.
Miehistö on motivoitunutta.
Toukokuussa 1917 Rommel ottaa vastaan Ranskan Alsancessa Hilsenfirstin
alalohkon. Kesäkuun alussa ranskalainen tykistö ampuu leveällä rintamalla
rumputulta kaksi päivää. Vuosikaupalla rakennetut asemat ovat muutamassa
tunnissa maan tasalla. Mutta jalkaväkihyökkäystä ei tapahdu. Saksalaisten uudelleen järjestämä tuliverkko sammutti
nähtävästi vihollisen hyökkäyshalun.
Seuraavaksi siirrytään jälleen Romaniaan.

Itävalta-Unkarin M15 8cm miinanheitin
Puhelimilla varustetut tiedustelupartiToinen Romanian retki
ot selvittävät etumaastoja. HarjanteiVenäjän vallankumous on jo horjuttanut den päällä ja tasangoilla on yhtenäisiä
itärintamaa. Saamalla voiton idässä voi- vihollisasemia, mutta rinneasemia on
taisiin vapauttaa joukkoja ratkaisutaiste- vähemmän. Ne murtamalla saisi viholluihin lännessä. Näihin hyökkäystoimiin lisen perääntymään. Tiedustelupartio
osallistui 9. armeija hyökkäämällä ve- saa vangiksi 75 romanialaista ja valtaa 5
näläis-romanialaisen rintaman eteläsii- konekivääriä ampumatta laukaustakaan.
veltä pohjoiseen. Siirtyminen Romanian Romanialaiset olivat leiripaikalla jättärintamalle tapahtui tällä kertaa kahdek- neet aseet sivummalle ja, saksalaisten
sanpäiväisenä junakuljetuksena hehku- saartaessa heidät, puolustautuminen ei
vankuumissa vaunuissa.(Koskaan ei ole onnistunut, ja he antautuivat.
hyvä). Hyökkäys alkoi unkarilaisten diSaksalaisten päävoimien hyökätessä
visioonien kanssa 8.8.
harjanteelle, Rommel hyökkää, kahden
komppanian vahvuudella, rinneasemien
läpi vihollisen selustaan harjanteelle.
Siellä he, siiliasemassa, puolustautuvat molemmilta puolilta hyökkäävää
vihollista vastaan. Heillä on hallussaan
tienpätkä, jota pitkin huolto viholliselle
kulkee. Puhelinyhteys katkeaa ja tieto
valtauksesta lähetetään valopistoolin

Itävalta-Unkarin persoonallinen Frommerstop pistooli
7,65Br.
Militarian Maailma 1/2017

27

Hyökkäys 10.8.1917

seuraamalla vain puhelinjohtoa.
Suomentajan
mukaan
romanialainen sodankäyntiväline (sotilaat)
ei ollut parhainta laatua ja johtajatkaan
eivät korkealla henkisellä tasolla. Korkeintaan passiivinen
armeija, joka toimii itselleen oudossa maastossa, voi taistella näin
huonosti.(Terävää havainnointia).
ammuksilla. Yöllä muuan korpraali ja
sotamies tekevät urhean teon. He kantavat vaikeasti haavoittuneen varavääpelin telttakankaassa alas Ojtozin laaksoon
(korkeusero 350m) ja yön aikana Sosmezöön lääkärin luo. Vaikeassa maastossa, yöpimeällä, 13km. Kun vihollinen
ei saa Rommelin asemia murrettua, se
yön aikana peräytyy saarrosuhan takia.
Huomioita: Puhelin havaitaan erittäin
nopeaksi ja käteväksi yhteydenpitovälineeksi peitteisessä maastossa. Lisävoimien suunnistaminenkin on helppoa

Seuraavana päivänä,
10.8, hyökätään läpi vahvoista vihollisasemista. 10 konekivääriä laitetaan salaa
asemiin. Yhteistulituksen aikana sivummalla heitellään runsaasti käsikranaatteja, jotta vihollinen luulisi hyökkäyksen
tapahtuvan siellä. Hyökkäysjoukkojen
edetessä jättävät konekiväärit tulipeittoon pienen välin johon ei ammuta ja
johon hyökätään. Vihollinen havahtuu
puolustukseen vasta saksalaisten ollessa
asemissa. Ne saadaan nopeasti vyörytettyä molempiin suuntiin. Muuan Rommelin taisteluläheteistä ampuu 15m:n
päästä vihollisen, joka on juuri ampu-

Romanialaista tasankoseutua
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massa Rommelin. Murtokohdasta mennään kahden komppanian vahvuudella
läpi kohti takana olevaa kukkulaa 674.
Selän taakse jääneestä romanialaisesta osastosta n.80m:n päästä ammutaan
Rommelia kyynärvarteen. 10 minuutin
siilipuolustuksen jälkeen saksalaiset rynnäkköosastot tuhoavat, lähitaistelussa,
läntisessä suunnassa olevat vastustajat.
Romanialaista osastoa johtava ranskalainen upseeri huutaa ennen kuolemaansa: ”Tappakaa nuo saksalaiset koirat”.
(Huom. Tämä ei ole Korkeajännitys).
Romanialaiset eivät saa enää vastahyökkäyksilläkään tilannetta hallintaansa.
Rommel jatkaa osastonsa johtamista
haavan aiheuttamista ankarista kivuista
ja huomattavasta verenvuodosta huolimatta. Koko hyökkäyksen aikana ei
saksalaisilla ollut tykistöä apuna, koska
se oli parhaillaan vaihtamassa asemia.
Illalla itävaltalainen tykistö alkaa ampumaan, osumalla D.Cosnan huipulla keskelle miesparvea 30,5cm:n kranaatilla.
Miehet osoittautuivat romanialais-ranskalaiseksi upseeriryhmäksi.
11.8 oli edessä hyökkäys D.Cosnalle
(788m). Strategiana on tehdä vahvoilla
osastoilla koukkaukset samaan aikaan,

kun tielinjalla hyökätään hämäykseksi
pääasemaa päin. Vasemmalta koukkaava
osasto Rommel havaitsee, hiipiessään ja
tiedustellessaan, vihollisen työntäneen
päälinjansa eteen vartiot. Rommelin 4
komppaniaa etenee päästämättä ääntäkään, 800m pitkänä jonona, kahden etuvartion välistä samalla vetäen puhelinjohtoa. Vielä pitää ylittää syvä rotko ja
useita teitä ennen pääasemaa. Rommelille se on käteen haavoittuneena tuskien
taival. Puhelinyhteys katkeaa.
Osaston edetessä rinteessä aloittaa vihollinen tulituksen. Konekiväärikomppania
ampuu kaikilla aseillaan ja molemmissa
sivustoissa käsikranaattiryhmät aloittavat vihollisen hämäämisen. Konekiväärituli loppuu tietyllä hetkellä ja saksalaiset hyökkäävät nopeasti vyöryttäen
oikealle ja vasemmalle. Ja tästä aukosta
syötetään nopeasti lisää omia joukkoja
läpi. Vastaan tulee kuitenkin vahvistuvia vihollisen voimia epäedullisessa
maastossa, jolloin tilanne muuttuu äkkiä
vaaralliseksi. Varalla oleva 2. komppania laitetaan kiertämään vihollisen sivustaan. Matkalla he näkevät luutnantti
Jungin johtamien 5. ja 6.komppanian
hyökkäävän oikealla. Koska vihollinen
on käyttänyt reservit Rommelia vastaan,
uhkaa sitä nyt saarrostus ja se perääntyy
kiireesti, jättäen suurimman osan konekivääreistään jälkeensä. D.Cosnasta 800m
länteen oleva Esikuntakukkula saadaan
vallatuksi. Kukkulan ja D.Cosnan välillä on vielä leveä laakso. Luutnantti Jung
kaatuu, samoin Rommelin adjutantti
luutnantti Hausser. Miehet ovat tässä
vaiheessa niin väsyneitä, että on pakko
määrätä tunnin tauko ennen hyökkäyksen jatkamista.
Kukkulalle hyökkäys tehdään aamuisella strategialla. Päälinjassa laukaustenvaihtoa kiihdytetään ja osasto Rommel
kiertää erittäin hankalan maaston kautta ja hyökkää yllättäen päälinjasta läpi.
Hyökkäyshetkellä kuuluu kaakosta ka-

Romanialaisten 10,5cm M1912 haupitsi

Kauniita vuoristomaisemia Romaniasta
rabiinien tulta. Osasto Gössler, joka on
tehnyt pitkää koukkausta, on lähistöllä.
Asemat saadaan vallattua helposti ja
vankejakin saadaan. Yrittäessään rynnätä perääntyvien romanialaisten perään,
saavat saksalaiset, lähiseudun kukkuloilta, vastaan niin vahvan raskaiden konekiväärien tulen, että hyökkäys täytyy

pysäyttää. D.Cosna on kuitenkin vallattu ja sieltä näkee pitkälle Romanian sisäosiin. Nopeasti kaivaudutaan.
D.Cosnan huipulle on vihollisen helppo
kohdistaa tykistönsä. Asemissa oleminen rupeaa olemaan tukalaa. Aamulla
12.8 unkarilainen pataljoona hyökkää

Militarian Maailma 1/2017

29

suoraan vauhdista Rommelin asemien
läpi vihollisen kimppuun itärinteellä.
Tappiot ovat ankarat. Rommel on tyytyväinen saatuaan johtaa osastonsa pois
vaarallisimmalta alueelta, hyökkäykseen koillisen suuntaan. Mikäli romanialaisten rintama pettäisi siellä, olisi
edessä tasankoseutua, jossa eteneminen
olisi helpompaa.
Tykistötulen tukemana 700 osasto Rommelin miestä hyökkää rinnettä alas kohti
kauempana olevia vihollisen asemia. Vi-

hollinen havaitsee heidät. Lähellä vihollista he pääsevät kuitenkin katvealueelle.
Konekivääreitä järjestellään ylempään
maastoon, tukemaan rynnäkköä. Tällöin
tulee käsky perääntyä. Tilanne on hankala. Perääntyminen ylärinteeseen ei innosta. Maaston ja puuston suojaa käyttäen perääntyminen kuitenkin onnistuu
melko hyvin. Ainoastaan muutama mies
haavoittuu. Saatuaan miehensä asemiin,
Rommel esittää esikunnalle taistelukertomuksen ja toivomuksen päästä sairaalaan hoidattamaan haavoittuneen kätensä, jonka sidettä ei ole
vaihdettu vielä kertaakaan. Paperit luvataan
laittaa valmiiksi aamuun
mennessä.
Illalla tulee ikäviä uutisia. Venäläiset ja romanialaiset ovat murtautuneet pohjoispuolella
unkarilaisen 70. divisioonan kohdilla läpi, ja
etenevät etelään noustakseen harjannelinjalle
D.Cosna-Ungureana.

Pelätään, että on jo jouduttu saarroksiin, koko ryhmä Sproesser. Rommel
pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että
yöpimeällä olisi voitu edetä vuoristossa niin paljoa. Vihollisen eteneminen
alkaisi vasta valoisalla eli neljän tunnin
kuluttua. Käytettävissä olevilla viidellä
pataljoonalla pystyisi puolustautumaan
ylivoimaistakin vihollista vastaan, hyödyntämällä kukkuloita puolustuslinjana
ja tiedustelemalla ahkerasti. D.Cosnan
laki tyhjennettäisiin miehistä tykistön
aiheuttamien tappioiden minimoimiseksi. Eteläiselle harjanteelle jätetään taisteluetuvartiot. Erilliselle Esikuntakukkulalle tehdään puolustusasemat, jotka
ylettävät vasemmalla olevalle kukkulalle, Ryssänkukkulalle. Taempana olevaa
kukkulaa miehittää yksi komppania.
Yli kolme komppaniallista reservejä on
Esikuntakukkulan takaisessa maastossa.
Vihollista hämääviä isoja nuotioita laitetaan palamaan. Viestimiehet rakentavat
yhteydet taisteluvartioihin ja komppanioihin.
Aamun koittaessa hyökkäys alkaa
jyrkkää rinnettä pitkin taisteluvartioita
vastaan. Esikuntakukkulalta saadaan
ammuttua D.Cosnan huipulle, jolloin
voidaan tukea taisteluvartioiden sivustoja. Tilanne muodostuu äkkiä kireäksi.
Rommel rientää hakemaan apujoukkoja
Esikuntakukkulalta. Palatessaan apuvoimien kanssa, on asemat jo menetetty.
Nopealla vastahyökkäyksellä vihollinen
yllätetään ja asemat saadaan takaisin.
Jyrkässä rinteessä hyökkäävän vihollisen torjuminen käsikranaateilla on yllättävän hankalaa. Useinmiten ne räjähtävät
liian myöhään. Kiväärillä ampuessa joutuu paljastamaan itsensä, jolloin tappiot
kasvavat. Nopeilla vastaiskuilla isketään
vihollinen, paikka paikoin, harjanteelta
alas. Haavoittuneetkin jatkavat taistelua
mikäli kykenevät. Ampumatarvikkeet ja

Romanialaisten M1916 25cm miinanheitin

Romanialaisten 53mm jalkaväentykki
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Rommel ketunpennun kanssa v. 1917

Schwartslose 07-12 8x50Mannlicher, Itävalta-Unkarin
konekivääri

Meksikolainen Mondragón puoliautomaattikivääri (7x57)
oli saksalaisten lentojoukkojen aseena alkuaikoina.

Romanialainen sotilas
käsikranaatit uhkaavat loppua. Rommel
lähtee viestiyhteyksien katkettua itse hakemaan lisävoimia.
Ollessaan Esikuntakukkulalla asiaa
hoitamassa, vihollisen vahva hyökkäys
molemmilta sivustoilta uhkaa saartaa
taisteluvartiot ja he vetäytyvät Esikuntakukkulalle. Ammusten puute vaikeuttaa
puolustamista huomattavasti. Konekiväärimiehetkin puolustavat asemiaan
pistoolien ja käsikranaattien avulla.
Samalla Rommel huomaa sivustassa
olevassa kattilalaaksossa huomattavia
vihollisen joukkoja. Kyseisen suunnan
kukkuloita varoitetaan vaarasta. Onneksi
puhelinyhteys esikuntaan on kunnossa.
Sinne selostetaan tilanne ja pyydetään
lisävoimia, lähitaisteluvälineitä ja ampumatarvikkeita. Puolen tunnin kulut-

Itävalta-Unkarin 42cm haupitsi
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tua saadaan viime tingassa avuksi kaksi
komppaniaa ja yksi kk-joukkue. Toinen
komppania rupeaa siirtämään ampumatarvikkeita ja käsikranaatteja eturintamaan. Vihollinen kykenee D.Costan
päältä konekivääritulella ahdistamaan
saksalaisten asemia. Vihollinen hyök-

kää sitkeästi kukkula-asemia vastaan.
Tykistön sulkutuli kaataa uhatuilla paikoilla massoittuneita, rynnäkköasemissa
olevia, vihollisten rivejä. Omia tappioita
saadaan reserveillä paikattua.
Esikuntakukkulan luoteispuolella ole-

Skoda M1911 30,5cm mörssäri. Paino n. 20 tonnia, ammus painoi n. 300-400kg.

Itävalta-Unkarin 21cm mörssäri

Itävalta-unkarilaisten 30,5cm mörssäri asemissa
32

Militarian Maailma 1/2017

vaa vihollista vastaan varaudutaan.
Uhattujen maastonkohtien läheisyyteen,
taakse, jää suoja-asemaan vahvoja vastaiskuosastoja. Iltapäivällä saadaan vielä
komppaniallinen reserviä. Ryssänkukkulalla hyökkää 10-kertainen ylivoima
saksalaisten kimppuun. Konekivääreillä
saadaan asemat pidettyä iltaan saakka.
Patruuna- ja käsikranaattivarastot on
täydennetty kolmeen kertaan päivän
aikana. Saksalaisten puolustustuleen
osallistui jopa 30,5cm:n tykkejä. Ollessaan menettämäisillään Ryssänkukkulan, Rommel määrää konekivääreitä
valmiiksi asemiin ampumaan kukkulalle. Annetaan nopea peräytymiskäsky ja
vihollisen rynnättyä kukkulalle se niitetään konekivääreillä nurin, ja nopealla
vastahyökkäyksellä asemat saadaan jälleen haltuun.
Kattilalaaksosta uhannut vihollinen saadaan torjuttua tykistön tuhoamistulella,
ilman jalkaväkitulta. Uhatuille kohdille
on nyt jo vedetty kahdet puhelinjohtimet. Rommel olettaa seuraavana päivänä
tulevan vielä kovemman hyökkäyksen,
joten yöllä rakennetaan uusia puolustuslinjoja ja –asemia. Raivataan rintaman
eteen ampuma-alaa. Pioneerit tekevät
varustuksia suojaamaan D.Cosnalta ammuttavalta konekivääritulelta. Haavoittuneista on huolehdittava. Ampumatarpeita ja ruokaa on järjestettävä etulinjan
komppanioille. Lopuksi pitää vielä laatia päivän taistelukertomus ryhmä Sproesserille.
Kello 4 Rommel yrittää nukahtaa, mutta
ei saa unta, koska on niin kylmä. Hän
lähtee tarkastamaan yöllä tehtyjä töitä.
Jalat ovat turvoksissa, sillä viiteen päivään hän ei ole riisunut saappaitaan.
Siteitäkään ei ole saatu vaihdettua, ja
housut sekä takki ovat edelleen verentahrimat. Vastuu painaa.
14.8 aamulla saadaan kevyin konekiväärein varustettu unkarilainen jalkaväkikomppania, jolloin saadaan 2 komppaniaa etulinjasta reserviin lepoon. Koko
aamupäivän romanialaisten tykistö ampuu tehokkaasti. Kaivautuneille saksalaisille ei tule tappioita. Keskipäivällä
torjutaan vahva romanialaisten hyökkäys, joka kohdistui koko rintamaa
vastaan. Ryssän- kukkulalle vihollinen
rupeaa ampumaan 1,5km:n päästä suorasuuntauksella, aiheuttaen ongelman.
Koska alueella ei ole yhtään saksalaista
tykistötähystäjää, ei tykkejä saada vaiennettua. Päivä sujuu rauhallisesti, kuten seuraavakin.

Sokeita ei rintamalla enää tarvita
Tällöin Rommel laatii alueesta karttaluonnoksen 1:5000, joka on ruudutettu
ja ruudut numeroitu. Tästä menee kopiot
esikuntaan, tykistön komentajalle ja tykistötähystäjille. Ja lopulta jokainen patterikin saa omansa. Nyt on tuli helppo
johtaa haluttuun paikkaan. 16.8 on saatu
vahvistukseksi miinanheitinkomppania.
Kapteeni Gössler saapuu vapauttamaan
Rommelin, joka ei kuitenkaan malta lähteä. Iltapäivällä saadaan vahvistukseksi
komppania. Nyt Rommelin komennossa
on 16,5 komppaniaa.
Illalla tulee raju ukonilma. Vettä sataa
niin paljon, että asemista on noustava
pois. Yhtäkkiä alkaa etulinjasta kuulua
tulitusta. Vihollinen pyrki yllätyshyökkäykseen ukonilman aikana, mutta ei
onnistunut. Saksalaisten tykistötuli iskee tehokkaasti viholliseen.
Huomioita: Puolustauduttaessa ylivoimaista vihollista vastaan avoimin sivustoin, tulee puolustus järjestää syväksi ja
reservejä varata runsaasti. Taistelutilanteessa on ampumatarvikkeiden kulutus
niin suurta, että pataljoonalla tulee olla
käytettävissä ampumatarvike- ja lähitaisteluvälinereservi. Suomessa tämä
oli, suomentajan mukaan, jo huomioitu.
Yhteistoiminnan tykistön kanssa tulee
sujua hyvin. Suomentaja kysyy, että riittääkö suomalainen sisumme, taitomme,
kestävyytemme, sotilaskurimme ja toverihenkemme, jos tulevaisuudessa joudumme samanlaatuiseen tilanteeseen.
Vasemmalla puolella taisteleva 70. unkarilainen divisioona onnistuu raskaiden
taisteluiden jälkeen etenemään. 18.8 on
suunniteltu hyökkäyksen jatkamista leveällä rintamalla, jolloin D.Cosnan valtaus on jälleen kerran edessä. Samalla
suunnitellaan myöskin itäpuolella olevan kukkulan valtausta. Kyseinen kukkula jo lähes vallattiin 12. päivä. Tällöin
arvellaan päästävän läpimurtoon. Romanialaisten vastahyökkäys lähistöllän
17. päivä torjutaan, mutta hyökkäys
D.Cosnalle siirtyy 19. päivään.

Karun näköistä on ollut kyyti romanialaisissa ambulansseissakin

Metsämaisemia Romaniasta

Romanian seutuja
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le uhkaavasta paikasta. Friedelin osasto
leikkaa käytävän esteen läpi vain 50m:
n päässä omien miinojen räjähdysalueelta.

Venäläisiä joukkoja romanialaisten apuna
Ennen aamun sarastusta ryhmä Sproesserin hyökkäysjoukot asettuvat Esikuntakukkulan luoteispuolella olevaan
kattilalaaksoon
hyökkäysvalmiiksi.
Rommelilla on komennossa 3 kiväärikomppaniaa, 2 kk-komppaniaa, erillinen rynnäkköosasto ja pioneerijoukkue.

Itävaltalainen sotilas
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Kapteeni Gösslerillä 2. linjassa 2 kiväärikomppaniaa ja kk-komppania sekä
ryhmän käytössä vielä pataljoona.
Kello 6:n maissa Rommel lähettää tiedusteluosasto Friedelin, 11 miestä ja
puhelin, ryömimällä tiedustelemaan
suunniteltua sisäänmurtokohtaa. Viereiseltä kukkulalta, vahvoilla kiikareilla,
tähystämällä Rommel kykenee neuvomaan, puhelimella, tiedustelijat turvallisesti
perille. Kun näyttää, että
viholliset tulevat epäluuloisiksi, Rommel vetää joukon
200m:ä taaksepäin ja miinanheitinkomppania suorittaa hakuammunnan sisäänmurtokohtaan. Kun miinat
tulevat
vihollisvartioiden
viereen, he menevät täyteen
suojaan tai vetäytyvät sivul-

Tykistövalmistelu alkaa kello 11. Osasto
Rommel aloittaa etenemisen klo 9. Aamuaurinko paistaa Ryssänkukkulalle ja
vihollinen ampuu konekivääreillä haavoittaen muutamaa miestä. Usva peittää
D.Cosnan länsirinteen, jolloin eteneminen sujuu vihollistulelta suojassa ja todennäköisesti huomaamatta. Miinanheittimillä ammuskeltiin vihollisen asemiin
harvakseltaan häirintätulta. Komppaniat
levittäytyvät n. 50m sisäänmurtokohdan
alapuolella. Sisäänmurtokohdan yläpuolelle ohjataan reilu komppaniallinen
vihollisen hämäämiseksi ja tulen ohjaamiseksi hajalleen. Välittömästi näiden
aloitettua tulituksen Friedelin rynnäkköosasto murtautuu esteaukon läpi vihollisasemaan ja vyöryttää sisäänmurtokohtaa molemmille sivuille. Tykistö
jättää ampumatta sisäänmurtokohtaan,
jatkaen muualle keskitystä järeillä putkillaan (21cm ja 30,5cm).
Rynnäkköosasto Friedel onnistuu sisäänmurrossaan. Tosin varavääpeli Friedel
kaatuu. Läpimurtokohtaan alkaa nopeasti virrata osasto Rommelin joukkoja.
Murtokohdan oikealla puolella taistelevat romanialaiset eivät ole edes huomanneet läpimurtoa, vaan jatkavat normaalia laukaustenvaihtoaan. Rommelin
adjutantti ilmoittaa puhelimitse ryhmän
esikuntaan sisäänmurron onnistumisesta, ja pyytää raskaan tykistön tulen
siirtämistä D.Cosnan asemien itäosaan,
ryhmä Sproesserin kaistalle. Romanialaisten reservi yllätetään ja saadaan yli

100 vankia. Saavuttaessa 400m sisäänmurtokohdasta koilliseen, todetaan lähin
romanialaisten asema n. 600m:n päässä,
eli samassa paikassa kuin 12. päivä.
Saksalaiset kranaatit räjähtävät edessä
olevassa notkelmassa, jossa romanialaiset komppaniat epäjärjestyksessä
perääntyvät. Konekiväärit jäävät suolaamaan perääntyviä, ja osasto Rommel
laskeutuu notkoon. Nyt pyydetään tykistötulta 8:aan eri ruutuun. Alun perin
oli tarkoitus hyökätä toiseen asemaan
vasta tykistökeskityksen jälkeen, mutta
Rommel päättää hyödyntää romanialaisten epäjärjestystä ja hyökätä, oman
tykistökeskityksen seassa, välittömästi.
Vihollinen ei tajua edes ampua vastaan.
Asemia vyörytetään molemmille sivustoille, ja hyökätään jonkin matkaa eteen.
Vihollinen peräytyy nyt laajalti toiseen
asemaan ja yrittää vastahyökkäyksillä
häätää osasto Rommelin pois asemistaan, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Niinpä siihen kohtaa jää linjaan melkoinen mutka. Rommelin pyytäessä
esikunnasta reservejä vihollisen lopulliseksi murtamiseksi, selviää, ettei ryhmä Madlung ole onnistunut valtaamaan
D.Cosnalla olevia vihollisasemia. Eli
lähes selustassa piilee vaara. Asemia
vyöryttämällä itäänpäin päästään pienelle metsäkukkulalle. Yksi kk-joukkue
ampuu kyseiseltä kukkulalta kestotulta
Nicorestin luona olevaa vihollispatteria
kohti (etäisyys 2500m), sillä seurauksella, että tämä pakenee laukassa asemistaan. Pohjoiseenkin saadaan vihollisasemia vyörytettyä.
Tirgul Ocna on samassa suunnassa n.
3km:n päässä. Tykistö pommittaa paikkakuntaa parhaillaan. Rautatieasemalla
seisoo loputtoman pitkiä junia ja niiden
vieressä lukuisia kolonnia. Paikkakunta
voitaisiin vallata ja katkaista koko leveä
laakso, jolloin kyettäisiin hallitsemaan
suunnattomat alat romanialaisten rintamaa. Rommel odottaa malttamattomana
reservejä, joilla sen saisi tehtyä. Vankeja on saatu jo n.500. Kun reservejä 4,5
tunnin kuluttua tulee, ovat romanialaiset jo toipuneet ja hyökkäys joudutaan
unohtamaan. Illalla ryhmä Madlung saa
vallatuksi D.Cosnan eteläosan. Vihollisen puolella näkyy runsaasti perääntyviä
joukkoja.
Seuraavana aamuna (20.8) aloittaa
vihollinen voimakkaan tykistötulen,
raskaalla tykistöllä, jo klo 3. Rommel
siirtää komentopaikkansa ja läheisyydessä olevat reservit n.800m pohjoiseen

Venäläisten panssaroitu automobiili

Venäläisillä oli Romaniassa raiteita pitkin kulkevia panssariautoja

Romanialaisia sotavankeja
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Kaatuneiden kirjausta

Raskasta rannikkotykistöä Mustanmeren rannalta Romaniasta

kukkulalta 788, notkoon. Tykistötuli
jatkuu ankarana valloitettuihin romanialaisasemiin, joissa ei ole enää joukkoja. Vihollisen vastahyökkäys alkaa
klo 7 idästä päin kohden 1.komppaniaa,
joka on erittäin syvässä ryhmityksessä.
Myöskin luoteessa havaitaan vihollinen.
Romanialaisilla on selvästi tarkoituksena vallata edellisenä päivänä menetetyt
alueet takaisin. Kiireisesti, poimuiseen
metsämaastoon, muodostetaan yhtenäinen linja. Entisiä romanialaisasemia ei
enää miehitetä. Eturinteen metsäasemia
pidetään parhaimpina. Nopeasti komppaniat kaivautuvat, reservien auttaessa.
Samaan aikaan 1. komppania vetäytyy
hiljalleen, kaiken aikaa taistellen. Uusissa asemissa vihollinen torjutaan ja sekin
kaivautuu noin 50m:n päähän. Vihollistykistö ei uskalla ampua asemia linjojen
läheisyyden takia.
Rommelin joukot nojaavat vasemmalla
D.Cosnan koillisrinteeseen. Sitä kautta
onnistuu pohjoisesta etenevien romanialaisten voimien nousta, notkossa,
saksalaisten selustaan. Aikaisemmin
reservissä ollut 2. komppania sulkee 5.
komppanian vasemman siiven ja jalkaväkirykmentti 18:n I pataljoonan välisen
aukon. Se joutuu läpinäkymättömässä
pensasmaastossa, ylivoimaista vihollista
vastapäätä, sangen vaikeaan asemaan,
mutta kestää.
Taistelu kiihtyy tunti tunnilta. Ainakin
kaksikymmentä kertaa, päivän kuluessa, vihollinen ryntää tykistövalmistelun
jälkeen saksalaisten asemia vastaan.

Saksalaisia sotilaita Romaniassa

Parabellum-MG14. Suuren tulinopeuden lentokonekonekivääri
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Asemat muodostavat puoliympyrän.
Vähäisiä reservejä siirretään taistelun
polttopisteestä toiseen. Päivän tappiot
ovat kaksikymmentä miestä.
Rommelilla alkaa henkilökohtainen terveys viimein horjua. Iltapäivällä hänellä
on kova kuume ja hän näkee harhanäkyjä. Hän luovuttaa komennon kapteeni
Gösslerille. Pimeän tultua hän vaeltaa
D.Cosnan yli vuoristotietä pitkin ryhmän komentopaikkaan.

joissa italialaiset olivat edenneet vähän
kerrassaan. Valtavat taistelut olivat syöneet kaikki itävaltalaisten resurssit ja he
pyysivät saksalaisia avukseen. (Kuten
koko sodan ajan, kaikkialla). Saksalaiset lähettivät armeijan, johon kuului 7
taistelun karaisemaa divisioonaa, vaikka
länsirintamalla olivat Flanderin ja Verdunin taistelut parhaillaan käynnissä.

Italian rajalle
Vuoristopataljoona liitetään 14. Armeijaan ja alistetaan Alppiarmeijakunnalle.
18.10 alkaa marssi rintamalle Krainburgin luona olevalta keskitysalueelta.
Majuri Sproesserin marssiosasto, johon
kuuluivat vuoristopataljoona ja Württembergiläinen vuoristohaupitsiosasto
nro 4, marssii tietä Bishoflak-SalilogPodbordo Knezaan, jonne saavutaan
21.10. Marssitavoite on saavutettava

Vuoristojoukot torjuvat kaikki romanialaisten hyökkäykset 25.8 saakka, jolloin
heidät siirretään rintaman taakse divisioonan reserviksi. Kahden ja puolen viikon aikana kaatui 500 miestä. Asetetut
tavoitteet saavutettiin, vaikka romanialaisten rintamaa ei saatukaan romahtamaan.
Takaisin Saksaan
Rommel viettää muutaman viikon loman Itämeren rannoilla (toipumisloma).
Lokakuun alussa (1917) Rommel ottaa
vastaan uudelleen osastonsa Kärntnerin maakunnassa. Romaniassa kärsityt
tappiot on täydennetty. Kevyet konekiväärit ovat oleellisesti lisänneet kiväärikomppanioiden taisteluvoimaa. (Vuoden
1917 aikana pyrittiin kiväärikomppaniat
aseistamaan neljällä kevyellä konekiväärillä). Lyhyttä lepoaikaa käytetään
uuden aseen (m08-15) käytön oppimiseen. Joukkoja aiotaan käyttää ItävaltaUnkarin tukena 12. Isonzon taistelussa.
Italia liittyi 1. maailmansotaan toukokuussa 1915, yrittäen vallata Triestin.
Italian rajan ja Triestin välillä olevalla
Isonzo-joella oli käyty jo 11 taistelua,

Sodan karumpaa puolta

Kevyt konekivääri MG08-15, joka sai välittömästi suuren suosion vuoristosotamiesten joukossa
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Ensimmäisen luokan Rautaristi

joskus ennen päivän koittoa, ja joukot on
yön ajaksi sijoitettava mahdollisimman
epämiellyttävään ja ahtaaseen majoitukseen, mahdollisen ilmatiedustelun tähden. Nämä yömarssit vaativat huonosti
ravituilta joukoilta suuria ponnistuksia.
Rommelin osastoon kuului 3 vuoristoja 1 kk-komppania. Osaston esikunta
marssi, enimmäkseen jalan, rivistön alkupäässä. Kneza sijaitsi 8km itään Tolmeinin luona olevalta rintamalta. Majuri
Sproesser tiedustelee 21.10 iltapäivällä, osaston johtajien kanssa, käsketyn
hyökkäysvalmiusaseman. Se on 1500m:
n päässä Tolmeinista, 509m korkean Buzenikan vuoren jyrkällä pohjoisrinteellä,
joka laskee Isonzon laaksoon.
Lukuisien italialaisten patterien tehokas
ja voimakas häirintätuli suuntautuu kauas rintaman taakse. Ne ampuvat korkealla yläpuolella olevista asemista. Ammuksista ei italialaisilla tunnu olevan
puutetta. 11 komppanian vahvuisen pataljoonan ryhmittäminen käsketylle alueelle on vaikeata. Ainoastaan muutamien vierinkivikasojen rinteet ja muutamat
vähäiset, tavattoman jyrkät, Isonzoon
laskevat syvänteet, tarjoavat ryhmitysmahdollisuuksia tuossa muuten melkein
kulkukelvottomassa rinteessä.

Itävaltalaisten majoitustiloja Dolomiittien rintamalta

Vuoristosotamiehet liikkeellä
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Vihollinen näkee melkein koko Buzenikan vuoren pohjoisrinteen Tolmeinin luoteispuolella olevalta,
1360m korkealta, Mrzlin huipulta. Kaiken lisäksi on otettava huomioon jyrkän rinteen
tehokas sirpalevaikutus mahdollisen tykistöammunnan
yhteydessä. Pataljoonan on
pysyttävä valmiusasemassa
lähes 30 tuntia.

Tolmeinin syvänteessä hyökkäykseen
ryhmittyvien joukkojen määrä on liian
suuri. Rommel palaa pataljoonan luo
italialaisen tykistön ampuessa tehokasta häirintätulta, erikoisesti St.Luzian ja
Baza di Modrejan luona oleviin kapeikkoihin. Rommel tuntee operaatiosuunnitelman huonommin kuin se tsekkiläinen
petturi, joka menee tuona päivänä italialaisten puolelle, Tolmeinin pohjoispuolella, vieden mukanaan offensiivia varten laaditun käsky- ja karttakokoelman.
Pataljoonan asettuminen valmiusasemaan suoritetaan 22. – 23.10 välisenä
yönä. Jättivalonheittimet suuntautuvat
italialaisten asemista, Kolovratin ja Jezan harjanteilta, alas lähestymisteille.
Voimakas tykistötuli kohdistuu osasto
Rommelin asemiin. Kun tehokkaat ja
sokaisevat valonheittimet siirtyvät, aloitetaan kiirehtiminen tykistötulen alaisen alueen läpi. Kantoeläimet jätetään
Buzenikan vuoren itärinteelle. Osasto
Rommel saapui raskaita kk.- ja ampumatarvikelaatikoita kantaen, vaivalloisen nousun jälkeen, hieman ennen puoliyötä sille osoitetulle alueelle. Esikunta
ja kaksi komppaniaa sijoittuivat erään
20-40m leveän kivikasan länsipuolelle,
etulinjaan johtavan, ja luoteeseen kääntyvän kapean polun varteen. Molemmat
muut komppaniat joutuvat 100m idempänä olevaan kapeaan notkoon. Sekä
upseerit että miehet työskentelevät kuumeisella kiireellä. Päivän koittaessa on
rinne ikäänkuin kuollut. Vitsaksilla ja
oksilla katetut ampumakuopat tarjoavat miehistölle kaivatun leposijan. Pian
alkaa kuitenkin italialaisten raskaan
tykistön kranaatit räjähdellä yläpuolella rinteessä ja kivensirpaleet vierivät
ohitse laaksoa kohti. Vähitellen tykis-

Isonzo, joki jonka ympärillä kuoli valtavasti ihmisiä ensimmäisessä
maailmansodassa
tötuli siirtyi laaksoon. Seuraava päivä
kului hitaasti. Rommel katseli vihollisen vahvoja asemia laaksossa. Pimeän
tultua tulevat kantoeläimet tuoden elintarvikkeita. Syönnin jälkeen alkaa sade
– hyökkäysilma.
Saksalaisen tykistön tulivalmistelu alkaa 24.10 klo 2 yöllä. Yli 1000 tykin
suuliekit leimahtelevat sateisessa yössä. Räjähdykset kajahtavat takaisin
vuorenseinämästä kuin mahtavin ukkosenjyrinä. (Keskityksessä ammuttiin
runsaasti kaasukranaatteja). Italialaisten
valonheittimet eivät läpäise sadetta. Tolmeinin ympäristöön ei kohdistu saksalaisten odottamaa ja pelkäämää italialaisten tuhoamistulta. Vain muutamat
patterit vastaavat tuleen. Päivän koittaessa saksalaisten tykistön ja miinanheittimien tuli jälleen kiihtyy äärimmilleen.
Savun ja usvan vuoksi vihollisasemia ei
ajoittain näe lainkaan. Vasta-ammunta
on edelleen heikkoa.

1. päivä
Kovassa sateessa vuoristopataljoona aloittaa siirtymisen eteen,
ennen aamun sarastusta. Osasto
Rommel laskeutuu Isonzon
laaksoa kohti, ja seuraa edessä
kiirehtivää Sproesserin esikuntaa. Päästyään alas, he etenevät
välittömästi Isonzon jyrkän rantapenkereen yläpuolella ja Baijerilaisen jalkaväkihenkivartiorykmentin oikean siiven takana.
Jonorivistön molemmin puolin
räjähtelee kranaatteja, mutta
tappioita ei tule. Rivistö pysähtyy etulinjan taakse ja odottaa
läpimärkinä, vilusta väristen,
hyökkäyksen alkamisajankohtaa. Viimeisen neljännestunnin
aikana tuli kehittyy tavattoman
voimakkaaksi. Räjähtelevien
ammusten ryöppy peittää savuun, muutaman sadan metrin
päässä edessä olevat, vihollis-

38cm haupitsin lataustoimintaa lokakuulta 1917

Itävalta-Unkarin huoltolinja vuoristossa
lokakuussa 1917

Iskujoukkoja Isonzolla
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Saksalaiset ylittävät siltaa lähellä Tolmeinia

Italialainen vuoristosotilas

Tykkien nosto vuoristossa vaati voimia ja kekseliäisyyttä
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Itävalta-unkarilaisia Isonzolla käsikranaattienheittoaikeissa V.1917

asemat. Harmaa savupilvi leijailee tunteja
kestäneen ammunnan
johdosta laakson yllä,
ja riippuvat sadepilvet
peittävät sekä Hevnikin että Kolovratin
vuorenkukkulat. Hieman ennen klo 8:aa
edessä oleva rynnäköosasto siirtyy vielä
lähemmäs vihollista,
tykistötulen suojassa.
Myös osasto Rommel
valmistautuu.
Klo 8 tykistö- ja miinanheitintuli siirtyi taaemmaksi ja osasto
Rommel syöksyi, henkivartiorykmentin
oikean siiven perässä, hyökkäykseen. 1.
asemassa olevat italialaiset antautuvat
ja hyökkäys etenee tasangon yli konekivääritulessa, joka tulee ylhäältä ja melko
kaukaa. Osasto Rommelin hyökkäys jatkuu Hevnikin koillisrinteelle. Päästyään
rinteelle he ovat puuston suojassa konekivääritulelta. Jalkapolkua pitkin edetään
Hevnikin pohjoisrinteellä Fonia kohti.
Polku vaikuttaa käyttämättömältä. Aluskasvullisuus rajoittaa näkyvyyden vain
muutamaan metriin. Varovaisuudesta
huolimatta kärki kävelee päin vihollisen
asemia, ja viisi miestä haavoittuu. Koska asemat sijaitsevat jyrkässä rinteessä
ja hyökkäys tulisi suorittaa tiheän aluskasvillisuuden läpi ja esteiden yli, päättää Rommel siirtyä rinnettä ylemmäksi.
Siirtyminen ylös jyrkkää rinnettä on
äärimmäisen haastavaa. Ensimmäisten
kiipeilijöiden aikaansaama kivivyöry
on viedä miehiä mukanaan. Ylhäältä
löytyy naamioitu polkulinja, joka menee läpi vihollisasemien. Rommel epäilee polkua italialaisten huoltoreitiksi.
Heidän asemistaan ei ole näkyvyys
huoltopolulle kummoinenkaan. Rankka-

sateessa Rommel päättää yrittää vihollisen yllättämistä marssittamalla miehensä polkua pitkin vihollisen asemiin.
Mikäli he jotain havaitsevat, he kuvittelisivat omien marssivan. Korpraali
Kieter ja 8 miestä marssivat äänekkäästi
italialaisten asemiin ja, ampumatta laukaustakaan, valtaavat korsun ottaen 17
vankia ja vallaten konekiväärin. Koko
osasto Rommel siirtyy vihollisen asemiin, joita vallataan 50m molemmille
sivustoille. Edelleenkään ei ammuta.
Korsuista vangitaan edelleen muutama
tusina vihollista. Yläpuolella oleva vastustaja ei vieläkään tiedä mitään kuuden
komppanian etenemisliikkeestä. Asemien vyörytys päätetään jättää tekemättä,
ja jatkaa hyökkäystä suoraan eteenpäin.
Kunhan Hevnikin kukkula saataisiin
vallatuksi, voisi rinneasemat helposti
vyöryttää jälkikäteen.
Kuusi Württembergiläistä vuoristokomppaniaa etenee pitäen sivustoilla ja takana vahvat reservit. 1. kk-komppania
etenee porrastettuna kärkeen. Nousun
nopeuden määräävät nämä, lähes 40kiloisia taakkoja kantavat, kk-miehet.
Ainoastaan vuoristokiipeilyä tällaisten
taakkojen kanssa harrastanut voi ym-

märtää minkälaista kiipeily fyysisesti
on. Kilometrin pituinen jonorivistö eteni
hiipien pensaasta pensaaseen, rankkasateessa. Missään ei synny taistelua. Vihollinen antautuu tai juoksee karkuun,
heittäen aseensa pois. Saksalaisetkaan
eivät ammu pakenevia, etteivät paljastuisi. Oma tykistötuli alkaa olla vaaraksi
etenemiselle. Paljastumisen vuoksi ei
voida antaa edes valomerkkejä. Ainoastaan yksi mies haavoittuu saksalaisen
kranaatin lennättämästä kivensirpaleesta.
Edetessä tunkeudutaan italialaiseen
21cm:n tykkipatterin asemaan. Saksalaiset ovat ampuneet sitä kaasuammuksilla. Miehistö on kadonnut jäljettömiin.
Ammuksia on vuorina tykkien ympärillä. 100m:n päästä löytyy keskiraskas
patteri. Tykit sijaitsevat täysin pommivarmoissa kalliokomeroissa, jotka on
varustettu aivan pienillä ampuma-aukoilla. Sielläkään ei näy miehistöä.

Itävalta-Unkarin 26cm miinanheitin
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Caporetton taistelu, Isonzo-joelta Piavelle
Klo 11 saavutetaan Hevnikin huipulta
itään kulkeva harjanne, jossa saadaan
yhteys ”Henkivartijoiden” III pataljoonan osien kanssa. Jonkin aikaa hyökätään yhdessä Hevnikin huippua kohti,
jota saksalainen tykistö parhaillaan
ampuu. Kun ”Henkivartiot” pitävät taukoa odottaakseen tykistötulensa siirtoa,
kääntyy osasto Rommel Hevnikin pohjoisrinteelle. Sieltä käsin he nousevat
klo 12 Hevnikin huipulle (876). Taistelua ei synny missään.

Saksalaisia liekinheittimineen

Lokakuun hyökkäyksessä noin 400 000 Saksan ja Itävalta-Unkarin
sotilasta hyökkäsi Italian kimppuun
42
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Huipulla harhailee monia osastoistaan
eksyneitä italialaisia, jotka otetaan vangiksi. Sade on lakannut. Matalalla olevat pilvet alkavat liikkua. Tällöin näkyy
kukkulalle 1114 ja Kolovratin harjanteelle. Tehokas italialainen tuli suuntautuu
sieltä käsin Hevnikin huipulle. Osasto
Rommel on havaittu. Vuoristopataljoonan molemmat osastot siirretään uhatulta alueelta pohjoiseen puhdistamaan
vihollisen tykistöpesäkkeet Hevnikin
huipun ja Fonin väliltä. Liidulla merkittyjen vallattujen tykkien määrä on jo 17,
joista raskaita 12. Italialaiset säilykkeet
ja kypsä kenttäkeittiöruoka maistuu nälkäisille saksalaisille.
Kun Henkivartiorykmentin osat, klo
15.30, saapuvat Nahradin satulaan, kokoaa Rommel molemmat osastonsa ja

jatkaa etenemistä samaan suuntaan.
Henkivartiorykmentin III pataljoonan
kolmen komppanian perässä mennään
Nahradin harjanteen yli kukkulalle
1114. Järjestys on: osasto Rommel,
osasto Schiellein. Tehtävänä on edelleen
Henkivartiorykmentin oikean sivustan
suojaaminen. Ilma on seestynyt ja vihollinen ei ammu ollenkaan.
Lähestyessään klo 17 kalliokukkulaa
1066 (Nahrad), ammutaan III pataljoonan etumaista komppaniaa. Henkivartiorykmentin 12. komppania on tulitaistelussa vihollisen kanssa, joka on
asemissa ylempänä sijaitsevalla harjanteella pisteen 1114 luoteispuolella ja itse
kukkulalla 1114. Asemat sijaitsevat porrastettuina toinen toisensa yläpuolelle,
ja niiden edessä on lujasti rakennettuja
esteitä. Myöskin alemmassa maastossa
on vielä italialaisia asemissa. Rommel
käskee 1. komppanian luutnantti Triebigin puhdistaa tien oikealla puolella
sijaitsevat asemat kukkulan 1066 luoteispuolella. Tehtävä suoritetaan nopeasti ja suurella taidolla. Omia tappioita
kärsimättä otetaan vangiksi 7 upseeria
ja 150 miestä. 2. komppania ja 1. kkkomppania ovat tällä aikaa puhdistaneet kukkulan 1066 länsipuolella olevat
aseman osat, korsut ja tähystysasemat.
Osasto Schiellein etenee Rommelin
käytettäväksi 100m kukkulan luoteispuolella, välittömästi äsken puhdistetun
kalliokukkulan alapuolelle.
Rommel menee tapaamaan etulinjaan,
50m pisteen 1066 eteläpuolelle, useita ”Henkivartioiden” III pataljoonan
upseereita, saadakseen tietää heidän
aikeistaan jatkossa. Kukkulalta he seuraavat tiedusteluosastoa, joka yrittää
lähestyä vihollisen lähintä asemaa. Vi-
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hollisen konekivääreiden
ristitulessa
eteneminen
vaikuttaa mahdottomalta.
Upseerit ovat yksimielisesti
ankaran tykistökeskityksen
kannalla. Vihollisen asemat
sijaitsevat hallitsevilla kukkuloilla 1120-1130m:n korkeudella, ja niitä ei ole aiemmin tykistöllä ammuttu.
Ennen pimeän tuloa vihollinen torjuu 1. komppanian
yritykset vallata kukkulan
1114 luoteispuolella sijaitsevalla harjanteella olevat
vihollisaseman osat. 1. ja 2. komppania
suorittavat yön aikana taistelutiedustelutehtäviä.
Klo 19 kutsutaan Rommel Henkivartiorykmentin komentajan, majuri, kreivi
Bothmerin luo, joka on juuri saapunut
III pataljoonan komentopaikkaan, joka
sijaitsee 100m:n päässä osasto Rommelista. Kreivi Bothmer vaatii Rommelin
osaston alistamista hänen johtoonsa.
Rommel kertoo saaneensa siihen asti
käskyt majuri Sproesserilta, joka on vir-

kaiältään Henkivartiorykmentin komentajaa vanhempi ja, että majuri Sproesser
on aivan lähiaikoina odotettavissa kukkulan 1114 edustalle.
Henkivartiorykmentin komentaja kieltää tällöin Rommelin osastoa ryhtymään
mihinkään toimenpiteisiin kukkulan
1114 länsipuolella tai itse kukkulaa vastaan, koska tämä asia kuului Henkivartiorykmentille. Vuoristopataljoona saisi
miehittää kukkulan 1114, sen jälkeen,
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Itävalta-Unkarin keraaminen
käsikranaatti
kun Henkivartiorykmentti on sen vallannut, tai seurata rykmenttiä toisessa
linjassa sen edetessä länttä kohden.
Rommel vastaa tekevänsä tästä ilmoituksen komentajalleen ja saa luvan poistua. Masentuneena hän palaa komentopaikalleen.

Italialaissotilaat ottavat rennosti tanssin merkeissä

Italialaisia vuoristojoukkoja
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Klo 21 saapui talousupseeri, luutnantti
Autenrieth, Rommelin komentopaikkaan. Häneltä Rommel kuulee, että majuri Sproesser jatkoi hyökkäystä, osasto
Wahrenbergin kanssa, Foniin, joka vallattiin hieman ennen pimeän tuloa. 12.
divisioona on edennyt erittäin menestyksellisesti Isonzon laaksossa. Rommel pyytää luutnanttia ilmoittamaan
majuri Sproesserille oman tilanteensa
ja saapumaan mahdollisimman nopeasti
paikalle, että saataisiin toimintavapaus.
Luutnantti otti ilomielin tämän tehtävän
vastaan ja hävisi säkkipimeään yöhön.
Yöstä tuli miehistölle sangen epämiellyttävä, vaatteet märkinä, hyvin koleassa säässä. Yöllisillä partioretkillä vihollisen esteiden edustalle saadaan vielä
kymmenittäin vankeja. Esteiden läpäisy
ei kuitenkaan onnistu italialaisten valppauden ansiosta.
III pataljoonan, kukkulan 1066 pohjoispuolella, reservissä olevat komppaniat on sijoitettu vasemmalle, kukkulan
1114 koillisrinteelle. Kukkulan 732
kautta hyökkäävän jääkärirykmentti I:
n kanssa ei ole saatu yhteyttä. Ei tiedetä, onko luutnantti Schoernerin johtama
12. komppania vallannut kukkulan 1114
korkeimman kohdan. Hyökkäyksen jatkaminen Kolovratin harjanteella olevaa
valtavaa asemasysteemiä vastaan, ilman
valtavaa tykistövalmistelua, tuntuu mahdottomalta. Valmistelu voitaisiin aloittaa
vasta aamun valjettua, ja se veisi aikaa.
Rommel suunnittelee yllättävää sisäänmurtoa, joka on suoritettava erään n.
1000m:n päässä kukkulan 1114 painopisteestä, kukkulan länsi- tai kaakkoispuolella olevan 3. italialaisen aseman
osia vastaan, jonne tähän mennessä ei
ole hyökkäyksiä vielä suoritettu. Länsipuolella oleva italialaisten 3. asema
on sijoitettu harjanteen rinteille, jotka

kohoavat porrasmaisesti Kukia kohti.
Siellä tapahtuva sisäänmurto vaikuttaisi
1114:n ympärillä sijaitseviin, syvyyteen
sijoitettuihin asemiin. Kaakkoispuolella
vihollisasemat on ryhmitetty suurempaan syvyyteen kuin itse kukkulalla.
Sisäänmurron vaikutus olisi siellä yleistilanteeseen nähden heikko.
Yö sujuu, yhtä käsikranaattikahakkaa
lukuunottamatta, rauhallisesti. Majuri
Sproesser saapui aamulla viideltä Rommelin komentopaikkaan. Majuri Sproesser hyväksyi Rommelin laatiman hyökkäyssuunnitelman, ja antaa käyttöön
kaksi kivääri- ja yhden kk-komppanian.
Lisää joukkoja saisi, jos hyökkäyksellä
olisi menestystä. Tämän jälkeen majuri
Sproesser ja Henkivartiorykmentin komentaja selvittävät keskinäiset asiansa
Rommelin komentopaikalla.

Kemialliset aseet olivat tehokkaita italialaisia vastaan käytettynä vuoristossa,
sateisella säällä.

Rommelin havaintona todetaan, että
St. Danielin luona oleva italialainen
asema käsitti yhtenäisen haudan, jossa
oli lukuisia korsuja ja komeroita, sekä
vahvan piikkilankaesteen. 1. ja 2. aseman välisessä maastossa oli yksityisiä
kk-pesäkkeitä ja tukikohtia. Etulinjojen
naamiointi oli riittämätön. Sen sijaan
syvyydessä sijaitsevat elimet olivat vaikeasti havaittavissa.

Italialainen lentokone 25mm tykillä
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