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Förord
Härmed	överlämnas	den	tjugosjunde	årgången	av	Militärhistorisk	tidskrift	i	
läsarnas	händer.

Den	skotske	legoknekten	Robert	Monros	memoarer	har	i	många	år	fung-
erat	som	en	viktig	källa	för	historieskrivningen	om	trettioåriga	kriget,	särskilt	
när	det	gäller	Gustav	II	Adolfs	taktik.	Men	vad	berättar	boken	om	tidens	
krigarideal?	Utifrån	denna	infallsvinkel	har	Magnus	von	Porat	läst	Monros	
omfångsrika	Monro, His Expedition with the Worthy Scots Regiment called Mac-
Keys.

Nittioårsminnet	 av	 slaget	 vid	 Somme	 1916	 uppmärksammar	 MHT	
med	en	översiktsartikel	av	Tommy	Åkesson	om	de	senaste	årens	forskning	i	
Storbritannien,	Australien	och	Kanada	och	de	betydande	omvärderingar	den	
inneburit	av	såväl		utnötningskriget	på	västfronten	som	den	brittiske	överbe-
fälhavaren	Sir	Douglas	Haigs	roll.

Ungefär	tjugo	år	efter	det	att	officersyrket	öppnades	för	kvinnor	i	Sverige	
var	 andelen	 kvinnor	 i	 den	 svenska	 officerskåren	 fortfarande	 mycket	 låg	
(3,5	procent	2002).	Hur	detta	sista	manliga	yrkesmonopol	undergrävdes	är	
ämnet	för	Fia	Sundevalls	pågående	avhandlingsarbete	vid	ekonomiskhisto-
riska	institutionen	vid	Stockholms	universitet.	Hennes	bidrag	till	årets	MHT	
handlar	om	diskussionerna	rörande	försvaret	i	samband	med	att	kvinnor	gavs	
allmänt	tillträde	till	statliga	tjänster	i	början	av	1920-talet.

Den	brittiska	flottans	beslagtagande	av	fyra	i	Italien	inköpta	svenska	jagare	
i	juni	1940	är	en	av	de	mest	dramatiska	episoderna	i	Sveriges	marina	1900-
talshistoria.	På	svensk	sida	är	händelsen	förhållandevis	väl	utredd,	men	efter	
studier	i	Public	Records	Office	kan	David	Pounder	erbjuder	ytterligare	pus-
selbitar	från	brittiskt	perspektiv.

Liksom	i	föregående	årgång	fortsätter	MHT	sitt	samarbete	med	Svenska	
militärhistoriska	kommissionen.	Kommissionens	ordförande	Lars	Ericson	
Wolke	ger	avslutningsvis	en	översikt	över	kommissionens	verksamhet	under	
2006.
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Militärhistoriska	avdelningen	har	under	2006	bytt	organisatorisk	hem-
vist	och	återfinns	från	och	med	den	1	juli	vid	Militärvetenskapliga	institu-
tionen	vid	Försvarshögskolan.	Det	är	avdelningens	förhoppning	att	i	denna	
nya	miljö	på	ett	mer	aktivt	sätt	kunna	delta	i	utbildningen	av	officerare,	såväl	
vid	Försvarshögskolan	som	vid	Försvarsmaktens	egna	skolor.	Utgivningen	av	
Militärhistorisk	tidskrift	planeras	dock	fortsätta	som	förut.	

Ett	gott	nytt	2007	tillönskar	redaktionen	sina	läsare!

Lars Wedin, Kent Zetterberg	och	Gunnar Åselius
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“A worthy Cavalier”.  
Det höviska idealet hos 
Robert Monro 
Magnus von Porat

Överste Robert Monro (ca. 1590-1675) är ett ganska känt namn i militärhis-
toriska kretsar. Monro, His Expedition with the Worthy Scots Regimenet called 
Mac-Keys (hädanefter förkortat till His Expedition) publicerades första gån-
gen i London 1637.1 Berättelsen är en mycket inträngande beskrivning av en 
legosoldats liv under det 30-åriga kriget. Den är också (världens första) rege-
mentshistoria, en militär handbok, en reseberättelse, en religiös inlaga under 
en period av ständiga religionskrig samt en samling intellektuella funderingar 

1 Dess fullständiga titel är: Monro, His Expedition with the Worthy Scots Regiment (Called 
Mac-Keys Regiment) levied in August 1626 by Sir Donald Mac-Key Lord Rhees, Colonell for 
his Majesties services of Denmark, and reduced after the Battalie of Nerling, to one Company 
in September 1634 at Wormes in Paltz. Discharged in severall Duties and Observations of 
service first under the magnamious King of Denmark, during his warres against the Emperour; 
afterward under the Invincible King of Sweden, during his Majesties life time; and since, under 
the Director Generall; the Rex-chancellor Oxensterne and his Generalls. Collected and gathered 
together at Spare-houres, by Colonell Robert Monro, at first Lievetenant under the said Regiment, 
to the Noble and worthy Captaine, Thomas Mac-Kenyee, of Kildon, Brother to the noble Lord, 
the Lord Earle of Seafort; for the use of all worthie Cavaliers favouring the laudable profession of 
Armes. To which is annexed the Abridgement of Exercise, and divers practicall Observations, for 
the younger Officer his Consideration; ending with Souldiers Meditations going on service. Jag 
har använt mig av en nyutgåva från 1999 redigerad av William S. Brockington, Jr och med 
förord av Geoffrey Parker.
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av en mycket beläst officer. Den uppfattas allmänt som en av de viktigaste pri-
märkällorna till 30-åriga kriget trots att den aldrig publicerades i någon större 
upplaga (en anledning till det kan faktiskt vara att Monro, efter sitt avsked 
från svenska armén, deltog på den förlorande sidan i engelska inbördeskriget). 
När Michael Roberts introducerade sin tes om en militär revolution citerade 
han Monro flitigt.� JFC Fullers beskrivning av händelseförloppet under slaget 
vid Breitenfeld 1631, lutar sig i stor utsträckning mot Monros ögonvittnes-
skildring.3  

His Expedition är indelad i två delar där del I skildrar Monros regementes 
upplevelser i dansk tjänst och del II beskriver dess historia som en del i den 
skotska brigaden i svensk tjänst. I 64 kapitel, kallade Duty, beskrivs kronolo-
giskt regementets öde. Efter varje berättande Duty finns ett mer beskrivande 
kapitel kallad Observation där Monro framför sina åsikter, idéer och råd angå-
ende just avhandlade Duty. 

Som en litterär produkt från ett härläger under 30-åriga kriget är His 
Expedition helt unik. Monro är också en mycket skarpsynt och noggrann 
observatör. Han tar sig tid för att beskriva det mesta, såsom livet i lägren, mar-
scher, relationerna till civila, kända officerares uppträdande, rädsla, sjukdom 
och död. Men han har även åsikter om kvinnor, kungar, befälhavare och poli-
tiker. Sammantaget är His Expedition en unik inblick i föreställningsvärlden 
och uppträdandet hos en speciell grupp människor vid en speciell tid. 

Höviskhet

Begreppet hövisk kommer att vara centralt i den fortsatta framställningen 
och fodrar därför en utförlig definition. I den medeltida litteraturen beskrivs 
höviskhet som ett passande och riktigt uppförande i första hand knutet 
till hovet och därigenom något föredömligt även för resten av samhället. 
Höviskhet är något allmänt positivt och eftersträvansvärt som är förknippat 
med samhällets ledande personer till vilka fogas en rad föreställningar om 
upphöjt och förfinat leverne. Begreppet hövisk kan uppfattas som ett hon-

� Enligt Roberts så öppnade den nya taktiken med den linjära, offensiva brigaden för helt nya 
strategiska överväganden vilket medförde en enorm ökning av arméernas storlekar vilket i 
slutändan krävde administrativa och fiskala reformer som kom att påverka hela samhället. 
För diskussion kring detta se t.ex.: Clifford J. Rogers (ed.), The military revolution debate. 
Readings on the military transformation of early modern Europe, Oxford 1995. Som en bilaga 
till His Expedition finns exercisen för brigaden medtagen.

3 J.F.C. Fuller, De avgörande slagen. Del II Från högmedeltid till Leuthen 1757, Lund, �003. 

Militärhistorisk tidskrift



13

Magnus von Porat

nörsord som används för sådana egenskaper eller företeelser, som anses vara 
särskilt önskvärda. Exempel på bibetydelser är generös, artig, vältalig och ädel. 
På engelska översätts höviskhet vanligen till chivalry (och en hövisk person 
kallas för cavalier eller kavaljer på svenska).4

Ett ypperligt exempel på hur den feodala eliten såg på sig själv finns i 
följande passage:

What is it then to bear arms?
Does one employ them as one might
A harrow, a winnowing-fan, an axe?
No, it is a far more ardous labor.
What then is chivalry?
So strong a thing, and of such hardihood,
And so costly in the learning,
That a wicked man or low dare not undertake it…
Whoso would enjoy high honor
First must suitably display
That he has been well schooled to such arts.5 

En riddare skulle vara en Kristi stridsman och hans handlingar skulle präglas 
av ödmjukhet, fromhet, trofasthet, tapperhet och generositet. För en riddare 
var höviskhet, källan till ynnest och gunst, samma sak som sakramenten var 
för prästerskapet. 

En författare som ska beskriva det höviska idealet i sin absoluta fulländ-
ning använder sig av en ängel som jämförelseobjekt. Ett annat exempel på hur 
en riddare förväntades vara återfinns i karaktäristiken över normanden Arnoul 
de Guines. Man fann honom tapper och oförvägen, skicklig i att bruka vapen, 
snar att tjäna, generös, gladlynt, vacker och behaglig.

Kondottiärerna 

Monros liv speglar väl den omvärld i vilken han levde. Han var kondottiär, 
soldenär eller helt enkelt legosoldat. Ett ganska vanligt yrkesval för skottar 
vid denna tid och även för dem som tillhörde samhällets övre strata. Detta 
berodde bl.a. på den instabila politiska situationen i landet. Skottland för-
lorade i allmänhet de ständiga krigen mot England under denna tid, vilket 

4 Herman Bengtsson: Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk undersökning, 
Stockholm, 1999, s. �0-�1.  

5 Georges Duby, William Marshal. The flower of Chivalry, New York, 1985, s. 55. 
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ledde till att centralstyrets auktoritet minskade och att enskilda adelsmän och 
klanledare kunde hålla sig med privata arméer. Vidare var möjligheten till civil 
karriär i det fattiga och karga Skottland begränsad. Skördarna låg alltid på 
marginalen och farsoter slog till med jämna mellanrum. Härigenom utveckla-
des Skottland till ett samhälle som gjort för krig och där soldaterna åtnjöt både 
respekt och anseende. Kriget som en möjlighet till ekonomiskt oberoende och 
en karriärväg mot social status för individer, ledde till att Skottland blev rena 
legosoldatsfabriken för kontinentens religionskrig. 

Legoknektar var under den tidiga medeltiden djup föraktade. De var upp-
skattade för sin professionalism och för det stöd de kunde ge. Men de var 
handelsresande i död som hade brutit mot den av Gud instiftade ordningen 
genom att beblanda sig med dem som hade som uppgift att strida. Inget kunde 
dock hindra att män fortsatte att söka detta värv och när furstarnas nöd var 
som störst så fortsatte man att anlita dem. Segrarna hade inte några smutsiga 
händer i denna konfliktlinje mellan norm och praktik. Men yrkessoldaternas 
snabba ökning medförde också att det blev nödvändigt att bygga en stadigare 
moral runt det ädla kriget. Hos adeln ökade behovet av att distansera sig från 
detta väpnade slödder genom att framhäva sina egna särtecken. Höviska ideal 
blev viktigare och nådde sin medeltida kulmen när legosoldaterna var som 
talrikast.6

Syfte och frågeställningar

Man kan räkna antalet soldater, hur mycket de åt, hur långt de marscherade 
och hur gamla de blev. Det är svårare att fånga den kulturella identiteten i den 
värld de levde i. Många moment i legoknektarnas föreställningsvärld under 
1600-talet kan spåras tillbaka i tiden. De motiverade sitt existensberättigande 
och sitt värv utifrån en motivbild som härrörde långt bakåt i tiden. Min hypo-
tes är att många av de ideal som präglade soldaternas uppförande ytterst hade 
sin grund i den medeltida ridderligheten och i antika dygder. Syftet med min 
studie är att försöka komma åt några av soldaternas mentalitet genom att för-
söka förstå vad deras föreställningsvärld grundades på och därigenom fånga, 
i vart fall, delar av deras tankesätt.  Frågan jag tänker ställa till texten är: om, 
och i så fall hur, ett höviskt ideal kan utläsas hos Robert Monro.  

6 Georges Duby, Söndagen vid Bouvines, Stockholm, 1990, s. 108-115.

Militärhistorisk tidskrift
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Magnus von Porat

Metod och avgränsningar

Ridderskapets uppfattning om sig självt efter ca 1150 som världslig, profan 
och uppställd mot alla andra samhällsklasser grundades på en konstellation 
av dygder. Kring den tidigare enda pelaren, trohet, började man gradvis att 
ansluta tre andra dygder: ett ”hedersamt” sätt att bete sig mot damer och i 
synnerhet tapperhet och frikostighet. De två sista egenskaperna kunde man 
inte skilja åt utan vertu et largesse, dygd och generositet, var egentligen samma 
sak. Man kan alltså sätta in Monros historia med dessa fyra pelare i den rid-
derliga ärobyggnaden som fristående delar. För att få en praktisk och lättläst 
disposition har jag valt följande uppställning och kapitelindelning: i det första 
kapitlet behandlar jag synen på tapperhet och ära och i det andra kapitlet 
berör jag striden och hur man skulle strida– från antiken till Monro. Kapitlet 
om kvinnor blir av naturen ganska kort då Monro är ganska fåordig i detta 
avseende. Det sista kapitlet handlar om riddarens särskilda kännetecken: gene-
rositeten.

Genom en bred men noggrann närläsning har jag undersökt de reflekte-
rande kapitlen i His Expedition. De berättande delarna hamnar till största 
delen utanför denna studie. Den kommer inte att bli en krönika över Monros 
regemente, eller en sammanfattning av hans berättelse. Vidare antas bakgrun-
den till Sveriges deltagande i 30-åriga kriget vara väl känd för läsaren. 

Frans G Bengtsson är en av få författare, förutom en snäv krets militärhis-
toriker, som både läst och skrivit om Monro. Bengtsson gick så långt att han 
kallade honom ”i stor utsträckning oläslig” och han menade att: ”med pennan 
hade det sig däremot besvärligare för honom.”7 Monro skriver mycket riktigt 
långa meningar på ett snirkligt språk. Han tar onekligen väldigt lång tid på sig 
att säga vad han vill ha sagt. För att komma runt detta problem har jag strävat 
efter att översätta Monro till lättläst nutidssvenska. Skulle jag alltför mycket 
försöka efterlikna Monros stil skulle texten helt enkelt bli för krånglig att läsa 
och jag skulle förlora fokus på mitt syfte (och dessutom trötta ut läsaren). Ett 
exempel på hur jag valt att arbeta är denna passage:

For a wise Leader doth all things wisely, and it becomes not a Leader 
to use himself to vanitie, or to intemperate appetites, for, how can he 
command others, that never pressed to command his owne inordinate 
desires? And brave Leaders of Armies and valourous Captaines should 
ever looke to their honour and renowne, more than unto riches or 
pleasure, spoyle or gaine, quitting the spoyle of their Enemies to their 

7 Frans G. Bengtsson, Litteratörer och militärer, Stockholm, 1941, s. 175-176. 
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Souldiers, they ought to reserve the honour and fame for themselves: 
for, he wants not meanes but inriches his family, that hath wonne 
credit, and leaves it to his posteritie. Our contenstation then should 
be for honour and credit, and not for unlawfull spoyle and gaine, 
esteeming more of magnanimitie, where ever it is found, then of riches 
attained unto; it may be, through feeblenesse and cowardice, lying in 
a Garrison, having never seen an enemy, or a man killed in the Fields; 
when other Cavaliers did shew their valour before their enemies, gain-
ing more credit, though lesse wealth, which is of shortest continuance. 
For we are not worthy the name of Souldiers, if we glory (as many 
doe) more in gathering riches (that perish faster then they come) than 
we doe to get an immortall good name: for we must thinke still, that 
true honour doth consist onely in vertous actions, which should make 
us more ambitious of credit, than of unlawfull gaine attained unto by 
avarice.8

Detta har jag översatt till:

Hur kan den kommendera andra som inte kan kontrollera sina egna 
begär? Modiga och nobla ledare för arméer borde alltid se till sin ära 
och sitt rykte, snarare än att se till nöjen, byte eller vinst. De borde 
lämna ifrån sig byte taget från fienden till sina underlydande soldater 
och enbart spara äran och berömmelsen för sig själva. Ty den behöver 
inte byte som har förärat sin familj ära och berömmelse i evighet. Sann 
ära finns bara i dygdiga dåd, vilket borde få oss att vilja vinna beröm 
snarare än att tillskansa oss olagliga medel genom girighet. 9

Källa

Även om Monro har skrivit den första regementshistorien någonsin, som på 
många sätt är helt unik, så påminner den mycket om medeltida krönikor och 
antika källor i sin stil och i direkta, konkreta exempel.  I romerska källor är 
det t.ex. vanligt att Rom kontrasterar sin egen överlägsna militära disciplin 
mot motståndarenas avsaknad av densamma. Detta är ett vanligt tema även 
hos Monro. Ett av många exempel är när svenskarna intar staden Letts där 
garnisonen verkar bli helt överraskade. Detta, enligt Monro, eftersom de är 
“stackars, enfaldiga italienare (…) de uslaste officerare jag någonsin mött och 
ovärdiga att kallas soldater.”10

8 Monro, Robert, His Expedition, London, 1999, s. 311.
9 Monro, 1999, s. 311.
10 Monro, 1999, s. 141. 
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De antika källorna fördömer konsekvent bekvämlighetstendenser och för-
klemning hos soldaterna. Däremot så hyllar de män, befälhavare och kejsare 
som lever upp till gängse, gammaldags moral. Corbulo sägs ha vandrat bar-
huvad mitt i den armeniska vintern bland sina frostbitna trupper. Han finner 
dem ”tröga av lång fred” men får dem snabbt att vakna till igen. Kejsarna 
själva skulle vara föredömen i disciplin för sina soldater genom att dela deras 
vedermödor och delta i deras exercis.11 Monro beskriver Gustaf Adolf som en 
motsvarande förebild. När kungen får syn på en holländsk kapten invirad i en 
rock, låter han kalla honom till sig och ersätter honom med en annan vakt-
post. Kungen menar att om kaptenen hade haft för avsikt att strida skulle han 
inte känna någon kyla och följaktligen inte behöva någon rock.1�

Källkritiska reflektioner

Man kan dra vissa slutsatser om källans tillkomstsituation. His Expedition är 
för detaljerad för att enbart vara skriven ur minnet. Sannolikt har Monro fört 
någon slags dagbok i fält 16�7-34 och sedan sammanställt sina anteckningar i 
England i efterhand där de gavs ut 1637. Han skriver också att han anser det 
vara bättre att nedteckna sina iakttagelser än att vara helt och hållet sysslolös.13 
Han har antagligen dikterat inför några av regementets skrivare i den dubbla 
avsikten att dels förse sina överordnade med rapporter och dels ha ett underlag 
för en senare sammanställning. Att flera personer har varit delaktiga i själva 
nedtecknandet kan man sluta sig till då stavningen varierar kraftigt. ”Be” blir 
plötsligt ”bee” och ”we” blir ”wee” för att sedan ändras tillbaka igen. Som 
tur är så är stavningen inget större problem då de flesta orden, eller namnen 
på personer och platser, ändå går att känna igen (”London in Skoneland”, är 
naturligtvis Lund). De finska ryttarna, hakkapeliterna, kallar han för ”haga-
pells”. De ständigt stridslystna kroaterna kallar han ”crabbats” efter svenskans 
krabater. Vid de tillfällen då jag citerar Monro (som när jag jämför källor på 
originalspråk eller då hans utsagor lämpar sig bäst i original) så citerar jag som 
det står utan att infoga något (sic!) vid felstavningar.

De båda delarna i hans berättelse skiljer sig påtagligt åt. I del I skriver han 
mycket lite om vad som händer utanför regementet. Han visar inga tecken 

11 Susan P. Mattern, Rome and the enemy. Imperial strategy in the principate, London, 1999, 
s. �06.

1� Monro, 1999, s. 147.
13 Monro, 1999, s. �67. 
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på insikt i strategi eller taktik. Många av hans observationer behandlar tri-
vialiteter såsom mat och kvarter och hans militära betraktelser rör till största 
del frågor om disciplin och organisation.  Han använder här ofta klassiska 
referenser när han beskriver militära göromål. Man kan tänka sig att han läste 
mycket under denna period och därför ständigt drar dessa klassiska paralleller. 
Del II innehåller mycket mer information om krigets utveckling och den är 
full med upplysningar som sträcker sig långt utanför Monros eget regementes 
horisont. De svenska framgångarna verkar ha inneburit mindre tid för studier 
men medfört att Monro fått tillgång till en stor mängd förstahandsinforma-
tion för sina anteckningar. En annan aspekt är att han i första delen enbart 
identifierar sig med sitt regemente. När han säger ”vi” så menar han regemen-
tet (som dessutom vägrar att infoga de danska färgerna i sina fanor).14 I del II 
verkar det som om han får en annan helhetssyn. När han säger ”vi” så avser 
han den svenska hären. 

Monro har varit ett direkt vittne till mycket av det han beskriver och han 
är en helt unik förstahandskälla till 30-åriga kriget. Han spenderade 17 år av 
sitt liv i fält (varav sju år i detta krig) och hans observationer måste betraktas 
som mycket vederhäftiga. Som en hög officer har han med stor sannolikhet 
kommit Gustaf Adolf nära och flera av de incidenter, där kungen är inblandad 
kan han mycket väl ha bevittnat. Det är allmänt känt att kungen hade för vana 
att tala öppenhjärtigt med sina högre befäl. Men i ett fall måste han luta sig 
mot en annan källa och det är när han citerar kungens tal inför trupperna vid 
Lützen. Monros och hans regemente deltog inte i det slaget.

Att Monro är vederhäftig betyder inte att han är opartisk. Han hyser t.ex. 
en kraftfullt pejorativ inställning till katoliker och man måste beakta att han är 
mycket tendentiös. Ibland är detta lätt att konstatera men ibland är tendensen 
mer subtil. När svenskarna väljer att undsätta Nürnberg räknar Monro upp 
skälen till det: 

För det första bekände sig staden till samma religion som svenskarna. 
Samvetet förbjuder en att se på när ens trosbröder lider. För det andra så insåg 
vi båda att en union skulle vara oss båda till hjälp. För det tredje skapade fien-
dens styrka oro i båda leden och påskyndade en union. För det fjärde kände vi 
ett gemensamt hat mot evangeliets fiender som bara strävade efter att förstöra 
och skapa oreda. För det femte stod Hans Majestät i behov av stadens tillgång-

14 Monro, 1999, s. 13. 
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ar [”men, meate and moneyes”], liksom staden ville behålla sina rikedomar 
och därför sökte någon som kunde skydda dem från fiendens raseri.15 

De logistiska skälen nämns alltså först som skäl nummer fem, trots att det 
borde ha varit det viktigaste. Något som tyder på att Monro inte är riktigt 
helt ärlig utan hellre anger andra och ädlare motiv för handlingar. Värdet i 
His Expedition ligger dock inte i dess exakthet i sådana här avseenden. Det 
viktigaste för mig är hur Monro ser på saker och ting och inte hur det nu nöd-
vändigtvis var. Att han är nedlåtande mot katoliker (som ovan) hindrar mig 
från inte från att kunna studera texten i enighet med mitt syfte. 

Källkritikens uppgift är inte bara att rasera utan den finns även till för att 
ge möjlighet till positiva rekonstruktioner. I det avseendet anser jag det vara 
minst lika intressant vad Monro väljer att utelämna i texterna. Uteblivna kom-
mentarer kring olika företeelser och händelser kan vara information i sig och 
det är något som jag anser det vara fullt möjligt att använda mig av. 

Tidigare forskning

Tack vare ett ypperligt källäge finns det sedan 1800-talet en tämligen omfat-
tande litteratur kring riddarideal och hövisk kultur. Vidare är det höviska 
inflytandet på den medeltida krigaren något som tas upp i snart sagt varje 
verk i den militärhistoriska genren. Mitt angelägna problem i dessa avseende 
har snarare varit att gallra och sålla bland allt material. Ett verk som man dock 
inte kommer runt i detta sammanhang är Georges Dubys bok om marskalk 
William som anses vara klassikern på området.

På svensk botten har främst karolinska krigarideal blivit föremål för fors-
kares intresse. Magnus Perlestam har undersökt den karolinske krigarens syn 
på vad som ansågs konstituera ett modigt beteende. Just mod anses ju allmänt 
vara den kanske viktigaste komponenten i ett krigarideal. Författaren tänker 
sig här begreppet mod som en konstruktion av vissa sociala och kulturella 
faktorer som kopplades till det svenska sättet att strida och till den svenske 
krigaren i sig. Svenskarna stred på ett modigt sätt, mot övermakt och till sista 
blodsdroppen, medan fienden stred på ett fegt och odisciplinerat sätt där de 
undvek öppen strid. Djärvhet och framåtanda var viktigast medan försiktig-
het nedtonades. Liksom i denna undersökning är det för Perlestam en viktig 
reservation huruvida de gemena soldaterna anammade samma krigarideal som 

15 Monro, 1999, s. �6�. 
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officerarna.16 Det finns flera exempel från karolinsk tid att även gemena sol-
dater hellre valde att strida än att retirera eller fly från slagfältet. Perlestam 
menar att man här inte ska förringa straffrättens betydelse för detta oförvägna 
beteende. I krigsartiklarna fanns en tydlig rätt för befälen att döda manskap, 
som visade tecken på feghet.17 

Mikael Karlsson har gjort ett försök att applicera genusteorier om manlig-
het i en karolinsk, militär kontext. Hans resultat pekar på att det, för en före-
dömlig soldat vid denna tid, fanns en kärna av lovvärda egenskaper som inne-
fattade lojalitet, mod, pliktkänsla och självuppoffring.18 Egenskaper som är 
centrala även i Perlestams studie, vilken även pekar på att normen för en sann 
krigare och en riktig man mäts enligt samma måttstock i många kulturer. Peter 
Englund lyfter fram hur viktig religionen var för den svenska arméns taktik. 
Hade inte en stark, deterministisk och närmast fatalistisk gudstro genomsyrat 
soldaterna, hade man aldrig kunnat utföra dessa anfall med blanka vapen.19 I 
detta sammanhang pekar en närmast rörd Gunnar Artéus på den karolinska 
arméns enastående höga stridsmoral. Något som Artéus menar berodde på det 
exempel Karl XII själv satte för sina soldater när han delade deras faror och 
vedermödor.�0 

Utländsk forskning på området innefattar bl.a. James M. McPhersons 
brett upplagda studie över enskilda soldaters motivbild under det amerikan-
ska inbördeskriget, som blivit mycket omtalad. Han har där studerat över 
�5 000 brev och nära �50 dagböcker, skrivna av soldater av alla grader och 
på båda sidor i konflikten. McPhersons slutsats är att soldaterna var mycket 
motiverade och att de uppriktigt trodde på det de stred för: principerna om 
frihet, rättvisa och patriotism.�1 Michel Mallet har studerat kondottiärerna i 
de italienska statsstaterna under renässansen. Hans, lite överraskande, slutsats 

16 Magnus Perlestam, ”fienden hade doch intet det hiertat att attaquera mig” Den karolinske 
krigarens syn på ett modigt beteende, ur Stig Welinder (red.) Män och manligheter från 
vikingar till Kalle Anka, Stockholm, �003.

17 Magnus Perlestam, ”Jag lovar och svär” Ett plikttroget beteende i de förnyade sjöartiklarna 
år 1685. Militärhistorisk Tidskrift, �003.  

18 Mikael Karlsson, Den manlige karolinen. Manlighetsidealet i den karolinska armén.  Karolinska 
Förbundets Årsbok, �000. 

19 Peter Englund, Poltava. Berättelsen om en armés undergång, Stockholm, 1988. 
�0 Gunnar Artéus, Individ och kollektiv, metodik och geografi. Karl XII och hans armé, ur 

Sverker Oredsson (red.) Tsar Peter och Kung Karl. Två härskare och deras folk, Stockholm, 
1998. 

�1 James M. McPherson, For cause and comrades: why men fought in the Civil War, Oxford, 
1997. 
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är att dessa män var betydligt mer motiverade och lojala mot sina arbetsgivare 
än vad man tidigare trott. Anledningen var att de ofta fanns släktband eller 
andra lojalitetsförbindelser dem emellan.�� 

Tapperhet och ära

Riddarens främsta funktion, hans första plikt mot sig själv och sin omgivning, 
bestod i att bli erkänd som tapper och att vinna ära. Häri ingick, med tiden, 
även rent dumdristiga företag som var utstuderade försök att visa upp sitt eget 
mod. Att ensam rida mot tio pikbeväpnade fotsoldater ansågs som ett sätt att 
vinna ära. En riddare strävade ständigt efter att öka sin ära, i varje fall att se till 
att den inte minskade, och han försökte till varje pris undvika att bli vanärad. 
George Duby beskriver ofta hur riddaren satte lojaliteten först och främst i 
de ganska invecklade tro – och huldhetslöftena i de olika vasallförhållanden, 
som reglerade den feodala eliten (där hela ridderskapet mer eller mindre var 
ett enda släktsystem genom härstamning eller ingifte). 

Vikten av att vinna ära är ett ständigt återkommande tema hos Monro 
som skriver: 

Om du vill bli respekterad av andra modiga kamrater, måste du besluta 
dig för att uppträda resolut, modigt och tappert. Du ska vara ett före-
döme i ditt ledarskap, hellre välja att dö med anseende, tjänande saken, 
än att leva ett vanhedrande liv i skam, förnedrande både dig själv och 
ditt land. Vem skulle inte välja dygd framför odygd, ära, heder och 
odödlig berömmelse framför en vanhedrande, skamligt och avskyvärt 
liv?�3 

Tapperhet

Många, ridderliga och militära manér går att spåra tillbaka till antiken. Då 
ansågs inget utom den avgörande, korta drabbningen ha varit någon drabb-
ning alls oavsett hur framgångsrik den hade varit. Alexander den store lär ha 
avfärdat en begäran om en nattlig attack mot perserna såsom varandes något 
som passade tjuvar och banditer. Hellre risken att förlora en drabbning än 
att behöva skämmas över sin seger, menade han. Det var envig och närstrid 
som var det sanna kriget. Men även då fanns en särskild uppförandekod och 

�� Michel Mallet, Mercenaries and their masters, London, 1974. 
�3 Monro, 1999, s. ��1. 
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vissa krav på värdighet. Att lämna ledet för att på egen hand söka ära var av 
intet värde. Att hålla sin plats i ledet under svåra förhållanden eller att hjälpa 
skadade kamrater ansågs däremot ärofullt.�4 

Under antiken varade ett slag vanligen i någon timme. I ett enda sådant 
avgörande slag kunde män i alla åldrar med framgång delta. Mod och styrka 
blev under sådana premisser viktigare än hälsa och uthållighet. I den grekiska 
falangen fanns alla åldersklasser representerade från tonåringar upp till 60-
åringar. Kanske lärde de äldre de entusiastiska yngre att det inte fanns något 
romantiskt i kriget, utan att det gällde att få det hela överstökat så fort som 
möjligt. Victor Davis Hansson ställer sig tveksam till att det fanns någon kri-
garkult inom falangen eller att där fanns en syn på kriget som en arena för 
manligt hjältemod. Avsikten med det avgörande slaget var snarare att begränsa 
än att glorifiera kriget och därigenom rädda snarare än att förstöra liv.

Denna inställning tycks initialt ha levt kvar hos ridderskapet. Mod – och 
de angränsande styrka och klokhet – var från början passiva dygder för dem. 
Oförvägenhet var förkastlig, eftersom den hade en förbindelse med dödsynden 
högmod och därmed satte sig upp mot Gud. Den fromme krigaren fick inte 
söka tvinga fram Guds plan genom oförvägen djärvhet. Med tiden blev dock 
modet det som först och främst konstituerade riddarens värde. Vid Bouvines 
1�14 fanns inte en tillstymmelse till tankar om feghet eller reträtt bland rid-
darna. Oförvägenheten hade detroniserat klokheten och placerat sig högst 
upp bland dygderna tillsammans med generositeten. Och samtidigt hade 
girigheten blivit en värre dödsynd än högmodet.

Hos Monro är mod en eftersträvansvärd egenskap ”för när kanonerna 
mullrar och kulorna viner får den som söker ära inte frukta döden”. �5 Speciellt 
är mod viktigt hos befälen: 

För officerarnas ädla uppträdande smittar ofta av sig på manskapet 
som uppmuntras till att begå stordåd. Officerarna bör sätta exempel 
som får deras namn att leva för evigt, som den engelske kavaljer som i 
kungens åsyn, lämnar slagfältet med högt huvud och utan att röra en 
min, trots att han är dödligt sårad.�6 

Monro nämner flera konkreta exempel där man tydligt kan utläsa hur han 
definierar mod. Med sitt uppträdande överträffar t.ex. den tappre kaptenen 

�4 Victor Davis Hansson, The western way of war. Infanery battle in classical Greece, London, 
1989, s. 168 och s. 190. 

�5 Monro, 1999, s. 78. 
�6 Monro, 1999, s. 68. 
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Mac-Donald sina förfäders. För med sitt svärd dödar han fem fiender innan 
han själv stupar.�7 Monro nämner vidare en Hector Monro som, efter att ha 
blivit skjuten genom foten, vägrar att låta sig föras i säkerhet tills han har avfy-
rat sina pistoler. När han väl förs åt sidan beordrar han dem som hjälpt honom 
att återvända till leden. En Hugh Murrey finner sin döde bror och avfyrar 
inte bara sina egna pistoler utan också sin brors (för att hämnas) innan han 
bär sin bror åt sidan. Då blir han skjuten i ögat (och Monro försäkrar att han 
överlever och han svär att ett under sker några dagar senare då kulan kommer 
ut genom näsan!).�8 En David Monro, som har blivit skjuten genom kroppen, 
drar sig tillbaka och återvänder så småningom till lägret utan att svimma en 
enda gång. Monro beskriver detta som ett sällsynt exempel på stort mod och 
kroppslig styrka. Dessutom behövde denne David Monro varken mer vila eller 
proviant än vanligt trots all denna smärta.�9 En grupp skottar visar exempla-
riskt mod när de hjälper en sårad kapten ur Johan Banérs regemente bort från 
slagfältet inför ögonen på Hans Majestät. Kaptenens egna landsmän vågar 
inte men skottarna sätter honom alltså frivilligt i säkerhet. Väl där förbannar 
kaptenen sina egna men hyllar skottarna, varefter han dör av sina sår.30

Men Monro är tydlig med att fördöma de onda själar som förkastar Gud 
och ödet. Den som har blivit sårad kan med ära dra sig tillbaka från de främsta 
leden. Monro anser det dumdristigt, (”foolishly valiant”), att stanna kvar till 
en andra skärmytsling. Ytterligare en namne till Monro som har blivit skjuten 
genom armen stannar ändå, på grund av ungdomlig dumdristighet, kvar i ledet 
tills han blir skjuten en andra gång, denna gång genom huvudet.31 Skiljelinjen 
mellan mod och oförvägenhet tycks alltså ha existerat även i Monros föreställ-
ningsvärld. Han skriver: ”Den som inte fruktar några faror går lätt förlorad, 
såsom den oövervinnelige Konungen av Sveriges död visar.”3�

Den uppriktiga uppskattningen av dem som uppvisar äkta mod är genom-
gående hos Monro och begränsas inte av religion eller nationstillhörighet. 
Monro prisar även fiendesidan i detta sammanhang som t.ex. fiendegeneralen 
Gottfried Friedrich von Pappenheim:

Han var en ädel och ärbar kavaljer och hans stordåd borde vara allmänt 

�7 Monro, 1999, s. 9�. 
�8 Monro, 1999, s. 34. 
�9 Monro, 1999, s. 33-34. Ätten Monro är som synes talrikt representerat i regementet.
30 Monro, 1999, s. 144. 
31 Monro, 1999, s. 3�. 
3� Monro, 1999, s. 3�9. 
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kända; hans tappra mod, hans grundligt genomförda kampanjer, och 
den framgång som följt med honom från tid till annan ända fram till 
hans död. Medan han levde kunde ingen fiendearmé känna sig trygg, 
vilket fick Hans Majestät att högakta honom mer än någon annan gene-
ral i den kejserliga armén. Han hoppades att en dag få möte honom i 
batalj för att ställa hans mod på prov. Ett mod som han beundrade så 
mycket trots att det tillhörde en fiende.33 

Dristighet kan segra hos vissa på kort sikt, men hos andra riskerar den 
att rasera allt gott som har tillkommit en. För inget borde vara mindre 
tillåtet hos en befälhavare än djärvhet utan skäl, trots att det ibland 
lyckas att vara så hos modiga män som Gustaf Adolf och Pappenheim 
vilka båda visade äkta tapperhet. I vilket fall ska dumdristig djärvhet 
inte bli en vana i en armé.34

Mer naturligt är naturligtvis att Monro hyllar sina egna generaler:

Gustav Horn var en tapper kavaljer, utan någon bitterhet i sig utan 
tvärtom, vis, modig, nykter, måttlig, vaksam och grundlig, strävande 
i sitt värv att tjäna Gud och sin mästare Hans Majestät Konungen 
av Sverige. Om Pappenheim uppfattades som djärv och framåt i sina 
beslut så var Horn försiktig i att ge råd, men väldigt resolut och modig 
när råden skulle genomföras vilket är mycket bra egenskaper hos en 
befälhavare. Han var mycket from i sitt befäl, så att kavaljererna som 
följde honom, följde honom av kärlek, vilket är bättre än att låta sig 
lydas med stränghet. Det är det säkraste sättet att vinna rykte och ära. 
Sålunda älskad av alla var han mycket vis och tyst och upprätthöll 
decorum i sina gester och manér. Han var lika bra på att leda sig själv 
som på att leda andra.35

Man noterar alltså att Pappenheim ibland gick för långt i sitt mod medan 
Horn aldrig tycks ha gjort det samt att Monro varnar för följderna av dumdris-
tiga företag. Tapperhet är föredömligt till en viss gräns, den får inte överdrivas, 
varken av generaler eller soldater. I sammanhanget kan man notera att Monro 
menar att det är fullt möjligt för trupp att kunna dra sig tillbaka med hedern 
i behåll (”retiring with credit”).36

33 Monro, 1999, s. �73.
34 Monro, 1999, s. �73.
35 Monro, 1999, s. �74.
36 Monro, 1999, s. 88. 
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Ära 

Begreppet ära har alltid varit intimt förknippat med krigiska ting. För romar-
na var det var en initial del i föreställningsvärlden att Rom aldrig fick förlora 
ansiktet (decus, motsatsen dedecus ). Roms ära måste under alla omständighe-
ter upprätthållas. I många, många texter talas det om decus belli, äran genom 
krig. Både stater och individer kunde vinna ära genom krig. Roms ära var så 
initial att när kejsar Nero hade att välja mellan ett ”farligt krig” och en ”van-
vördig fred”, så valde han tveklöst det förra. Susan P Mattern understryker att 
Rom alltså inte fick ge efter för några krav och under inga omständigheter 
visa sig svagt.

Ära var även ett av de viktigaste höviska attributen. Man kan föreställa 
sig rent praktiska skäl för det. Höviska tankar om ära kan ha spelat in när de 
gällde att få män att strida när förnuftet sa att man inte borde göra det. Hos 
Monro återkommer ständigt vikten av att lämna ett ärofullt eftermäle efter 
sig. Han skriver: 

Några saker måste vi respektera så länge vi lever, vår inre resning, vår 
yttre rättrådighet, vår vördnad inför Gud och vårt rykte bland andra, 
sistnämnda gör våra liv berömda och förstnämnda gör våran död lyck-
lig och båda tillsammans ärar ens namn och välsignar ens själ.37 

Vidare skriver Monro: 

Vem skulle påstå att blod hellre bör sparas än gjutas när det har återgäl-
dat och medfört anseende för dem själva och för landet?38 ”Låt oss som 
är tjänare och tjänar främlingar tjäna troget, för vårt lands ära, vårt eget 
väl och vår eviga berömmelse, som måste leva efter oss.”39 ”Du måste 
föredra döden framför vanhedrande skam och slaveri.”40

En hövisk död

Att dö på ett riktigt sätt var viktigt för medeltidsmänniskan. Den som såg 
slutet i sikte skulle stegvis frigöra sig från allting, inte minst skulle han glömma 
den höga ställning han eventuellt haft i denna värld. En slags akt av självförne-
kande ingick alltså i dödsritualen. Den döende skulle upplyfta sitt hjärta och 

37 Monro, 1999, s. 88. 
38 Monro, 1999, s. 94. 
39 Monro, 1999, s. 48. 
40 Monro, 1999, s. 3�4. 
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framstå som naken, precis som när han föddes, för nu skulle han återfödas 
– till ett nytt och bättre liv. Denna andra födelse, genom döden, var mycket 
viktigare än den första. I ritualen ingick dels att be om syndernas förlåtelse 
men också att försöka minnas alla oförrätter som man åsamkat andra för att 
i sin tur kunna gottgöra detta. Allt som stulits genom girig plundring måste 
återställas.41 

I medeltidskrönikan Vita Edwardi Secundi beskrivs en sann hövisk död 
beskrivs enligt följande:

for he fell thinking it more honourable to perish with so great a man 
(…) than to escape death by flight; for those who fall in battle for their 
country are known to live in everlasting memory.4� 

Monros hyllar en hövisk död på ett nästan identiskt sätt:

happy are those Cavaliers that ended their lives in the defence of their 
Countries credit, a brave interchange, where worthy Cavaliers, in 
undergoing a temporall death for eternall fame and glory, gaine life 
after death.43 

Formuleringarna är så identiska att man misstänker att Monro kan ha läst 
originalkällan och funnit inspiration ur den eller liknande verk. 

Monro reflekterar ofta över döden vilket måste anses naturligt då den 
måste ha varit ständigt närvarande för honom. Vikten av ett ärbart eftermäle 
återkommer regelmässigt i dessa reflektioner. Han skriver: 

Döden är slutet för alla, både den svage och den modige, men en äro-
full död är förbehållen den tappre som ofta lyckas undvika döden, 
medan den rädde dör omedelbart och det är därför den tappre man-
nen oftast väljer att dö med ära hellre än att leva i vanheder som den 
räddhågsne gör. De som gjutit en modig död, det ljusa minnet av deras 
tappra dåd, kommer att leva kvar i all evighet. De som stupat har inte 
straffats utan vunnit början till oändlig hågkomst. Hur en man än dör 
så dör han väl om han dör i förtröstan på Kristus, slutandes sina dagar 
i ärbarhet.44

41 Duby, Georges, William Marshal. The Flower of Chivalry, New York, 1985, s. 18. Monro 
försäkrar att en dödligt sårad landsmans sista ord är ”Lord receive my Soule”), Monro, 1999, 
s. 143.

4� Prestwich, Michael,  Armies and warfare in the Middle Ages, London, 1996, s. �35. 
43 Monro, 1999, s. 86. 
44 Monro, 1999, s. �00. 
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Efter att ha mediterat natten innan slaget vid Breitenfeld beskriver Monro hur 
en känsla av glädje uppfyller honom. En känsla som gör honom fast besluten 
att strida för saken, att fullgöra sin plikt inte bara för egen del utan även att 
genom att inspirera andra med råd och dåd. Herren har genom sin försyn 
försatt honom där han är tillsammans med många av sina vänner, vilka har 
svurit en ed till honom, liksom Monro har svurit en ed till kungen. När han 
vaknar slår det honom att livet är som en saga: 

Vi ska inte bry oss om hur länge detta liv kommer att vara, utan vi ska 
snarare beakta hur vi lever det för det spelar ingen roll hur vi sluter 
det så länge vi sluter det väl. Naturen har avlat oss i elände, vi lever 
överhopade av åtaganden och likt en blomma, vissna vi snart och dö. 
Så vår strävan här ska endast vara att söka oss ett evigt gott namn att 
lämna efter oss, så att när vi är borta är vi ändå närvarande och när vi 
är döda så lever vi.45

Att strida och att segra

Riddarens andra plikt var att strida och att segra men enligt vissa uppsatta 
normer och lagar. Prestwich lyfter fram att en riddare inte stred samma krig 
som fotsoldaten. De ville inte veta av bakhåll utan strid; man mot man, på 
öppna fältet var vad som gällde. Det enda skydd han behövde var sin rustning 
och sin och sina likars övertygelse. Kriget var ytterst brutalt och höviska ideal 
gjorde lite för att mildra dess konsekvenser.  Men det fanns regler och normer 
för hur krig skulle föras. Dessa kom främst till användning under belägringar 
som var långa och utdragna operationer, vilket möjliggjorde regelefterlevnad 
på ett helt annat sätt än under ett brinnande slag. 

Dessa normer innefattade uppfattningar om att båda arméerna skulle vara 
jämnstora och en riddare som sökte vinna ära genom att anfall mot hopplösa 
odds kunde bli faktiskt bli anklagad för huvudlöshet snarare än hyllad för 
mod, något som alltså även går att utläsa hos Monro. Jämbördighet existerade 
vidare inte om den ena parten leddes av en kvinna och man kunde därför inte 
anfalla en borg där ledningen utgjordes av en kvinna. Det var heller inte till-
låtet att döda en man som sov. Det ansågs vidare skamligt att anfalla och strida 
mot sårade eller obeväpnade. Om en motståndare ramlat av hästen skulle han 
ges tillfälle att bestiga den innan kampen fortsatte. Hövisk behandling av dem 

45 Monro, 1999, s. 190.
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som hade stridit tappert förväntades. Ära ansågs som så viktigt att taktiska 
reträtter var en omöjlighet. 

Belägringar

Redan romarna använde sig av invecklade ritualer och ceremoniel när de skul-
le förklara krig. Belägringarna var redan då långdragna företag varför det ofta 
fanns gott om tid för förhandling parterna emellan. Förhandlingar ur vilka sär-
skilda sedvänjor kom att växa fram. Det första som skedde vid en belägring var 
att belägrarna begärde att försvararna skulle kapitulera. Så fort en stenslunga 
eller kanon väl hade avfyrats så hade belägringen formellt sett inletts. Om 
belägrarna inte ställde några villkor så fanns det heller inga legala restriktioner 
beträffande efterföljande plundring och mord. Men om garnisonen hade gjort 
ett någorlunda tappert försök att försvara sig så hade de rätt att begära under-
handlingar och de kunde därigenom undvika de värsta konsekvenserna av en 
stormning. Ett vanligt villkor var att garnisonen accepterade kapitulation om 
de inte fått undsättning inom en viss tid. Prestwich beskriver hur en villkorslös 
kapitulation ibland kunde manifesteras av att garnisonen symboliskt tågade ut 
barfota och insmorda i aska eller med snaror runt nackarna.

Själva spelet kring underhandlingar kring en befäst stad eller fästning kan 
man också följa i Monros berättelse. Vid Schivelbein skjuter Monro svenskt 
lösen när fienden annalkas och dödar en ryttmästare och en löjtnant. Fienden 
skickar fram en trumpetare som helt enkelt uppmanar försvararna till kapitu-
lation, varvid Monro svarar att han inte har några sådana order (men att han 
däremot kan stå till tjänst med kulor och krut). Därefter kan striden börja. 

Vid underhandlingarna som föregick kapitulationerna var ett av de vikti-
gaste inslagen att försvararna fick behålla sina fanor. Att ge upp utan mer än 
en symbolisk strid verkar ha varit helt acceptabelt bara man fick behålla sina 
fälttecken och gärna marschera ut till takten av trummor. Monro berättar om 
hur major Wilson kapitulerar med sina två kompanier inför general Tilly. I 
underhandlingarna glömmer majoren dock att säkerställa att kompanierna 
får behålla sina fanor. Dessa tas därför ifrån dem och de tvingas att marschera 
tillbaka till armén utan dem. Härför blir majoren omedelbart avskedad.46 

46 Monro, 1999, s. ��.
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Ad bellum

Det viktigaste och vanligaste inslaget i det medeltida kriget var alltså beläg-
ringen. 

Ett slag var mycket riskfyllt och det konstiga är att de någonsin ägde rum. 
När så väl skedde fanns där en uppfattning om slaget som ett slags rättegång 
där Gud presiderade som domare. Utgången var därmed egentligen avgjord 
på förhand och segrare blev inte den som hade den bästa armén utan den sida 
som hade den moraliska rätten i Guds ögon. I ritualen innan slaget ingick 
starka religiösa moment, man kan faktiskt beskriva det som att medeltidens 
riddare gick ad bellum som i procession. Riddaren uppställde högtidliga löf-
ten och tog på sig rustningen som en botgörelsedräkt. De gester som inledde 
slaget framstår som del i en fredsceremoni. Till detta kom ledarens tal till 
trupperna. Ett exempel på ett sådant tal är det som marskalken William höll 
inför slaget vid Lincoln 1�17:

Behold, those men are in your hand. They are ours, if your hearts serve 
you boldly now, without fail. If we die, God will take us to paradise. If 
we defeat them, we shall have acquired lasting honor for ourselves and 
our descendants. They are excommunicate, and those we strike down 
will go straight to hell.47

Befälhavarna anförtrodde sig kort och gott i Guds händer och påminde om att 
det inte fanns någon anledning till oro för Gud var med dem och hade bann-
lyst det andra lägret. Att Gud är med de sina och har fördömt motståndarna 
är två moment som kommer igen även i Gustaf Adolfs tal till sina trupper. 
Monro citerar honom inför slaget vid Lützen: 

You true and valiant brethen, see that you doe valiantly carry your 
selves to day, fighting bravely for Gods Word, and your King; which if 
you doe, so will you have mercy of God, and honour before the world; 
and I will truly reward you; but if you doe not, I sweare unto you, that 
your bones shall never come in Sweden againe.48

Monro och hans regemente deltog alltså inte vid Lützen så skildringen måste 
bygga helt på andrahandsuppgifter, om nu inte Monro själv har diktat talet 
och då helt enkelt använt sig av sådana moment som traditionellt skulle fram-
föras vid ett sådant tillfälle. 

47 Duby, 1985, s. 150.  
48 Monro, 1999, s. �94.
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Renade och stärkta på detta sätt ställdes så trupperna inför varandra. ”As 
the larke begunne to peepe”, den sjunde september 1631, gör sig Monro och 
hans män redo för slaget vid Brietenfeldt. Ovan beskrivna liturgi har en direkt 
parallell i Monros beskrivning av upptakten till slaget. Färdiga till strid efter 
att ha mediterat hela natten och med beslutna samveten upplyfter soldaterna 
sina hjärtan till Gud. De erbjuder Honom sina kroppar och själar som levande 
offer. De bekänner sina synder och ber om försoning i Kristus genom sina 
uttalade och tysta böner och med förtröstan i att stridens utgång ankommer 
på Gud så marscherar de mot fienden.49 Monro skriver att:

inget i världen är mer ljuvligt att skåda än Kristi trosbekännare för-
enade mot Guds fiender; att se dem marschera framåt i Guds namn 
och ära, förkunnande Hans evangelium och för att frigöra dessa arma 
själar som hållits så länge under det österrikiska husets och den katol-
ska ligans ok och i dess tyranni. Vem skulle inte, för att återställa den 
förlorade friheten, känna sig villig, rent av glädja sig (med en ledare 
som Gustaf var) över att riskera sina liv för den allmänna välfärden och, 
än hellre, för att sprida Kristi evangelium? 50

Den rättfärdiga saken 

Riddarna och adeln under medeltiden förväntades att strida och flertalet av 
dem torde ha gjort det någon gång i sina liv. Michael Prestwich menar att det 
inte förekom något större intellektuellt tvivel eller debatt kring detta. Både 
kanonisk och romersk rätt utmejslade idéer om det rättfärdiga kriget. Vid 
1�00-talet var varje krig som leddes av en monark rättfärdigt. Det förekom 
ingen fördömelse av typen ”den som lever av svärdet ska falla för svärdet”. 
Allmänandan gav ett fullständigt berättigande för krigföring. Den huvudsak-
liga definitionen av ridderskap låg ju också i att vara utvald till att strida för 
sitt land. Dygderna tapperhet och ära, skicklighet i att hantera vapen, lät sig 
bäst demonstreras i strid för en rättfärdig sak. 

Beskrivningen av kriget som ett rättfärdigt sådant är ständigt återkom-
mande hos Monro: 

Herre låt oss därför strida dagligen i det andliga kriget och låt oss 
tjäna Konungarnas Konung och härskarornas Gud och låt oss strida 
den goda striden mot våra andliga fiender där den som segrar vinner 

49 Monro, 1999, s. 190.
50 Monro, 1999, s. 190. 
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som belöning (istället för världsligt anseende) en evig krona av ära i 
Himmelen.51

Det är helt naturligt att Monro menar att anledningen till att de svenska vap-
nen har segrat vid Breitenfeld är att svenskarna har stridit för en sann sak och 
vilken bättre sak finns det att strida för att befria sina fångna vänner och för 
friheten att förkunna Kristi evangelium?5�

Utanför Ingolstadt får Gustaf Adolf sin häst skjuten under sig. Monro 
återberättar vad kungen, antagligen lätt chockad, ska ha sagt: 

detta är en tankeställare. Han är bara dödlig och i händerna på ödet 
precis som alla andra. Det enda riktiga är att överlämna sig åt Guds 
försyn och även om han själv skulle kallas ifrån denna värld, så kom-
mer Herren inte att överge saken som är så rättfärdig. Gud kommer att 
lyfta fram en annan ledare, mera värdig än han själv, som får slutföra 
detta krig för friheten att predika Guds ord i Tyskland. Och kungen 
tog Gud till sitt vittne att han inte hade något annat skäl att fullfölja 
detta krig förutom att omintetgöra det österrikiska husets tyranni och 
att uppnå en fast och säker fred åt alla människor som är inbegripna i 
denna tvist.53

Svårare var det naturligtvis att förklara nederlagen. Varför hade Gud avkun-
nat sin dom till ens egen nackdel? Ett exempel på hur man ser på ett nederlag 
återfinns under Monros danska tjänst: ”Trots att vi sörjer våra döda vänner 
och att vi förlorat slaget, låt oss ändå, o Gud, vara tacksamma mot Dig för vår 
räddning, så att vi kan glädja oss åt vår egen säkerhet.”54

Monros kanske svåraste stund är när han beskriver sina känslor inför 
Gustaf Adolfs död:

Det var för vårt lands synder, och för våra egna synder som han togs 
ifrån oss. Han sköts med tre kulor, dödades av den sista, för våra egna 
synder och för vårt lands synder. Det var han som öppnade kyrkdör-
rarna som hade stängts av antikrists avgudadyrkare. Det var han och 
ingen annan som återuppväckte Israel. Hur otacksamt är det inte att 
säga att han borde ha stannat hemma i sitt land tills han hade fått 
en kallelse. Precis som Gud straffade människan med syndafloden så 
straffade han dem med Hans Majestäts död. Om folket hade handlat 
i enighet med Guds vilja och inte rest sig mot Honom hade vi fortfa-

51 Monro, 1999, s. 100.
5� Monro, 1999, s. 198.
53 Monro, 1999, s. �53.
54 Monro, 1999, s. 38. 
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rande kunnat ha Hans Majestät med oss, tills Österrike hade blivit mer 
ödmjukt och horan i Babylon tvingats att avsäga sig sina avgudadyr-
kare. Han var en Guds ställföreträdare om en sådan någonsin funnits 
på jorden. Det var våra synder och vårt lands och arméns synder som 
orsakade vårt straff i att förlora honom genom den sista olyckliga kulan 
av tre som gick genom hans huvud. Det var våra missdåd som gjorde 
att vi förlorade vårt huvud och vår ledare. Vad ska vi då göra för att en 
dag få sitta vid hans sida? Vi måste omedelbart kasta av oss mörkrets 
makter och omfamna det pånyttfödda ljuset och ångra allt ont och 
vända oss bort från ondskan genom ånger. Inte som Kain, inte som 
Saul, inte som Achitopel, inte som Judas Isakriot ty de var alla tvivlare. 
Utan som Nineve i smuts och aska bedjande vår tro inför Herren. Vi 
säger som David sa: Vi har syndat mot Dig och mot Himlen, var barm-
härtig mot oss o Herre. Låt oss gråta bittert, låt oss sedan visa ånger 
och låt oss tro evangeliet. Tro och vända oss mot Herren i fasta och 
bön. Om inte Herren ens skonade sin egen son som var utan skuld och 
synd medan han tog på sig våra synder, vad ska det då bli av oss? Må 
Herren i sin outgrundliga nåd skänka oss ytterligare en ledare som den 
modige mästaren, kaptenen och konungen i odödligt minne, lejonet 
från Norden, den oövervinnelige konungen av Sverige. Då kommer 
vi inte att behöva tvivla på ett lyckligt slut, både på kriget och för oss 
själva. Då kommer vi att vara överlägsna fienden både världsligt och 
andligt. Amen.55

Monro identifierar kungen med Jesus på korset; han dör som ett offer för 
allas våra synder. Människan har i högmod satt sig upp mot Gud och nu 
straffas hon för sina synder. Först när hon omvänt sig kommer syndens bojor 
falla och när Gud förlåtit människan kommer segern att följa. Den religiösa 
övertygelsen finns alltså kvar även vid nederlag och det är intressant att se hur 
Monros text lutar åt en mer personlig, nästan pietistisk trosbekännelse. Han 
verkar sörja djupt.

Övergrepp

En nyhet med den medeltida krigföringen var att befälhavarna undvek avgö-
rande slag. Han försökte istället nöta ned sin motståndare genom att förstöra 
hans försörjningsmöjligheter. Att förstöra fiendens territorium ingick som ett 
fundamentalt element i den medeltida strategin. Det faktum att mycket för-
störelse hade ägt rum visar inte på att en kampanj var oplanerad eller hade gått 

55 Monro, 1999, s. �99-30�. 
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galet. Snarare visar det på hur genomtänkt den hade varit. Omgivningarna 
drabbades alltså hårt av besökande arméer. 

Lockelsen till plundring och lösensummor torde alltid ha varit ett starkt 
incitament för att strida. Ett rättfärdigt krig under medeltiden verkar ha inne-
burit rättfärdig plundring och det fanns väl etablerade principer för hur byte 
skulle fördelas. Plundring och skövling togs inte bara för givet; snarare accep-
terades det som det rätta, riktiga och det höviska sättet att föra krig. Prestwich 
påpekar att även erkänt höviska riddare tycks konstant ha lagt alla moraliska 
skrupler åt sidan till förmån för framgångsrika plundringsräder.

Massförstörelsen av egendom och slakt på civila är svårt att förena med 
uppfattningen om höviska ideal. En teori är att det höviska beteendet var 
begränsat till riddarklassen sinsemellan. De hade rätt att begå vilka övergrepp 
de ville mot folk som inte var bundna av samma regler och principer som de 
själva. Höviskheten gav en fernissa av acceptans åt ett annars oacceptabelt 
uppförande. Man kan å andra sidan anta att de värsta övergreppen inte utför-
des av riddarklassen utan av soldater ur de lägre graderna. 

Monro har en inkonsekvent syn på den förödelse som arméerna sprider 
omkring sig. I stort sett menar han att plundring är acceptabelt när hans egna 
utför den men oacceptabelt när den utförs av fiendesidan. Han skriver: 

Liksom katoliker har bränt ned protestanters hem i vid östersjökusten 
bränner nu protestanter ned katolikers hem vid foten av alperna. Något 
de aldrig hade kunnat drömma om. Och hade Gustav Adolf levat hade 
armén marscherat över alperna och hämnats deras övergrepp i själva 
Rom. Här ser vi hur Gud rättfärdigt bestraffar synd med synd.56

Monro observerar omaket som drabbar många modiga officerare och soldater 
som hänger sig åt plundring:

När de är upptagna med att samla på sig byte, händer det att de hamnar 
i fiendens händer. Deras straff kan då inte mäta sig med bytets värde 
men det värsta är ändå den skuld de måste känna. Om plundring, eller 
att förse sig med byte, någonsin kan ursäktas så beror det på omstän-
digheterna. Hellre än att låta byte falla i fiendens händer, eller förstöra 
det för att hindra det från att falla i fiendens händer, är det bättre att ta 
det med sig. Vid ett sådant tillfälle är plundring acceptabelt förutsatt 
att det inte hindrar soldaterna från att fullgöra sina plikter. Det enda 

56 Monro, 1999, s. �57. 
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byte jag själv har plockat på mig är några böcker som fienden annars 
skulle ha låtit bränna.57

Plundring är alltså helt oacceptabelt om det innebär att man på något sätt svi-
ker sin plikt eller om situationen är sådan att man skulle kunna avstå. Monro 
fördömer den slags girighet som får män att överge sina fanor och sin plikt för 
att plundra. Något som ibland leder till att deras ståndaktiga kamrater tvingas 
att ge vika medan de själva är upptagna med att söka byte. ”För även om de 
ibland finner byte äger de inte lyckan att njuta av det i femton minuter innan 
de själva blir av med det och allt slutar med att de tackar Gud för att de är i 
livet om än utan heder.”58 

Som hämnd för kejserliga övergrepp i Brandenburg blir de flesta fångarna 
”cut off ” men några officerare får skydd på samma sätt som de givit svenska 
officerare skydd.59 Vid stormningen av Füssen blir 300 man i garnisonen ”cut 
off ” medan officerarna tas till fånga.60 Här visas alltså att ett höviskt uppträ-
dande gentemot officerskollegor och mot andra sidans kavaljerer förekom. 
Vanliga soldater verkar däremot inte haft någon pardon att vänta när solda-
tesken löpte amok. 

En bonderevolt utbryter när armén befinner sig utanför Nürnberg och 
avsikten är att driva ut svenskarna. Anledningen till att revolten bryter ut är 
den fullkomliga skövling av det kringliggande landet som äger rum när landet 
ska föda, inte en, utan två arméer. Svenskarna sänder då ut en straffexpedition, 
dödar ett flertal av bönderna och tvingar resten att fly ut i skogarna ”to seeke 
their food with the Swine.” Svenskarna bränner ner byarna, så att bönderna 
ska ha alternativet att antingen spendera resten av året med att i fred bygga nya 
hus eller att spendera vintern i skogen. Bönderna väljer det första alternativet 
och de dödar t.o.m. sin ledare. Upproret klingar av och Monro anmärker nöjt 
hur bönderna ”turning good Swedens again, being beaten with the rod of 
Correction in their bodies and meanes.”61

Vid samma tid överfalls och dödas en svensk trupp av bönder och kroater 
i en by. En straffexpedition beger sig till byn, dödar alla män, leder ut kvin-
norna och barnen på fältet där de får se hur deras by bränns ner, så att det inte 
finns något minne kvar av denna stad och så att dess svekfullhet inte längre 
kommer att skada andra. Monro ber läsaren om ursäkt för att han håller extra-

57 Monro, 1999, s. 44.
58 Monro, 1999, s. 164.
59 Monro, 1999, s. 159.
60 Monro, 1999, s. �66.
61 Monro, 1999, s. �66. 
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vaganta predikningar om sådana här obetydliga ämnen och han påpekar att 
anledningen till att han överhuvudtaget nämner dessa incidenter, är att han är 
sysslolös under tiden i Nürnberg och därför har gott om tid att skriva.6� Det är 
alltså uppenbart hur vanliga sådana här situationer var – Monro ber om ursäkt 
för att han ens nämner dem! 

Kanske kan man spåra Monros nedlåtande attityd gentemot bönder och 
borgare tillbaka till riddarnas föreställningsvärld.  En föraktfull inställning till 
de mindre privilegierade grupperna i samhället är ett återkommande inslag i 
riddarromanerna vilket kan tolkas som elitens önskan att markera sin upp-
höjda ställning. Riddare och damer återges som höviska idealgestalter medan 
allmogen skildras som tölpig och grotesk. Herman Bengtsson beskriver hur 
gestalterna i romanerna vanligen är indelade i ”de höviska” (courtois) vilka 
besitter alla upptänkliga höviska egenskaper, respektive ”de ohöviska” (vilains) 
som tvärtom uppträder ohyfsat och svekfullt. Den sanna trons fiender är ofta 
groteska karikatyrer – precis som hos Monro. Han skriver om: 

De papistiska bönderna som inte känner till mer om Gud än det de 
mumlar över sina radband. Det de har fått lära sig om Guds mysterier 
tror de leder till frälsning och i sin okunskap begår de dödssynder som 
kommer att straffas med evig pina. Vem inser inte hur avskyvärd denna 
tro är som ger människor rätt att begå alla slags brott och som sedan 
försäkrar dem om benådning för detta?63

Att Monro någonsin är mer reflekterande till kriget som företeelse framgår 
inte i texten. Ett undantag är möjligen tillfället när Monro leder en stormning 
av en holsteinsk ort där de kejserliga har tagit sin tillflykt till en kyrka. Monro 
låter slå in kyrkdörren och stormar därefter byggnaden. Han skriver:

Jag vägrade inte att visa nåd för dem som bad om det. Dock kände 
jag mycket medkänsla när Guds hus var fläckat av blod och vägen till 
kyrkan var täckt av döda kroppar. Mitt hjärta rördes då starkt, precis 
som Ceasars sägs ha gjort då han hörde hur Pompejus dog.64

Befälhavaren

Höviskhet var framförallt en furstlig dygd. Man ville framställa fursten som en 
mönstergill och rättrådig styresman efter bibliska och antika förebilder (en rex 

6� Monro, 1999, s. �66-�67.
63 Monro, 1999, s. �54.
64 Monro, 1999, s. 65.
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justus). Hur skulle då en rex justus bete sig i strid? De antika källorna ger vid 
handen att det fanns en genuin vilja bland de grekiska generalerna att strida 
och riskera livet vid sidan av sina män, hellre än att övervaka det hela från 
säkert avstånd. Om generalen plötsligt försvann från slagfältet kunde detta 
t.o.m. skapa panik bland soldaterna. Den armé som förlorade slaget förlorade 
också nästan alltid sin ledare. Hansson antyder att den höga moralen och 
viljan att strida som kännetecknade hopliterna på 6-500 talen, till stor del kan 
tillskrivas deras generalers oförskräckthet inför döden. Trupperna visste att 
deras egen general skulle ta emot det första spjutet i det främsta ledet.

Man hyllade inte den segrande befälhavaren på antikt manér under med-
eltiden. Ibland är krönikorna t.o.m. oense om vem som förde befälet. Det 
innebär dock inte att detta var en oviktig roll eller att det inte fanns lysande 
militära begåvningar under denna tid. Befälhavare var oftast kungen eftersom 
det helt enkelt förväntades. Kungarnas egentliga roller var dock från fall till fall 
ganska nominella och i realiteten förlitade de sig på mer erfarna rådgivare. Det 
är svårt att finna en entydig uppfattning om hur en framgångsrik befälhavare 
skulle bete sig. Det finns både de karismatiska som stred i främsta linjen och 
de mer organisatoriska som kontrollerade händelserna en bit bakom linjen. 
Prestwich påpekar att kungar som uppträtt alltför våghalsigt tycks ha kritise-
rats för detta. 

Hos Monro finns snarare en förgudning av det militära geniet och han 
är fast övertygad om att fältherren ska sätta ett exemplets makt. Hans stora 
föredöme är Gustaf Adolf. Monro skriver: 

En sådan general skulle jag gladeligen tjäna men en sådan general kom-
mer jag knappast att få se; en sådan vars vana det är att vara den första 
att ge sig in i faran, varför han förtjänar sina officerares kärlek, då han 
är deras följeslagare både i arbete och i fara, för han känner väl hur 
hans soldater ska lära sig att bete sig efter omständigheterna, innan 
de leds till striden och är de försiktiga på ett ärbart sätt ska han inte 
anklaga dem härför utan se det som något som tjänar soldaternas goda 
hälsa.65

I lugnt vatten kan vem som helst styra men i storm krävs en skicklig och vis 
sjöman. Det samma gäller för en befälhavare. Under en batalj är en skicklig 
och modig befälhavare en nödvändighet. Ingen man kan leda bra som inte 
har fått lära sig att lyda. Han som vill föra ett bra befäl får inte visa sig grym 
i ord eller handling utan han får med sig sina män genom oförskräckthet och 

65 Monro, 1999, s. 14�.
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uppmuntran. Han ska visa sig allvarlig, majestätisk och välvillig varvid han 
vinner sina underlydandes aktning, respekt och frikostighet. Dessa kvalitéer 
fanns i överflöd hos Lejonet från Norden, den oövervinnelige Gustaf Adolf. 
Vem skulle inte lyda en sådan befälhavare och strida till det yttersta när man, 
efter mycket marscherande och lidande, är försäkrad att vinna ära och rykt-
barhet och en evig krona efter döden som tack för att man stridit väl i dessa 
Herrens bataljer?66

Monros slutsats är att den inte är värdig namnet soldat (och än mindre 
modig befälhavare) som ger sig innan de prövat vad fienden går för: 

Skam över sådana befäl! Om de hade varit mina vänner hade jag låtit 
hänga dem i samma galge som den simple tjuven. Ty sådana narrar som 
lämnar fältet av fruktan utan att ha hunnit se fienden är inte värdiga 
att bära namnet soldater.67 

Kvinnan 

Vidare skulle en kavaljer förhålla sig hövisk mot kvinnor. Han fick t.ex. aldrig 
tvinga sig till en kvinna. Riddarvärlden var en maskulin värld och så är det 
också hos Monro. Kvinnor framträder mer sällan och då i rollen som anhörig: 
maka, mor, dotter eller syster till någon av de manliga hjältarna. Vid enstaka 
tillfällen i riddarromaner uppträder dock kvinnor i andra roller och ibland åtar 
de sig t.o.m. uppgifter i militära sammanhang. 

Sistnämnda situation tangeras vid ett tillfälle hos Monro. När han och 
hans regemente lider skeppsbrott utanför Pommerns kust noterar han hur 
en kvinna ”a Seargents wife” förlöser ett barn mitt under piskande storm och 
detta utan hjälp från någon annan kvinna. Nästa dag marscherar hon nära fyra 
engelska mil med barnet i sin famn.68 Monro utrycker här sin beundran för en 
kvinna, som visar prov på ett typiskt manligt attribut som fysisk styrka. 

Som Bengtsson påpekar fanns ett motsvarande höviskt ideal även för 
kvinnor. I likhet med riddarna förväntades de att vara föredömen ifråga om 
höviskhet och generositet. Det underströks att kvinnan skulle lyda sin man, 
liksom att hon borde vara tålmodig, fåordig och ödmjuk. En fransk biskop 
som besökte drottning Ingeborg på 1190-talet berättar att hon utmärkte sig 
för sin vältalighet och sina goda seder. Mestadels ägnade hon sig åt läsning, 

66 Monro, 1999, s. �98-�99.
67 Monro, 1999, s. 176.
68 Monro, 1999, s. 131.
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handarbete och bön varvid hon jämförs med två karaktärer ur riddarroma-
nerna: Helena och Polyxena. 

Monro anknyter tydligt till denna syn på kvinnan och han menar att kvin-
nor bör älska sina män efter antik förebild. Precis som Bonne och Bodin 
och andra ädla damer bör det kvinnliga könet följa deras exempel och älska 
sina män över allt annat. Ett exempel är den romerska kvinnan som Quintus 
Curtius och Titus Livius berättat om: hon levde med sin man i tjugo år utan 
att förolämpa honom en enda gång. När han dog sörjde hon så mycket att hon 
slängde sig själv i hans öppna grav där hon dog vid hans sida. Enligt Monro 
är inga kvinnor mer trogna, mer kyska, mer kärleksfulla, mera lydiga, mera 
hängivna än soldaternas kvinnor. Det är något han bevittnar varje dag och av 
uppenbara skäl förhåller det sig så då deras män dagligen utsätter sig för alla 
upptänkliga faror, där de inte ens fruktar döden själv. Detta för sina kvinnors 
skull, för att de ska kunna vara trygga och säkra.69 

De höviska egenskaper som Monro prisar är inte undantagna kvinnan. 
Han nämner några exempel på att den bästa viljan, kärleken och trofastheten 
mellan män och deras hustrurs, finns just mellan soldater och soldathustrur: 

Den ädle, tappre och gudfruktige kavaljeren fältmarskalk Gustaf Horns 
hus hade drabbats av pesten som tagit två av hans barn och slagit sina 
klor i hans hustru, dotter till svenske rikskanslern. Kavaljeren Horns 
kärlek till henne var så stor att han under hela hennes dödskamp höll 
om henne tills det den över varvid han lät lägga henne i en silverkista 
så att hon kunde föras hem till sitt fädernesland för att begravas bland 
sina vänner. Och trots att Horn var en ung man kunde han aldrig 
förmå sig att leva med en annan kvinna. 70

Monro ser Gustaf Adolf som ett exempel på hur kavaljerer bör behandla sina 
kvinnor. Hans Majestät hyllar sin drottning som en ära för alla kvinnor och 
han har låtit sätta henne i säkerhet i hemlandet. 

De kavaljerer som vill följa Hans Majestäts exempel bör också lämna 
sina kvinnor, varvid de kan ägna mer tid åt sitt värv, ty sådana hinder 
är bättre att ha på håll än i sin närhet. För i människan natur ligger att 
sörja över att förlora det vi älskar. 71

69 Monro, 1999, s. 155.
70 Monro, 1999, s. 155.
71 Monro, 1999, s. �9�. 
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Monro ser det som sin uppgift att se till att soldater som har sina fruar med 
sig ska placera dem där de inte kan störa deras plikt mot fienden. ”I slutändan 
är det alltid bättre att slippa detta dubbla åtagande.”7�

Generositet

Men vad som verkligen utmärkte en hövisk kavaljer, slutligen, var generositet. 
Detta var det som tydligast etablerade hans plats i den sociala hierarkin och 
tydliggjorde distinktionen mot andra grupper i samhället. Adeln sades näras 
i generositetens hus och allt vad riddaren erövrade i strid skulle han i sin 
tur skänka vidare. Bönder och borgare däremot skänkte inte bort, de älskade 
pengarna alldeles för mycket för det. Den ridderliga etiken kom initialt att 
stärkas när handelsmännen och legosoldaterna ökade i antal. Dessa människor 
blev alltmer hotande och de började ifrågasätta de materiella grunderna för 
aristokratins överlägsenhet.73

Givmildhet

Feodala tjänster ersattes sällan med pengar. Riddarnas status kunde komma på 
skam om de tog emot något så simpelt som betalning. Lojaliteten skulle inte 
ha någon pekunjär koppling. En god riddare fick inte vara självisk, han måste 
förakta de pengar som han kunde tjäna i krig och vid torneringar. Tapperheten 
var värdelös utan generositet. Man har tolkat det som att ridderskapet, genom 
att demonstrera generositet, försökte markera distans till de borgare som  bli-
vit rika. Till skillnad från dem sökte de inte vinst, utan ”värde” d.v.s. ära. Den 
blev rik som vann ära och segrar och därigenom kände sig riddarna tvungna 
att visa tapperhet, mod och oförvägenhet. Tapperheten blev den främsta av de 
ädla dygderna i slutet av 1100-talet och det var nu som girighet gradvis bör-
jade bli synonymt med feghet. Ära var riddarens personliga egendom precis 
som säcken med pengar var köpmannens. 

Monro beskriver ofta ära som överlägset all annan slags vinst: 

De modigaste ledarna och tappraste befälen över arméer har alltid ärat 
heder och ryktbarhet högre än förrädiska rikedomar och krigsbyten. 
De väljer ära och heder för sig själva och de överlåter bytet till den 
enkle soldaten. De strävar efter ett odödligt namn att lämna efter sig 

7� Monro, 1999, s. �93. 
73 Duby, 1985, s. 85-88. 
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hellre än att uppfattas som rika genom att plocka på sig byte som rätt-
mätigt tillhör andra varigenom de lurar sig själva på ett gott eftermäle 
och deras själar och samvete hindras från den eviga sömnen. Det är 
mycket bättre att tävla med hederliga män om ära och ett gott namn 
än att tävla med giriga och småsnåla som har tillförskaffat sig egendom 
med byte från sina fiender, eller kanske med byte från sina vänner eller, 
det värsta av allt, genom att tillskansa sig de medel som tillhör dem 
som tjänat tappert för det med sitt blod. Sådana olagliga erövringar av 
en del officerare är värt ömkan och inte avund. Den som har säkerställt 
att hans fru, barn och vänner har det bra lämnar ett odödligt namn 
efter sig. Det gör inte den däremot som lämnar rikedomar som erövrats 
i djävulens namn på olagligt sätt.74

Monro känner till kavaljerer som sökt anseende, vunnit mycket ryktbarhet 
och ansetts mycket hedervärda, trots att de var i övrigt fattiga, och som inte 
lämnat efter sig några ägodelar alls. ”Så hängivna nykterhet under sin livstid 
har de varit att de ofta sett sig tillfredsställda med smulorna från en soldats 
torra bröd.”75 

Monro utnämner girighet till den värsta, skadliga rot som gror i en befäl-
havare. Gustaf Adolf, däremot, säkerställer alltid att hans officerare blir väl 
belönade efter en seger:

Han behandlar dem inte som underlydande utan likt bröder som delar 
segerns myrra. Detta är något som en stor ledare bör göra för dem som 
han finner åtlyder hans befäl. Något som sporrar dem att utsätta sig för 
var slags faror för hans skull. Även deras hjärtan knyts till hans genom 
den kärlek och vänskap han visar dem. Efter Gud är en bra befälhavare 
den främsta anledningen till seger. Hans Majestät visste också att hans 
artighet mot sina officerare skulle leda till att fienden besegrades.76 

Ödmjukhet

I en vid medeltiden väl känd legend visas tydligt hur viktig ödmjukheten 
var för riddarna: kejsar Heraklius lyckas återerövra det Heliga korset från 
de otrogna och gör sig tillsammans med sina trupper redo för ett högtidligt 
intåg i Jerusalem. Plötsligt försvinner stadsporten inför deras ögon och istäl-
let uppenbarar sig en skara änglar som uppmanar riddarna att ödmjuka sig 

74 Monro, 1999, s. �77. 
75 Monro, 1999, s. 146.
76 Monro, 1999, s. 169.
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inför Gud. Barfota och endast iförda skjortor träder de så in i staden och kan 
i triumf placera korset på ett högaltare.77 Framgångens yttre tecken, världslig 
makt och rikedom var egentligen någonting fåfängligt, som skadade mer än 
det gagnade människan.

Monro skriver ofta om vikten av att vara ödmjuk: 

Ödmjukhet är mer välkommen inför Gud än det förkastliga högmo-
det, vilket bara för ont med sig, ett dolt gift, en gömd pest, skaparen 
av lömskhet, moder till hyckleriet, avundsjukans förälder, ondskans 
begynnelse, helighetens frestare, hjärtats förblindare som föder sjuk-
dom och avlar svaghet ur nåd.78

När du ser din kamrat skryta och skrävla över sina egna dåd utan någon 
blygsamhet eller måttlighet och hur han söker beröm (som många 
fåfänga män gör), då ska du säga till dig själv att din plikt är att förakta 
världsligt beröm som fåfäng. För sann och evig ära föraktar sådant 
världsligt beröm och, liksom en man värderas utifrån sina dåd, betrak-
tar Gud avsikten och sinnet. Gör så bra ifrån dig som du kan, men tänk 
mindre på dig själv, vilket är det säkraste tecknet på ett ödmjukt sinne. 
För att prisa sig själv är inte tillåtet utan det ankommer på Gud. Vi ska 
inte låta högmodet växa utan vi ska ständigt vara vaksamma, ty satan 
sover inte och köttet är svagt.79

Ödmjukhet var även en furstlig dygd. En landsman till Monro ser hur Gustaf 
Adolf går igenom isen varvid han skyndar till för att hjälpa majestätet upp ur 
vaken. Kungen viftar dock avvärjande med handen och tecknar åt kaptenen 
att han ska retirera för att inte fienden ska upptäcka dem båda. När fienden 
ändå upptäcker kungen kämpandes i vaken avfyrar de över tusen (sic!) mus-
kötskott mot honom Till sist lyckas han oskadd ta sig ur vaken och värmer sig 
ett slag sig vid skottarnas lägereld.80 När Gustaf Adolf går igenom isen uppvi-
sar han inte bara tapperhet utan även ödmjukhet i det att han inte vill att fler 
ska skadas. Han nöjer sig dessutom efteråt bara med värmen från manskapets 
brasa och gör inget som helst väsen av sitt tillbud.  

I medeltidskrönikorna är det snudd på tävling i artighet och även uttryck 
för glädje och munterhet har ingått som en betydelsefull del i det höviska 
umgängeslivet. En förutsättning för att uppträda höviskt var att undvika allt 

77 Bengtsson, 1999, s. 103. 
78 Monro, 1999, s. 3�6. 
79 Monro, 1999, s. 355. 
80 Monro, 1999, s. 147.
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oanständigt, skrytsamt och högljutt tal. I stället skulle man måna om att fatta 
sig kort, vara vänlig och ödmjuk och noga akta sig för varje form av övermo-
digt uppträdande. Bengtsson framhäver att det var absolut förbjudet att brusa 
upp och bli irriterad, något som kan vara intressant att ha i åtanke då man 
reflekterar över den tidens umgängesliv. Det varnas alltså för högmod, girig-
het, vrede och andra typer av dåligt uppförande.

Gustaf Adolf är ödmjuk och kan be om förlåtelse då han har misstagit sig. 
Ett exempel på det är när Monro för befälet över två löpgravar som ska utökas 
under natten. När kungen finner att arbetet inte fortskridit som han förväntat 
sig ger han Monro en reprimand för det. Men när kungen får veta hur få män 
som deltagit i arbetet och med vilka dåliga verktyg ber han omedelbart Monro 
om ursäkt. Kungen verkar alltså brusa upp. Han ger Monro ”a chiding” (ung. 
en banna) och ”no excuse, though true, could mitigate his passion”. Monro 
skriver vidare att kungen var svårare att lugna än någon annan i krigsledning-
en. Han var otålig när arbete inte fortskred som han ansåg att det borde.81 Att 
tappa kontrollen på detta sätt var ju något som stred mot de höviska idealen 
om uppförande. Gustaf Adolf representerar alla egenskaper som Monro tror 
på och därför är hans porträtt av honom mycket detaljerat. Det är därför man 
även får en bild av den stundtals koleriske Gustaf Adolf där han ju inte stäm-
mer helt överens med ridderliga förebilder.

Enligt Monro är Gustaf Adolf måttlig i alkohol. Han tillåter dock att 
de andra högre befälen i armén (som ökända alkoholister som Banér och 
Baudissin) blir glada (”make merry”). 

Hans Majestät dricker dock ingenting själv, för han har som vana att 
aldrig dricka särskilt mycket och aldrig särskilt ofta. Detta också bara 
vid speciella tillfällen då detta kan underlätta någon plan som kan 
främja hans företag eller som rör hans rikes väl.8� 

Avslutande diskussion

De underliggande föreställningarna om höviskhet: ära, generositet, tapperhet 
och lojalitet genomgick förändringar under slutet av medeltiden. Men idealen 
i sig verkar inte ha upphört att existera med tiden. Snarare syns det som om 
begrepp som ära och ryktbarhet fortsatte att vara viktiga inslag i den militära 
kulturen. 

81 Monro, 1999, s. 165.
8� Monro, 1999, s. 167. 
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Som min studie visat innehåller Monros text många exempel på hur hövisk-
het fortsatte att vara tecken på upphöjdhet och ädel börd och hur det uppfat-
tats som normen för korrekt uppförande även under 30-åriga kriget. Monros 
föreställningsvärld var en produkt av en rad olika kristna, antika och ridderliga 
föreställningar som alltjämt var aktuella vid denna tid och hos denna kategori 
människor. Flera av riddarkulturens yttringar lever i Monros text, även om de 
tar sig andra former. Ödmjukhet, tapperhet och ädel börd betraktades som 
passande egenskaper även om det inte längre bara var medlemmar vid hovet 
som förutsattes inneha dem och det inte längre var den bepansrade ryttaren 
som var symbolen för den yppersta förfiningen. De höviska egenskaperna fyl-
ler en viktig funktion när Monro försöker bygga en moral kring sitt yrke. Hans 
syn på kvinnan och kärlek är, vidare, som hämtad ur en riddarroman.  

Vissa ideal har naturligtvis stärkts och andra har marginaliserats eller för-
svunnit helt beroende på tidsandan och den omgivande kulturen. Sådant som 
ansågs viktigt enligt den medeltida höviskheten, såsom att vara dansant och 
musikalisk, har helt försvunnit som ideal hos Monro. Han skriver heller ing-
enting särskilt om vad han uppfattar som vackert utseende. Men att vara lit-
terat är fortfarande föredömligt:

En soldat som inte kan läsa är som ett skepp utan roder, eller som en 
fågel utan fjädrar. Han finner härav hur han ska kunna bli klokare, 
modigare och många andra nyttiga saker som kan komma till pass när 
han ska leda andra. Genom detta kan han undertrycka grymhet och 
försvara lagar utan att ingjuta skräck. Han kan tygla andra efter sitt 
sinne, de svaga kan han tillrättavisa på ett hovsamt sätt, de förrädiska 
kan han klokt undkomma och de enfaldiga vet han att behandla barm-
härtigt, därigenom visande förutseende i alla sina handlingar har han 
möjlighet att förutse de faror som kan uppstå.83

På 1600-talet hade pengarna tagit över alla krigets mekanismer. Legosoldaten 
var inte längre omstörtande i sig. Kyrkan verkade inte längre ha haft någon 
synpunkt på denne när religionsskrigen bröt ut. Schweiz, norra Italien och 
Skottland var alltid beredda att bidra med stora mängder manskap. Från att 
ha varit avskydda av kyrkan hade de accepterats om de stred för saken. Men 
där fanns fortfarande ett behov av att skilja krigarna från varandra. Liksom 
borgerskapet hade tagit efter adelns koder hade legoknektarna anammat rid-
darnas etik. Hos Monro finns en tydlig skillnad i hur han beskriver sina offi-
cerskollegor och hur han beskriver den vanlige soldaten. Monro perspektiv 

83 Monro, 1999, s. 3�8. 
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är officerens, och det positiva han har att säga om folk riktas till andra offi-
cerskavaljerer. Han nämner sällan någon från de lägre graderna eller klasserna 
vid namn, han beskriver dem bara som resoluta och tappra soldater. Detta 
kan man dels tolka som om Monro uppfattar dem som ovärdiga att nämnas 
vid namn. Men å andra sidan är han är på inget sätt omänsklig i sin syn på 
männen ur de lägre graderna. Han hävdar tvärtom ofta den enskilde soldatens 
rätt och ser ogärna att de behandlas illa. Men han noterar alltså inte ens när 
de dör. Kanske var det meningslöst att fästa sig för mycket vid en skara som 
förändrades i storlek och sammansättning från dag till dag? Vidare är hans 
nedlåtande attityd mot bönder och borgare den medeltida riddarens. Men 
detta kan också ha en förklaring i den dåliga erfarenhet han måste ha fått av 
civilister redan i dansk tjänst, där bönderna passade på att slå ihjäl ensamma 
soldater så fort tillfälle gavs. 

Man måste naturligtvis förstå att idealen inte alltid stämde överens med de 
verkliga förhållandena i medeltidens samhälle. Kanske var det enbart i sam-
band med hovfester och torneringar som verkligheten närmade sig romaner-
nas ideal. Så förhåller det sig också hos Monro. Något klassiskt, höviskt upp-
förande gentemot fienden är svårt att finna i de berättande delarna, ritualerna 
kring belägringarna och hysterin kring fälttecken, undantagna. En undantag 
kan kanske noteras angående det höviska adelsmärket att hålla ord. Detta är 
något som även Monro har tagit fasta på och något som han skriver om: ”I 
soldatens höga kall är det en förutsättning att vara tapper och förståndig och 
att alltid hålla sitt ord även mot sina fiender.”84 ”Gud låter inte kristna som 
inte håller sina löften förbli ostraffade.”85 Monro beskriver hur Gustav Adolf 
vid ett tillfälle håller vad han lovat och hur han låter en högt uppsatt potentat 
få fri lejd – även om detta innebär en nackdel för honom själv.

En kavaljer håller sitt ord även om löftet har givits till fienden. Inget 
är mer ovärdigt en furste än att inte hålla ord eller att bryta ett löfte. 
För av en furstes alla dygder är sanning den viktigaste. Förloras den 
kommer den aldrig åter.86 

Men Gustaf Adolfs löfte om fri lejd kan man dock se i ett större perspektiv. 
Det måste ha varit mycket viktigt (ur aspekten med avlöningar) att soldaterna 
fick uppfattningen att de tjänstgjorde i en armé där befälhavaren alltid höll 
sitt ord. 

84 Monro, 1999, s. 171.
85 Monro, 1999, s. �39.
86 Monro, 1999, s. 171.
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De höga idealen till trots låter Monro aldrig dessa bli ett hinder för ett 
effektivt, militärt uppträdande. Han hyllar modet då det är ett fundamentalt 
behov för en armé att ha modiga soldater. Hans varning för oförvägen djärv-
het på ett individuellt plan kan förklaras med att sådant inte hade något som 
helst värde utan snarare hindrade betydelsen av drill. Att befälhavare riskerade 
hela armén i våghalsiga företag var naturligtvis förkastligt. Strategiska reträtter 
är tillåtna och det är fullt möjligt att vara försiktig på ett ärbart vis. Vanliga 
meniga huggs ned vid stormningar men officerare tas till fånga och ges skydd. 
Detta var inte bara ett utslag av höviskhet utan det berodde på att det endast 
var officerarna som kunde betala någon lösensumma. Plundring är accepta-
belt om bytet även tillfaller de lägre graderna, de som har betalat för det med 
sitt blod. I realiteten var plundring det enda sättet för befälhavarna att betala 
sina trupper och detta var i längden det enda sättet att kunna behålla armén 
intakt och stridvillig. Att föröda trakterna för fienden ingick ju också som en 
initial del i tidens strategi. För Monro är plundring dock oacceptabelt om det 
hindrar soldaterna från att utföra sin plikt eller om det leder till att disciplinen 
luckras upp. 

Ett subtilt men tydligt exempel på hur väl Monro omfamnar den nya 
strategin i förhållande till äldre manér är hans syn på muskötens värde i förhål-
lande till piken.  Här skulle man kunna tänka sig en parallell mellan muskete-
rarna och medeltidens bågskyttar. Liksom riddarna initialt såg ned på bågskyt-
tarna så borde Monro också se ned på musketerarna. Båda handskades ju med 
vapen som lömskt slog ut motståndarna på håll, i stället för att ärbart möta 
dem kropp mot kropp. Att vara musketerare var också mycket farligt i hand-
eldvapnens barndom då det var ett högst osäkert vapen. Det var därför ofta 
råbarkade lycksökare från de lägre klasserna som valde detta yrke. Individer 
som var så långt ifrån de ridderliga idealen som man kunde tänkas komma. 

Monro skriver mycket riktigt att pikenerare är de soldater, som han håller 
särskilt högt. Han föredrar: 

deras sällskap både vid anfall och vid reträtt, speciellt vid skärmytsling-
ar mot kavalleri. När musketerare plägar att försvinna, för att girigt 
förse sig med byte, så stannar pikanerarna kvar med sina officerare och 
vaktar dem och regementets fanor och standar. De föredrar plikten 
framför kärleken till guld. Guldet som ju förbleknar medan det äro-
fulla eftermälet består.87 

Vidare skriver han att: ”Hillebarden, det mest ärofulla av alla vapen, alltid 

87 Monro, 1999, s. 163.
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kommer att vara mitt förstahandsval i strid. Vid en stormning, tillsammans 
med en bröstplåt, en bra hjälm och goda kamrater så är hillebarden oöver-
träffad.”88 Detta kan man tolka som om Monro föredrar gammal hederlig, 
men obsolet, närstrid. Men studerar man texten noggrannare så finns det 
just innan ovanstående stycke en mening där han skriver att pikenerare ”om 
de står under bra ledning kan de tillfälligtvis slå tillbaka musketerare och är 
de väl understödda av skarpa skott är de ett bra skydd mot kavalleri”89 Detta 
visar snarare på att han är fullt på det klara med pikens begränsningar. Vidare 
var hillebarden faktiskt ett bättre vapen vid stormning och närstrid då anfal-
lande trupp sällan kunde formera hela slaglinjen och därmed inte utveckla 
sin fulla eldkraft. Pikenerare var säkert mer pålitliga än musketerare och kom 
säkert närmre Monros ideal. Men han är fullt på det klara med vad som är 
effektivast. 

 Man kan naturligtvis se Monros ständiga paralleller till höviska ideal som 
ett sätt att förläna en aura av förfining och kultur åt hans yrke. Ett behov av 
någonting större och ädlare när krassa ekonomiska förklaringar blev för torf-
tiga och simpla. Men som jag tolkar det tror verkligen Monro på det mesta 
av det han skriver. Betoningen av tapperhet och vikten av ära återkommer i 
nästan varje Observation. Monro blev själv sårad tre gånger (och han snuddas 
av kulor vid ett otal tillfällen) så han har otvivelaktigt uppträtt föredömligt i 
detta avseende själv. Han verkar uppriktig i sin lojalitet mot hären som han 
talar om som ”vi”. Vidare ger han vid Gustaf Adolfs död närmast uttryck för 
en ärlig och nästan personligt hållen gudstro. 

Enligt sin egen etik fick riddaren alltså inte sträva efter världslig ära eller 
egen vinning utan han skulle uppträda som en from förkämpe för trons 
utbredning och beskyddare av kyrkan. Under sin tid i svensk tjänst skriver 
Monro ofta om sin lojalitet med ”saken”. Förutom beundran av tapperhet, 
är ett återkommande höviskt attribut Monros ständigt upprepade förakt för 
girighet och hans hyllning av generositet. Hans nedlåtande attityd gentemot 
dem som berikade sig under kriget verkar äkta. Kanske försedde han sig själv 
inte på samma sätt som så många andra och kanske avstod han själv från fram-
gångens yttre tecken. Tonen i texten och det faktum att han skriver så ofta om 
dessa saker tyder på att han faktiskt är uppriktig även i detta avseende. Något 
personporträtt av den militärt lysande, men frossande, Banér finns inte och 
det är inte omöjligt att Monro helt enkelt medvetet avstått ifrån att teckna 

88 Monro, 1999, s. 3�4. 
89 Monro, 1999, s. 3�4. 
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ett sådant. Något som jag, tillsammans med det faktum att han även hyllar 
kavaljerer på fiendesidan, ser som ytterligare exempel på att han är ärlig i sina 
åsikter om höviska föredömen.   

Marskalk William kan sägas ha fulländat riddaridealet sammanfattat i tre 
ord: tapperhet, generositet och lojalitet. På sin dödsbädd var han en anakro-
nism, en representant för en försvunnen tid. En representant för den gamla 
goda tiden då ära segrade över pengar och lojalitet över staten. Det fanns inte 
längre något behov av dessa gracer i den verkliga världen. Men för sådana som 
Monro, som kom att fortsätta i Williams krigiska yrke, så levde en nostalgisk 
längtan efter denna svunna tid ständigt kvar. Monro ville nog bli ihågkommen 
likt marskalk William. 
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Slaget vid Somme 1916
Ställningskrigets problem och den moderna  
brittiska diskussionen
Tommy Åkesson

Det är 90 år sedan slaget vid Somme – ett slag som för många, främst i den 
anglosaxiska världen, symboliserar första världskrigets grymhet. Slaget och 
kriget betraktas ofta som mer eller mindre meningslösa och de anses utmärkas 
av en fantasilöshet hos de ledande generalerna som gränsar till idioti. Kriget 
var en tragedi med enorma människooffer och denna tolkning av kriget kan 
förvisso i vissa delar vara rätt och befogad – men stora förluster och misslycka-
de onödigt blodiga operationer är inget unikt för första världskriget. Jag tänker 
i denna uppsats försöka närma mig några av påståendena och myterna krig 
första världskriget som under de senaste årtiondena allt mer har omvärderats 
av en ny generation brittiska, australiensiska och kanadensiska forskare. Jag 
skall presentera den senaste anglosaxiska forskningen för den svenska publi-
ken och därmed kanske bidra något till ett större intresse i Sverige för första 
världskriget

Även i vår tid kan första världskriget väcka starka känslor. Den brittiske 
militärhistorikern Gary Sheffield påpekade i ett TV-program 1996 att den 
brittiska överbefälhavaren i Frankrike under krigets sista tre år, Douglas Haig, 
förvisso inte var ett militärt geni, men att han faktiskt förtjänade att tas på 
allvar som överbefälhavare för en armé som vann kriget 1918. Programmet 
recenserades dagen efter i snart sagt alla brittiska nyhetstidningar. TV-kriti-
kerna var inte övertygade av argumenteringen – tvärt om – vissa var upprörda 
över att någon över huvud taget kunde säga något förmildrande om Haig. 
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Sheffield fick brev från tittare i flera år efter programmet – tittare vilka kraft-
fullt fördömde Haig och som anklagade Sheffield för att förleda sina mili-
tära studenter (han undervisade vid denna tid vid Royal Military Academy 
i Sandhurst). Sheffield menade att det fanns ett behov av att försöka göra 
sig av med den emotionella börda som präglat synen på första världskriget i 
Storbritannien och behandla kriget som vilket annat historiskt ämne som helt 
– något som alltså inte gillades av alla.1 

Första världskriget har präglat 1900-talet. Andra världskriget kan till och 
med ses som en fortsättning på det första. Man kan hävda att 1900-talet var ett 
kort århundrade – från 1914-1989 dominerat av tre stora konflikter – första 
och andra världskrigen samt det kalla kriget. Det kan – åtminstone för väst-
världen – ses som ett århundrade präglat av en kamp för demokratins etable-
ring i kontinuerlig strid med de antidemokratiska reaktionerna. För att förstå 
vad som präglat vår samtid är insikter om detta 1900-tal nödvändiga och för-
sta världskriget är centralt för denna förståelse. I Sverige är första världskriget 
anonymt. En fläkt av den anglosaxiska negativa synen på kriget finns, men i 
huvudsak engagerar inte kriget den historiskt intresserade allmänheten.

Jag har valt att för mitt resonemang kring kriget ta utgångspunkt i den 
idémässiga, taktiska och tekniska utvecklingen under första världskriget i all-
mänhet och i det brittiska exemplet i synnerhet. För att djupare visa på en 
del problem i den gängse uppfattningen av första världskriget har jag valt att 
granska Douglas Haig, och den brittiska planläggningen och genomförandet 
av offensiven vid Somme 1916. Jag tänker, utgående från modern anglosaxisk 
forskning, försöka att sätta in den brittiska ledningen under första världskri-
get i den samtidshistoriska kontext som det rätteligen förtjänar att värderas 
mot. Vilka var de förutsättningar och omständigheter under vilka Douglas 
Haig och den brittiska armén verkade? Hur försökte de lösa de helt nya (och 
delvis oväntade) problem som de ställdes inför när västfronten frös fast i ett 
ställningskrig? Jag tänker, genom att belysa slaget vid Somme 1916, visa på 
hur Haig och den brittiska ledningen försökte finna en lösning på flera av det 
nya krigets problem i en systematisk, detaljerad och rigorös planläggning av 
offensiven och hur denna planering och det fortsatta handhavandet av det 
blodiga slaget var ett resultat av den tidiga 1900-talsofficerens sätt att hantera 
problem. Den brittiska ledningen utvecklade vad jag kallar en systematisk 
syn på krigföring som lösning på de problem det nya kriget medförde. Jag 
vill också sätta in planeringen och genomförandet av Sommeoffensiven i dess 

1 Gary Sheffield, The Somme, London 2004, s. XVII ff.
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strategiska och politiska kontext. Jag ämnar inte moraliskt fördöma Haig. Det 
finns det redan många som gjort och jag menar att det inte leder till en frukt-
sam diskussion. Bättre då att åtminstone försöka förstå – men inte på något 
sätt ursäkta – det som skedde under dessa ohyggliga år. 

Efter en kort presentation av Haig och diskussionen om den brittiska 
krigföringen under första världskriget bland historiker, skall jag redogöra för 
grunderna i det som kallas utnötningskriget. Allt detta som en bakgrund till 
den följande diskussionen kring de tekniska och taktiska problem de krigfö-
rande ställdes inför under de första åren av första världskriget och hur man 
successivt hittade metoder och teknik som kunde lösa det problemet med 
att söka återfå den operativa rörligheten. Sedan följer av en kort beskrivning 
av den idévärld ur vilken Douglas Haig och den brittiska officerskåren fick 
sitt tankegods. Detta för att försöka att visa på den logik som styrde de brit-
tiska befälhavarna i planeringen av den stora offensiven vid Somme sommaren 
1916 och för att sätta in den tekniska och taktiska utvecklingen i sitt idéhisto-
riska sammanhang. Ett resonemang kring planeringen av offensiven och hur 
slaget utvecklade sig föregås av ett avsnitt som behandlar de strategiska och 
politisk-militära kontext som inramade slaget och av en presentation av den 
nya armé Haig disponerade för sommeoffensiven 1916. Slutligen försöker jag 
sammansmälta de förda resonemangen kring de särskilda förutsättningar som 
rådde inför och under slaget vid Somme 1916 till en avslutande diskussion om 
den brittiska anpassningen till det nya kriget i allmänhet och till misslyckan-
det vid Somme i synnerhet.

Douglas Haig

Douglas Haig är en av de mest kontroversiella gestalterna i den brittiska mili-
tärhistorien. Han förkroppsligar ofta det fantasilösa och brutala ledarskap som 
många anser präglade första världskrigets blodiga utnötningskrig på västfron-
ten. Haig förknippas ofta med den första dagen vid Somme. Den 1 juli 1916 
stupade 19 240 brittiska soldater och ytterligare 35 493 sårades, 2 152 rappor-
terades som saknade och 585 tillfångatogs – alla dessa offer utan att någonting 
uppnåtts, allra minst det krigsavgörande genombrott som Haig ursprungligen 
tänkt uppnå med ”the Great Push”.2 Den 1 juli 1916 är den blodigaste dagen 
i brittiska arméns historia och en av de blodigaste i krigshistorien.

2 Robin Prior & Trevor Wilson, The Somme, New Haven & London, 2005, s 300 f.
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Douglas Haig föddes 1861 som son till en välbärgad whiskybrännare i 
Edinburgh. Han valde den militära banan och blev 1885 officer vid 7:e husar-
regementet. Efter att ha utmärkt sig som generalstabsofficer i Kitcheners fält-
tåg i Omdurmanfälttåget i Sudan 1898, deltog han i boerkriget (1900-1902). 
Haig var där stabschef i John Frenchs kavalleridivision och förde under krigets 
slutskede befäl över en grupp mobila kolonner. 1903 utnämndes han till gene-
ralinspektör för kavalleriet i den indiska armén och året efter befordrades han 
till generalmajor. Haig fick ett allt större inflytande i brittisk politik. Som gift 
med en före detta hovdam vid kungliga hovet hade han goda förbindelser med 
kung George V. Mellan 1906 och 1908 var han militär rådgivare till krigsmi-
nister Haldane och tog aktiv del i den stora omgestaltningen och modernise-
ringen av armén som blev resultatet av erfarenheterna från Boerkriget. 

1909 blev Haig chef för den indiska arméns generalstab och 1912 kom-
menderande general i Aldershot, tillika chef för arméns enda organiserade 
armékår. Förbanden i Aldershot var tänkta att bilda den 1:a kåren i den brit-
tiska expeditionskåren (British Expeditionary Force – BEF) i händelse av ett 
krig på kontinenten. Haig innehade därmed det mest ansedda fältbefälet i den 
brittiska armén. Vid krigsutbrottet 1914 fick han också befälet över 1:a armé-
kåren i BEF. Efter att ha utmärkt sig i reträttstriderna och i det första slaget vid 
Ypres hösten 1914 blev han i början av 1915, nu som general, chef för den 
nybildade 1:a armén och ledde sedermera denna i striderna vid Neuve-Chapelle 
och Loos samma år. I december 1915 utsågs Haig till chef över hela BEF efter 
det att John French avsatts – en post han innehade ända till krigsslutet. I 
januari 1917 befordrades Haig till fältmarskalk och hedrades efter kriget med 
titeln Earl Haig of Bemersyde (efter ätten Haigs stamgods i Skottland). Han 
tilldelades också en statsgratifikation om 100 000 pund. År 1921 fick Haig 
avsked och ägnade därefter sina sista år åt välgörenhet för krigsveteraner. Sir 
Douglas Haig avled i januari 1928.

Haig och första världskriget – skilda åsikter

Omdömena om Haig som brittisk överbefälhavare i Frankrike går starkt isär. 
Till hans samtida kritiker hörde Winston Churchill (marinminister 1911-15 
och från juli 1917 krigsmaterielminister) och David Lloyd George (från juni 
1916 krigsminister och från december 1916 premiärminister). De var båda 
motståndare till Haigs envisa framhärdande av västfronten som huvudkrigs-
skådeplats. Haig menade att huvudmotståndaren Tyskland skulle mötas med 
alla tillgängliga resurser på västfronten. Kraften skulle inte splittras genom 
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operationer på sekundära krigsskådeplatser. Churchill och Lloyd George 
bekände sig till de så kallade ”Easteners” – den falang inom den brittiska led-
ningen som trodde att segern stod att finna i flankoperationer mot Tysklands 
svaga allierade, framförallt de Ottomanska och Habsburgska väldena. ”The 
Easteners” fick tidvis ett genomslag i den övergripande allierade strategin 
– mest känt (eller ökänt) är Gallipolidebaclet 1915-1916. Deras antagonis-
ter, ”the Westeners”, med Haig och chefen för imperiets generalstab, William 
Robertson, i täten, fick efter hand övertaget. Tyskland slogs slutligen ur kriget 
efter en allierad kraftsamling på västfronten 1918. 3

Efter kriget har kritiken mot Haig fortsatt. Bland historiker, men också hos 
en bredare allmänhet, klandras Haig för hans, i dessa kritikers ögon, kallham-
rade, systematiska och meningslösa slakt av soldater i offensiverna 1916-17. En 
första våg av kritik mot den brittiska krigföringen kom under mellankrigstiden 
från militära tänkare som Basil Liddell Hart och J F C Fuller och med Winston 
Churchills och framförallt David Lloyd Georges memoarer. Det fanns också 
en förhållandevis svag litterär strömning som var kritisk till kriget. 

Under 1960-talets ifrågasättande av traditionella värden kom en andra våg 
av böcker som riktade skarp kritik mot ledarskapet under första världskriget. 
Då etablerades det som idag av många ses som sanningen om första världskri-
get av en radikal antikrigs- och antiauktoritär rörelse. Dessa radikaler var säl-
lan professionella historiker, de ägnade sig sällan åt grundliga arkivstudier och 
de använde ofta skönlitteratur, teater, film och TV för att sprida sina åsikter 
om första världskriget. Denna krigskritiska ståndpunkt gestaltades tydligast i 
den så kallade ”Donkeyskolan”. I böcker som Leon Wolffs In Flanders Fields� 
och Alan Clarkes The Donkeys� framställdes kriget som meningslöst och gene-
ralerna som katastrofala. I sak presenterade dessa författare få nya fakta men de 
vände sig till en ny publik. Mer balanserade böcker om kriget fick inte samma 
genomslag som kritikerna inom Donkeyskolan.6  

3 Carter Malkasian, A History of Modern Wars of Attrition, Westport 2002, s. 30f
4 Leon Wolff, In Flanders Fields. The 1917 campaign, New York 1958.
5 Alan Clarke, The Donkeys, London 1961.
6 För ett utförligare resonemang kring bilden av första världskriget bland historiker, i lit-

teraturen och hos den brittiska allmänheten se: Brian Bond, A Victory worse than Defeat? 
– British Interpretations of the First World War. Föredrag hållet vid King´s College, London 
20 november 1997. http://www.kcl.ac.uk/lhcma/info/lec97.shtml och David Stevenson, 
191�-1918. The History of the First World War, London 2005, s. 587-601 samt Dan Todman 
& Gary Sheffield, “Command and Control in the British Army on the Western Front”, 
Gary Sheffield & Dan Todman (red.), Command and Control on the Western Front. The 
British Army`s Experience 191�-18, Staplehurst, 2004, s. 2 f.
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Donkeyskolan, präglad som den var av litterära alster och konstnärliga 
uttrycksformer såsom skönlitteratur, TV och film satte naturligt individer 
i centrum för de påstådda misslyckandena. Den populära synen på första 
världskriget som etablerades från 1960-talet har till och med lett till att histo-
riker, när de deltagit i TV diskussioner om kriget, fått påpeka att de allierade 
och Storbritannien faktiskt vann kriget – ett faktum som tydligen går vissa 
förbi.7 

Fortfarande präglas ofta litteratur och filmer om första världskriget av 
den kritiska och i många stycken förenklade historiesyn som lanserades av 
Donkeyskolan under 1960-talet. För en yngre generation är kanske kome-
diserien Blackadder en av de viktigaste källorna till en uppfattning om för-
sta världskriget. Blackadder, som på ett genialiskt humoristiskt sätt, skildrar 
kontrasten mellan frontsoldatens vardag och generalernas slottstillvaro långt 
bakom fronten är starkt influerad av Donkeyskolans förenklade förklaringar.  

Donkeyskolans främste antagonist var den brittiska historikern John 
Terraine. Han kallade 60-talet för ”det mest respektlösa decenniet i brittisk 
historia” och betecknade föraktfullt Clarke och andras böcker som ”Instant 
History”. Han drog sig inte heller för att kalla det för skräp och pekade sko-
ningslöst ut felaktigheter, tveksamma tolkningar och suspekta källor. Terraine 
publicerade 1963 sitt kanske främsta verk om första världskriget Douglas Haig 
– the Educated Soldier.8 Den är fortfarande den bästa biografin över Haig även 
om den idag givetvis behöver kompletteras med modernare forskning.

Terraine menade att omständigheterna på västfronten omöjliggjorde några 
genvägar till seger för de allierade. Det industrialiserade masskriget, den hårda 
och disciplinerade motståndaren Tyskland och avsaknaden av flanker som 
kunde kringgås gjorde utnötningskriget oundvikligt. Britterna hade dessutom 
ett antal säregna handikapp som försvårade krigföringen. Storbritannien var 
under världskrigets första år en underordnad part i alliansen med kontinental-
makten Frankrike och hade därför ofta att anpassa sig till den franska strategin. 
Den brittiska armén 1914 var dessutom liten, inriktad på kolonialkrig och 
dåligt utrustad för ett stormaktskrig på kontinenten. Britterna fick skapa en 
kontinentalarmé i fält mot en stark, skicklig, välutrustad och bestämd fiende. 
Detta var att begära mycket och vägen fram till segern 1918 kantades därför 
givetvis av misstag och problem. Efterhand som armén växte, relativt den 
franska armén, ökade också inflytandet över strategin på västfronten. Det var 

7 Bond, 1997. 
8 John Terraine, Douglas Haig – the Educated Soldier, London 1963.
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till slut denna nya brittiska armé, med Douglas Haig som chef, som under ”de 
hundra dagarna” (de sista månaderna fram till vapenstilleståndet) tog täten i 
den allierade offensiven som slutligen tvingade Tyskland att sluta fred. Segern 
1918 kan dock inte separeras från utnötningsstriderna 1916-1917, menade 
Terraine. Den tyska armén maldes ner vid Verdun, Somme och Passchendaele 
vilket i sig möjliggjorde segern 1918. 

John Terraine anses numera generellt ha bidragit till att nyansera diskussio-
nen om det första världskriget i allmänhet och Douglas Haigs roll i synnerhet. 
Flera historiker (dock inte alla) ser idag Haig som en befälhavare som likt sin 
armé genomgick en läroprocess under kriget och en man med en stor ansvars-
börda på sina axlar – en börda större än någon brittisk soldat burit i historien 
och framför allt en man som bidrog till den allierade segern 1918. Detta är 
långt från Donkeyskolans syn på Haig som en inkompetent skurk. 

Terraine har de senaste åren följts av akademiskt skolade forskare som aus-
traliensarna Robin Prior och Trevor Wilson, britterna Gary Sheffield, Brian 
Bond och Hew Strachan, kanadensaren Tim Travers med flera. De visar i sina 
arbeten, med utgångspunkt i nytt arkivmaterial som blivit tillgängligt från 
1980-talet, bilden av ett komplext skeende där enkla förklaringar – som till 
exempel enskilda individers inkompetens – inte ensamt kan förklara vad som 
hände. Denna nya generation historiker kan sägas företräda det som idag är 
forskningsfronten om det brittiska deltagandet i första världskriget. Samtidigt 
är dagens forskare givetvis inte eniga i alla spörsmål.

Terraine gick ibland för långt. Hans ståndpunkt att utnötningsslagen 
var en förutsättning för segern är idag inte särskilt kontroversiella. Men när 
han däremot nyttjade detta faktum i försvaret av Haig blir det något av en 
efterhandskonstruktion. Haig ansåg inte att offensiverna 1916-1917 skulle 
vara utnötningsslag; han tänkte sig dem som i sig krigsavgörande slag. Detta 
misslyckades och de övergick snabbt till utnötningsslag mer eller mindre mot 
Haigs ursprungliga vilja. Det var alltså inte Haigs ursprungliga idé att något 
års utnötningskrig skulle mala ner den tyska armén och möjliggöra en krigsav-
görande offensiv. Här närmar vi oss ett viktigt tema i studiet av första världs-
kriget – idén om utnötningskriget.

Utnötningskriget

Första världskriget förknippas ofta med utnötningskrig. Grundtanken i utnöt-
ningskriget kan sägas vara att mala ner fiendens militära resurser, både per-
sonellt och materiellt, och på så sätt genom utmattning tvinga fienden till 
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att avsluta kriget. Utnötningskriget handlar om att förinta fiendens militära 
kraft och inte om att med geniala manövrar på slagfältet tvinga fienden till 
underkastelse.9 Att första världskriget styrdes av idéer om utnötningskrig är 
att grovt förenkla. Östfronten behöll mestadels sin karaktär av rörligt krig. 
Västfronten låstes förvisso i skyttegravarna från hösten 1914 till våren 1918 
och utnötningskriget som en realitet diskuterades av alla involverade parter. 
Men utnötningskriget var mindre en vald strategi, än resultatet av misslyckade 
försök att åstadkomma ett genombrott i syfte att återfå den operativa rörlighe-
ten. Det enda stora undantaget från detta är slaget vid Verdun. 

Slaget om Verdun var den tyska generalstabschefens, Erich von Falkenhayns, 
idé. Offensiven, som startade den 21 februari 1916, hade det uttalade syftet 
att mala ner den franska armén och det franska folkets vilja att fortsätta kri-
get. Denna utnötning av den franska viljan skulle ske med en överväldigande 
och massiv artilleriinsats. Tagande av terräng med infanteri tänktes endast 
ha en underordnad roll som lockbete för att tvinga den franska armén till 
strid. Infanteriförbanden sattes därför endast in i (relativt) begränsade anfall. 
Ironiskt nog misslyckades Falkenhayns offensiv delvis på grund av att det tyska 
frontbefälet inte förstod hur denna utnötningsstrategi skulle omsättas i tak-
tiskt handlande. Chefer på operativ och taktisk nivå hängav sig åt traditionellt 
militärt taktiskt agerande där tagandet av terräng ansågs som centralt. I frukt-
lösa försök att bemäktiga sig höjdpartier för att få gynnsamma utgångspunkter 
för det slutliga anfallet mot staden Verdun maldes även den tyska armén ner 
under tyngden av det franska artilleriet och det franska infanteriets hårdnack-
ade motanfall. Staden Verdun och dess omgivningar sågs inte av Falkenhayn 
som viktiga för segern i slaget. Verdun var inget annat än ett emotionellt bete 
för att locka den franska armén till att förblöda under den tyska artillerielden 
– något hans underordnade aldrig förstod. För dem blev de geografiska posi-
tionerna syftet med anfallen – inte dödandet av franska soldater. 

Priset för detta missförstånd betalades i form av enorma tyska (och franska) 
förluster. I april insåg Falkenhayn att offensiven inte kunde åstadkomma den 
utnötning av den franska armén som eftersträvats. Slaget vid Verdun hade 
dock redan fått sin inneboende kraft och den tyska ledningen insisterade på 
att fortsätta offensiven – nu som ett brett upplagt anfall längs hela fronten vid 
Verdun, i stället för de begränsade anfall man hittills genomfört som ett led 
i Falkenhayns utnötningsstrategi. De fruktlösa tyska anfallen fortsatte under 

9 För ett resonemang kring utnötningskriget se: Jerker Widén & Jan Ångström, Militärteorins 
grunder, Stockholm 2005, s. 185-187.
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sommaren. Under trycket från misslyckandet vid Verdun och allierade fram-
gångar på östfronten och Balkan, avsattes Falkenhayn den 29 augusti 1916. 
Till ny chef för generalstaben utsågs Paul von Hindenburg. Officiellt avbröts 
den tyska Verdun-offensiven den 2 september på order av kejsaren. I praktiken 
hade offensiven redan stoppats i mitten av juli då Falkenhayn omdirigerade 
artilleriammunitionen till Somme. Nu tog fransmännen initiativet och påbör-
jade i oktober en serie motanfall med syfte att återta förlorad terräng. De fran-
ska anfallen avslutades den 18 december och slaget om Verdun var över.10 

Retrospektivt kan det konstateras att Verdun och Somme 1916, 
det tredje slaget vid Ypern (Passchendaele) 1917 och slutligen de tyska 
Hindenburgoffensiverna 1918 (som Ludendorff och Hindenburg sökte avgö-
ra kriget med) fungerade som utnötningsslag. Förlorare i detta utnötningskrig 
var Tyskland. När den franska armén återhämtat kraft efter blodbaden 1916-
17 och tyngden i de brittiska och amerikanska krigsansträngningarna började 
göra sig gällande på västfronten från sommaren 1918, hade den tyska militära 
kapaciteten i stort redan förbrukats i utdragna försvarsstrider och i ett sista 
misslyckat storanfall. Tyskland kunde inte längre motstå tyngden i ententens 
krigsmaskin. Det rörliga kriget återkom till västfronten och successivt drevs 
de utmattade och decimerade tyska arméerna allt närmare Tyskland. Den 2 
oktober uppmanade högsta militärledningen riksdagen att förhandla om fred 
med de allierade. Den 11 november 1918 tystnade så äntligen vapnen längs 
västfronten. Första världskriget var slut.

Taktik- och teknikutveckling under ställningskriget

Första världskriget utmärktes av en aldrig tidigare skådad eldkraft; både kvan-
titativt och kvalitativt. Eldkraften i form av artilleri, kulsprutor och repeter-
gevär gynnade under hela kriget defensiven. Defensivens överlägsna eldkraft, 
kombinerad med den extremt höga förbandstätheten, ledde till den operativa 
stelhet som formade ställningskriget på västfronten. Anfallsoperationer ledde 
nästan utan undantag till höga förlustsiffror för den offensiva parten, men ofta 
även för den defensiva parten Samtliga arméers doktriner före kriget präglades 
av en extrem betoning av offensiven. Resultatet lät inte vänta på sig.  Vid års-
skiftet 1914-1915 närmade sig de sammanlagda förlusterna på västfronten en 
miljon man. Bara i de fruktlösa anfallen i Elsass-Lothringen hade fransmän-

10 John Keegan, Det första världskriget, Stockholm 1998, s. 295-302 och Anthony Clayton, 
Paths of Glory. The French Army 191�-1918, London 2005, s. 100-116.
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nen, då de avbröts i slutet av augusti 1914 efter mindre än två veckors ihärdiga 
anfall, förlorat 200 000 man i stupade, sårade, tillfångatagna och saknade.11 
Även framgångsrika anfall var otroligt förlustbringande – detta gällde i stort 
sett under hela kriget (åtminstone på västfronten). I de taktiskt framgångsrika 
(men strategiskt misslyckade) tyska våroffensiverna 1918 förlorade tyskarna 
mer än 650 000 man på tre månader. Förluster som vid detta skede i kriget 
inte kunde ersättas och som översteg vad som förlorades under motsvarande 
tidsutdräkt i slagen vid Somme och Verdun.12 

De blodigaste åren på västfronten för Tyskland var 1914 och 1918 och på 
östfronten 1915 dvs då kriget karaktäriserades av offensiva rörliga operationer. 
Under den blodigaste månaden i det tredje Ypernslaget (Passchandale – själva 
sinnebilden för meningslösa slag under kriget) förlorade britterna 81 080 
man. Under det avgörande slaget vid Amiens ett år senare, som inledde den 
krigsavgörande allierade offensiven under de sista hundra dagarna av kriget, 
förlorades 122 272 man. Den franska arméns blodigaste månad under hela 
kriget var september 1914 då 238 000 man förlorades i invecklade manöver-
strider. Under det misslyckade genombrottsförsöket i Champagne i oktober 
1915 förlorades 180 000 man varefter de månatliga förlusterna aldrig översteg 
100 000 man utom vi tre tillfällen – varav två under det rörliga kriget 1918 
och inget under utnötningskriget 1916.13 Första världskriget tenderade alltså 
att vara som blodigast då arméerna bedrev rörliga operationer.

Men det är också viktigt att sätta de stora förlusterna under första världs-
kriget i proportion till förlusterna under den andra stora världsomfattande 
kampen som följde 20 år efter freden i Versailles. Hur man än räknar var andra 
världskriget mycket blodigare än det första. Östfronten 1941-45, vilken likt 
västfronten 1914-18 var det europeiska krigets  huvudkrigsskådeplats, slukade 
manskap i en aldrig tidigare skådad omfattning. Under andra halvåret 1943, 
då axelmakterna successivt drevs tillbaka i en serie sovjetiska anfallsoperatio-
ner, förlorade Sovjetunionen fler stupade, skadade och saknade per månad än 
vad Frankrike och Storbritannien tillsammans förlorade under hela slaget vid 
Somme (juli – november 1916). Bara slaget om Berlin – som i sig utifrån en 
politik och militär analys verkligen kan ifrågasättas om det var nödvändigt 

11 För en sammanfattande redogörelse av de franska gränsoffensiverna i augusti 1914 se 
Clayton 2005, s. 1-17.

12 Winston Churchill, Det stora kriget II, Stockholm 1939, s. 1467 ff. Under perioden februari 
– juni 1916 förlorade tyskarna totalt 330 000 man och under andra halvåret samma år 
förlorade de 630 000 man i stupade, sårade och saknade.

13 Hew Strachan, The First World War. A New Illustrated History, London 2003, s. 160.
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– skördade flera hundra tusen sovjetsoldaters liv, och det när kriget i prak-
tiken redan var vunnet. Även de korta men intensiva striderna i Västeuropa 
1944-45 nådde ibland förlustnivåer helt jämförbara med de blodiga slagen på 
västfronten 1914-1918.14

När den militära situationen var hopplös för centralmakterna inled-
des hösten 1918 fredsförhandlingar och ett vapenstillestånd kom till stånd 
i november. Andra världskriget tyska ledning präglades av en envis fanatism 
som vägrade se att kriget var förlorat. Hitlertyskland fortsatte kriget i över 
ett år efter att det för alla sansade militära bedömare var uppenbart att det 
inte gick att vinna. Under andra världskrigets sista år räknades förlusterna i 
miljoner. Kriget fortsatte med en förlusttakt som väl motsvarade de blodigaste 
perioderna under första världskriget. Det totala kriget och den rörliga krigfö-
ringen, kombinerad med den ideologiska fanatismen ledde dessutom till att 
civila dödades i en aldrig tidigare skådad omfattning – och det långt efter att 
kriget uppenbarligen var förlorat för Tyskland. 

Men åter till första världskriget. Lösningen på den operativa (och strate-
giska) låsningen i väster, som infann sig från hösten 1914, stod att finna på 
den taktiska nivån. Problemet var hur de anfallande förbanden skulle kunna 
bibringas en eldkraft som kunde neutralisera motståndarens defensiva eld-
kraft. Man eftersträvade att åstadkomma ett genombrott (kringgång av fien-
dens flank var utesluten). Med genombrottet skulle det rörliga kriget åter-
komma till västfronten. 

Från vintern 1914 försökte alla parter finna lösningar på det dödläge som 
ställningskriget resulterat i. I mycket bestod detta problem i hur den gemen-
samma striden med flera olika vapensystem och truppslag (framförallt infan-
teri och artilleri) skulle samordnas och ledas under anfall. Sökandet efter dessa 
lösningar kan kortfattat sägas ha skett i två huvudspår: teknikutveckling och 
taktikanpassning. Taktikanpassningen följde i princip två utvecklingslinjer 
som i grunden skiljde sig åt genom synen på hur lednings- och samordnings-
problemet skulle lösas. Det ena spåret betonade detaljerade order och strikta 
planer, medan det andra spåret framhöll att lösningen låg i att decentralisera 
ledningen och öppna för att befälhavare på de lägre nivåerna skulle tillåtas ta 
initiativ inom ramen för friare uppdrag. Självklart följde aktörerna båda dessa 
spår med betoning på det ena eller andra beroende på problemområde. Men 

14 För en diskussion om de enorma förlusterna på östfronten se Nils Marius Rekkedal & 
Niklas Zetterling, Grundbok i operationskonst: Utvecklingen av operationskonsten och dess 
teorier, Stockholm 2004, s 145-151.
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kortfattat kan sägas att de tekniska begränsningarna framförallt inom sam-
bandsområdet (en praktiskt fungerande bärbar radio skulle ännu dröja flera 
årtionden) resulterade i att artilleriets taktikutveckling i hög grad fokuserades 
på centralisering, systematisering och planering, medan infanteriets utveck-
ling resulterade i en friare och mer uppdragsstyrd taktik. Hur förkrigstida 
föreställningar om systematisering och viljans betydelse anpassades till de nya 
krigserfarenheterna, och hur dessa erfarenheter tolkades, påverkade i vilken 
mån detta förändringsarbete rönte framgång. 

De taktiska koncepten genomgick under första världskriget en kraftig 
utveckling. Framförallt gällde det organiserandet och genomförandet av strid 
i de lägre förbanden (bataljon, kompani och pluton). En plutonchef 1914 
skulle inte ha känt igen sig 1918 medan hans kollega 1918 med största san-
nolikhet skulle förstå att använda en skyttepluton 1939 och kanske också 
2003. De nya vapnen och den förändrade taktiken hade 1918 helt omformat 
karaktären på striden i de lägre infanteriförbanden. 

Artilleriet genomgick en än större omvälvning. Från att i huvudsak ha 
understött infanteriet med lätta direktriktade pjäser som sköt kartescher, 
till att indirekt, ibland på ett avstånd av flera mil, med hjälp av avancerade 
beräkningar bekämpa mål med tunga spräng- och gasgranater. Betydelsen av 
artilleriets eldkraft ökade också dramatiskt på bekostnad av infanteriets. I ett 
krig där alla sidor var fixerade vid förluststatistik kan detta förhållande tydlig-
göras med brittiska beräkningar. För varje förlust (inklusive stupade, sårade 
och saknade) som infanteriet fick lyckades det förorsaka fienden 0,5 förluster. 
Artilleriet förlorade en man för varje tio det åsamkade fienden. De brittiska 
infanteridivisionerna förlorade i medel 200 procent av sin ursprungliga styrka 
under kriget (förbandens nominella personalstyrka omsattes alltså två gånger 
vilket möjliggjordes genom att förluster kontinuerligt ersattes med nytt man-
skap). I elitbataljonerna uppgick förlusterna till 600 procent – dvs förbandets 
nominella styrka omsattes sex gånger. Artilleriet däremot förlorade i medel 40 
procent av sin ursprungliga styrka.15 

Artilleriets betydelse stärktes successivt allt eftersom artilleritekniken 
utvecklades. Nya skjutberäkningar, effektivare tändrör och specialammunition 
såsom gas- och rökgranater utvecklades efterhand under kriget. Artilleriets 
precision förbättrades genom framtagandet av mycket avancerade beräknings-
metoder, där kända påverkansfaktorer såsom vind, temperatur, geodetiska 

15 Paddy Griffith, Battle Tactics of the Western Front. The British Army’s Art of Attack, 1916-18, 
New Haven & London 1994, s. 43 f.
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korrigeringar med mera inarbetades. Förmågan att med centralisering och 
systematisering kraftsamla stora mängder artilleri i tid och rum utvecklades 
också successivt. Även eldledningsförmågan förbättrades med ett allt bättre 
kartunderlag och införandet av luftburen eldledning från ballonger och spa-
ningsplan. Luftherravälde över slagfältet blev en viktig förutsättning för ett 
effektivt användande av artilleriet. 

Artilleriutvecklingen under första världskriget skapade det moderna tre-
dimensionella slagfältet. Detta kan nog betecknas som en av de största mili-
tärtekniska revolutionerna under 1900-talet. Till skillnad från tidigare krig 
kunde man 1918 med den nya teknologi och de nya metoder som stod till 
buds beskjuta fienden även om denne inte kunde observeras av de egna front-
förbanden. Elden kunde läggas på djupet av fiendens gruppering. Den revo-
lutionerande användningen av artilleriet krävde i sin tur en radikal omor-
ganisation av arméerna vilket bland annat resulterade i kavalleriets nästan 
totala försvinnande från slagfälten, skapandet av nya specialistbranscher såsom 
stridsvagnstrupper, luftvärn, signaltrupper och flygstridskrafter.16

Det utvecklades undan för undan förhållandevis effektiva men stela och 
oflexibla artilleriunderstödsmetoder. I försvaret registrerades fasta mållägen 
hos artilleriet som enkelt kunde utlösas med signalraketer om fienden anföll. 
Eldvalsen utvecklades för att erbjuda anfallande infanteri någon form av ned-
hållande understöd under anfallet över ingenmansland. Den följde ett i för-
hand fastställt tidsschema och elden lyftes successivt framåt i takt med infante-
riets tänkta framryckningshastighet. Infanterichefer kunde ibland påverka eld-
valsens hastighet med bl.a. olikfärgade lysraketer. Artilleriet utvecklades också 
allt mer mot att kunna neutralisera fiendens artilleri innan det kunde påverka 
striden. Detta var nödvändigt för att möjliggöra ett anfall. Ett opåverkat för-
varsartilleri kunde snabbt stoppa en anfallsrörelse i dess linda. Det hände att 
de anfallande förbanden bokstavligt pulvriserades av försvarsartilleriets spärrar 
innan de ens kommit ur de egna ställningarna. Efterhand utvecklades också 
förmågan att, och förståelsen av fördelarna med, att kraftsamla artilleri till tid 
och rum. 1918 föregicks vanligtvis ett storanfall av en koncentrerad eldstorm 
mot fiendens försvarsanläggningar under några timmar, istället för ett konti-
nuerligt malande under dagar och ibland veckor som var vanligt 1915-1917. 

16 För en utförlig diskussion om detta se: Jonathan B A Bailey, ”The First World War and the 
Birth of Modern Warfare” i MacGregor Know & Williamson Murray (red), The Dynamics 
of Military Revolution 1300-20�0, Cambridge 2001, s. 132-153.
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Kriget dominerades av artilleriet och infanteriet. Som ett led i anpassningen 
till det nya krigets förutsättningar flyttades de taktiska besluten inom infante-
riet längre och längre ner i den militära hierarkin. Infanteriplutonchefer fattade 
1918 taktiska beslut som i vissa fall låg på brigadnivån 1914. Tekniskt var det 
näst intill omöjligt för högre staber att bilda sig en uppfattning om händelse-
utvecklingen under strid. Sambandsmedlen (tråd, signallampor, ordonnanser, 
brevduvor mm) var sårbara för den massiva artillerielden och omöjliggjorde 
under hela kriget detaljledning av infanteriförbanden från brigad-, divisions-
, kår- och arméstaber. Ofta fungerade sambandet ner till brigadstabsnivån 
– varefter det bröts. De taktiska cheferna på bataljons-, kompani- och plu-
tonsnivåerna isolerades från de högre taktiska och operativa staberna. Man 
tvingades därför efterhand som man lärde sig det nya krigets krav, att delegera 
taktiska beslut längre ner i organisationen till nivåer som åtminstone hade en 
lokal bild av striden. 

De nya artillerimetoder som togs fram var för det mesta stela och krävde 
att uppgjorda planer kunde följas. Möjligheten att med indirekt eld bekäm-
pa uppkomna mål under pågående strid var fortsatt begränsad även om den 
utvecklades avsevärt under krigets sista två år. Men begränsningarna, fram-
förallt rörande sambandsmedlen, ledde till att artilleriet aldrig fullt ut kunde 
hantera uppkomna understödsbehov hos infanteriet (det vill säga behov 
som inte planerats i förväg). Resultatet blev att artilleriet optimerades för att 
bekämpa fienden på djupet av dess gruppering. Artilleriledningsflygplan eller 
ballonger kunde via radio rapportera in mållägen på upptäckta fientliga artil-
lerigrupperingar, underhållsstationer med mera. Denna bekämpning effek-
tiviserades genom en detaljerad, centraliserad och systematiserad planering 
– en utveckling som alltså gick i motsatt riktning mot vad som var fallet vid 
infanteriförbanden. 

Infanteriförbanden tillfördes efter hand allt fler egna understödsvapen som 
skulle kunna följa soldaterna i deras framryckning genom fiendens försvars-
zon. Granatkastare, lätta bärbara kulsprutor och eldkastare, handgranater och 
gevärsgranater, lätta infanterikanoner och stridsvagnar var exempel på sådana 
understödsvapen som kompenserade för bristen på effektivt artilleriunderstöd. 
Undan för undan anpassades också taktiken till de nya understödsbehoven. 
En växelverkan mellan eld och rörelse inom plutonens och kompaniets strid 
växte fram. I stället för de raka, täta skyttelinjer med gevärsinfanteri som 1914 
framryckte kompani- och bataljonsvis, kunde man 1918 se hur lätta kulspru-
tegrupper och lätta granatkastare understödde gevärs- och handgranatsgrup-
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pers framryckning för att ta och neutralisera ett fientligt fäste. Flankanfall och 
kringgång eftersträvades inom plutonens strid något som generellt var förbe-
hållet divisioner och kårer 1914 (på de lägre taktiska förbanden förutsattes i 
början av kriget att man genomförde frontalanfall). Denna taktikutveckling 
nådde längst inom den tyska armén i form av den så kallade stormtruppstak-
tiken. Men även inom den brittiska armén förordades vid krigsslutet eld och 
rörelse inom de lägre förbanden och ett systematiskt nyttjade av den senaste 
artilleritekniken för att uppnå ett genombrott. Inom artilleritaktiken var brit-
terna vid krigsslutet kanske att betrakta som ledande. 

Vägen fram till dessa nya taktiska och tekniska koncept hade dock varit 
lång och kantad med misslyckanden. 1916 var fortfarande mycket av de nya 
taktiska idéerna i sin linda. Man hade ännu inte lärt sig tillräckligt om det nya 
kriget. I planeringen av Sommeoffensiven hanterades många av de problem 
som nämns ovan. Lösningarna skulle dock ofta visa sig vara felaktiga eller inte 
fungera alls. Den brittiska armén 1916 (liksom den tyska och den franska) 
hade ännu inte utvecklat alla de koncept och vapen som kom att nyttjas av 
båda sidor under krigets sista år.17

Haigs världsbild

Planläggningen av det brittiska anfallet vid Somme 1916 var rigorös. Inget hade 
lämnats åt slumpen. I den brittiska ledningen var man mycket oroad över att 
cheferna från brigad och uppåt tenderade att tappa kontrollen över skeendet så 
snart ett anfall igångsatts (något som visat sig tydligt under striderna 1914-15). 
Planeringen syftade till att eliminera friktionerna och säkerställa att de högre 
staberna lyckades behålla förmågan att påverka striden. Planeringsfokuseringen 
var dessutom ett naturligt sätt för modernt utbildade officerare att hantera pro-
blem, i detta fall problemet med det nya kriget och dess konsekvenser.

Det är här man måste se vilken världsbild som ledde Haig, hans underord-
nade och deras stabsofficerare i planläggningen av den stora offensiven. Till 
grund för det militära tänkandet under första världskriget låg modernistiska 
ideal med den naturvetenskapliga vetenskapstraditionen som förebild. Det 
betonades hur krigföringen kunde göras effektivare och rationellare genom 
beräkningar av allt från marschtider och truppkoncentrationer till ammuni-

17 För taktikutveckling inom den tyska armén se Bruce I Gudmundsson, Stormtroop Tactics. 
Innovation in the German Army, 191�-1918, Westport 1995, och rörande den brittiska 
utvecklingen Griffith, 1994.
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tionsförbrukning och logistikbehov. Man förutsatte att krig kunde förstås och 
förklaras, samt att de framtida slagen skulle genomföras inom ett tillförlitligt 
regelverk. Den modernistiska och positivistiska trenden var allmän i väster-
landet. Det är därför inte konstigt att även den militära sfären anammade 
en övertro på ett närmast ingenjörvetenskapligt förhållningssätt till i grun-
den sociala fenomen som krig. Clausewitz tes att det ytterst var de oförut-
sägbara moraliska faktorerna som bestämde krigets utveckling negligerades 
allmänt i denna idétradition. Vid sekelskiftet diskuterades flitigt krigförings-
principer, vilka sågs som krigföringens motsvarigheter till fysikens naturlagar. 
Krigshistorikerna förväntades i det historiska materialet finna den universella 
och tidlösa nyckeln till seger. Det vill säga förment vetenskapligt underbygga 
normativa utsagor om hur man skulle gå tillväga för att vinna kriget. Det 
fanns en övertro på lagbundenhet och förutsägbarhet kombinerad med myck-
et dubiösa och godtyckliga kopplingar mellan i sig helt åtskilda fenomen som 
dessutom mättes på slumpmässiga grunder. Man tyckte sig allmänt kunna 
se att krig bara var en vetenskap bland andra och att kriget kunde förutses 
och beräknas. Sekelskiftets modernistiska militära diskussion kan hänföras till 
samma omogna och ofta kvasivetenskapliga kontext som socialdarwinismen, 
freudianismen och eugeniken.

Denna modernistiska idétradition kombinerades med en äldre, delvis 
motsägande, reaktionär tradition som underströk vikten av viljan hos che-
fer och soldater. Ytterst tog sig denna konservativa strömning uttryck i den 
anti-intellektuella offensivkulten under åren före första världskriget. Denna 
kult förstärktes dessutom av den starka nationalistiska och kvasivetenskapliga 
socialdarwinistiska strömning som fanns i alla västländer kring sekelskiftet. I 
Storbritannien visade sig detta i tvivel om huruvida befäl och soldater från de 
lägre samhällsklasserna besatt de rätta moraliska egenskaperna för att klara det 
moderna kriget. Insikten redan före världskriget om att eldkraften avsevärt 
stärkt defensiven resulterade ironiskt nog i att betoningen av offensiven och 
viljan ytterligare förstärktes. Med rätt vilja att fullfölja anfallet, trots svåra 
förluster, skulle fienden slutligen kastas över ända. Viljan skulle segra över 
materian. Den reaktionära och anti-intellektuella attityden förkastade teorier 
och doktriner vilket omöjliggjorde att den rådande offensivkulten kunde ifrå-
gasattas.18 

18 Tim Travers, The Killing Ground. The British Army, The Western Front & the Emergence of 
Modern War, Barnsley 2003, s. 37 f och Michael Howard, “Men against Fire. The Doctrine 
of the Offensive in 1914” i Peter Paret (red.), Maker of Modern Strategy. From Machiavelli 
to the Nuclear Age, Oxford 1986, s. 510-526.
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De internationella militära trenderna präglades under det tidiga 1900-talet 
av problem som kunde knytas till masshärarna. Lösningarna stod generellt 
ofta att finna i beräkningar och krigsplaner. Även om Storbritannien inte 
införde massarmén förrän under första världskriget influerades givetvis den 
professionaliserade officerskåren av dessa internationella trender. De nya mil-
jonarméerna, kraven på mobilisering och koncentrering av arméerna och dess 
beroende av järnvägar (med dess inneboende begränsningar), uppkomsten av 
generalstaber (med Tyskland som förebild) bestående av branschspecialister 
samt effekterna av en långvarig fredsperiod ledde till en tro att planering och 
styrning möjliggjorde förutsägbarhet i krig. Detta förstärktes av den allmänt 
positivistiska tidsandan.19 

Det var därför naturligt för generalerna att söka lösa ställningskrigets pro-
blem på det sätt man kände till – genom att systematisera, kategorisera och 
planera än mer rigoröst – och om något oförutsett inträffade – med en obru-
ten vilja genomdriva planen till seger. Med ett förment vetenskapligt förhåll-
ningssätt skulle problemen så att säga förutsägas och planeras bort. Denna 
systematiska syn på krigföringen kombinerades dessutom med den i grunden 
anti-intellektuella offensivkulten. En tillräckligt envis och uthållig vilja att 
genomföra den på beräkningar grundade planen skulle kompensera defensi-
vens styrka. En kombination som flera gånger under första världskriget visade 
sig vara katastrofal.

Brytningen mellan viljans betydelse och vetenskaplighet, eller anden kon-
tra materian, var inte unik. I grund och botten var den en militär variant av 
den rådande vetenskapsfilosofiska kontexten i slutet av 1800 och början av 
1900-talen. Denna kontext formulerades av till exempel filosoferna Nietzsche 
(”Viljans Makt”) och Bergson (”Elan Vitale”). Jag tänker här inte gå närmare 
in på denna samtidshistoriska kontext, jag vill bara peka på att det militära 
tänkandet långt ifrån verkade isolerat från resten av samhället. Den ledande 
intellektuella diskussionen fördes i civila kretsar och det militära tänkandet 
präglades efterhand av de idéer som kom ut av denna diskussion. 

Kriget som system

Planmässighet och betoningen på den praktiska nödvändigheten (eller 
åtminstone upplevda nödvändigheten) av att systematiskt forma tillvaron 

19 För en utförligare diskussion kring detta se: Martin van Creveld, Command in War, 
Cambridge 1985, s. 148-155.
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och agerandet i form av planering var centralt i de brittiska förberedelserna 
inför Sommeoffensiven 1916. Man kan säga att den brittiska armén domi-
nerades av en systematiserad syn på kriget. Att se något som ett system är 
att se (eller tycka sig se) en ordnad eller sammanhängande helhet i en förete-
else. Att systematisera innebär då att skapa en helhet eller ett sammanhang i 
denna företeelse. Att planera framtiden genom att strukturera och ordna det 
tänkta skeendet utgående från kända fakta är ett sätt att strukturera tillvaron. 
I detta sammanhang tar systemtänkandet sig uttryck planering. Kriget som 
system handlar här om en långtgående praktiskt motiverad systematisering av 
krigföringen. Denna systematisering tog formen av detaljerade bestämmelser, 
regler, order och direktiv även för förband på den lägsta nivån. I denna syn på 
kriget får alltså planering och planer en central roll. I grunden låg behovet av 
att kontrollera och styra ett skeende. Genom detaljerade och noggrant upp-
gjorda planer skulle friktionen i striden minimeras och därmed hoppades man 
säkerställa att chefer på olika nivåer gavs möjlighet att styra förloppet – något 
som hade visat sig vara notoriskt svårt under det första krigsåret. Det nya 
mass- och maskinkrigets enorma logistikapparat ställde också krav på omfat-
tande planläggning. Systemtänkandet under första världskriget växer alltså 
fram som en konsekvens av förändringar på slagfältet – systemtänkandet är en 
metod att råda bot på brister och lösa de problem som det förändrade kriget 
gav upphov till. Grunden för detta systemtänkande fanns i den förkrigstida 
idétraditionen. 

Ibland ställs detta systematiska synsätt på kriget som motsats till ett flexi-
belt och efter omständigheterna anpassningsbart betraktelsesätt. Denna ten-
dens till motsatsförhållande syns tydligt i diskussionen om första världskriget. 
Fransmännen och britterna ses ofta som stela, planmässiga (och misslyckade) 
förespråkare för systemkrigföring. Mot detta ställs tyskarnas rörliga, anpass-
ningsbara (och framgångsrika) krigföring och framförallt deras förmåga att 
förvalta erfarenheterna från första världskriget till andra världskriget. Grunden 
till denna skillnad mellan Ententen och Tyskland, menar många, står att finna 
i hur de olika krigförande staterna anpassade sig till att utkämpa ett krig fun-
damentalt annorlunda än vad man planerat för. De allierades konservativa, 
stela och dogmatiska krigföring anses av många ha genomförts med en total 
likgiltighet för de offer som krävdes. De tappra soldaterna offrades på grund 
av generalernas inkompetens – det var ”Lions led by Donkeys”.20

20 Se tex Len Deighton, Blixtkrig. Från Hitlers uppgång till Dunkerques fall, Stockholm 1989, 
s. 115 och B. H. Liddell Hart, History of the First World War, London 1970, s. 459-464.
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Detta är en mycket förenklad bild av skillnader mellan tyskt och allierat 
tänkande under första världskriget. Denna bild har ofta underblåsts av förfat-
tare och tänkare med en i grunden negativ inställning till brittisk krigföring 
under världskriget i allmänhet och Haig i synnerhet (och som ofta låtit sig 
imponeras av snart sagt allt tyskt). Dit hör de brittiska militärteoretikerna 
J F C Fuller och Liddell Hart vilka båda hade båda en mycket negativ uppfatt-
ning om den brittiska militärledningen under första världskriget. 

The New Army

Alla kontinentalmakter gick 1914 i krig med stora värnpliktsarméer. 
Storbritannien införde dock inte allmän värnplikt förrän i januari 1916. Först 
i november samma år anslöt sig de första värnpliktiga soldaterna till fronten 
i Frankrike. Slaget om Somme utkämpades därför med helt med frivilliga 
soldater. Haigs expeditionskår bestod sommaren 1916 av de få kvarvarande 
Regulars, professionella soldater som tagit värvning före kriget, kompletterade 
med reservsoldater ur Territorials och framförallt av soldater ur den så kallade 
New Army eller Kitchener´s Army.

Krigsutbrottet 1914 hade lett till en aldrig tidigare (eller senare) skådad 
entusiasm till att ta värvning i den brittiska armén. I slutet av 1915 hade 
2 466 719 man anmält sig. Dessa utgjorde drygt hälften av de 5,7 miljoner 
man som tjänstgjorde i den brittiska armén under första världskriget. Dessa 
frivilliga var fler än vad man kunde uppbåda med värnplikt under 1916 och 
1917 sammantaget. Antalet värnpliktiga som uppbådades 1918 översteg 
endast antalet frivilliga som anmälde sig under en månad (september 1914) 
med 30 000 man.

Krigsminister Horatio Herbert Kitchener insåg redan vid krigsutbrottet, 
till skillnad från många andra, att kriget kunde bli långvarigt. Han lyckades, 
trots motstånd från delar av etablissemanget, att skapa en brittisk kontinent-
alarmé. Med den enorma anslutningen av frivilliga som grund beslutade krigs-
kabinettet i september och oktober 1914 att sätta upp fyra nya arméer. Dessa 
nya arméer kom successivt att sättas in på västfronten. Vid årsskiftet 1914-15 
hade 2:a armén förts till Frankrike och den sista, 5:e armén eller reservarmén 
som den initialt benämndes, kom till kontinenten våren 1916. Denna mycket 
snabba expansion ledde givetvis till stora problem. Soldaterna saknade initialt 
adekvat utrustning. Det rådde stor brist på officerare och många av de nya 
officerarna fick endast en mycket rudimentär utbildning. Även om utrust-
ningsbehoven hade tillgodosetts sommaren 1916 så led många av förbanden 
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fortfarande av att de fått en ofullständig och inte helt relevant utbildning. Men 
Storbritannien hade en kontinentalarmé. Kitchener hade skapat The New 
Army – en massarmé av frivilliga. Denna nya armé kom att spela en betydande 
roll i den allierade krigsansträngningen. Efter hand som förlusterna tunnade 
ut leden av frivilliga fylldes divisionerna upp med nya värnpliktiga. I slagen 
1916-17 led Kitcheners New Army svåra förluster och 1918 var det i huvud-
sak en värnpliktsarmé som kämpade för att stoppa de tyska våroffensiverna 
och som slutligen övergick till offensiven under de sista hundra dagarna.21

Upptakten till slaget vid Somme

Idén med en offensiv vid floden Somme initierades av den franske överbefäl-
havaren Joseph Joffre i december 1915. Han tänkte sig en gemensam fransk-
brittisk offensiv i ett tidigare lugnt frontavsnitt, vilket ansågs underlätta fram-
ryckningen. Platsen för offensiven skulle dessutom ha de logistiska förutsätt-
ningarna för ett storanfall och då främst tillgång till goda järnvägsförbindelser. 
Den gemensamma offensiven måste till sin natur genomföras där det franska 
och brittiska frontansvaret möttes. Det fanns då bara ett alternativ – området 
kring floden Somme. 

Haig förordade en brittisk sommaroffensiv längre norrut i syfte att nå 
Roulers och de viktiga tyska ubåtsbaserna i Ostende och Zeebrügge. Som 
nybliven chef för BEF hade Haig dock instruerats av krigsministern Lord 
Kitchener att ett nära samarbete och samförstånd mellan fransmännen och 
britterna skulle vara ledstjärna i de militära övervägandena. Den allierade enig-
heten var, enligt Kitchener (och Haig), avgörande för krigsföringen. Britterna 
gav därför vika för de franska påtryckningarna om en offensiv vid Somme 
och det beslutades att en gemensam allierad offensiv skulle genomföras någon 
gång i början av juli 1916 då tillgången på artilleriammunition bedömdes 
tillräcklig.22 Därmed tvingades Haig och den brittiska armén att strida på ett 
slagfält som valts av fransmännen. Med valet av denna plats för offensiven 
saknade också anfallet något egentligt strategiskt mål. Inga tyska kommunika-
tionscentra hotades. Man kunde svårligen lyckas uppnå en inringningsseger.  
Det fanns helt enkelt inget annat mål än att åstadkomma ett genombrott och 

21 Richard Holmes, Tommy – The British Soldier on the Western Front 191�-1918, London 
2005, s. 135-165.

22 J H Johnson, Stalemate! The Great War Trench Warfare Battles of 191�-1917, London 1995, 
s. 53 ff.
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därmed på något diffust sätt åstadkomma ett avgörande slag mot den tyska 
armén. 

Från början var offensiven en fransk operation med brittiskt stöd. 
Efterhand som läget försämrades vid Verdun under våren 1916 minskade det 
franska bidraget till operationen och den kom till slut att i huvudsak bli brit-
tisk angelägenhet – och detta utan att den brittiska armén på något sätt kunde 
kompensera för de franska divisioner som successivt avdelades till Verdun. 

Krigsministern Lord Kitchener stödde ursprungligen inte ett krigsavgöran-
de genombrottsförsök med den brittiska armén 1916. Han ansåg att detta måste 
vänta till den nya armén vuxit sig tillräckligt stark. Genombrottsoffensiven 
kunde tidigast genomföras 1917. I väntan på att det skapats en armé mogen 
för offensiva operationer skulle, enligt Kitchener, en defensiv utnötnings-
strategi tillämpas. Med begränsade anfall skulle den tyska armén nötas ner 
som en förberedelse inför den avgörande genombrottsoffensiven 1917. Mer 
omfattande offensiva operationer fick anförtros Frankrike och Ryssland. Den 
brittiska regeringen och krigskommittén godkände Kitcheners övergripande 
defensiva utnötningsstrategi för 1916. Kitchener hann dock aldrig i detalj 
utveckla hur hans strategi med defensiv utnötning skulle genomföras – han 
drunknade i början av juni 1916 då kryssaren HMS Hampshire sänktes av 
en mina på väg till Ryssland. Kitcheners reella inflytande över krigsplane-
ringen hade dock i praktiken redan försvagats allt mer efter misslyckandet vid 
Gallipoli 1915. 23 

Defensiv utnötning blev endast den brittiska strategin på papperet. Haig 
insisterade på ett genombrottsförsök på västfronten 1916 och med Kitcheners 
allt mer begränsade inflytande kunde idén om ett genombrott, trots den offi-
ciellt fastställda utnötningsstrategin, tillåtas att dominera den övergripande 
planläggningen av sommaroffensiven 1916. Kitcheners ersättare på krigsmi-
nistarposten var Lloyd George – en kontroversiell yrkespolitiker som var en 
stark anhängare av ett helhjärtat brittiskt engagemang i kriget. Han motarbe-
tade förslag till fredstrevare men han hade inte samma uppfattning som Haig 
om var britterna skulle engagera fienden. Lloyd George var kritisk till att sätta 
in den brittiska armén i en storoffensiv på västfronten.24

Med anfallet vid Verdun tog Tyskland initiativet och ändrade därmed 
förutsättningarna för den allierade strategin 1916. Både Haig och Kitchener 

23 För en utförlig diskussion om den politiska maktens ansvar för och engagemang i val av stra-
tegi och beslutet om att genomföra offensiven vid Somme se: Prior & Wilson, The Somme, 
s. 12-34, Malkasian 2003, s. 31ff.

24 Stevenson 2005, s. 147, 149.
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insåg att den nya brittiska armén måste engageras under sommaren 1916 för 
att stödja den franska ödeskampen vid Verdun. Haig släppte aldrig helt tanken 
på ett avgörande genombrott men han tvingades av de nya omständigheterna 
alltmer acceptera idén om att den förestående striden kunde utvecklas till ett 
nednötningsslag.25

Man kan konstatera att grundutgångsvärdet för Haigs planering av 
Sommeoffensiven var att söka åstadkomma ett genombrott och att Kitcheners 
officiellt sanktionerade defensiva utnötningsstrategi inte hade något inflytan-
de över denna planläggning. I praktiken utvecklade sig slaget till något som 
kan betecknas som ett exempel på offensiv nednötning. Kitchener hade menat 
att hans strategi skulle begränsa de egna förlusterna, och spara armén tills den 
var tillräckligt stark för avgörande anfallsoperationer, och maximera de tyska 
förlusterna. Somme (liksom Verdun) åstadkom förvisso stora förluster för den 
defensiva parten men samtidigt lika stora eller större förluster för den offensiva 
parten.

Trots den politiska ledningens sanktionering av Kitcheners defensiva utnöt-
ningsstrategi hade regeringen ett intresse i att satsa på en strategi som kunde 
leda till ett avgörande. Detta inte minst eftersom opinionen svårligen kunde 
acceptera något annat än en seger i kriget och det så fort som möjligt. Att 
lägga ansvaret för beslutet om en offensiv 1916 helt på Haig och den militära 
ledningen är i grunden fel. I Storbritannien fick aldrig militärerna detta infly-
tande. Alla viktiga beslut fattades av den politiska ledningen. Krigsmakten fick 
aldrig formellt några befogenheter att bestämma den övergripande strategin. 
Den makten kvarlåg under hela kriget hos regeringen och krigskommittén. 

Den brittiska militära ledningen såg inte något konkret alternativ till att 
genomföra en offensiv sommaren 1916. Den strategiska situationen som 
Frankrike befann sig i efter öppnandet av den tyska offensiven vid Verdun 
resulterade i militära och politiska krav på britterna att anfalla. Fransmännen, 
den brittiska politiska ledningen och opinionen krävde att den nya armén 
som Kitchener skapat skulle engageras för att avlasta den franska armén och 
samtidigt söka nå ett krigsavgörande.

I april 1916 fick Haig regeringens godkännande för en sommaroffensiv vid 
Somme i samarbete med fransmännen. Detta skedde först efter att alla andra 
alternativ för fälttåget 1916 hade utvärderats och funnits olämpliga. Man hade 
i krigskommittén granskat möjliga operationer i Turkiet, Ryssland, Rumänien 
och Italien men funnit samtliga förslag olämpliga för en större brittisk mili-

25 Sheffield 2004, s. 7, 19.
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tär operation. Dessutom kunde inget av dessa förslag förväntas åstadkomma 
någon direkt effekt på huvudfienden Tyskland.26 

I slutet av maj oroade sig fransmännen för att deras deltagande i offen-
siven skulle allvarligt begränsas. En allt större del av den franska armén sögs 
in i slaget om Verdun. Den franska ledningen började också ifrågasätta om 
Sommeoffensiven skulle kunna leda till en avgörande seger. Ferdinand Foch, 
chef för den franska nordarmén (under vilken de franska styrkorna vid Somme 
lydde), tvivlade på det riktiga att alls genomföra Sommeoffensiven men Joffre 
insisterade på att britterna måste bära en större del av krigsbördan för att däri-
genom lätta på det tyska trycket mot Verdun. Joffre trodde inte längre att den 
brittiska offensiven skulle åstadkomma ett genombrott. Han såg på anfallet 
som ett utnötningsslag.27 

Successivt hade också Haigs optimism om ett genombrott mattas. I mit-
ten av juni gav Haig den slutliga ordern till chefen för 4:e armén, Henry 
Rawlinson, vilken skulle bära huvudansvaret för anfallet vid Somme. Enligt 
denna plan skulle kavalleriet kunna sättas in för att exploatera ett genombrott 
om det tyska motståndet bröt samman men inget sades i ordern om att offen-
siven syftade till ett genombrott, istället skulle offensiven genomföras ”with 
the object of relieving the pressure on the French at Verdun and inflicting 
losses on the enemy”.28 I början av juni beslutades att offensiven skulle starta 
den 1 juli. Haig hade hellre sett att den påbörjades i augusti men fransmän-
nen insisterade på ett tidigt startdatum för att lätta på trycket vid Verdun. För 
offensiven avdelades initialt sex franska (att jämföra med de ursprungligen 
planerade fyrtio) och nitton brittiska infanteridivisioner plus fem kavalleri- 
och tre infanteridivisioner i General Headquarters (GHQ – brittiska expedi-
tionskårens stab) reserv.

Haig hade dock inte släppt tanken på en brittisk offensiv längre norrut 
med syfte att ta de av tyskarna besatta kanalhamnarna. Så sent som i slutet av 
maj begärde han att planläggningen för detta alternativ skulle påskyndas. I en 
kombinerad operation mellan armén och flottan skulle de tyska ubåtsbaserna 
i Flandern tas.  Herbert Plumers 2:a armé skulle anfalla och bryta igenom de 
tyska linjerna vid Ypres samtidigt som två divisioner skulle landstiga mellan 
Nieuport och Ostende. 

26 Robin Prior & Trevor Wilson, Command on the Western Front. The Military Career of Sir 
Henry Rawlinson 191�-1918, Barnsley 2004, s. 307 f.

27 Johnson 1995, 55 ff.
28 Gordon Corrigan, Mud, Bood and Poppycock. Britain and the First World War, London 2004, 

s. 257.
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I mitten av juni varnade också Haig Rawlinson. Om anfallet vid Somme 
möttes av för starkt motstånd och kavalleriet inte kunde sättas in för att 
exploatera ett genombrott kunde överbefälhavaren tänka sig att flytta kraft-
samlingsriktningen norrut till 2:a armén vid Ypres.29 Att byta kraftsamlings-
riktning var dock i praktiken omöjligt. Artilleri och artilleriammunitionen 
hade koncentrerats till Somme. Att flytta all denna materiel skulle kräva en 
stor logistisk operation som skulle ta avsevärd tid. Haig övervägde dock att 
avbryta offensiven efter den första katastrofala dagen men det visade sig poli-
tiskt omöjligt. Joffre krävde att britterna skulle fortsätta att anfalla vid Somme 
för att lätta på trycket vid Verdun och slutligen uppgav Haig planerna på en 
alternativ operation i Flandern 1916 och koncentrerade den brittiska krigsan-
strängningen vid Västfronten till Somme.30 

Haig, Rawlinson och planeringen av ”The Great Push”

Planeringen av den brittiska offensiven vid Somme präglades av en motsätt-
ning mellan chefen för 4:e armén, Henry Rawlinson, och Douglas Haig. I 
början av april överlämnade Rawlinson, som fått uppdraget att planera offen-
siven, ett förslag på anfallsplan till Haig. 

I denna plan möter vi den systematiske krigaren. Rawlinson hade räknat 
ut hur stort område som skulle anfallas. Utgående från ett behov av 8-9 man 
(sic!) per frontmeter konstaterade han att anfallsbredden kunde vara maximalt 
20 000 meter med tillgängligt manskap. Detta var händelsevis den frontbredd 
som de disponibla 200 tunga haubitserna beräknades kunna täcka. De oer-
farna förbanden ur ”Kitchners Army” som skulle användas i anfallet riske-
rade, menade Rawlinson, att förlora sammanhållningen och gå vilse. Detta 
tillsammans med att artilleriunderstödet inte beräknades kunna hantera den 
andra tyska försvarslinjen begränsade anfallsdjupet till maximalt 3000 meter. 
Resultatet blev en plan där den främsta tyska försvarslinjen skulle besättas 
av infanteriet, efter en metodisk artilleriförberedelse under 50-60 timmar. I 
skydd av rökavskärmningar skulle anfallsmål på ett djup av mellan 1000 och 
2000 meter tas. Detta första anfall skulle, efter att artilleriet förts fram och 
tyska motanfall slagits tillbaka under 2-3 dagar, följas av ett förnyat anfall mot 
tyskarnas andra försvarslinje enligt samma mönster som initialanfallet. Denna 
taktik, där oron för tyska motanfall hela tiden dominerade tänkandet, kallades 

29 Johnson 1995, s. 55-60.
30 Stevenson 2005, s. 170.
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Bite and Hold och kom att nyttjas under de senare delarna av Sommeslaget och 
under de stora slagen 1917.

Haig motsatte sig denna plan. Han ansåg att den dels inte tog hänsyn till 
överraskningsmoment och att den dels var för försiktig. Haig förordade en 
kort intensiv stormeld under 5-6 timmar, följd av ett betydligt mer ambitiöst 
infanterianfall där både de första och andra tyska försvarslinjerna skulle tas. 
Genom överraskning skulle de tyska förbanden rivas upp och drivas på flyk-
ten. Kavalleriet, vilket inte Rawlinson givit någon uppgift, skulle enlig Haig 
hållas i beredskap för att utnyttja eventuella möjligheter till att exploatera 
ett genombrott. Om genombrottet lyckades tänktes senare den nyuppsatta så 
kallade reservarmén (senare benämnd 5:e armén) slå på djupet.31 

Haig gav uttryck för den offensivkult som präglade officerare utbildade 
före kriget. Med den rätta viljan skulle det tyska motståndet kastas över ända. 
Men han skissade också ett genomförande av anfallet som liknar det som 
under senare delen av kriget skulle visa sig framgångsrikt. Den tyska storm-
trupptaktiken byggde på överraskningsmoment med korta intensiva artille-
riförberedelser och reserver för att exploatera ett genombrott. 1916 var dock 
inte den disponibla tekniken och de taktiska koncepten färdigutvecklade. Haig 
saknade de rätta resurserna i form av välutrustade och integrerade förband där 
eld och rörelse framgångsrikt kunde samordnas i striden.

Rawlinson modifierade sin ursprungliga plan efter Haigs rekommendatio-
ner utom på en punkt – han insisterade på att ha en lång artilleriförberedelse. 
Det var omöjligt att på endast några timmar leverera det antal granater som 
beräknades krävas för att slå ut de tyska försvarsställningarna och riva upp 
öppningar i de täta taggtrådshindren. Därmed förlorades också överrasknings-
momentet vilket varit grunden i Haigs rekommendationer. Denna kompro-
miss godkändes av Haig.32

Slaget vid Somme

Den 24 juni påbörjades ett väldigt bombardemang av de tyska ställningarna vid 
Somme. Närmare 1500 pjäser slungade under sju dagar 1,6 miljoner granater 
mot de tyska ställningarna på en frontbredd av drygt 2,5 mil. Till detta kom 
den franska artilleriförberedelsen som var ännu intensivare. Bombardemanget 
skulle pågå ända till strax efter gryningen den 1 juli då Rawlinson 4:e armé 
med stöd av ett antal franska divisioner ur den 6:e armén på sin högra flank 

31 Prior & Wilson 2004, s. 141-153.
32 Prior & Wilson 2004 s. 152
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och med ett avledningsanfall från den brittiska 3:e armén på sin vänstra flank, 
gick till anfall mot de sönderskjutna tyska försvarsverken. Det visade sig dock 
snart att de tyska försvararna, trots svåra förluster under bombardemanget, 
långt ifrån saknade viljan eller förmågan att bjuda motstånd. Endast på den 
södra delen av den brittiska fronten nåddes anfallsmålen. Fransmännens anfall 
visade sig vara framgångsrikt och alla de anfallsmål som satts där uppnåddes.

Ironiskt nog överraskades den tyska högsta krigsledningen av kraften i det 
allierade anfallet den 1 juli.33 Man underskattade den nya brittiska ”Kitcheners 
Army”. Den ansågs av den tyska underrättelsetjänsten ha hög moral men 
begränsat stridsvärde. Fransmännen ansågs dessutom försvagade av Verdun 
och sakna kraft för att delta i en offensiv vid Somme. Efter slaget anklagade 
till och med riksdagsledamöter tyska flygofficerare för att inte ha upptäckt 
de allierade förberedelserna inför sommeoffensiven. Det visade sig dock att 
den tyska flygspaningen hade observerat förberedelserna ända sedan februari 
men att den tyska högsta krigsledningen inte beaktat dessa varningssignaler. 
Frontförbanden vid Somme överraskades emellertid inte. Det långvariga och 
intensiva bombardemanget hade varsegjort Fritz von Belows 2:a armé om vad 
som var i antågande. Den 1 juli hade han sex divisioner i linjen med ytterli-
gare fyra i reserv för att möta den brittisk-franska anstormningen.34 Tyskarna 
använde under Sommeslaget en mycket statisk defensiv som kännetecknades 
av ”Halten, was zu halten ist”. Varje meter skulle försvaras och om någon 
terräng förlorades skulle den omedelbart återtas. Under slaget genomförde 
tyskarna minst 330 motanfall. Denna mycket förlustbringande taktik hade 
sina rötter i offensivkulten vilken även omfattade den kejserliga tyska armén. 
Under senare delen av kriget förändrades detta och 1918 förordade tyskarna 
en mycket flexiblare djupförsvarstaktik.35

Första dagen vid Somme blev en kaotisk affär. Logiken bakom den rigo-
rösa brittiska planläggningen gjorde att operationen tröskade på. De delar 
av den brittiska krigsmaskinen som fortfarande låg inom räckhåll för led-
ningsstrukturen matades fram i enighet med tidplanen. Artilleriet bekämpade 
mål som fastställts sedan länge. Artilleriets understödseld till det framryck-
ande infanteriet flyttades successivt framåt i den takt som fastställts i pla-
nen. Förstärkningar fördes fram och kastades in i nya fruktlösa anfall mot de 

33 Erich von Ludendorff, Mina minnen från kriget 191�-1918, första delen, Stockholm 1919, 
s. 256.

34 John H Morrow Jr, The Great War in the Air. Military Aviation from 1909 to 1921, 
Shrewsbury 1993, s. 151 & Sheffield 2004, s. 27.

35 Sheffield 2004, s. 88.
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tyska försvararna. Allt detta skedde utan hänsyn till vad som pågick på det 
mycket begränsade slagfält där det brittiska infanteriet kämpade för sitt liv. 
Detta slagfält låg utanför ledningsstrukturens kontroll och därmed saknades 
oftast information om vad som pågick. Hela operationen hade planlagts i 
detalj. Planen och det minutiösa utförande av den var nyckeln till framgång. 
Att grundläggande antaganden i planen var fel och att planen därmed inte 
kunde råda bot på huvudproblemet (hur ett genombrott skulle uppnås och 
manöverkriget återvända till slagfältet), förstods inte direkt av de högre che-
ferna. Genom planen skulle ledning och kontroll av striden vidmakthållas 
och kaos undvikas. Staberna hade i månader förberett detta slag utgående från 
alla kända fakta om hur det framgångsrika slaget skulle förberedas. Man hade 
räknat ut att man skulle lyckas och med den rätta viljan att fullfölja planen 
skulle ett genombrott av de tyska linjerna åstadkommas.

Första dagen vid Somme var ett misslyckande. Slaget isolerat var ingen 
framgång men kriget vanns av de allierade ironiskt nog delvis beroende på 
slaget vid Somme. Haig har beskyllts för detta misslyckande. Det är ett ganska 
vanligt fenomen att hänföra militära misslyckanden till enskilda individer. I 
boken Military misfortunes – The Anatomy of Failure in War har Eliot A. Cohen 
och John Gooch problematiserat denna och andra förenklade förklaringsmo-
deller till militärt misslyckande. De visar övertygande att förklaringsmodeller 
som grundar sig på antaganden om enskilda befälhavares inkompetens, pato-
logiska förklaringar kring det militära sinnet eller i en diagnos av hela militära 
organisationer som lidande av en form av militär psykos sällan stämmer över-
ens med det empiriska materialet. De menar istället att förklaringarna oftast 
står att finna i det organisatoriska beteende som finns i alla moderna militära 
organisationer. De identifierar tre typer av militära misslyckanden: oförmåga 
att lära av erfarenheter, oförmåga att förutse utvecklingen och oförmåga att 
anpassa sig.36 I fallet med den första dagen vid Somme får det nog med Cohen 
och Gooch terminologi betraktas som ett ”failure to learn” – de brittiska che-
ferna och deras organisation lyckades inte tillräckligt bra förstå och lära sig av 
de erfarenheter man hade från krigets första två år.

Det tog flera dagar innan hela vidden av misslyckandet den 1 juli stod klart 
för GHQ. Haig umgicks med tanken på att avbryta offensiven. Efter den för-
sta tveksamheten fortsatte han att framhärda nödvändigheten av att fortsätta 
offensiven (trots flera politikers tvekan), delvis beroende på att offensiven var 

36 Eliot A. Cohen & John Gooch, Military misfortunes. The Anatomy of Failure in War (New 
York 1990).
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en del i en överenskommen allierad krigsansträngning och delvis på grund av 
hans optimistiska syn på utvecklingen. Den senare underblåstes av den brit-
tiska underrättelseorganisationens rapporter om att tyskarna var på gränsen 
till sammanbrott. Under fyra månaders tid genomfördes fortsatt kontinuer-
liga anfall mot de tyska ställningarna vilka sakta tvingades bakåt. Den 14 juli 
genomfördes ett stort upplagt gryningsanfall som lyckades ta huvuddelen av 
den andra tyska försvarslinjen. I två större anfall (med den första insatsen av 
stridsvagnar i världshistorien) den 15 och 25 september togs huvuddelen av 
den tredje tyska försvarslinjen. Vid det här laget hade tyskarna byggt både en 
fjärde och en femte försvarslinje. Mellan och efter dessa större anfall genomför-
des ett antal mindre anfall. Det splittrade och okoordinerade förfarande som 
präglade dessa har lagts Haig till last. Han tvingade inte sina underlydande att 
samordna anfallen utan lät dem, utan styrningar från GHQ, genomföra små 
anfall som inte koordinerades sinsemellan. Dessa småanfall, ofta endast med 
enstaka bataljoner, syftade till att åstadkomma ett bättre utgångsläge för ett 
förnyat storanfall. Resultatet blev stora förluster med mycket små vinster.

Under trycket från den framgångsrika ryska brusilovoffensiven i juni (i vil-
ken Centralmakterna förlorade 400 000 man i fångar och ytterligare 600 000 
i stupade och sårade) och de fransk-brittiska anfallen vid Somme i juli avbröts 
de tyska offensiva operationerna vid Verdun den 11 juli. I augusti inträdde 
Rumänien i kriget på ententens sida och den 2 september skrinlades slutligen 
Verdunoffensiven på kejsarens order. Sommeoffensiven hade därmed bidragit 
till att lätta på trycket vid Verdun och det strategiska initiativet hade återtagits 
av ententen.

Haig påbörjade slaget vid Somme som en nernötning av de tyska försvarar-
na vilket sågs som en oundviklig förutsättning för att senare få den avgörande 
framgång som eftersträvades. Efterhand tappade dock britterna fokus. Målet 
för anfallen ändrades – om man inte kunde få ett genombrott direkt fick man i 
vart fall ett bättre utgångsläge för det senare om de egna ställningarna flyttades 
fram några kilometer eller om den eller den byn togs. Det viktiga var att man 
fortsatte offensiven. Slaget sågs som en kamp mellan viljor. Förr eller senare, 
bara man ansträngde sig lite till, skulle den allierade viljan knäcka tyskarna. 
Slaget fick sin egen logik precis som fallet hade varit för tyskarna vid Verdun. 
Inte förrän den 18 november 1916 avbröts anfallen vid Somme – och det 
först efter att vädret och den annalkande vintern gjort fortsatta operationer 
omöjliga.37

37 Stevenson, 2005, s. 168-171.
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Britterna förlorade under slaget vid Somme 432 000 man (varav 150 000 
stupade och 100 000 sårade som inte kunde återgå i tjänst) eller 3600 man 
varje dag.38 Fransmännen förlorade 194 000 man. Tyskarnas förluster är svåra 
att uppskatta men de mest trovärdiga anger en förlustsiffra på cirka 500 000 
man.39 Dessa förluster är, hur man än ser på det, enorma men inte unika för 
något av världskrigen. Om man jämför medelförlusterna per vecka per brit-
tisk division som engagerades i Sommeslaget med de divisioner som sattes in 
i Normandie sommaren 1944, visar det sig att under Somme stupade 89 man 
per division och vecka medan det i Normandie stupade 100 man per division 
och vecka.40 

Västfrontens låsta karaktär 1914-1918 ledde till att den brittiska armén 
deltog i en enda lång avgörande större kampanj under fyra år och tre månader. 
Under andra världskriget pågick denna avgörande kampanj från juni 1944 till 
maj 1945. Detta, tillsammans med att den brittiska expeditionskåren är den 
största armé det brittiska imperiet någonsin fört i fält, gav betydligt högre 
förluster i absoluta tal under första världskriget än under andra världskriget.

Slaget vid Somme och den brittiska erfarenheten av det nya kriget

Douglas Haig var en produkt av sin tid. Han tillhörde en välutbildad och 
privilegierad elit. Han hade en bred erfarenhet av sitt yrkes praktiska till-
lämpning. Han hade, som alla människor, en inte helt fläckfri karaktär och 
liksom de flesta uppskattades han av vissa och ogillades av andra. Han var 
dock en av de bäst förberedda högre officerarna i Storbritannien för kriget när 
det bröt ut i augusti 1914. Ändå misslyckades han, trots en enorm materiell 
uppbackning, att uppnå ett avgörande vid Somme sommaren 1916. Hur kan 
det komma sig? Svaret på denna fråga finns troligtvis i hur den förkrigstida 
idévärlden försökte förstå och lösa det nya krigets problem. Vid en närmare 
analys finnar man att mycket av misslyckandet härrör från hur man planerat 
för att använda artilleriet. 

Artilleriförberedelsen, som varade i sju dygn, hade tre huvuduppgifter 
– taggtrådsklippning, skyttegravsförstöring och artilleribekämpning. Av 1500 
pjäser avdelades 1000 till taggtrådsklippning och av 1,6 miljoner granater 
nyttjades 1 miljon på denna uppgift. Det tunga artilleriet koncentrerades till 

38 Prior & Wilson, 2005, s. 300 f.
39 Stevenson, 2005, s. 168.
40 Corrigan, 2004, s. 298.
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skyttegravsförstöring medan de lätta 18 pund kanonerna mestadels användes 
till taggtrådsklippning. Lägst prioritet hade artilleribekämpningen. Alla tre 
uppgifterna misslyckades. 

De lätta kanonerna var med sina karteschgranater, tvärt emot vad brit-
terna trodde, helt olämpliga för uppgiften att klippa taggtråd. När infanteriet 
gick till anfall fann de ofta att de breda fälten av taggtråd framför den tyska 
linjen var intakta och därmed fastnade anfallet med stora förluster som följd. 
Skyttegravsförstöringen åstadkom förvisso en hel del ytlig skada på de tyska 
skyttegravarna men försvararna, som befann sig i djupa skyddsrum, kunde 
oftast inte påverkas. Dessutom var många av granaterna (vissa uppger så 
många som en tredjedel) behäftade med produktionsfel som resulterade i ett 
stort antal blindgångare. När artillerielden lättade och stormningen inleddes 
kunde därför de tyska försvararna i tillräckligt antal besätta ställningarna och 
avslå anfallet. Till artilleribekämpningen hade avdelats för få pjäser. Denna 
uppgift var dessutom svårast att lösa då metoderna för långräckviddig pre-
cisionsskjutning var dåligt utvecklade och möjligheterna till mållokalisering 
begränsade.  Det tyska artilleriet kunde därför ingripa med förödande kraft 
i samband med anfallet den 1 juli.41 När inte artilleriet löste sina uppgifter 
var det omöjligt för infanteriet, hur taktikanpassat det än var, att lösa sina. 
Problemen och förlusterna ökades dock av att infanteriet ofta endast hade en 
rudimentär utbildning. Detta berodde på den snabba expansionen av armén 
efter 1914 och den därmed följande bristen på dugliga officerare. Dessutom 
genomfördes anfallet, på inrådan av fransmännen, efter gryningen i fullt dags-
ljus oftast utan insats av skyddande rök. Detta för att bereda eldledarna ur 
artilleriet fri sikt – eldledare som ändå var i stort obehövliga eftersom artil-
lerielden följde en uppgjord fast plan. Det hade visat sig tidigare, och skulle 
visa sig senare, att nyckeln till framgång på västfronten fanns hos artilleriet. 
Vid Somme den 1 juli 1916 hade artilleriet misslyckats. Priset för detta miss-
lyckande betalades av infanteriet.

Den brittiska armén expanderade från en liten yrkesarmé på cirka 100 000 
man 1914 till en miljonarmé 1916 – och detta samtidigt som den åsamkades 
stora förluster inte minst bland officerarna. Givetvis fick detta konsekvenser. 
Många officerare som deltog i förberedelserna och i själva slaget vid Somme 
var snabbutbildade och oerfarna. Man hade stora problem med kompetensen 
på dem som sattes att lösa problemen inför och under slaget vid Somme. Detta 
kan vara en förklaring till bristerna som den brittiska armén uppvisade 1916. 

41 Prior & Wilson, 2005, s. 61-69.
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Misslyckandet vid Somme hade dock till stor del sin grund i modernis-
tiska och positivistiska tradition som präglade årtiondena kring sekelskiftet. 
Man hade en övertro på förment ingenjörsvetenskapliga förklaringsmodeller. 
Dessa modeller underbyggdes ofta med mycket svaga metoder – metoder som 
öppnade för godtycke. Man planerade, beräknade och förberedde allt från 
eldplaner och ammunitionsförbrukning för artilleriet och infanteriets fram-
ryckningsstråk till vattenförsörjningen, kommunikationsnätet, sjukvårdsin-
rättningarna och gravtjänsten. Men eftersom man dels visade sig oförmögen 
att dra korrekta erfarenheter av tidigare genomförda anfall (framförallt den vid 
Neuve Chapelle och Loos 1915) och dels tenderade att modifiera sina förment 
vetenskapliga beräkningar efter resurstillgången och andra militära övervä-
ganden, inkorporerades ett stort antal felaktigheter i kalkylerna. När Haig 
insisterande på att anfallsmålen skulle omfatta även den andra tyska försvars-
linjen halverades i praktiken tillgången till artilleri (antalet mål fördubblades 
nämligen) jämfört med Rawlinsons ursprungliga beräkningar utan att man för 
den skull insåg att grunderna för kalkylerna för framgång allvarligt rubbats. 
Till detta kom överskattningen av artilleriets verkansmöjligheter. 

Dessutom insåg man inte vilka begränsningar ledningsproblematiken i 
praktiken lade på möjligheten att effektivt samordna och leda en storskalig 
operation på västfronten 1916. Det visade sig inte fungera att med rigorös 
planläggning kompensera för de begränsningar som sambandsmedlen hade. 

När offensiven väl igångsatts såg Haig sig tvungen att fortsätta anfallen, 
inte minst med hänsyn till kraven från fransmännen att engagera tyskarna för 
att lätta på trycket vid Verdun. Han framhärdade dock att fortsätta anfallen 
även efter att tyskarna avbrutit Verdunoffensiven. Orsaken står här att finna 
i den andra starka idéströmningen som präglade det militära tänkandet före 
kriget – tron på viljans makt. Denna idétradition, som tog sig starkast uttryck 
i den franska offensivkulten, förstärktes indirekt av närbesläktade ideologiska 
och kvasivetenskapliga idéer såsom nationalism, socialdarwinism och eugenik. 
Man fokuserade på den höga moralens och hårda viljans makt över det materi-
ella. Med en brinnande fosterlandsglöd och en stark vilja till anfall skulle fien-
den krossas. Det var inte en fråga om teknikens överlägsna defensiva eldkraft 
utan om viljans förmåga att besegra fienden med ihärdiga och kraftiga anfall. 
Haig fortsatte därför offensiven eftersom han uppriktigt trodde att den ihär-
diga brittiska viljan att fortsätta (tidvis systematiserad i form av rigoröst pla-
nerade anfall med begränsade mål) höll på att bryta tyskarnas vilja att uthärda 
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striden. Han tvingades till slut inse att han inte kunde åstadkomma tyskt sam-
manbrott och offensiven avbröts. 

Britterna gjorde ofta felaktiga analyser av de senaste erfarenheterna. När 
Rawlinsons 4.e armé den 14 juli lyckades ta huvuddelen av den tyska andra 
försvarslinjen genom ett överraskande gryningsanfall tycks britterna inte ha 
insett att framgången framförallt åstadkommits genom ett mycket effektivare 
och mer koncentrerat  artilleribombardemang än vad som varit fallet två veckor 
tidigare. Under mellanperioderna mellan de större anfallen den 1 juli, 14 juli, 
15 september genomfördes kontinuerligt anfall med små förband (vanligtvis 
en eller ett par bataljoner) utan koordinering från högre staber med stora 
förluster och små terrängvinster som följd. Kunskapen om och förmågan att 
samordna och koncentrera anfallskraften i de högre förbanden och att inom 
ramen för dessa högre förband (arméer och armékårer) kraftsamla artilleriets 
eldkraft växte sakta fram men till priset av stora förluster.42

Haig ville ursprungligen inte ha ett utnötningsslag. Han strävade istäl-
let efter ett avgörande genombrott. Omständigheterna tvingade honom att 
acceptera nernötning av det tyska försvaret som ett medel att åstadkomma 
det eftersträvade genombrottet. Det fanns dock inga förutsättningar, som 
visats ovan, att åstadkomma ett avgörande genombrott 1916. Dessutom hade 
antagligen den omogna brittiska logistikapparaten (som för övrigt i samtiden 
betecknades som ”administration”) inte kunnat hantera en exploateringsfas 
med flera arméer involverade.43 Haig var i första hand en ”War Manager” och 
inte en ”Field Commander” och hade som sådan ibland svårt att förstå den 
taktiska verklighet som uppstått på det sönderskjutna slagfältet. Han underlät 
också periodvis att tillräckligt hårt styra sina underordnade till att genomföra 
större samordnade anfall utan gav istället dem fria tyglar att själva lösa uppgif-
terna – en uppgift som långt ifrån alla kår och divisionschefer var mogna. Den 
oerfarenhet av att leda större förband som präglade den brittiska officerskåren 
1916 ledde sålunda till att man inte förstod vikten av att samordna divisioner-
nas anfall i tid och rum utan divisionscheferna planerade och genomförde ofta 
anfallen isolerat från grannförbanden. Resultatet blev små vinster till priset av 
stora förluster.

Man kan vid begrundandet av förlusterna under första världskriget inte 
bortse från det faktum att synen på liv och död, på människovärde och på 
samhället 1914 i mycket skiljde sig från den postmoderna välfärdsstat vi kän-

42 Prior & Wilson, 2004, s. 196-202.
43 Sheffield, 2004, s. 36.
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ner. Detta var före sociala välfärdssystem och penicillin. Döden var ständigt 
närvarande – framförallt i de lägre samhällsklasserna. Alla samhällen var dess-
utom tydliga klassamhällen med en överhet som förväntades styra och en 
folkmajoritet som förväntades lyda. Man hade kort sagt en lägre respekt för 
det enskilda människovärdet. Det fanns dessutom en utbredd nationalism ofta 
kombinerad med en övertygelse att nationen krävde sina offer för att överleva. 
I Storbritannien fanns det aldrig någon stark opinion under kriget som ville 
avsluta kriget. Tvärtom – det krävdes hela tiden resultat och seger. Efterhand 
som offren blev fler låstes politiken alltmer till att föra kriget till seger. De 
övergripande alternativen 1916 var att använda de resurser som mobiliserats 
för att försöka föra kriget till seger (vilket opinionen och politikerna krävde) 
eller sluta fred (vilken saknade stöd och därmed var politiskt omöjligt). Att 
mobilisera hela samhället till att stödja krigsansträngningen och sedan göra 
ingenting var inget alternativ. Armén måste användas. Det tyska trycket vid 
Verdun betonade ytterligare behovet av att använda den nya armén och det 
hellre förr än senare. Resultatet blev den av tekniska och taktiska brister präg-
lade sommeoffensiven.

Haig, liksom hans armé, genomgick under hela kriget en läroprocess. Efter 
nya försök 1917, med liknande resultat som Sommeoffensiven, pressade en 
väl sammansatt och taktiskt välanpassad brittisk armé tyskarna bakåt under 
de hundra dagarna 1918 och det efter att först tillsammans med den franska 
armén framgångsrikt ha stoppat den sista tyska storoffensiven under kriget. 
Med en ny flexibel infanteritaktik, stödd av nya tekniska innovationer som 
stridsvagnar och markattackplan, kombinerad med ett systematiskt och effek-
tivt användande av ett starkt artilleri återförde även britterna rörligheten till 
slagfältet (vilket också tyskarna lyckades med under offensiverna våren 1918). 
Men priset i döda, sårade och saknade var fortfarande högt – periodvis högre 
än under slaget vid Somme.

Slaget vid Somme blev en blodig läroprocess för den brittiska armén. Den 
förkrigstida tron på krigets förutsägbarhet med planering som universallös-
ning på problem och tron att en stark offensivvilja kunde uppväga defensi-
vens styrka fick efterhand allt mer ge plats för det råa maskinkriget med dess 
enorma förbrukning av människor och materiel. Detta nya krig ställde krav på 
decentralisering av taktiska beslut och på nya taktiska metoder. Man tvingades 
åter seriöst begrunda Clausewitz påstående om att kriget ytterst styrdes av 
oförutsägbara moraliska faktorer – något som den förkrigstida officersutbild-
ningen negligerat i sin iver att finna förment vetenskapliga och beräknings-
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bara universellt normativa utsagor. Samtidigt tvingades man göra betydligt 
grundligare analyser av de erfarenheter man efterhand vann för att inte åter 
mata in felaktigheter i kalkylerna. Detta ledde till att i infanteritaktiken ur 
erfarenheterna utvecklades mot att initiativ och manöver uppmuntrades även 
på de lägre förbandsnivåerna. Artilleriet, som dominerade slagfältet, förfinade 
sin taktik med allt mer sofistikerade vetenskapliga metoder och en allt mer 
förfinad teknik. Lösningen på ställningskriget stod alltså att finna i ett rörligt 
och förhållandevis fritt agerande inom de lägre infanteriförbanden koordine-
rat med ett centralstyrt, planmässigt och systematiskt nyttjande av artilleriet. 
Detta kombinerades med en stark teknisk utveckling av all tänkbar materiel.

Det sista krigsåret visade både den tyska och den brittiska armén prov på 
att de lärt sig konsten att åstadkomma ett genombrott. Ingen av dem hade 
dock förmågan att bibehålla anfallskraften och exploatera genombrottet på 
det operativa djupet och därmed nå ett avgörande. Instrumentet för detta 
saknades. Kavalleriet, som traditionellt hade denna uppgift, var inte förmö-
get att hävda denna roll på det moderna slagfältet och stridsvagnsvapnet var 
fortfarande tekniskt omoget och endast förmöget till att agera understöd åt 
infanteriet i genombrottsskedet. Detta var det stora problemet som sysselsatte 
det militära tänkandet under mellankrigstiden och som fann sin lösning bland 
annat i det som utvecklades till den tyska blixtkrigstaktiken. 

På morgonen den 1 juli 1916 hade man ännu inte tillräcklig kunskap om 
det nya kriget – än mindre någon hållbar lösning på hur man skulle åstadkom-
ma ett genombrott. Haig och den brittiska armén hade, med de metoder de 
kände till och med den teknik som stod till buds, försökt skapa förutsättningar 
för ett genombrott. Genom att systematisera planeringen av offensiven trodde 
man sig kunna nå framgång. Planerna och beräkningarna visade sig dock utgå 
från felaktiga grundantaganden. Artilleriet misslyckades med påföljd att infan-
teriet åsamkades enorma förluster. Haig satte då sin tilltro till att man kunde 
knäcka tyskarna genom att vara tillräckligt ihärdig. Slaget utvecklade sig till 
ett delvis politiskt motiverat utnötningskrig mellan viljor – ett utnötningskrig 
som konsumerade människor och materiel i en rasande takt. 

Vidare läsning

Den bästa biografin om Douglas Haig är fortfarande John Terraines Douglas 
Haig: The Educated Soldier från 1963. Den behöver dock kompletteras med 
nyare forskning som har haft tillgång till material som tillgängliggjordes först 
under 1980-talet. En modern och uttömmande bok om första världskriget är 
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David Stevensons 191�-1918. The History of the First World War från 2004 
där den politiska utvecklingen på ett föredömligt sätt vävs samman med den 
militära och tekniska kontexten. Hew Strachans The First World War: A New 
Illustrated History från 2003 är en något mindre voluminös, men ändock 
mycket bra, modern skildring av första världskriget. För att få en överblick 
om den senaste forskningen om Storbritannien och första världskriget rekom-
menderas Gary Sheffields Forgotten Victory – The First World War: Myths and 
Realities (2001). Moderna skildringar av Sommeslaget finns i Robin Prior och 
Trevor Wilsons The Somme (2005) och i Gary Sheffields The Somme (2003). 
Utförliga och insiktsfulla diskussioner om den brittiska armén och hur den 
försökte anpassa taktiken till det nya industrialiserade kriget hittar man i Tim 
Travers, The Killing Ground – The British Army, the Western Front and the 
Emergence of Modern Warfare 1900-1918 (1987) och i Robin Prior och Trevor 
Wilsons Command and Control on the Western Front. The Military Career of Sir 
Henry Rawlinson 191�-1918 (1992) samt i Paddy Griffiths Battle Tactics of the 
Western Front – The British Army’s Art of Attack, 1916-18 (1994).
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Det självklara undantaget? 
Militäryrkena och frågan om kvinnors behörighet till  
statstjänst (ca 1919-25)

Fia Sundevall

Vi hava under det senaste kriget hört talas om, att flera kvinnor förklätt 
sig till män och ställt sig i ledet samt kämpat tappert. […] Nu tror jag 

icke, att det ligger för kvinnans röst i allmänhet att ägna sig åt militär-
yrket, men om det är någon kvinna, som har lust till det, så förstår jag 

icke, varför hon nödvändigtvis skulle behöva draga på sig byxor för att få 
denna lust tillfredsställd […].

Andrakammarledamoten Ulrik Leander (liberal) i riksdagsdebatt 1920 om behörighetsfrågan1 

Ett självklart undantag?

När kvinnor år 1876 fick tillträde till de svenska högskoleutbildningarna åter-
stod nästan 50 år tills de även fick behörighet till merparten av de högre stats-
tjänsterna, det vill säga sådana befattningar många av dem valde att utbilda sig 
till. I fallet med de militära yrkena kan ordningen sägas ha varit den motsatta. 
Först avskaffades det juridiska hindret mot att utnämna kvinnor till militära 
befattningar (1949) och sen, drygt tre decennier senare, fick kvinnor tillträde 

1 Riksdagsprotokoll, AK 1920: 72, s 5f. Samtliga uppgifter i denna text om riksdagspolitikers 
förnamn och partitillhörigheter är hämtade från Tvåkammarriksdagen 1867-1970: ledamö-
ter och valkretsar (1985-92).
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till de obligatoriska utbildningsvägarna. 2

Öppningen i det förra fallet, liksom hindret i det senare, var den så kallade 
behörighetslagen, Lag innefattande bestämmelser angående kvinnas behörighet 
att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag (SFS 1923:249). Lagen, som 
trädde i kraft 1925, stadgade i dess inledande paragraf att kvinnor och män 
hade lika behörighet till statstjänster. Den utgjorde därmed en viktig milstolpe 
på svenska kvinnors väg till formellt lika arbetslivsrättigheter med män. Men 
inom vissa yrkesområden fungerade den istället som ett nygammalt hinder 
som bekräftade och återskapande samtida föreställningar om kvinnligt och 
manligt arbete. Lagen innehöll nämligen också en rad undantag från likhets-
principen. Först bland dessa listades militära och civilmilitära befattningar. 

Vid en första anblick kan behörighetslagens undantagande av militärrela-
terade befattningar framstå som en självklarhet. Det kan tyckas otänkbart att 
kvinnor, vilka i den samtida samhällsdebatten framställdes som svaga, sjukliga, 
irrationella, odisciplinerade och i behov av beskydd, skulle anförtros tillträde 
till en yrkeskategori som å sin sida förknippades med fysiskt tunga arbetsupp-
gifter, våldsutövning, auktoritet och disciplin.3 Dessutom, eller snarare just 
därför, hade inte kvinnor heller tillträde till den behörighetsgivande utbild-
ningen för befattningarna i fråga. Vid 1920-talets början återstod fortfarande 
sex decennier tills värnpliktsutbildningen skulle öppnas för kvinnor.4 

I tidigare forskning om behörighetslagens tillkomst har militäryrkesun-
dantaget berörts ytterst sparsamt, vilket har sin grund i att forskare lagt tyngd-

2 Jag vill tacka deltagarna i det högre seminariet vid Ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms Universitet för värdefulla synpunkter på en tidigare version av denna text. Tack 
också till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för ekonomiskt bidrag till 
min forskning.

3 Karlsson, Lynn (1997) ”I gruva och på kontor: genusstämplingen av arbete”, i Ingrid 
Hagman (red.), Mot halva makten: elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns 
motstånd: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser 
mellan kvinnor och män, SOU 1997:113. Stockholm 1997, s 93; jfr idem ,”Inledningen 
till en ’maskulin renässans’. Debatten kring 1909 års förbud mot nattarbete för kvinnor” i 
Ulla Wikander & Ulla Manns (red.) Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Lund 
2001, s 185; Ohlander 2000, s 87ff, Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, 
medicinen och fin-de-siècle, Stockholm 1994, s 25ff; Ulla Wikander, ”Sekelskiftet 1900. 
Konstruktion av nygammal kvinnlighet” i Wikander, & Manns (red.) 2001, s. 14.

4 De militära utbildningarna och -yrkena öppnades för kvinnor i etapper under 1980-talet. 
Utvecklingen till öppnandet behandlas i min kommande avhandling: ”Det sista manliga 
yrkesmonopolet: vägen till jämställd militär yrkesrätt (Sverige ca 1914-1981)”. Det bered-
ningsarbete som direkt föregick öppnandet har tidigare behandlats i MHT 1996 av Tomas 
Kryhl, ”Kvinnan tar befälet. Vägen till kvinnliga officerare i svenskt försvar”. 
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punkt vid akademiskt bildade kvinnors, eller en specifik civil yrkesgrupps, vill-
kor och intressen.5 I en av de få förklaringar som getts till undantaget, hänvisas 
till värnplikten som ”det självklara argumentet”.6 

Jag menar dock att just eftersom genomgången värnpliktsutbildning kräv-
des för att komma ifråga för militära befattningar, saknade undantaget prak-
tisk relevans. Sett ur denna aspekt borde inte undantagandet av militäryrket 
ha betraktats som ”självklart”, utan snarare som överflödigt. Därmed väcks 
frågan om varför det ändå tillkom. 

Hur resonerade olika centrala statliga aktörer kring ett vidgat tillträde för 
kvinnor till befattningar inom försvaret och hur motiverades undantagandet 
av militäryrkena från behörighetslagens likhetsprincip? Var undantaget verk-
ligen så ”självklart”? Det inledningsvis citerade inlägget från riksdagens behö-
righetsdebatt år 1920, indikerar att åtminstone en ledamot kunde tänka sig 
kvinnliga militärer. Var han ensam om detta? 

Genom att studera den politiska behandlingen av behörighetsfrågan kom-
mer jag i denna artikel att söka efter svar på dessa frågor och därmed förkla-
ringar till varför militäryrkena undantogs. Jag kommer även att beröra hur 
villkoren för den befintliga kvinnliga (civila) försvarspersonalen påverkades av 
de tidigare behörighetshindren samt den nya lagstiftningen. 

Mitt empiriska material utgörs i huvudsak av offentligt tryck i form av 
riksdagens protokoll med bihang (kammarprotokoll, utskottsyttranden, 
motioner och propositioner), utredningsbetänkanden och remissvar. Detta 
har bland annat kompletterats med material från Fredrika-Bremer-förbundets 
arkiv, innehållande visst arbetsmaterial från den så kallade behörighetskom-

5 Den första och hittills mest omfattande studien om behörighetsfrågan är Den höga tröskeln. 
Kampen för kvinnas rätt till ämbete från 1969 av historikern Greta Wieselgren. Därutöver 
har behörighetslagen behandlats i bland andra Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade 
öar: de lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft. Eslöv 2003, kap 
1-2; Ylva Waldemarson, ”Kön, klass och statens finanser: En historia om statligt arbetsgivar-
skap och statsanställda kvinnor 1870-1925”, i Lars Kvarnström, m fl (red. ) I statens tjänst: 
Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930. Lund 1996; Ohlander 2000, 
s 94ff; Ruth Hamrin-Thorell, ”Barriärer som revs”, i Ruth Hamrin-Thorell, m fl (red.) 
Kvinnors röst och rätt. Stockholm 1969, s 112ff; Karlsson 1997, s 101f; Karin Widerberg, 
Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980, Stockholm 1980, s 65ff; Kjell Östberg, Efter rösträt-
ten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. Eslöv, 2000, 106f.

6 Markusson Winkvist 2003, s 45; Wieselgren ger å sin sida ingen förklaring alls men hänvisar 
till undantaget som ”självfallet”: Wieselgren 1969, s 200, jfr ibid s 192. 
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mittén.7 I sökandet efter den kvinnliga försvarspersonals antal och villkor i 
relation till den manliga, har jag använt mig av lönestater, befintlig statistik, 
med mera. Någon löpande och fullständig statistik över försvarets befattnings-
havare, deras arbetsområden, och så vidare, finns inte från perioden, men 
däremot en sammanställning från 1925 över statliga befattningshavare inom 
olika myndigheter för de förgående sex åren samt 1913.8 

Där framgår hur många kvinnor respektive män som arbetade inom armén 
respektive marinen (dock inte förvaltningen) samt vilken tjänstekategori de 
tillhörde (arbetare eller tjänstemän), men inte vilka yrkeskategorier de verkade 
inom. Tidigare forskning och litteratur om kvinnors försvarsarbete vid perio-
den har varit till begränsad hjälp då den i huvudsak kretsar kring försvarsfrivil-
liga samt krigssjuksköterskor.9

Disposition

Artikeln är upplagd på följande sätt: Inledningsvis tecknar jag en kontextu-
ell bild av behörighetsfrågan och militäryrkena genom att sammanfattande 
diskutera statens roll i arbetsdelningen mellan könen, samtida föreställningar 

7 Att utredningskommitténs handlingar hamnat i Fredrika-Bremer-förbundets arkiv och inte 
i det officiella kommittéarkivet förklaras sannolikt, vid sidan av bristande arkiveringsrutiner 
inom ansvarigt departement, av organisationens stora engagemang i frågan samt av kom-
mittéordföranden och sekreterarens nära kopplingar till kvinnorörelsen (se diskussionen om 
kommitténs sammansättning, längre fram i denna artikel). I det officiella kommittéarkivet 
(yngre kommittéarkiv nr 329: ”Sakkunniga ang behörighet för kvinnan att vinna tillträde 
till civil statstjänst.”) finns enbart handlingar från utredningen om kvinnors tillträde till 
prästämbetet – en fråga som lyftes ur och behandlades separat efter övrigt utredningsar-
bete. 

8 Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst 1925, s 20ff.
9 Se tex: Lidestad 2005, kap 6 och 7; Julia Svedelius, Svenska Röda Korset: Dess utveckling och 

uppgifter. Stockholm 1916, s 20ff; Charlotte Tornbjer, Den nationella modern. Moderskap 
i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft, Lund 2002, 
s 219ff; Alf Åberg, ”Kvinnoinsatser för försvaret kring sekelskiftet”, Lottorna i samhällets 
tjänst. Stockholm, 1984, s 7. Dock finns en kortare text om villkoren för arméförvaltning-
ens kvinnliga kontorspersonal på 1910-talet i Carl Wilhelm Lindblad, ”Ett tekniskt verk 
under krigstid och nedrustning” i Stefan Östergren, m fl (red.) Arméförvaltningens historia, 
Stockholm 1987, s 331f, vilken har fungerat som en ingång till några av mina källor.
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om genus10 och försvarsarbete, samt den kvinnliga försvarspersonalens antal 
och villkor. Därefter redogör jag för och diskuterar den statliga utrednings-
kommitténs argumentation och förslag i behörighetsfrågan, krigsmyndighe-
ternas yttranden över betänkandet, samt riksdagens behandling av frågan. 
Avslutningsvis för jag en sammanfattande diskussion kring varför militäryr-
kena undantogs, samt diskuterar lagens konsekvenser för försvarets civilarbe-
tande kvinnor.

TEORETISKA OCH EMPIRISKA UTGÅNGSPUNKTER

Staten och genusarbetsdelningen

Inom den genushistoriska arbetslivsforskningen finner vi många empiriska 
exempel på hur förståelsen av manligt och kvinnligt i relation till olika uppgif-
ter och yrkeskategorier har förändrats över tid.11 Dessa studier visar att associe-
ringen, fördelningen och struktureringen av uppgifter efter kön (genusarbets-
delning) är sociala och kulturella konstruktioner utifrån föreställningar och 
åsikter om vad kvinnor respektive män kan göra, bör göra och är lämpade för. 
En viktig aktör i detta sammanhang är staten, som i sin dubbla roll som både 
arbetsgivare och instiftare av arbetslivets lagar, har varit av central historisk 
betydelse för konstruktion och återskapande av genusarbetsdelning i olika for-
mer och på olika områden.12 Lagstiftning som begränsade gifta kvinnors möj-
ligheter till förvärvsarbete är ett exempel på detta, den allmänna värnplikten 
för män ett ytterligare exempel, könsskild behörighet till statliga befattningar 
ett tredje. Regleringar som dessa kan förstås som uttryck för motstridiga intres-
sen inom staten vad gällde kvinnors arbete. Å ena sidan önskade riksdagsmajo-

10 Med ”genus” avser jag här den sociala/kulturella konstruktionen av kön. Detta är en välan-
vänd men kritiserad definition. För en översikt av diskussionen kring huruvida det finns en 
gräns mellan socialt respektive biologiskt betingat kön, var gränsen i så fall skall dras samt 
vad gränsdragningen har för eventuell metodologisk betydelse, se Maria Åsberg, ”Debatten 
om begreppen – ’genus’ i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-1998”, Kvinnovetenskaplig tid-
skrift 1998:2.

11 Se t ex Ulla Wikander, Kvinnor och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Lund 1988; 
Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist. En studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. 
Lund 1992; Karlsson 1997; Christina Mårtensson, Tjänstebefattning som kan för henne vara 
passande: uppkomst och utveckling av könsbundna befattningar vid Telegrafverket 1865-1920. 
Göteborg 1999.

12 Lars Kvarnström & Ylva Waldemarson, ”Jakten på de statsanställda – gemensamma utgångs-
punkter”, Lars Kvarnström m fl (red.) 1996, s 14; Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 
1789-1950. genus, makt och arbetsdelning. Stockholm 1999, s 119. 
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riteten sanktionera en viss genusordning, inkluderade manlig auktoritet, samt 
reproduktiva plikter för kvinnor. Å andra sidan utgjorde kvinnor en attraktiv 
rekryteringsgrupp för staten av inte minst ekonomiska skäl. Kvinnor var helt 
enkelt billigare arbetskraft eftersom de inte behövde avlönas lika högt som 
män – ens för samma uppgifter.13 

Det hörde dock till undantagen att kvinnor och män i statlig tjänst faktiskt 
hade samma arbetsuppgifter, vilket leder oss in på ett ytterligare skäl för staten 
att hålla sig med kvinnlig personal, nämligen uppfattningarna om könsbund-
na egenskaper och kompetenser. Kvinnor sades passa särskilt bra för till exem-
pel vårdande, rutinartade samt noggrann- och smidighetskrävande uppgifter, 
och därmed som biträden och komplement till den manliga arbetskraften som 
följaktligen kunde frigöras för mer kvalificerade uppdrag.14

Genus och försvarsarbete

Att det väpnade försvaret av landet var en uppgift för män, statuerades genom 
den enkönat omfattande värnpliktslagstiftningen. Att gå ut i strid till försvar 
för sitt land och folk, är och har historiskt varit intimt förknippat med män 
och maskulinitet. Utländsk forskning visar att detta inte är fråga om en isole-
rad svensk företeelse.15 

I motsats till männens militära uppgifter har kvinnor associerats med 
fredsarbete och fredliga egenskaper. Vid sekelskiftet och det tidiga 1900-talet 
återskapades denna bild bland annat genom grundandet av kvinnliga fredsor-
ganisationer, samt i debattinlägg från kvinnorättskämpar som framhöll kvinn-
lig rösträtt som medel för varaktig fred. Med hänvisning till bland annat fysisk 
underlägsenhet och inte minst moderliga egenskaper, sades kvinnor sakna 

13 Jfr Waldemarson 1996, s 234f; Karlsson 1997, s 99. Om kvinnor och mäns skilda lönenivåer 
i statlig tjänst, se även: Tom Ericsson 1983, Den andra fackföreningsrörelsen. Tjänstemän och 
tjänstemannaorganisationer i Sverige före första världskriget. Umeå 1983, 68ff; SFS 1921:451 
Avlöningsreglemente för befattningshavare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande 
den civila statsförvaltningen. 

14 Ericsson 1983, s 71; Waldemarson 1996, s 117; Hedenborg & Wikander 2000, s 96, 
104f.

15 Se tex Joshua Goldstein, War and gender: How gender shapes the war system and vice versa, 
Cambridge 2001, s 57; Jenny Gould, ”Women’s military services in First World War 
Britain”, Margaret Higonnet m fl (red.) Behind the lines: gender and the two world wars, 
New Haven 1987, s 117; Seungsook Moon, Militarized modernity and gendered citizenship 
in South Korea. Durham, 2005, 46ff; Nira Yuval-Davis, Gender & nation, London 1997, s 
93ff. 
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militära drag, ha mindre ”stridslynne” än män, samt en medfödd motvilja 
mot våld vilket gjorde det ”onaturligt att angripa och förstöra och såra”.16 I 
dessa beskrivningar framträder bilden av en könsvarelse direkt olämplig för 
militära uppgifter.

Kombinationen av den militära verksamhetens maskulina konnotationer 
samt synen på kvinnor som fysiskt svaga, fredliga och utan stridande förmå-
gor, bidrog förstås till att det tidiga 1900-talets politiker inte ansåg att kvinnor 
var lämpliga för militärt arbete. Fler förklaringar erbjuder historikern Jenny 
Gould i sina beskrivningar av det enorma motståndet i Storbritannien under 
det första världskriget, mot blotta tanken på kvinnor i militär verksamhet. 
Många, och inte minst kvinnor, hade enligt Gould moraliska invändningar 
mot att kvinnor och män skulle leva så nära in på varandra som den militära 
miljön krävde. 

Andra betonade kvinnors reproduktiva uppgifter gentemot nationen och 
vikten av att säkra Storbritanniens återuppbyggnad efter kriget genom att inte 
utsätta existerande och potentiellt blivande mödrar för livsfara. Vidare antyd-
des att männen skulle sakna motivation att överhuvudtaget dra ut i strid om 
de inte hade kvinnor och barn att försvara.17 

De senare argumenten illustrerar de genusimpregnerade föreställningarna 
om ”beskyddaren” (mannen) respektive ”den beskyddade” (kvinnan) – en 
dikotomi som många forskare har pekat på som central för att förstå hur krig 
och försvar har organiserats och legitimerats genom såväl historien som i vår 
samtid.18 

16 Citat från debattskrifter av Emilia Broomé, Fredssaken och kvinnan. Skrift utgiven av 
Sveriges kvinnliga fredsförening, Nr 1. Stockholm 1899, s 5f; August Bruhn, Varför böra 
männen arbeta för kvinnans politiska rösträtt?: föredrag vid offentligt möte å Industrihotellet 
i Kristianstad 13. 4. 1916, anordnat av F.K.P.R. och M.F.K.R. Kristianstad 1917, s 13. Om 
synen på kvinnors fredsegenskaper samt hur de betonades för att motivera kvinnorättsliga 
reformer, se även Harin-Thorell m fl 1969, s 22; Jill Liddington, The road to Greenham 
Common: feminism and anti-militarism in Britain since 1820. Syracuse 1991, s 6f, 93; Ruth 
Roach-Pierson, ”’Did your mother wear army boots?’: Feminist theory and women’s rela-
tion to war, peace and revolution”, Sharon MacDonald m fl (red.), Images of Women in Peace 
and War: Cross-cultural and historical perspectives. Basingstoke 1987, s 216.

17 Gould 1987, s 117f. 
18 Se tex: Creveld, van (2001) s 33ff; Cynthia Enloe, The morning after: sexual politics at the end 

of the Cold War. Berkeley 1993, s 166; Gould 1987, s 117; Madelene Lidestad, Uppbåd, upp-
gifter, undantag: om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget. Stockholm 2005, 
s 22f, 174; Jill Jindy Pettman, Worlding women: a feminist international politics. London 
1996, s 99; Erika Svedberg & Annica Kronsell, ”Plikten att försvara Sverige. Maskulinitet, 
feminitet och värnplikt”, Tidskrift för politisk filosofi, 2002:1, s 20. 
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”Protecting women (and, of course, children) is one of the prime 
objectives for which wars are fought and for which men are expected 
to lay down their lives”, konstaterar den israeliske militärhistorikern 
Martin van Creveld, och tillägger: ”If the propaganda is to succeed 
it must emphasize women’s relative physical weakness. Conversely, if 
they could fight then much of the war’s purpose would be lost”.19 

I det första världskrigets beredskapssverige uttrycktes det upplevda behovet 
av att skydda kvinnor inte enbart genom att utestänga dem från stridande 
befattningar, utan också genom att hålla civil kvinnlig försvarspersonal på 
behörigt avstånd från fronten. Madelene Lidestad har i sina studier av genus-
arbetsdelningen i Sverige under det första världskriget, funnit att den svenska 
krigssjukvården organiserades efter principen kvinnor i de bakre leden, män 
i de främre. De kvinnliga sjuksköterskornas krigsplacering var därmed vid 
transportsträckor och hemort, och endast i undantagsfall i anslutning till 
krigsorten/fronten. De ansvariga fann skälen till denna ordning så självklara 
att motivering ansågs överflödig.20 

UNDERSÖKNING

Den kvinnliga försvarspersonalen, före och kring tiden för  
behörighetsfrågans behandling

Krigssjukvården var långt ifrån den enda verksamheten inom försvaret som 
sysselsatte svenska kvinnor. Redan under 1800-talets andra hälft återfanns 
kvinnor i försvarets tjänst som bland annat kontorister, tvätterskor, kokerskor 
samt krut- och patrontillverkare.21 Under 1900-talets inledande decennier, 
och inte minst under beredskapsåren, ökade sedan den kvinnliga försvars-
personalens uppgifter och antal i snabb takt. Vid tidpunkten för behörig-
hetsfrågans behandling uppgick antalet kvinnlig personal i försvarsgrenarna 

19 Martin van Creveld, Men, women & war, London 2001, s 37.
20 Lidestad 2005, s 179f, 186. 
21 Brev från Arméförvaltningen till Kunglig Majt, 31 jan 1913, angående ”ålderstillägg åt kvinn-

liga biträden hos Arméförvaltningen”, Lantförsvarsdepartementet, konseljakt, 1913-03-07, nr 
44; Sjöförsvarsdepartementet, konseljakt 1856-05-07, nr 8; Ammunitionsfabriken Marieberg 
1867-1940, personallistor och anställningsjournaler, fört. nr 860, seriesignum D2.
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till omkring 1400, vilket dock inte motsvarade mer än ca 5% av det totala 
personalantalet.22 

Tabell 1. Kvinnliga befattningshavare vid armén och marinen, exklusive 
ämbetspersonal, åren 1913, 1919 och 1924. Absoluta tal. Andel inom 
parentes.

Å Tjänstemän Arbetare Totalt

1913 39  (0,1%)    384  (11,2%)   423  (1,4%)

1919 67  (0,7%) 1 291 (17,4%) 1 358  (5,1%)

1924 89  (0,4%) 1 370  (19,4%) 1 459  (4,7%)

Källa: Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst (1925) s 20ff.

Den stora majoriteten av den kvinnliga försvarspersonalen var arbetare. Bland 
männen var däremot tjänstemannayrket dominerande. Uppgifterna över för-
svarets tjänstemän är dock inte kompletta i statistiken eftersom personalen vid 
armé- och marinförvaltningen samt försvarsdepartementet sammanräknats 
med övrig statlig ämbetspersonal istället för med försvarsgrenspersonalen.23 

Merparten av befattningarna inom försvaret var förbehållna män. Men där 
fanns också befattningar reserverade för kvinnor. Till dessa hörde till exempel 
sömmerska, kvinnligt biträde, sjuksköterska, kokerska och tvättbiträde,24 det 
vill säga befattningar som korresponderade väl med de samtida föreställningar-
na om kvinnors kompetenser och färdigheter. Den formella könsmärkningen 
av lägre befattningar skedde vanligen i lönestaterna där befattningar reserve-

22 Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst 1925, s 20ff. Den kraftiga ökningen av 
kvinnlig arbetarpersonal mellan 1913 och 1919 kan åtminstone delvis kan förklaras av att 
flera av beklädningsverkstäderna som startats och drivits av frivilliga kvinnoorganisationer 
övergick i krigsmaktens regi under världskrigets sista år: Löneförhållandena för försvarsväsen-
dets civila arbetare 1927, s 26, not 2. 

23 Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst 1925, s 18f. Därmed är inte de så 
kallade kvinnliga biträdena vid nämnda myndigheter medräknande i tabellen ovan. Om 
deras existens vittnar bland annat: SFS 1921:451: Avlöningsreglemente för befattningsha-
vare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen, och 
Arméförvaltningens medelsäskanden under 1910-talet, se t ex proposition 1917, 4:e huvud-
titeln 1917, s 8ff och 1919 4:e huvudtiteln, s 21.

24 ”Statstjänster lydande under försvarsdepartementet vilka äro helt eller delvis reserverade 
för kvinnor”, Fredrika-Bremer-förbundets arkiv, huvudarkivet, F 2a, vol 12, mapp märkt 
”kvinnors behörighet till statstjänst. PM, motioner, mm 1913-1943”.  
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rade för kvinnor angavs med titel i femininum (tex ”kokerska” och ”kvinnligt 
biträde”) och de mansreservade i maskulinum. De högre statstjänsterna, men 
också vissa lägre tjänstemannabefattningar, var dock helt och hållet förbehåll-
na män.25 Detta antingen för att de krävde genomgången värnpliktutbildning, 
eller för att var så kallade fullmaktstjänster, det vill säga sådana befattningar 
som tillsattes genom fullmakt från kungen. Inom försvaret handlade det oftast 
om en kombination av de två. 

Utestängningen av kvinnor från fullmaktstjänsterna baserades inte på 
något direkt förbud, men på frånvaron av begreppet ”kvinnor” och närvaron 
av ”män” i den grundlagsparagraf som reglerade behörigheten till befattning-
arna: ”Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra infödde svenske 
män till alla de ämbeten och tjänster inom riket, högre och lägre, hvilka äro af 
den egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar […].”.26 För den kvinn-
liga försvarspersonalen hade grundlagsparagrafen till konsekvens att deras kar-
riärvägar var kraftigt inskränkta även vad gällde sådana befattningar som inte 
krävde genomgången värnpliktsutbildning. 

Behörighetsfrågan på utredningsbordet

År 1919, samma vår som den kvinnliga rösträtten klubbades igenom av riks-
dagen, hamnade frågan om kvinnors behörighet till fullmaktstjänsterna på 
den riksdagspolitiska dagordningen och strax därefter på utredningsbordet. 
Detta var första gången ett helhetsgrepp togs på problematiken kring den 
könsdelade behörigheten till statstjänster. Det var också första gången som 
frågan om kvinnors tillträde till militära befattningar blev föremål för en poli-
tisk beslutsprocess.

25 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster. 2, Kvinnas behörighet att 
innehava statstjänst. Avlöning och pensionering. Vissa statstjänsters reserverande för kvinnor 
(1921) s 204ff; för lönestater, se t ex proposition 1912, 4:e huvudtiteln, s 174ff.

26 Regeringsformen 1809-1959, Stockholm 1959, s 34f. Paragrafen förändrades genom till-
lägg och språklig modernisering under 1800-talets gång, men det var först 1909 som ordet 
kvinnor inkluderades. Detta år tillfördes ett stycke om att ”infödda svenska kvinnor” kunde 
utnämnas till vissa lärar- och läkarbefattningar, enligt grunder som skulle beslutas av kung 
och riksdag. (ibid). Fastställandet av grunderna drogs dock ut på tiden. Genom tillägget 
könsbestämdes emellertid innebörden av ordet ”man” i paragrafens övriga text. Därmed 
rådde inte längre någon tvekan om att ”man” skulle tolkas som ”person av manskön”, vilket 
vissa debattörer tidigare rest tvivel om med hänvisning till att den ordagranna tolkningen av 
begreppet ”män” inte tillämpades konsekvent i grundlagstiftningen. Konstitutionsutskottet 
utlåtande 1919:19, s 13f; Greta Wieselgren, Den höga tröskeln: Kampen för kvinnans rätt till 
ämbete, Lund 1969, s 34.
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Den direkta upprinnelsen till att frågan lyftes vid just denna tidpunkt tycks 
ha varit en skrivelse i ärendet som Fredrika-Bremer-förbundet och Akademiskt 
bildade kvinnors förening författade i december 1918 på uppmaning av justi-
tieminister Eliel Löfgren (liberal).27  Skrivelsen, där kvinnoorganisationerna28 
krävde kvinnors lika behörighet med män till statliga befattningar resulterade 
snabbt i två motioner, och i maj 1919, innan riksdagen ens hunnit behandla 
båda motionerna, lät justitiedepartementet tillsätta en statlig kommitté för att 
utreda frågan.29 

I såväl utredningsdirektivet som valet av kommittéledamöter framgick tyd-
ligt att det var justitiedepartementets vilja att få till stånd en vidgad behörighet 
till statstjänst för kvinnor. I direktivet hänvisade justitieminister Löfgren till 
rösträttsreformen och förklarade att tiden var mogen för kvinnor att även 
få behörighet till fullmaktstjänsterna.30 Till synes för att försäkra sig om att 
utredningen inte skulle komma till någon annan slutsats än denna, tillsattes 
två liberala kvinnorättskämpar, och tillika partikamrater till Löfgren, på kom-
mitténs nyckelposter. Advokaten Mathilda Staël von Holstein utsågs till sekre-
terare och byråföreståndarinnan Emilia Broomé till ordförande. Utnämningen 
till ordförandeposten kan i sig förstås som ett inlägg i sakfrågan, då det var 
första gången en kvinna anförtroddes den ansvarsfyllda posten att leda en 
statlig kommitté.31

Bland de uppgifter som justitieministern föreskrev åt kommittén att utre-
da och lämna förslag om, lades tyngdpunkten på hur de existerande hindren 

27 Enligt Markusson Winqvist 2003, s 45, skall Löfgren ha uppmanat organisationerna om 
detta i samband med att han uppvaktats i frågan av Akademiskt Bildade Kvinnors Förening 
hösten 1918. 

28 I denna text använder jag beteckningen ”kvinnoorganisation” också för sådana kvinnorätts-
liga organisationer som även hade manliga medlemmar (t ex Fredrika-Bremer-förbundet).

29 Motion AK 1919:129 och 291. Skrivelse adresserad till konungen från Akademiskt bildade 
kvinnors förening och Fredrika-Bremer-förbundet, daterad 30 dec 1918: i justitiedeparte-
mentet, konseljakt, 1920-02-27, nr 71.

30 ”Sättet för genomförande av det kommitterade lämnade uppdrag”, Justitiedepartementet, 
statsrådsprotokoll 27 maj, 1919, nr 5. Direktiven anges också, i näst intill identiska orda-
lag, i behörighetskommitténs första betänkande: Betänkande och förslag i fråga om kvinnors 
tillträde till statstjänster: 1. Kvinnors tillträde till fullmaktstjänster 1920, s 1ff. 

31 Ordförandeskapet för en statlig kommitté innebar därtill ansvar för kontakterna mellan 
kommittén och ansvarigt departement: Hans Meijer, Kommittépolitik och kommittéarbete: 
det statliga kommittéväsendets utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och 
arbetsformer. Lund, 1956, s 86. Om Broomé och Staël von Holstein: Stockholms stadsfull-
mäktige 1913-1938: biografier och porträtt 1938, Svenska kvinnor: föregångare, nyskapare 
1990: uppslagsord ”Broomé, Emilia” och ”Staël von Holstein, Mathilda”. 



98

Militärhistorisk tidskrift

mot kvinnors behörighet till statstjänster skulle kunna undanröjas. Men trots 
att direktivet tydligt styrde uppgiften i denna riktning, beskar det samtidigt 
möjligheterna för kommittén att komma till slutsatsen att behörigheten skulle 
vara undantagslös. ”En del statstjänster syntes till sin natur vara sådana, att 
de icke lämpligen kunna beklädas av kvinnor”, skrev justitieministern och 
specificerade: 

Hit hör uppenbarligen åtminstone det övervägande flertalet militära 
befattningar. Men även inom den civila förvaltningen syntes kunna 
finnas vissa tjänster, som av särskilda skäl borde förbehållas männen, 
likasom å andra sidan vissa befattningar enligt sakens natur lämpligen 
borde innehavas allenast av kvinnor.32

Den befintliga genusarbetsdelning var funktionell inom vissa områden och 
måste där bestå, var budskapet. Just militäryrkena lyftes här fram som synner-
ligen otänkbara att anförtro till personer av kvinnligt kön. Därmed antyddes 
att dessa befattningar borde undantas ett öppnande av statstjänsterna för kvin-
nor. Kommittén tolkade direktivet som att de hade getts i uppdrag att utarbeta 
förslag om kvinnors behörighet till de civila statstjänsterna.33 Därmed fanns 
inte utrymme för ett förslag som inte i någon form undantog de militära.

Likhetsprincip med inskränkningar

I det första av behörighetskommitténs betänkanden, vilket överlämnades till 
justitiedepartementet redan i början av 1920, diskuterades den grundläggan-
de och principiella frågan om huruvida kvinnor alls borde få behörighet till 
fullmaktstjänster. I enlighet med direktivets andemening blev slutsatsen att 
behörigheten skulle vara lika för kvinnor som män, men med vissa undantag 
för kvinnor. Denna princip antogs av riksdagen redan samma vår utan någon 
större debatt.34 ”Guldbyxorna åt damerna!”, utropade Svenska Dagbladet 
i en kommentar till utvecklingen. Guldbyxorna förblev dock männens. 

32 ”Sättet för genomförande av det kommitterade lämnade uppdrag”, Justitiedepartementet, 
statsrådsprotokoll 27 maj, 1919, nr 5.

33 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 1 1920, s 57. Kommitténs 
protokoll finns i Fredrika-Bremer-förbundets huvudarkiv, F2a, vol 12, mapp märkt ”kvin-
nors behörighet till statstjänst. PM, motioner mm 1913-1943”. Se första punkten i proto-
kollet från 2 september 1919 där denna tolkning slås fast, samt rubriceringen av protokollen 
där kvinnors behörighet till civil statstjänst specificeras.

34 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 1 1920, s 108. 
Riksdagsprotokoll, FK 1920:59; AK 1920:72. Se även FK 1921:5 och AK 1921:8 för kon-
firmerande beslutet om grundlagsändringen.
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Riksdagsbeslutet innebar att regeringsförordningens paragraf 28 utökades 
med tillägg om att ”även kvinnor kunna utnämnas och befordras” till full-
maktstjänsterna, men utifrån ”grunder” fastställda av kung och riksdag.35 
Därmed fastslogs männens behörighet som norm, medan kvinnornas villko-
rades. Den nya formuleringen innebar vidare att det återstod för riksdagen att 
i en separat lag stadga formerna för kvinnors behörighet. I praktiken handlade 
detta om vilka befattningar som skulle öppnas för kvinnor och vilka som 
skulle undantas. Dessa frågor behandlades i kommitténs andra betänkande, 
där alltså förslaget till behörighetslag presenterades. Lagförslaget rörde kvin-
nors behörighet till statstjänster i stort, varvid frågan vidgades från att enbart 
handla om fullmaktstjänsterna.36

En viktig poäng i kommitténs hävdande av den så kallade likställighets-
principen37 i behörigheten, utgjordes av att ”kvinnor i allmänhet” inte skulle 
komma ifråga för statstjänst, utan ”den individ – man eller kvinna – som fyller 
måttet”. Personer med avsaknad av tillräcklig kompetens för en viss befattning 
skulle inte bli aktuella för den och urvalet skulle i den fria konkurrensens 
namn därmed komma att sköta sig självt, ansåg kommittén. ”Det är sant”, 
skrev de, ”att de flesta kvinnor icke äga förutsättningar för att bekläda högre 
befattningar i statens tjänst, men detta gäller helt visst också flertalet män”.38

Argumentationen kring den individuella kompetensen till trots föreslog 
kommittén som förväntat att den nya lagen skulle innehålla en rad undantag 
från behörigheten. Först bland dessa undantag listades militära och civilmilitära 
befattningar samt ”övriga tjänster, med vilka är förenad skyldighet att tjänst-
göra vid armén eller marinen”.39 Den senare delen av undantagsformuleringen 
innebar att kvinnor inte skulle få behörighet till sådana civila befattningar 
som kunde innebära skyldighet till tjänstgöring inom försvarsgrenarna. Hur 
kommittén motiverade detta framgår inte av betänkandet, men möjligen kan 
det ha handlat om en vilja att inte förändra den genusarbetsdelning i krig som 

35 ”Guldbyxorna åt damerna!”, Svenska Dagbladet, 23 mars 1920; Riksdagsskrivelse 1921:27, 
s 10.

36 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 2. Kvinnas behörighet att 
innehava statstjänst. Avlöning och pensionering. Vissa statstjänsters reserverande för kvinnor 
(1921).

37 Dåtidens likställighetsbegreppet motsvarar vårt samtida jämställdhetsbegrepp, men i denna 
text använder jag istället begreppet ”likhet” (”likhetsprincip”).

38 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 1 1920, s 53 (citaten), 58. 
Kursiveringar desamma som i originaltexten. 

39 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 2 1921, s 7. 
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endast ålade män lagstadgade skyldigheter till arbete inom landets försvar.40 
Vad gällde de civilmilitära befattningarna inkluderade dessa en rad befatt-
ningar som till sin karaktär var civila, men hörde till trupper och staber och 
därtill vanligen krävde värnpliktsutbildning. Exempel på sådana befattningar 
var bland andra militärläkare, fältpräst, veterinär och musikanförare.41 Initialt 
tycks viss förvirring ha rått bland kommittéledamöterna kring vad som skilde 
de civilmilitära från de civila befattningarna, men slutsatsen blev att de låg så 
pass nära de militära befattningarna att även dessa skulle undantas.42 

Övriga undantag utgjordes av befattningar innefattande ansvar för 
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet (polisiära), diplomatiska 
och konsulära befattningar, bevakningsuppdrag inom skogsstaten, fångvård 
vid fängelser och anstalter för män, befattningar vid tullens kust- och gräns-
bevakning samt gymnastikundervisning för män.43 Gemensamt för alla de 
undantagna befattningarna var, som Ann-Sofie Ohlander påpekar, att de 
förknippades med en rad egenskaper som kvinnor inte ansågs besitta, såsom 
auktoritet, disciplin och fysisk styrka. Befattningarna var därtill i de flesta fall 

40 Diskussioner om att införa någon form av tjänsteplikt för kvinnor vid krig och bered-
skap hade varit uppe till debatt i riksdagen 1917 men ledde inte till att en sådan infördes. 
Lidestad 2005, kap 3. 

41 Personalkategorin ”civilmilitär” existerade mellan 1889 och 1983 varpå de överfördes till 
den militära personalkategorin: Nordisk familjebok , andra upplagan, sökord ”civilmilitära 
tjänstemän” och ”civilstaten”; Nationalencyklopedin, sökord ”civilmilitär personal”.

42 Protokoll från behörighetskommittén daterat ”7, 8, 10, 11, 13 oktober 1919”, samt spridda 
anteckningsblad märkta ”Broomé” bland kommittéhandlingarna i Fredrika-Bremer-för-
bundets huvudarkiv, F2a, vol 12.

43 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 2 1921, s 7f. Jfr utkastet 
till förslag i betänkandet från 1920, s 108, som innehöll något färre undantag. De militära 
befattningarna undantogs dock redan i utkastet.
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uniformerade – en omständighet som i sig kan ha haft viss betydelse eftersom 
uniformer var starkt maskulint kodade.44 

I betänkandena lyftes dock inte några gemensamma nämnare för undan-
tagen fram utan diskuterades var för sig. Hur motiverades då kommittén 
undantagandet av de militärrelaterade befattningarna? Hanna Markusson 
Winkvist skriver i sin studie om behörighetsfrågan att de militära befattning-
arna ”undantogs utan att alls behandlas” av kommittén.45 

Jag har funnit att behandlingen av frågan visserligen inte upptog något 
stort utrymme i betänkandena, men att de likväl diskuterades. Paradoxalt nog 
låg tyngdpunkten på de argument som talade mot undantaget. Redan i det 
första betänkandet hade kommittén framfört uppfattningen att militära upp-
gifter inte var lämpliga för kvinnor, men samtidigt framhöll de förekomsten 
av en slags informell spärr mot kvinnors tillträde till sådana befattningar i 
form av kvinnornas egna yrkespreferenser. Vidare konstaterades att kvinnor 
inte hade tillträde till värnpliktsutbildningen, varför de i vilket fall inte skulle 
kunna uppnå behörighet.46 Kommittén hade dessutom slagit fast ståndpunk-
ten att i de fall ”uttryckligen fastställda eller i sakförhållandena grundade 
kompetensvillkor” (såsom värnpliktslagen) hindrar kvinnor från behörighet 
till vissa befattningar, fanns ingen anledning att ytterligare lagstifta i frågan – 
detta skulle bara belasta lagen i onödan, ansåg kommittén.47 En formell spärr 
fanns alltså redan, och enligt kommitténs resonemang därtill en informell 
sådan. Ändå föreslog de att militärrelaterade befattningar skulle undantas. 

44 Ann-Sofie Ohlander, Staten var en man…? Om kvinnor och män i statens tjänst i historien. 
Stockholm, 2000, s 97, 61ff. Den enda undantagna befattningsgrupp som saknade uniform 
var gymnastiklärarna. Pia Lundqvist Wanneberg, som forskat om gymnastik- och idrottsun-
dervisningen i de svenska skolorna 1919-1962, betonar att undervisningen syftade till att 
fostra såväl kropp som karaktär i enlighet med en samtida bild av den ideale samhällsmed-
borgaren. Eftersom kvinnor ansågs svagare samt mindre aggressiva och tävlingsinriktade än 
män, uppfattades det både som nödvändigt och önskvärt att könsanpassa undervisningen, 
i synnerhet efter att skolbarnen uppnått puberteten. Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens 
medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962. Stockholm 2004, 
s 204ff . Jfr Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 2 1921, s. 
41f. Fram tills nära i tiden hade dessutom vapenträning, ledd av militärer, ingått i skolans 
idrottsundervisning för pojkar, vilket möjligen också kan ha inverkat på undantagandet. 

  Inga-Britt Melin, Lysistrates döttrar. Pionjärer och pedagoger i två kvinnliga fredsorgani-
sationer (1898-1937). Umeå 1999, s 51ff. 

45 Markusson Winkvist, 2003, s 45.
46 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 1 1920, s 57.
47 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster 1920, s 57, 1921, s 44.
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Krigsmyndigheternas remissvar

Utredningskommitténs förslag om att undanta civilmilitära och militära 
befattningar från kvinnors behörighet till statstjänst, välkomnades av krigs-
makten. Detta framgår av de remissvar som inkom från totalt tretton militära 
myndigheter och chefer.48 De var däremot mindre tillfreds med att de föreslag-
na undantagen inte också innefattade merparten av de civila befattningarna 
inom krigsmakten. Det var kring dessa befattningar, de som inte undantagits 
i förslaget, som deras remissvar kretsade. 

Ett flertal av de militära myndigheterna, eller krigsmyndigheterna som de 
kallades vid denna tidpunkt, hävdade att inga som helst befattningar inom 
deras myndighetsområden kunde besättas med kvinnor. Detta framstår som 
en mycket motsägelsefull ståndpunkt eftersom samma myndigheter i flera fall 
redan hade kvinnliga befattningshavare. Troligen var det dock enbart full-
maktstjänsterna och inte statstjänster i allmänhet som åsyftades.49 Det rörde 
sig i så fall om drygt 120 befattningar inom krigsmakten som helhet och 
inkluderande bland annat sekreterarbefattningar i höga lönegrader, samt lärar-
tjänster.50

Vad var det då som gjorde kvinnor så olämpliga för dessa uppdrag, enligt 
krigsmyndigheterna? I mångt och mycket liknade krigsmyndigheternas 

48 De som yttrade sig var: Armé- respektive Marinförvaltningen, cheferna för Generalstaben 
respektive Marinstaben, stationsbefälhavarna vid flottans stationer i Stockholm respektive 
Karlskoga, inspektören för militärläroverken samt cheferna för fem olika militära läroverk: 
Krigsskolan, Krigshögskolan, Sjökrigsskolan, Sjökrigshögskolan samt Artilleri- och ingen-
jörshögskolan. Därtill bifogades tillsammans med Svea Hovrätts remissvar ett yttrande från 
Krigshovrätten. Direktionen för flottans pensionskassa anmälde att de, på grund av den 
korta remisstiden, inte kunnat avge något yttrande. Eftersom det inte förelåg någon plikt 
att anmäla uteblivet yttrande, är det möjligt att fler myndigheter avstått från att yttra sig 
utan att detta har angivits i yttrandesamlingen: varken i denna, i utredningens betänkande 
eller i propositionen meddelas vilka myndigheter som utgjorde remissinstanser. Om inget 
annat anges baseras nedanstående text om remissvaren på Yttranden av ämbetsmyndigheter 
över vissa delar av betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster (1921), 
varav krigsmyndigheternas yttranden återfinns på sidorna 52-63.

49 En del myndigheter använde konsekvent begreppet fullmaktstjänster medan andra använde 
begreppet statstjänster. Det faktum att flera av myndigheterna även behandlade icke-full-
maktstjänster i sina yttranden, såsom vaktmästarbefattningar, komplicerar möjligheten att 
tolka vad som åsyftades. Om förekomsten av kvinnlig personal vid de aktuella myndighe-
terna vittnar bland annat: ”Tjänsteförteckning”, bilaga till Avlöningsreglemente för befatt-
ningshavare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen 
(SFS 1921: 451). Enstaka myndigheter påpekade också i sina remissvar att kvinnor redan 
verkade inom deras område.

50 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 1 1920, s 76ff.
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argumentation den som fördes i flera av de civila myndigheternas remissvar. 
Kärnpunkten var här antaganden till kvinnors nackdel om naturgivna och 
könsspecifika egenskaper, och då i synnerhet vad som sades vara kvinnors brist 
på disciplin, auktoritet och råstyrka.51 

Kvinnor ansågs till exempel omöjligen kunna bli aktuella för lärar- och 
rektorsbefattningar vid de militära läroverken eftersom upprätthållande av 
militär disciplin utgjorde en grundsten i verksamheten. Inte heller en okva-
lificerad befattning som vaktmästare kunde besättas med något annat än 
en mansperson, eftersom kvinnor, enligt flera av myndigheterna, var alltför 
fysiskt svaga för sådana uppgifter. Därtill sades kvinnors barnafödande och 
”större sjuklighet” omöjliggöra samma kontinuitet i arbetet som för en manlig 
befattningshavare. Andra argument mot kvinnors behörighet kretsade kring 
de militära fackkunskaper som sades nödvändiga för flera av befattningarna 
vid de militära läroverken. Ett flertal myndigheter påpekade att kvinnors brist 
på sådana kunskaper exkluderade dem från bland annat bibliotekarie- och 
språklärarbefattningar. De senare eftersom det förmodades att kvinnor inte 
ens kunde förmedla militär terminologi till studenterna. 

Utöver påståendena om kvinnors bristfälliga egenskaper anfördes även 
arbetskraftsöverskottet bland män mot kvinnors behörighet till de aktuella 
befattningarna – ett argument som tydligt illustrerar den manliga arbetskrafts-
normen. 

Krigsmyndigheternas starkaste kort i argumentationen mot kvinnors till-
träde till civila fullmaktstjänster inom deras verksamhetsområde torde dock 
ha varit att vissa av de civila befattningarna kunde inkludera skyldighet till 
tjänstgöring vid armén eller marinen vid händelse av krig. I konsekvens med 
utredningens förslag borde kvinnor även undantas från sådana civila befatt-
ningar, menade bland andra chefen för Generalstaben. 

Regeringens proposition

Inget av krigsmyndigheternas argument vann gehör hos regeringen. I proposi-
tionen om behörighetslagen som lades fram våren 1922 meddelade regeringen 
att krigsmyndigheterna inte hade presenterat tillräckliga skäl för ett undan-
tagande av även de civila befattningarna inom deras verksamhetsområde. 

51 Jfr med remissvaren från till exempel Svea Hovrätt, Generalpoststyrelsen, Större akade-
miska konsistoriet i Uppsala och direktionen för Gymnastiska centralinstitutet: s 3, 82, 150, 
180.
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Man påminde dock om att myndigheterna även fortsättningsvis fick tillsätta 
befattningarna utifrån de krav på kompetenser som de ansåg vara nödvändiga 
för uppgifterna.52 Underförstått; ville de enbart ha manliga befattningshavare 
skulle detta kunna ordnas.

I det mesta följde propositionen det förslag till behörighetslag som utred-
ningskommittén hade utarbetat. Men medan kommittén hade föreslagit 
undantagsformuleringen ”militära och civilmilitära tjänster, ävensom övriga 
tjänster, med vilka är förenad skyldighet att tjänstgöra vid armén eller mari-
nen”, hade regeringen bytt ut skrivningen ”övriga tjänster” mot ”sådana tjäns-
ter utom krigsmakten”.53 Förklaringen som gavs i propositionstexten var att det 
fanns vissa ”till sin natur kvinnliga” civila befattningar inom krigsmakten som 
redan var förenade med sådan skyldighet, till exempel kokerskor och sjuk-
sköterskor. Med utgångspunkten att behörighetslagen inte fick bryta ner de 
”naturliga gränserna för mäns och kvinnors livsuppgifter”, ansåg regeringen 
att det därför var lämpligt att sådana befattningar även fortsättningsvis kunde 
besättas med kvinnor – trots att de i vissa fall var förenade med tjänstgörings-
skyldighet i militära verksamhetsområden.54 

Förslaget till behörighetslag antogs av riksdagens andra kammare men 
avslogs av den första, varvid det föll. Som väntat lade regeringen året därpå, 
1923, fram en ny proposition i ärendet. Denna gång antogs lagen.55 

Riksdagsbehandlingen 

Från att utredningskommittén tillsattes 1919, och fram till och med 1923, 
gavs vid fyra tillfällen möjlighet för riksdagens ledamöter att motionerna, 
debattera och fatta beslut kring regeringens förslag om kvinnors behörighet 
till statstjänst: i samband med grundlagsändringarna 1920 respektive 1921, 
samt vid behandlingen om förslaget till behörighetslag 1922 respektive 1923. 
I vilken mån diskuterades militäryrkesfrågan och hur?

52 Proposition nr 1922:241, s 33f.
53 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 2, 1921, s 7, Proposition 

1922: 241, s 2. Min kursivering i båda citaten.
54 Proposition 1922:241, s 18, 33.
55 Den nya propositionen, 1923:40, var till lagförslaget identisk med de föregående så när som 

på en punkt: diplomat- och konsulärbefattningarna hade strukits från undantagsparagrafen. 
Därmed var den proposition som lades fram 1923 mer radikal än föregående års. Det förslag 
som antogs var dock en utskottsreservation som yrkade bifall på propositionen med tillägget 
att särskilda bestämmelser skulle utfärdas vad gällde kvinnors tillträde till domarämbetet: 
Sammansatta stats- och första lagutskottets utlåtande 1923:6.
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I de totalt 88 inläggen i riksdagsdebatterna om behörighetsfrågan under 
perioden, omnämndes militäryrkena i sammanlagt nio. Frekvensen kan jämfö-
ras med vad som framstod som den mest omdiskuterade detaljfrågan i debat-
ten; kvinnors tillträde till domarämbetet, vilket togs upp i 44 inlägg.56 Att så 
jämförelsevis stor tyngdpunkt lades vid domarämbetet bör inte tolkas som att 
det fanns ett starkare motstånd bland politikerna mot kvinnliga domare än 
mot kvinnliga officerare. Däremot var domarfrågan mer aktuell, dels eftersom 
kvinnor redan utbildade sig i juridik, och dels eftersom regeringen inte hade 
föreslagit att domarbefattningarna skulle undantas från kvinnors statstjänste-
mannabehörighet. Precis som var fallet med krigsmyndigheternas remissvar 
kretsade också riksdagsdebatten i huvudsak kring sådana befattningar som inte 
hade undantagits i förslaget till lag. Av de befattningar som hade undantagits i 
förslaget var det dock militäryrkena som ägnades mest uppmärksamhet. 

Ett ytterligare skäl till att frågan om kvinnors behörighet till militäryrkena 
inte debatterades i större utsträckning än de gjorde, kan ha varit att undan-
taget betraktades som så självklart att de flesta ledamöter valde att nyttja sin 
talartid åt att diskutera andra frågor. Vid förstakammardebatten 1920 kväv-
des till exempel diskussionen redan i det första inlägget, där talaren slog fast 
att ”beträffande militära befattningar äro vi alla ense om att kvinnor icke i 
verkligheten komma att få eller att söka sådana befattningar, varför denna 
fråga helt kan avföras från aktualitet”.57 Vidare kan det ha uppfattats som att 
militäryrkesfrågan redan hade ”klarats av” i alla de propositions- och motions-
texter, utskottsutlåtanden samt reservationstexter mot utskottens förslag, som 
behandlade frågan. Även om militäryrkesfrågan som sagt debatterades i min-
dre utsträckning än till exempel domarfrågan, var den dock ändå totalt sett i 
högsta grad närvarande i riksdagens behandling. 

Militäryrkena som slagträn i riksdagsdebatten om behörighetsfrågan

I riksdagens behandling av behörighetsfrågan framträder tre åsiktsläger: mot-
ståndare till kvinnors behörighet i allmänhet (nedan: ”behörighetsmotstån-
dare”), förespråkare av en undantagslös behörighet (”behörighetsföresprå-
kare”), samt dem som anslöt sig till utredningskommitténs och regeringens 
linje och förespråkade en behörighet med vissa inskränkningar. För samtliga 

56 Riksdagsprotokoll FK 1920:59, 1921:5,1922:35, 1923:35, samt AK 1920:72, 1921:8, 
1922:42, 1923:37.

  Endast debatter kopplade till propositioner i behörighetsfrågan har medräknats.
57 Riksdagsprotokoll FK 1920:59, s 20.
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av dessa ståndpunkters räkning nyttjades militäryrkena i argumentationen. 
En trolig förklaring till detta är att militäryrkena ansågs vara, eller förväntades 
anses vara, de allra mest olämpliga befattningarna för kvinnor. Som sådana 
blev de nödvändigt för alla tre lägren att i någon mån förhålla sig till, samt 
användbara slagträn för sin sak.

Bland dem som helst ville se en orörd grundlagsparagraf med det gamla 
behörighetshindret intakt, liksom de som kunde tänka sig en vidgad behörig-
het men stred för ett antal undantag från den, lyftes militäryrkena återkom-
mande fram som ett skräckexempel på vilka typer av befattningar kvinnor 
kunde komma att hamna på om behörigheten inte begränsades. Förespråkarna 
bemötte farhågorna om den obegränsade behörighetens konsekvenser genom 
att också dem hänvisa till militäryrkena: ”[…] [D]et är väl ingen, som tror,” 
frågade en av förespråkarna retoriskt ”att även om det icke vore i lag förbjudet, 
det skulle falla någon kvinna in att vilja bli till exempel militär […]”.58 Eller 
som Kerstin Hesselgren (liberal) uttryckte det:

Att vi inte komma att söka oss in på militära banor och sådana banor, 
som fodra muskelstyrka o. s. v. det är alldeles klart. Se på det privata 
livet. Inte är det någon invasion av kvinnor på sådana banor, som for-
dra muskelstyrka. Det är nog inte så, att kvinnorna störta in överallt, 
där det icke står ett ”förbjuden väg”. Det förefaller som om man ansåg 
att det måste sättas upp ett anslag med förbjuden väg vid varje bana för 
att hindra kvinnorna att komma in, och ändå sköter naturen denna sak 
mycket konsekventare än någonsin några lagparagrafer kunna göra.59

Tillsammans illustrerar dessa båda inlägg de vanligast förekommande sätt på 
vilka riksdagens behörighetsförespråkare nyttjade militäryrkena i sin argumen-
tation; för att exemplifiera hur kvinnors egna yrkespreferenser samt självaste 
naturen säkerhetsställer vissa inslag i den befintliga genusarbetsdelningen helt 
utan behov av lagstiftning. 

Hänvisningarna till en arbetsdelning mellan könen baserad på naturgivna 
könsegenskaper och samhällsroller, var återkommande i samtliga åsiktslägers 
argumentation. Men medan behörighetsförespråkarna hävdade att naturen 
skötte sig bäst själv, och stod över olika former av lagstiftning, tycktes mot-
ståndarna mena att naturen behövde hjälp på traven, och att lagstiftning som 
gick tvärtemot den naturskapade arbetsdelningen riskerade att rubba den-
samma. Därmed skilde sig också deras analyser åt vad gällde den potentiella 

58 Riksdagsprotokoll AK 1922:42, s 22.
59 Riksdagsprotokoll FK 1922:35, s 71.
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”risken” för att kvinnor skulle komma att bli militärer om deras behörighet 
till sådana statstjänster inte inskränktes. För att undvika att en lagstiftning 
äventyrar naturens ordning, menade flera av behörighetsmotståndarna att den 
måste stiftas utifrån regeln – inte undantagen. Enligt före detta statsminister 
Hjalmar Hammarskjöld (högervilde) var det sannolikt att enstaka kvinnor var 
kompetenta nog för till exempel militära uppgifter, men detta hörde enligt 
honom inte bara till ovanligheterna utan måste därtill förstås som tecken på 
abnormalitet: ”ty om en man är olämplig för vissa uppgifter, så kan det bero på 
frånvaron av vissa manliga egenskaper, medan däremot en kvinnas olämplig-
het för en viss befattning kan bero på närvaron av vissa kvinnliga egenskaper”, 
förklarade han. ”Med andra ord, vad som är normalt för det ena könet är icke 
normalt för det andra.”60

Att en spärr redan fanns mot kvinnors behörighet till militära befattningar 
genom att de inte kunde tillgodogöra sig grundläggande utbildning, var ett 
argument som överhuvudtaget inte förekom explicit i riksdagens behandlingar 
av frågan. Av inläggen att döma tycks riksdagsledamöterna inte alls ha beaktat 
den aspekten, utan kanske faktiskt trott att kvinnor skulle få fritt tillträde 
till militäryrket om inget behörighetshinder förelåg. Den enda ledamot som 
antydde motsatsen var Carl Lindhagen (Socialdemokratiska vänstergruppen) 
som med hänvisning till grundlagens formuleringar om befattningshavares 
kompetenser, påpekade att kvinnor inte skulle kunna komma ifråga för mili-
tära befattningar. Lindhagen var för övrigt en av de endast två behörighets-
förespråkare i riksdagen som menade att enskilda kvinnor skulle kunna bli 
utmärkta soldater. Han förde dock ett motsägelsefullt resonemang i frågan där 
han å ena sidan hänvisade till diverse militärt framstående historiska kvinnor 
som belägg för att kvinnor visst kunde utföra militära uppgifter, men å andra 
sidan indikerade att en sådan ordning skulle vara till skada för nationen.61 

En politiker som däremot enbart tycktes se fördelar med kvinnliga militä-
rer var fängelsedirektören Ulrik Leander (liberal) som citerades i denna arti-
kels inledning. I sitt enda inlägg i behörighetsdebatten gick Leander till hård 
kritik mot dem som motsatte sig en vidgad statstjänstbehörighet för kvin-
nor och valde att särskilt daska till dem med militäryrkesfrågan. Tvärtemot 
motståndarnas utgångspunkter sade han sig inte alls se någon fara i kvinnors 
eventuella tillträde till militära befattningar. ”[V]isst duger hon till det: en 
kvinna kan driva 10 män på flykten” citerade han en, enligt egen uppgift, 

60 Riksdagsprotokoll FK 1923:35, s 22f (kursivering som i originaltexten). 
61 Motion, FK 1920:303, s 9ff.
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mycket framstående general. Liksom övriga behörighetsförespråkare trodde 
dock inte heller Leander att någon kvinna faktiskt skulle vilja bli militär, men 
om så skulle vara fallet borde hon inte hindras, ansåg han.

Taktiska överväganden

Det kraftiga motståndet mot kvinnors behörighet till statstjänster i allmänhet, 
och vissa statstjänster i synnerhet, kom knappast som en överraskning för dem 
som förespråkade kvinnors rättigheter på området. ”[D]et var uteslutet att 
frågan kunde lösas i stort”, konstaterade behörighetskommitténs sekreterare 
Mathilda Staël von Holstein i en tillbakablick. På grund av det motståndet 
mot en fullständig behörighet blev det nödvändigt att föreslå vissa undantag 
från likhetsprincipen.62 

Kvinnoorganisationerna tycks tidigt ha gjort en analys i samma riktning. 
Trots att de i förstahand efterfrågade en undantagslös behörighet, öppnande de 
redan vid frågans inledande behandling för förhandling i fråga om en specifik 
yrkesgrupp. I den skrivelse som satte frågan i rullning våren 1919 förklarade 
Akademiskt bildade kvinnors förening och Fredrika-Bremer-förbundet att: 

De enda statstjänster, som överhuvudtaget kunna komma ifråga att 
undantagas vid en grundlagsändring av nämnda innebörd, utgöres av 
de rent militära. Det ligger i sakens natur, att kvinnor ej å detta område 
kunna föra samma tjänst som män. Ingen fara torde dock föreligga, att 
om nu bestående grundlagshinder generellt bortfalla, kvinnor skulle 
komma att å detta område söka sig ett verksamhetsfält.63

Här anas ett taktikspel från kvinnoorganisationernas sida. En statstjänsteman-
nabehörighet som inkluderade militära befattningar var av obefintlig praktisk 
betydelse för kvinnors yrkesliv. Några direkta medlemsintressen i att kämpa för 
kvinnors tillträde till militära befattningar torde därtill inte ha funnits bland 
kvinnoorganisationerna. Om något undantag måste göras var militäryrkena 
därmed försumbara. Genom att lyfta fram dem som det enda tänkbara undan-
taget tryckte kvinnoorganisationerna samtidigt indirekt på det som framstår 
ha varit deras främsta prioritering: att få till stånd lika behörighet till de civila 

62 Mathilda Staël von Holstein, ”Behörighetslagens tillkomst”, i M, von Konow (red.), 
Fredrika Bremers spår. Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-1944. Stockholm 1944, s 115f. Jfr 
Sigrid Björklund, Emilia Broomé: En minnesteckning, Stockholm 1929, s 123, som gör 
samma analys av kommitténs förutsättningar och överväganden i frågan.

63 Skrivelse ”till konungen” från Akademiskt bildade kvinnors förening och Fredrika-Bremer-
förbundet, daterad 30 dec 1918, i justitiedepartementet, konseljakt, 1920-02-27, nr 71.
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statstjänsterna. Denna prioritering framträder i bland annat Fredrika-Bremer-
förbundets Axianne Thorstenssons kommentarer till behörighetskommitténs 
första betänkande. ”Visserligen är principen om likställigheten mellan könen 
icke fullt genomförd i betänkandet”, skrev hon i Hertha, ”Uteslutandet av 
de militära tjänsterna torde dock ingen sörja över. Betänkligare äro en del av 
undantagen på den civila statstjänstens område […]”.64 

Inför riksdagens omröstning 1923 gick dock kvinnorörelsen med på att 
undanta även en rad civila befattningar i enlighet med regeringen föreslog. I 
ett öppet brev vädjade 24 kvinnoorganisationer gemensamt till riksdagsleda-
möterna om att anta den liggande propositionen utan vidare fördröjning.65 
Förklaringen till svängningen var sannolikt en växande oro för att det inte 
skulle bli någon behörighet alls för kvinnorna. Det fanns inga tecken på att 
motståndet i första kammaren, som fällde förslaget 1922, hade luckrats upp, 
och inför omröstningen 1923 hade behandlande riksdagsutskott föreslagit att 
frågan skulle skjutas på framtiden.66 

Landets politiska instabilitet, med hela fem avverkade regeringar under 
åren 1919-22,67 bidrog därtill till osäkerhet kring huruvida frågan alls skulle 
komma att lyftas av en ny regering av den händelse propositionen skulle falla 
på nytt. Dessutom riskerade samhällsekonomiska problem med skenande 
arbetslöshet bland män att öka antalet opponenter mot vidgade yrkesmöj-
ligheter för kvinnor. Historikern Greta Wieselgren konstaterar i sin studie 
av behörighetsfrågan att motståndet mot kvinnors behörighet skärptes med 

64 ”Den civila statstjänsten” av Axianne Thorstensson i Hertha, mars 1920, s 41. Se även tex: 
”Kvinnas behörighet till statstjänst” Hertha, april 1922, s 49f; samt skrivelsen till behörig-
hetsutredningen från Kvinnliga telegrafpersonalens förening, Kvinnliga postföreningen och 
Statsbanorna med krav på kvinnors tillträde till civil statstjänst: Betänkande och förslag i 
fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 1  (1920) s iv.. 

65 Brevet publicerades i Dagens Nyheter samma dag som omröstningen ägde rum och kopior 
placerades ut i kammarledamöternas pulpeter. ”Kvinnorna vädja till riksdagen”, Dagens 
Nyheter, 16 maj 1923; Riksdagsprotokoll FK 1923:35, s 26f.

66 Sammansatta stats- och första lagutskottets utlåtande 1923:3, s 6f.
67 Se uppgifter om svenska regeringar under 1900-talet i Stig Hadenius, Svensk politik under 

1900-talet: konflikt och samförstånd. Stockholm 2000, s 272. Om instabiliteten i periodens 
politiska styre: ibid s 53; Tommy Möller, Svensk politisk historia 1809-1975. Lund 2005, s 
88, 99f.
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anledning av Sveriges ekonomiska utveckling, och att lagen antogs ”så att säga 
i sista ögonblicket före den stora arbetslöshetskrisen”.68

Det var inte bara kvinnoorganisationerna som övergav sina principer för 
att få igenom lagen. En liknande vändning i frågan märks hos bland andra 
förstekammarledamoten Carl Lindhagen, som envist hade motionerat om 
undantagslös behörighet samt kritiserat utredningsdirektivets underförstådda 
krav på inskränkningar i behörigheten. Inför riksdagens behandling 1922 
inkom han dock inte med något motyrkande, utan lade om sin taktik till att 
enbart försöka skära i antalet undantagsbefattningar, och inför omröstning-
en 1923 yrkade han bifall för propositionen med dess föreslagna undantag. 
Orsaken till detta var enligt egen uppgift att han inte ville riskera en ytterligare 
försening på frågans lösning. Det var bättre med en behörighetslag med sådan 
utformning som regeringen föreslagit, än ingen statstjänstbehörighet alls för 
kvinnorna, gick hans resonemang. Flera andra behörighetsförespråkare gick 
på samma linje. Principiellt förespråkade de en undantagslös behörighet, men 
taktiska överväganden gjorde att de gav sitt stöd till propositionen.69 

68 Wieselgren 1969, s 190. Under de år som behörighetsfrågan hade utretts och diskuterats 
hade Sveriges ekonomi kraftigt försvagats. Bristen på arbetskraft som hade rått inom flera 
sektorer under kriget och då bidragit till opinionsbildning för kvinnors ökade yrkesmöjlig-
heter, hade upphört och Sverige befann sig istället i en lågkonjunktur med ett växande 
arbetskraftsöverskott. I början av 1922 var antalet arbetslösa rekordmånga – över 30 procent 
enligt fackförbunden. I takt med att dessa siffror ökade och pressens bilder på arbetsförmed-
lingarnas långa köer av män blev vardagsmat, ökade risken för att behörighetslagen skulle 
gå om intet. Kvinnors vidgade tillträdesrättigheter till arbetsmarknaden skulle ju innebära 
ökad konkurrens om de allt mer begränsade antalen jobb och därmed riskera resultera i allt 
fler arbetslösa män – en ordning som inte minst hotade den med lagstiftningar och löneför-
hållanden statligt sanktionerade manliga familjeförsörjaren. Lena Eriksson, Arbete till varje 
pris. Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik. Stockholm 2004, s 98ff; Waldemarson 
(2001) s 235. Se även riksdagsprotokollet AK 1923:37, s 7 där en av ledamöterna argumen-
terar mot kvinnors behörighet utifrån hänvisningar till arbetslösa män. 

69 Riksdagsprotokoll FK 1923:35, s 36; Motion FK 1922:161, s 3. Jfr Lindhagens övriga 
motioner (FK 1920:303; 1922:16) och inlägg i debatten. Jfr även tex Hesselgrens inlägg i 
debatten 1923: Riksdagsprotokoll 1923:35, s 18. Varför lagen till slut antogs är oklart. Ett 
rykte som spreds efteråt i dagspressen var dock att några av förstakammarens behörighets-
motståndare förvirrats av den lite ovanliga röstordningen och helt enkelt röstade för lagen av 
misstag. ”Kvinnornas rätt till statstjänst. En felröstning?” Svenska Dagbladet, 17 maj 1923; 
”Behörighetslagen för kvinnor”, Aftonbladet, 17 maj 1923.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Varför undantogs militäryrkena?

I det direktiv som justitieminister Löfgren gav till den statliga kommitté som 
tillsattes för att utreda behörighetsfrågan, betonades ståndpunkten att mili-
täryrkena var olämpliga för kvinnor. Kommittén tolkade direktivet som att 
militära befattningar måste undantas i deras förslag för kvinnors behörighet 
till statstjänst. Därför undantogs de också, trots att betänkandena presente-
rade flera argument för en undantagslös behörighet. Eftersom kommitténs 
förslag låg till grund för propositionerna i ärendet påverkade de riskdagens 
diskussioner i frågan. Därmed inte sagt att det avgjorde besluten. 

Denna studie har visat att undantagandet av militäryrkena från behörig-
hetslagens likhetsprincip var långt ifrån ”självklart” för flera av de aktörer som 
var inblandade i den politiska behandlingen av frågan. Däremot tycks de allra 
flesta ha varit överrens om att kvinnor ”självklart” inte passade som militärer. 
För behörighetsförespråkarna var detta två skilda frågor; den ena principiell 
och den andra praktisk. Bland motståndarna tycks det istället ha funnits en 
oro för att princip skulle utvecklas till praktik, varvid de till skillnad från 
förespråkarna krävde uttryckliga hinder i behörighetslagen för att försäkras 
om att inga kvinnor skulle kunna bli militärer. Att kvinnor saknade tillträde 
till värnpliktutbildningen var en aspekt som till synes inte alls beaktades, eller 
åtminstone inte sågs som tillräcklig säkerhet mot kvinnliga militärer. En annan 
tolkning är att de som helt eller delvis motsatte sig kvinnors behörighet till 
statstjänster visst skiljde på princip och praktik, men betraktade undantaget av 
militäryrkena som symboliskt betydelsefullt för att markerade uppfattningen 
om militär verksamhet som en med nödvändighet maskulin sådan.

Eftersom undantagandet av militäryrkena trots allt saknade praktisk rele-
vans för kvinnors yrkesmöjligheter, men dess existens i lagstiftningen uppfat-
tades som nödvändig för att få igenom ett öppnande av merparten av övriga 
statliga befattningar, fanns det anledning för dem som förespråkade kvinnors 
rättigheter att acceptera undantaget, trots att det innebar en avvikelse från 
principen om lika behörighet på alla områden. 

Behörighetslagens konsekvenser för kvinnors försvarsarbete

Vilka konsekvenser fick då behörighetslagen och dess undantagande av mili-
täryrkena för kvinnors försvarsarbete? Rent praktiskt hade den viss betydelse, 



112

Militärhistorisk tidskrift

om än inte särskilt stor. Vad gällde det militära arbetet fungerade undan-
taget som en extra spärr ovanpå det redan existerande utbildningshindret. 
Behörighetslagens viktigaste effekt för kvinnors möjligheter till militär karriär 
kan därmed sägas ha varit av genusideologisk art, genom att den befäste och 
återskapade bilden av militärt arbete som en verksamhet för män allena.

Behörighetslagen förändrade inte heller förutsättningarna för kvinnor att 
fortsätta att arbeta med sådant som de redan avlönades för inom försvaret. 
Eftersom regeringen och riksdagsmajoriteten ansåg att kvinnors egenskaper 
överrenstämde väl med vissa former av civila befattningar inom krigsmakten, 
såsom sjuksköterskor och kokerskor, föreslogs, och antogs, en formulering i 
behörighetslagen som gjorde det möjligt för kvinnor att arbeta vidare i sådana 
verksamheter. Lagens formuleringar innebar därtill att vissa civila befattningar 
som tidigare varit stängda, till exempel lärare och bibliotekarie vid de militära 
läroverken, formellt öppnades för kvinnor – trots krigsmyndigheternas pro-
tester.70 

För de kvinnor som arbetade inom försvarets civila tjänstemannabefatt-
ningar, öppnade behörighetslagen vissa formella möjligheter för avancemang 
eftersom civila chefspositioner inte längre generellt förbehölls män. Inom 
försvaret var dock merparten av chefspositionerna av militär art, varför avan-
cemangsmöjligheterna för den kvinnliga försvarspersonalen förblev starkt 
begränsade. I samband med de nya lönereglerna för statsanställda kvinnor, 
som utreddes och behandlades parallellt med behörighetsfrågan, fastställdes 
dessutom att enbart tjänstemän av manligt kön kunde komma ifråga för den 
högsta löneklassen. 

Inom ramen för lönefrågornas behandling infördes dock också en regel om 
att arbetsgivare hade rätt att tvinga mödrar till barn under 15 år till tjänstle-
dighet,71 en fråga som kan ha berört flera inom den kvinnliga försvarspersona-
len. En desto mer positiv nyhet för dem var att behörighetslagen stärkte gifta 
kvinnors rättigheter på den statliga arbetsmarknaden, inkluderande försvaret. 

70 Hur lång tid det tog innan en kvinna faktiskt fick en sådan befattning har jag inte haft 
möjlighet att undersöka inom ramen för denna studie. I en utredning om behörighetslagens 
tillämpningar som utfördes tjugo år efter att den trätt i kraft, konstaterades emellertid att 
endast 16 kvinnliga lärare förekommit på universiteten och högskolorna i Sverige mellan 
1925 och -44. Det är troligt att ingen av dessa verkade inom de militära läroverken. Ingrid 
Gärde Widemar, Hatt och huva: hur stat och kommun tillämpa behörighetslagens principer. 
Utredning utförd på uppdrag av Yrkeskvinnornas samarbetsförbund. Stockholm 1945, s 217.

71 Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor 
i mellankrigstidens Sverige. Lund 1998, s 73. 
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Till skillnad från tidigare regleringar gjorde nämligen inte behörighetslagen 
skillnad på gifta och ogifta kvinnor. Denna aspekt av lagen, som torde ha haft 
stor betydelse för de försvarsarbetande kvinnornas arbetsvillkor, kom dock att 
utsättas för intensiv kritik i riksdagen under de närmast följande åren.72 

Efterspel

Behörighetslagen med dess undantag upphörde att gälla 1945 då en provisorisk 
lag som stadgade lika behörighet, utan undantag, infördes. Den senare lagen 
gällde fram till 1949 då riksdagen antog en könsneutral skrivning i grund-
lagens stadgande av statstjänstbehörigheten.73 I utredningsbetänkandet som 
föregick förändringen återupprepades argumenten från 1919-23 års debatt om 
att kvinnor inte skulle vilja söka militära tjänster. Men det konstaterades också 
att ”[o]m det manliga könets större lämplighet för dylika tjänster är oomtvist-
lig, torde i lag fastställda undantagsbestämmelser vara överflödiga.”.74  

Därtill fanns omständigheter kopplade till det andra världskrigets bered-
skapstid och kvinnornas insatser under denna, som kommittén ansåg moti-
verade förändringar. Under beredskapen hade krigsmaktens personalbehov 
visat sig vara så stort att kvinnor anlitats också utanför deras mer traditio-
nella försvarsverksamhetsområden. För att möjliggöra detta utan att krocka 
med behörighetslagens bestämmelser hade myndigheterna dock tvingats till 
specialåtgärder i kvinnornas anställningsformer. Detta ansåg kommittén var 
anmärkningsvärt och i sig ett argument för borttagande av militäryrkesun-
dantaget.75

Trots att behörighetslagen upphävdes, förblev militäryrkena manliga yrkes-
monopol i ytterligare drygt tre decennier tills värnpliktsutbildningen slutligen 
öppnades för kvinnor. 

72 Om tidigare lagstiftning på området samt riksdagsaktiviteten åren 1925-39 kring ett yrkes-
förbud för gifta kvinnor, se Frangeur 1998, s 51ff samt kapitel 3, 5 och 11. Om behörig-
hetsfrågan och gifta kvinnor, se även Gärde Widemar 1945, s 24ff. 

73 SFS 1945:423; SFS 1949:111.
74 Betänkande med förlag rörande revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava 

statstjänst och annat allmänt uppdrag, SOU 1944:24, s 47.
75 Ibid.



114

Militärhistorisk tidskrift

Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

Riksarkivet

Fredrika-Bremer-förbundet
Huvudarkivet, serie F2a: vol 12.

Justitiedepartementet
Statsrådsprotokoll 27 maj 1919, ärende 5: signum A1AA, volym 197.
Konseljakter: 27 feb 1920, nr 71.

Kommittéarkiv
Yngre kommittéarkiv nr 329, ”Sakkunniga ang behörighet för kvinnan att 
vinna tillträde till civil statstjänst.”

Lantförsvarsdepartementet
Konseljakt 7 mars 1913, nr 44.

Sjöförsvarsdepartementet
Konseljakt 7 maj 1856, nr 8.

Krigsarkivet

Ammunitionsfabriken Marieberg
Förteckning nr 860, seriesignum D2.

Tryckt material

Offentligt tryck

Riksdagstrycket
Motioner, propositioner, kammarprotokoll, utskottsutlåtanden och riksdags-

skrivelser i frågan om kvinnors tillträde till statstjänster, åren 1919-23.
Propositioner 1910-21, band 1, 4:e huvudtiteln.



115

Fia Sundevall

Statens offentliga utredningar (SOU)
Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 1. Kvinnors 

tillträde till fullmaktstjänster (1920).
Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster: 2. Kvinnas 

behörighet att innehava statstjänst. Avlöning och pensionering. Vissa stats-
tjänsters reserverande för kvinnor (1921).

Betänkande med förslag rörande revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet 
att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag (SOU 1944:2).

Yttranden av ämbetsmyndigheter över vissa delar av betänkande och förslag i fråga 
om kvinnors tillträde till statstjänster (1921).

Svensk författningssamling (SFS)
1921:451, Avlöningsreglemente för befattningshavare vid statsdepartement och 

vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen
1923:249, Lag innefattande bestämmelser angående kvinnas behörighet att inne-

hava statstjänst och annat allmänt uppdrag.
1945:423, Lag om kvinnas behörighet att innehava statstjänst eller annat all-

mänt uppdrag.
1949:111, Kungl. Maj:ts kungörelse angående beslutade ändringar i regerings-

formen.

Sveriges officiella statistik
Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst (1925)
Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare (1927)

Tidskrifter

Hertha (Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift), åren 1918-25

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin. 
Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi ,andra upplagan 

(1904-1926).
Stockholms stadsfullmäktige 1913-1938: biografier och porträtt (1938) 

Stockholm.
Tvåkammarriksdagen 1867-1970: ledamöter och valkretsar (1985-92) 

Stockholm: Almqvist & Wiksell.



116

Militärhistorisk tidskrift

Litteratur
”Behörighetslagen för kvinnor”, Aftonbladet, 17 maj 1923.
Björklund, Sigrid (1929) Emilia Broomé: En minnesteckning, Stockholm: 

Bonnier. 
Broomé, Emilia (1899) Fredssaken och kvinnan. Skrift utgiven av Sveriges 

kvinnliga fredsförening, Nr 1. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 
Bruhn, August (1917) Varför böra männen arbeta för kvinnans politiska röst-

rätt?: föredrag vid offentligt möte å Industrihotellet i Kristianstad 13. 4. 1916, 
anordnat av F.K.P.R. och M.F.K.R. Kristianstad: Lindstén

Creveld, Martin van (2001) Men, women & war. London: Cassell Military.
Enloe, Cynthia (1993) The morning after: sexual politics at the end of the Cold 

War. Berkeley: University of California Press
Ericsson, Tom (1983) Den andra fackföreningsrörelsen. Tjänstemän och 

tjänstemannaorganisationer i Sverige före första världskriget. Umeå: Historiska 
institutionen. 

Eriksson, Lena (2004) Arbete till varje pris. Arbetslinjen i 1920-talets arbetslös-
hetspolitik. Stockholm: Amqvist & Wiksell International

Frangeur, Renée (1998) Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkes-
rätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige. Lund: Arkiv.

Goldstein, Joshua (2001) War and gender: How gender shapes the war system 
and vice versa. Cambridge: Cambridge University Press.

Gould, Jenny (1987) ”Women’s military services in First world war Britain”, 
Margaret Higonnet m fl (red.) Behind the lines: gender and the two world 
wars. New haven: Yale Univ. Press. 

”Guldbyxorna åt damerna!”, Svenska Dagbladet, 23 mars 1920. 
Gärde Widemar, Ingrid (1945) Hatt och huva: hur stat och kommun tillämpa 

behörighetslagens principer. Utredning utförd på uppdrag av Yrkeskvinnornas 
samarbetsförbund. Stockholm: Bonnier.

Hadenius, Stig (2000) Svensk politik under 1900-talet: konflikt och samför-
stånd. Stockholm: Hjalmarson & Högberg

Hamrin-Thorell, Ruth. (1969) ”Barriärer som revs”, i Hamrin-Thorell, mfl 
(red) Kvinnors röst och rätt. Stockholm: Allmänna förlaget. 

Johannisson, Karin (1994) Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och 
fin-de-siècle. Stockholm: Norstedts.

Karlsson, Lynn (1997) ”I gruva och på kontor: genusstämplingen av arbete”, i 
Hagman (red) Mot halva makten: elva historiska essäer om kvinnors strategier 
och mäns motstånd: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk 



117

Fia Sundevall

makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1997:113. 
Stockholm: Fritze.

Karlsson, Lynn (2001) ”Inledningen till en ’maskulin renässans’. Debatten kring 
1909 års förbud mot nattarbete för kvinnor” i Wikander & Manns (red) 
Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Lund: Studentlitteratur. 

Kryhl, Tomas (1996) ”Kvinnan tar befälet: vägen till kvinnliga officerare i 
svenskt försvar”. Militärhistorisk tidskrift.

Kvarnström, Lars & Waldemarson, Ylva (1996) ”Jakten på de statsanställda 
– gemensamma utgångspunkter”, i Lars Kvarnström m fl (red.) I statens 
tjänst: Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930. Lund: 
Arkiv förslag

”Kvinnorna vädja till riksdagen”, Dagens Nyheter, 16 maj 1923.
”Kvinnornas rätt till statstjänst. En felröstning?” Svenska Dagbladet, 17 maj 

1923.
Lidestad, Madelene (2005) Uppbåd, uppgifter, undantag: om genusarbetsdel-

ning i Sverige under första världskriget. Stockholm : Acta Universitatis 
Stockholmiensis

Liddington, Jill (1991) The road to Greenham Common: feminism and anti-
militarism in Britain since 1820. Syracuse, N.Y.: Syracuse Univ. Press.

Lindblad, Carl Wilhelm (1987) ”Ett tekniskt verk under krigstid och nedrust-
ning” i Stefan Östergren, m fl (red) Arméförvaltningens historia. Stockholm: 
Försvarets materielverk. Allmänna förlaget.

Lundquist Wanneberg, Pia (2004) Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass 
och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962. Stockholm: Stockholms 
Universitet, Historiska institutionen.

Markusson Winkvist, Hanna (2003) Som isolerade öar: de lagerkransade kvin-
norna och akademin under 1900-talets första hälft. Eslöv: B. Östlings bok-
förlag Symposion.

Meijer, Hans (1956) Kommittépolitik och kommittéarbete: det statliga kommit-
téväsendets utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och arbets-
former. Lund: Gleerup.

Melin, Inga-Britt (1999) Lysistrates döttrar. Pionjärer och pedagoger i två kvinn-
liga fredsorganisationer (1898-1937). Umeå: Umeå Universitet, Pedagogiska 
institutionen.

Moon, Seungsook (2005) Militarized modernity and gendered citizenship in 
South Korea. Durham: Duke University Press.

Mårtensson, Christina (1999) Tjänstebefattning som kan för henne vara passan-



118

Militärhistorisk tidskrift

de: uppkomst och utveckling av könsbundna befattningar vid Telegrafverket 
1865-1920. Göteborg: Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs 
Universitet.

Möller, Tommy (2005) Svensk politisk historia 1809-1975. Lund: 
Studentlitteratur.

Ohlander, Ann-Sofie (2000) Staten var en man…? Om kvinnor och män i 
statens tjänst i historien. Stockholm: Utvecklingsrådet för den offentliga 
sektorn.

Pettman, Jill Jindy (1996) Worlding women: a feminist international politics. 
London: Routledge.

Regeringsformen 1809-1959 (1959) Stockholm: C.E. Fritzes Kungliga hov-
bokhandel.

Roach-Pierson, Ruth (1987) ”’Did your mother wear army boots?’: Feminist 
theory and women’s relation to war, peace and revolution”, i MacDonald 
mfl (red) Images of peace and war: Cross-cultural and historical perspectives. 
Basingstoke: Macmillian education.

Sommestad, Lena (1992) Från mejerska till mejerist. En studie av mejeriyrkets 
maskuliniseringsprocess. Lund: Arkiv förlag.

Staël von Holstein, Mathilda (1944) ”Behörighetslagens tillkomst”, i Von 
Konow, M, red, Fredrika Bremers spår. Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-
1944. Stockholm. 

Svedberg, Erika & Kronsell, Annica (2002) ”Plikten att försvara Sverige. 
Maskulinitet, feminitet och värnplikt”, Tidskrift för politisk filosofi, nr 
1/2002.

Svedelius, Julia (1916) Svenska Röda Korset: Dess utveckling och uppgifter. 
Stockholm: Svenska Röda Korsets överstyrelse.

Tornbjer, Charlotte (2002) Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner 
av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft. Lund: Nordic 
Academic Press

Waldemarson, Ylva (1996) ”Kön, klass och statens finanser: En historia 
om statligt arbetsgivarskap och statsanställda kvinnor 1870-1925”, i 
Kvarnström, m fl (red) I statens tjänst: Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga 
strategier 1870-1930. Lund: Arkiv förlag.

Widerberg, Karin (1980) Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980. Stockholm: 
LiberFörlag,

Wieselgren, Greta (1969) Den höga tröskeln: Kampen för kvinnans rätt till 
ämbete. Lund: Gleerups



119

Fia Sundevall

Wikander, Ulla (1988) Kvinnor och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. 
Lund: Arkiv förlag.

Wikander, Ulla (1999) Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. genus, makt och 
arbetsdelning. Stockholm: Atlas Akademi

Wikander, Ulla (2001) ”Sekelskiftet 1900. Konstruktion av nygammal kvinn-
lighet” i Wikander, U & Manns, U, red, Det evigt kvinnliga. En historia om 
förändring. Lund: Studentlitteratur. 

Yuval-Davis, Nira (1997) Gender & nation. London: Sage.
Åberg, Alf (1984) ”kvinnoinsatser för försvaret kring sekelskiftet”, i Lottorna i 

samhällets tjänst. Stockholm: Militärhistoriska förlaget.
Åsberg, Maria (1998) ”Debatten om begreppen – ’genus’ i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift 1980-1998”, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2/1998.  
Östberg, Kjell (2000) Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska 

genombrottet. Eslöf: B. Östlings bokförlag, Symposium.





121

An Act of Piracy in the 
Faeroe Islands; the story of 
the events of 20th June 1940
David Pounder

David Pounders artikel ger en fördjupad bild av det politiska besluts-
fattande som låg bakom den brittiska flottans beslagtagande av fyra 
svenska jagare i Skaalefjorden på Färöarna i juni 1940, och har därför 
ansetts värdefull att publicera. Författaren har emellertid ingen djupare 
bekantskap med forskningsläget på svensk sida, varför redaktionen här 
vill lämna en kort översikt för intresserade läsare. 

Förutom handlingar i Torsten Hagmans privatarkiv i Krigsarkivet, vol. 
1-3, finns hans version av händelserna beskriven i en omfattande pro-
memoria i två delar författad i oktober 1941, ”De i Italien inköpta 
jagarnas utrustning och hemfärd”, som även innehåller avskrifter ur 
protokollet från de krigsrättsförhandlingar som följde efter hemkom-
sten (krigsrättsprotokollet finns även tillgängligt i Krigsarkivet). Den 
publicerade litteraturen domineras av memoarskildringar, som Henning 
Hammargren, Vapenköp i krig: svenska krigsmaterielinköp i Italien under 
andra världskriget 1981 och Stig Strömbäck  m. fl, Jagarköp under krig: 
dramatisk hemfärd med Italien-jagarna, Karlskrona 1990. Frågan om 
efterverkningarna mot Torsten Hagman har berörts av Stellan Bojerud 
i ”Torsten Hagman”, Gunnar Artéus (red.), Svenska officersprofiler under 
1900-talet, Stockholm & Karlskrona 1996.  

Författarens uppgift i not 2 om den svenska fartygsproduktionen under 
kriget är inte korrekt. På svenska varv byggdes 1939-1945 1 minkrys-
sare, 11 jagare, 19 ubåtar, 36 minsvepare av olika storlek och 15 motor-
torpedbåtar, medan 2 kryssare och 2 jagare var under byggnad vid krigs-
slutet – jfr Carl-Axel Wangel, ”Flottans utbyggnad”, Carl-Axel Wangel 
(red.), Sveriges militära beredskap 1939-1945, Stockholm 1982.

Gunnar Åselius
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In June 1940 the Royal Navy seized a squadron of four Swedish destroy-
ers, then at anchor in the Faeroe Islands. This belligerent, illegal and bizarre 
British action was taken at the express command of Winston Churchill, and 
came close to causing a diplomatic rift, or even a state of war with Sweden. 
This article describes the circumstances of the Swedish voyage to the Faeroes 
and examines the British motives for the seizures of the warships. It seeks to 
disprove claims that the seizure was linked to diplomatic activity, the June 
1940 British peace feelers offered to Germany via Stockholm.

The Faeroes incident had its genesis in the Swedes’ frantic attempts to re-
arm immediately prior to, and during the early stages of the Second World 
War.  

Sweden had cut defence spending drastically in 1925; law had then 
restrained the military budget for the next ten years. A re-armament pro-
gramme had been initiated in 1936, but as Europe went to war it was yet to 
deliver significant military hardware. During June 1938 the Swedish parlia-
ment voted an extra seventy million kronor for national defence. In autumn 
1939 a crash defence procurement programme was started. The 1939 Swedish 
defence budget had increased spending by 36 %,1 finances were available, but 
finding modern weaponry to purchase was to prove difficult.

Swedish warship building capacity was limited to five shipyards; these were 
all fully occupied building destroyers and torpedo boats.2 Immediately avail-
able surface warships for sale were sought internationally, but it seems were 
not to be had. However after some searching, a source of naval weaponry was 
found in fascist Italy.

J.H. Walter, a Swedish businessman who dabbled in intelligence matters, 
had a role in establishing contact with the Italian military. He later sued the 
Swedish government for his commission and in 1943 he was awarded SKR 
150,000 in compensation, when a Swedish court found in his favor.3 

In December 1939 a Swedish purchasing commission arrived in Italy with 
instructions to procure destroyers, motor torpedo boats, torpedoes and mines. 
One member of the commission was already based in Italy; the Swedish Naval 

1 National Archives, Kew, FO 371/24862, Budget 1937-38 SKR172.2M, 1938-39 SKR 
234.2M,

2 Together they managed to build and deliver 8 destroyers and 4 torpedo boats during the 
Second World War [rörande detta påstående se dock inledningen– red.].

3 P. Tennant, Touchlines of War, London, 1992, p. 230.
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Attaché in Rome, Lieutenant Commander H.O. Hammargren.4 One of the 
more curious aspects of the whole affair was the Italian willingness to sell off 
warships and naval armaments in early 19405. Clearly, Italy’s chronic short-
age of foreign currency6 overrode the needs for naval assets. As a result of 
Mussolini’s Abyssinian and Spanish adventures the Bank of Italy’s foreign 
reserves has shrunk to almost nothing by 1939 and the desperate Swedes were 
prepared to pay premium prices even for aging warships. The payment was 
reported to have been required in US dollars and to have been used by the 
Italians to purchase raw materials in the USA7.

In January 1940 four Baglietto motor torpedo boats8 were purchased and 
on 9th March 1940 shipped to Sweden as deck cargo9 on the S.S. Boreland, a 
Swedish merchantman. The Swedes had requested safe passage through the 
Allied naval blockade; the ship made passage for Sweden and having success-
fully negotiated the southerly route arrived in the English Channel. Despite 
the pre-notification of her cargo, departure, and voyage details, the Boreland 
was diverted to the British contraband control station at Kirkwall in the 
Orkney Islands for inspection. After passing muster there, she then made the 
last leg of the delayed voyage to Sweden and safely delivered the m.t.b.s in the 
last week of March.

On the 30th of December 1939, the Swedish Naval purchasing commis-
sion transmitted an Italian quotation for the sale of four destroyers10 to the 
Admiralty in Stockholm. In early 1940 the Swedish navy possessed just eight 
modern destroyers11, the purchase would increase Sweden’s destroyer strength 
by fifty percent at a stroke if it succeeded. The Royal Navy later signally failed 
to grasp the significance to the Swedes of this increase in their destroyer 

4 In autumn 1940 he was to be instrumental in negotiating the purchase of Italian designs for 
the new Swedish built cruisers which were ordered in 1942. Again the Italians were paid in 
US dollars.

5 Even after Italy’s entry into the war, armament sales to Portugal continued as late as 1943.
6 P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict 

from 1500 to 2000. New York 1987, p. 383.
7 Hugh Dalton refers to a similar, but aborted 1940 proposal to trade British coal for Italian 

weapons. H. Dalton, The Fateful Years, London, 1957, p. 330.
8 The Italian boats were the MAS506, 508, 511 & 524. They became the Swedish T11 – T14 

respectively.
9 Along with spare parts, 8 torpedoes and 192 depth charges.
10 More correctly two fleet destroyers and two torpedo boats. The contemporary British cor-

respondence refers to them throughout as destroyers. For simplicity I will do the same.
11 The 9 old destroyers the Swedes possessed dated from as long ago as 1905 and had little 

military value.
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strength. By January 1940 the commission had completed negotiations to 
purchase the four Italian warships. On the 9th of January the Swedes agreed a 
price of just under seven million kronor each for two Spica class fleet torpedo 
boats12. On 21st of January the price of just over five million kronor each for 
two of the older, but larger Sella class destroyers was fixed.  The prices were 
high, at £31313 per ton for the Sellas and £506 per ton for the Spicas,  (by 
comparison the British J class destroyers delivered to the fleet during 1939 had 
cost £339 per ton, for much more powerful destroyers that were new), but 
based on the then international situation and the market for warships, Sweden 
paid a not unreasonable price. Having been designed and built for service in 
the Mediterranean, the destroyers needed modification to cope with northern 
waters. Indeed, just three years later Churchill and Roosevelt were to refuse 
Stalin his share of the captured Italian fleet on the ground that ‘without exten-
sive alteration the Italian ships are quite unsuited for Northern waters14’. The 
total sales package included spare parts, ammunition and the construction 
drawing of the Spica class ships. All of the ships then underwent refits at the 
Italian La Spezia naval base. However, the Swedish efforts to purchase a light 
cruiser of the Bartolomeo Colleoni class from the Italians did not succeed.15 

After a small advance party travelled to Italy overland, the main party of 
Swedish navy crews for the home delivery voyage departed from Sweden for 
La Spezia on the 4th of March 1940 in the Swedish naval auxiliary Patricia, 
a requisitioned Swedish-Lloyd passenger liner.  Patricia was a commissioned 
and armed naval vessel, and she wore the Swedish naval flag. She made her way 
from Sweden through Swedish then Norwegian territorial waters, then south 
of the Faeroes into the Atlantic. She then sailed in a long south-westerly arc to 
avoid British coastal waters and on to Lisbon where she provisioned. Then she 
sailed for Italy via Barcelona. Eleven days after the Patricia left home, Finland 
was forced to conclude the Winter War with Russia and to sign the Peace of 
Moscow and cede territory to Russia. This added to the urgency of getting the 

12 The two Sella class destroyers cost SEK10,340,908, and the two Spica class SEK13,575,757. 
Cost in sterling was approximately £304 thousand per Sella and £399 thousand per Spica.

13 Contemporary Royal Navy documents used an exchange rate of £1 = SEK16.86, I have used 
the same rate throughout.

14 National Archives, Kew, message composed by US Joint Chiefs for Roosevelt and Churchill, 
28th December 1943, CAB 121/12. 

15 Nor did the negotiations in the USA to buy a Pensacola class heavy cruiser.
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purchased warships home to Sweden. The four destroyers were accepted into 
the Swedish navy on 27th March at La Spezia and given Swedish names16.

Puke and Psilander were members of the four ship Sella17 class of fleet 
destroyers authorised in 1923, they had entered service with the Regina 
Marina18 in 1926 and 1927 respectively. The ships were troubled by poor 
stability throughout their lives, their very low freeboard created problems in 
rough weather. 

Romulus and Remus were part of the numerous Spica class19 fleet torpedo 
boats. The two ships were the prototypes of the class; both had been laid down 
in 1933 and completed two years later.

Mindful of the need to get the ships home through the Allied blockade, 
throughout the transaction to obtain the Italian destroyers, the Swedes had 
been diligent and open in informing the British of what they were about. 
From February onward the British Naval Attaché in Stockholm was regularly 
reporting to London on the Swedish plans and intentions.

Events in Scandinavia were just about to make Sweden’s attempt to rein-
force its navy both more urgent and more diplomatically complex. On the 
8th of April 1940 the Royal Navy began an operation to mine the Norwegian 
Inner Leads20, the coastal waterway that is protected from heavy seas by the 
offshore islands. The waterway was well within Norway’s territorial waters. 
The Swedish foreign office was to reproach the British that day, calling the 
operation “the silliest thing in history”21. Little did the Swedes know that an 
even greater British silliness, lay ahead in the near future. On the day following 
the minelaying, Germany launched a sea and air borne invasion of Norway. At 
the same time German forces occupied Denmark 

The Swedes had planned a shakedown cruise for the newly acquired 
destroyers. This was to have been from Italy to Tripoli and back, and was 
intended to allow their new crews to familiarize themselves with the foreign 
ships. It was also planned that afterwards an Italian skeleton crew would sail 

16 Bettino Ricasoli was renamed Puke, Giovanni Nicotera became Psilander, Astore became 
Remus, and Spica became Romulus.

17 The two units retained by the Italian were both sunk during WW2.
18 Royal Italian Navy.
19 Of the remaining 30 Italian torpedo boats of this class only 7 survived the Second World 

War.
20 An operation that Churchill had been urging on the War Cabinet since September 1939.
21 Mister Boheman of the Swedish Foreign Office, in conversation with Sir Alexander 

Cadogan. Cadogan agreed with him (though he argued anyway) – Cadogan Diaries, 8th 
April 1940.
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with the Swedes as far as Lisbon to give instructions on handling the ex-Italian 
ships, particularly their engines. The new urgency of getting the ships home 
resulted in the first part of the plan being abandoned and the second modi-
fied. Four days after the German invasion of Norway, the Swedish flotilla of 
four destroyers and their accompanying depot ship Patricia set sail from La 
Spezia in Italy for home. All of the ships had the Swedish colours painted on 
them, bright yellow and blue bands on the hulls, both fore and aft. The ships 
were illuminated at night.

The squadron was commanded by Kommendörkapten22 Torsten Hagman, 
who sailed in the newly re-named Puke23. The task he faced in leading a group 
of newly acquired warships with their unfamiliar foreign machinery on a five 
thousand mile journey was formidable in itself. To perform it with a set of raw 
crews while a European war raged around the voyage was about to present a 
remarkable challenge. In 1940 the forty-seven year old Hagman was a relative-
ly junior officer for such a significant command. At the time he was a rising 
star of the Swedish Navy. Hagman had served in a high profile role heading 
up the media department of the Swedish Naval Staff. He was politically well 
connected, having been a member of the liberal ‘People’s Party’ (Folkpartiet) 
from its foundation in 1934. And, perhaps most importantly, he was a per-
sonal friend to Per Albin Hansson, the Swedish Prime Minister.

On the 15th of April the ships called at Naples and spent three days loading 
torpedoes. The Patricia took a store of eighty aboard. There was an unsched-
uled four-day stop at Cartagena in Spain on 21st April where repairs were made 
after an at sea collision between Puke and Psilander. The British admiralty was 
kept well aware of the squadron’s progress. On 12th April the Asiatic Petroleum 
Company’s representative in London asked the Admiralty for permission to 
supply the 530 tons of fuel ordered by the Swedes for delivery to the ships in 
Lisbon. British naval intelligence authorized delivery marking the enquiry “we 
have no reason to forbid supply”24.  The Swedish squadron arrived in Lisbon 
on the 28th of April.  The previous day the Admiralty in London had written to 

22 To be exact Kommendörkapten av 1 graden, the Royal Navy’s equivalent being a senior 
Captain. Some of the British accounts have (wrongly) translated his rank as Commodore.

23 Named after a Swedish eighteenth century naval captain, and not for the reaction of her new 
crew to sailing this small vessel in the rough seas off Northern Europe.

24 National Archives Kew, ADM 116/4258
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the Foreign Office seeking to enlist their help in delaying the Swedish voyage. 
Rear Admiral Phillips25 wrote26 

We are, however, greatly interested in delaying the arrival of these 
destroyers in the Baltic for as long as possible, since, if Germany 
decides to invade Sweden, they would be almost certain to fall into 
enemy hands and in any case they would be of greater use outside the 
Baltic then [sic] inside. The danger is all the greater since they appar-
ently intend to pass through the Kiel Canal.

The British were concerned that the Germans might seize the homebound 
destroyers from the Swedes. They were doubly concerned that a passage 
through the Kiel Canal would make such an operation relatively easy for the 
Germans to execute. Phillips went on to suggest that the Swedes be persuaded 
to move their ships to Gibraltar, or to a neutral port such as Lisbon. The 
Swedes were already in Lisbon, and if the suggestion that they should move to 
British Gibraltar was ever made to them, they wisely ignored it. The Swedish 
legation in London helpful as, ever informed the British Admiralty  ‘no defi-
nite decision has been made concerning the date of departure of the destroy-
ers’ 27. They finally left Lisbon on the 26th of May, probably after topping up 
from the Swedish chartered civilian oiler Castor that had arrived in Lisbon 
five days earlier. When the squadron left, the slow Castor, which could only 
make eight knots, sailed independently. Heeding the British advice that the 
Germans had sowed the English Channel with magnetic mines, and that the 
British had mined the German coast, the Swedes changed the plan for the 
homeward voyage. The new plan was for the flotilla to proceed North of the 
British Isles, then Southward through the North Sea and then home via the 
Skaggerak. After a last stop on mainland Europe at Vigo28 in Spain, on the 2nd 
of June 1940 the Swedish squadron arrived at Cork in neutral Ireland. 

The Swedes stayed for two weeks, the crews came ashore, and they played 
football, attended dances and fished the bay. Fierce Irish press censorship kept 
the local population ignorant of the ship’s identities and destination. There 
were local rumours that the ships were German and the visit heralded the 
start of the German invasion of Eire. While in Cork the Patricia took aboard, 

25 British Assistant Chief of Naval Staff.
26 National Archives Kew, ADM116/4258, Letter Phillips to Sargent, 27th April 1940.
27 National Archives Kew, ADM116/4258.
28 Also a last European port of call for another foreign squadron, 36 years earlier, when the 

Russian Baltic Fleet stopped there en route to Tsushima and defeat at the hands of the 
Japanese.



128

Militärhistorisk tidskrift

approximately 120 Swedish civilians, these were a mixture of sailors stranded 
in Britain, when their ships had been sunk in British waters by German u-
boats, and Swedish nationals who had been residents in the UK and Ireland 
and wanted to be repatriated due to the international situation. There were 
around forty women and children in the party29. On the 14th of June quite 
inexplicably the British30 agreed to the supply of two hundred tons of fuel oil 
to the Swedes. After refuelling the destroyers were able to continue their voy-
age; something the British were trying to prevent, or at least delay31.  Before 
leaving Cork the Swedes sought and obtained permission from London to 
refuel in the Faeroe Islands, which since early April were under British con-
trol. On the 9th of June Norway surrendered to Germany. With Denmark 
already occupied, the entrance to the Baltic and access to Swedish ports had 
passed under German control. The delivery voyage of the Swedish vessels had 
become much more complicated.

The British had occupied the Faeroes on 12th April 1940. On the 19th of 
June the British naval forces in the Faeroes consisted of three anti-submarine 
trawlers based at Tórshavn32, the principal port. On that morning the Swedish 
squadron arrived there. When their arrival was reported to the Admiralty, 
instructions were sent to

Keep vessels in harbour on some pretext until the arrival of [British 
destroyers]. Ships not to be given fuel.33

The Swedes were ordered by the British senior naval officer to anchor in the 
nearby but isolated Skaal Fjord. The fjord is long and narrow and offered 
little opportunity for the squadron to anchor in any kind of defensible forma-
tion. They were anchored in a long end-to-end formation and only the rear 
most main gun of the Remus could bear on the entrance to the fjord. Having 
received permission for their visit from the British, the Swedes were presum-
ably, blissfully unconcerned by their vulnerability.

Later, the commanding officer of the British anti-submarine trawler 
Scottish, Lt. Commander John Jackson visited the Puke and welcomed the 

29 Numbers in Swedish sources are given at 117 or 118 civilians, including 40 or 48 women 
and children.

30 The supply of oil from Shell Mex in Cork was controlled from the British Ministry of 
Shipping in London.

31 See Phillips message above.
32 The British used the spelling Thorshaven , I have used the local spelling throughout.
33 National Archives, Kew, ADM 116/4258, Admiralty signal 1832 19th June 1940.
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Swedes. Their ships had been ordered to anchor in the out of the way fjord 
because the port of Tórshavn was congested, he explained. After the tensions 
of crossing the British western approaches, waters where the U-boats were 
active, the Swedish sailors were able to relax as their ships anchored in Skaal 
fjord. They were safe there, protected from attack by their British hosts and 
from bad weather by the hills surrounding the fjord. The Swedish navy had 
arranged for the Castor to provide fuel for the homeward voyage. She was to 
have provided fuel for the squadron in Cork, but had been delayed after being 
ordered to Casablanca by the French for contraband inspection. She was now 
en-route to the Faeroes and was due to arrive shortly. The squadron was now 
to wait at anchor in the Fjord for their delayed oiler to arrive and provide fuel 
for the final leg of the homeward journey34.

During the early part of the squadron’s voyage some of the Royal Navy 
staff officers thought they were dealing with German subterfuge35. What was 
the origin of the theory that the Swedish destroyer purchase might be an Axis 
plot to transfer naval assets safely through the Allied blockade? The idea seems 
to have had its genesis with the receipt at Admiralty Intelligence of a telegram 
from the British Naval Attaché in Rome36 on 11th April 1940. Since it was to 
start the train of thought that was to have great consequences for the Swedish 
ships, it is reproduced here in its entirety.

The following telegram has been received from H.M. Consul General 
Genoa: – “ Reliable English resident has been informed by Customs 
Sergeant that last night five or six wagon-loads of German sailors 
arrived in the port by train in plain clothes carrying bags. They looked 
like Petty Officers and ratings and very fit. Close cordon was kept by 
police and informant did not know what vessel they embarked on “.

2. I am endeavoring to find out if these men belonged to the Swedish 
(ex-Italian) destroyers now at La Spezia and leaving for Naples on 14th 
April to be supplied with torpedoes. If there is no ground for this 
supposition, it may be that they are possibly a submarine crew for an 
Italian submarine loaned to Germany.

(Signed) R.H.L. Bevan

34 M. H. Bryce in The Tribals, London, 1971, reports that it was storms and engine defects 
that forced them to put into Skaal fjord.

35 As evidenced by National Archives, Kew, ADM 218/178, discussion in minutes. 
36 National Archives, Kew, ADM178/218. The British maintained full diplomatic contact 

with Italy until the latter declared war in June 1940.
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REAR ADMIRAL

NAVAL ATTACHE

The following hand written note has been added to the telegram:

Consul General has been asked for further details and to confirm 
nationality.

Clearly if the Swedish ships were manned by Germans or Italians (or a com-
bination of both) then, not only was the information being issued by the 
Swedes untrue, but it was also a concrete indication that they were bound for 
Germany. The basis for this report is at best dubious. The Swedish crews had 
arrived at La Spezia in their depot ship on the 19th of March; the destroyers had 
been commissioned into the Swedish navy on 27th March. Why ever would 
the Swedish sailors be moved (by railway and, at night) en masse to their ships 
on the 10th of April? If the customs sergeant hadn’t seen Swedes had he seen 
Germans? This is unlikely; there are no records of German crews going aboard 
Italian ships until September 1943. The sergeant was either seriously mistaken 
or he was inventing it, presumably for gain. It is likely that the British agents 
in La Spezia got swift and urgent requests to obtain information on who was 
really crewing the destroyers, but they had little opportunity to report. The 
ships left the port three days later. Without identifying his source the Naval 
Attaché in Rome reported to the Director of Naval Intelligence on 16th April 
(probably in response to the request for further details of the plain clothes 
party) that he had “received assurance that sailors were not Swedish” The 
assurance almost certainly came from a meeting in Rome between Admiral 
Bevan and his counterpart Henning Hammargren the Swedish naval attaché 
to Italy. This report served to further confuse the situation. If the train load of 
plain clothes clad sailors were indeed not Swedish, then who were they? 

The next intelligence report was from the naval intelligence officer in 
Malta on 20th April37. It can only have added to the suspicion that the Swedes 
were assisting in an Axis subterfuge.

Naples states that according to reports received by French Consul from 
foreman at Naples shipyard there were 6 destroyers, of which 2 left 
Naples on 17th April genuinely for Swedish Navy. The other 4 which 
sailed on 18th April for Gibraltar and Lisbon are alleged to be partly 
manned by Italian crews and destined for Germany although flying 
Swedish flag.

37 National Archives Kew, ADM 178, 218,  – message from S.O.(I), Malta.
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Based on reports from two independent Italian sources, the Swedish destroyer 
purchase appeared suspect enough to the British that they requested specific 
intelligence on the squadron. The first intelligence source may have witnessed 
a genuine event that was unrelated to the Swedish ships. The second report 
(as we can see with hindsight) was clearly a false one. That Italian manned 
destroyers would be most unlikely to call at Gibraltar38 should have at least 
cast some doubts on the source to the contemporary evaluators. The report 
was later graded C4, (on a scale of A1 to D5, the alphabetic grade referred to 
the reliability of the source, the numeric to the probability of the event39) as 
the facts on the squadron’s composition became known. 

It is interesting to speculate if this might have been an Italian intelligence 
disinformation effort. Italy had the Swedish payment; the homeward voyage 
of the ships could now be used to create confusion and consternation for the 
British. It is equally likely that the reports may have been the results of pay-
ing agents on the basis of the intelligence they generated. There are many 
documented instances40 of Second World War agents ‘inventing’ intelligence 
for financial reward.

Whatever the motivation behind them, the reports had caused alarm at 
the Admiralty. It was now critical for the British to obtain good intelligence 
regarding the nationalities of the crewmen. On the 22nd of April the Assistant 
Naval Attaché in Stockholm reported41 (presumably after querying the subject 
with the Swedish Admiralty), “the crew are wholly Swedish”. An unfortunate 
statement; one that was bound to generate distrust of Swedish veracity when 
the British eventually discovered that there were in fact Italians aboard.

The British Naval Attaches in Rome and Stockholm were regularly report-
ing the squadron’s progress throughout April and May. The latter based on 
the updates that the Swedish Admiralty were dutifully providing. However, 
the next news of the Swedes was to come from the British Press Bureau. On 
21st April they reported the ships arrival at Cartegena in Spain. This was an 
unscheduled stop caused by the need to effect damage repairs after a collision 
between the two larger destroyers. It did however provide an opportunity 
to seek out the answer to the question of the crew nationalities. This time 

38 Italy and Britain were not yet at war, but the relationship was ‘strained’.
39 D. MaLachlan, Room 39 London, 1968, p. 22.
40 Most famously the agent codenamed ‘Garbo’ by the British. Juan Pujol Garcia, a Spaniard 

concocted and supplied over forty fictitious intelligence reports to the German Abwehr 
during 1941-1942. In return he received substantial fees.

41 National Archives Kew, ADM 178, 218, message from A.N.A. Stockholm, 
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Admiralty Intelligence was slow to react. It was 27th April before they tel-
egraphed the Intelligence Officer in Gibraltar42 with instructions to,

Ascertain from Cartegena or Lisbon whether crews wholly Swedish, 
(or) as suspect in part German or Italian

The British may have sent agents to Cartegena, but in fact (as the Press Bureau 
had dutifully reported then) the ships had left the previous day. The Swedish 
squadron’s visit to Lisbon was to provide the British with an answer to the 
crewing question. On the 28th of April The Press Bureau reported that four 
Swedish destroyers and another ship (the Patricia) had arrived in the mouth 
of the Tagus. The commander was reported as Captain Hagnan [sic], and 
the visit was described as unofficial. The next afternoon (presumably after 
reading the Press Bureau report) Naval Intelligence at Gibraltar sent urgent 
instructions43 to the Naval Attaché in Lisbon. He was to ascertain the compo-
sition of the destroyer crews. The Attaché, Captain H.D. Owen interrupted 
his weekend and visited the Swedish squadron that same Sunday afternoon. 
He met Captain Hagman probably on the Puke. This is what he reported to 
Naval Intelligence later that day44.

...whether they were manned by part German and part Italian crews… 
Mr Haeburn Little obtained a denial of this most unlikely rumour 
from the Swedish Consul (In Lisbon) and my visit shortly afterwards 
confirmed that the only foreigners on board these ships were two 
Italian warrant officers and six engine room articifers.

Owen does not tell us how he confirmed the nationalities of the crews. 
Presumably he asked Hagman and accepted his answer. He can hardly have 
asked to inspect the crew or their papers. He did not specify if there were 
eight Italians aboard each destroyer, or if the eight was the total for the whole 
squadron.

Naval Intelligence in Gibraltar reported on 29th April45 that the destroyers 
were manned by Swedes with some Italian engineers. It is unclear if this was 
based on Owen’s report or other sources. Next day Gibraltar46 advised London 
that a source in Malaga (presumably from an agent who had access to the ships 

42 National Archives Kew, ADM178, 218, telegram from DNI.
43 National Archives Kew, ADM 178, 218, telegram from S.O. (I) Gibraltar
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
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during their stay in Cartegena) had reported there were eight Italian engineers 
on each ship.

The British persisted with their enquiries. On the 1st of May in London 
Commander Black of Admiralty Operations Division met the Swedish Naval 
Attaché at dinner. He was told that the destroyers were manned by Swedes 
only. This was of course, not true; the Italians did not leave the destroyers until 
their stop at Vigo, on 27th May47. 

By early May British intelligence had enough good, (though not definitive) 
information to be able to reject the early reports that the ships were German 
or Italian crewed. It is most likely that the British were able to gather further 
intelligence on the composition of the crews during the Swedes’ stay in nearby 
Eire. However, the repeated Swedish claims that the crews consisted of wholly 
and only their nationals would have been deemed to have been devious, and 
no doubt generated some germs of lingering distrust. 

The first endeavour to tempt the Swedes to ‘sell on’ their newly acquired 
destroyers occurred in early May 1940. The Romanian Naval Attaché in Rome 
contacted his Swedish opposite number Henning Hammargren and made an 
offer for the four destroyers. He explained that since international situation 
(the German occupation of Norway) now prevented the Swedes from get-
ting the ships home, the Romanians would buy them; they were prepared to 
buy the warships for ten percent more than the Swedes had paid for them. 
They exhibited a much more realistic awareness of the market price for war-
ships than the British were to display later in their purchase proposals for the 
Swedish ships48. 

At the time of the Romanian offer the vessels were undergoing an extended 
stay at Lisbon while the Swedes considered how best to proceed homewards. 
How real the approach from Romania was, is unknown, the Swedes declined 
or ignored it. The Romanians (and later the British) seem to have had little 
comprehension of how determined the Swedish Admiralty was to get the ex-
Italian ships home. By May 1940 there were no more warships to be had for 
sale in Europe. Swedish national warship building capacity was both limited 

47 As recorded in Stig Strömbäck m fl, Jagarköp under krig, the Swedish account of the voyage 
published in Karlskrona in 1990.

48 Or indeed in the later proposal to purchase the whole French fleet. After the French sur-
render, the Admiralty was to propose a purchase price of £100 million to secure the fleet 
for Britain. With great parsimony the Treasury instructed the Admiralty that ‘discussions 
should start well below £100 million.’ The suggested price was absurdly low. National 
Archives, Kew, ADM 371/24311, 
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and fully utilised. The ex-Italian ships represented the only prospect of imme-
diate (and significant) re-enforcement that Sweden’s navy could expect. 

On the 1st of May 1940 Commander I.R.H. Black of the Royal Navy 
Operations Division met Nils Wesström, the Swedish Naval Attaché, for 
dinner in London. They discussed the homewards voyage of the ex-Italian 
ships. At some point during the evening Black came to understand that the 
ships were now bound for Petsamo a port then in North Finland, on the 
Arctic Ocean. This would mean they could reach a neutral Scandinavian port 
(though not of course a Swedish one) without having to enter the German 
controlled approaches to the Baltic. They were to stay there in storage, and the 
urgently needed crews would be returned to Sweden. This dinner conversa-
tion was to start the British efforts to purchase the ships. 

If a Swedish plan to move the ships to Finland ever really existed, Hagman 
was unaware of it. Indeed the wisdom of any plan to store the ships at Petsamo 
would hardly pass any test of probability. In May 1940 Petsamo lay pinched 
between German occupied Norway and Russia49. It was indefensible50, domi-
nated by Russian artillery on the Rybachi peninsular and not the place to 
lodge important naval assets. 

Despite this, by the 23rd of May the Admiralty had persuaded itself that 
because of the difficulty in getting them into the Baltic, the Swedes were 
definitely planning to lay up the destroyers at Petsamo. As such, the Swedes 
would perhaps consider selling the vessels that were bound for storage. The 
Admiralty first asked the British Foreign Office for permission to approach 
the Swedes.  The British then decided to make a formal approach with a 
view to arranging to purchase the ships for Turkey or Greece, with Britain if 
necessary providing the financing51. The British naval attaches in Athens and 
Ankara were instructed to put out ‘unofficial feelers’ to the governments there. 
Presumably either of these nations, then deemed to be pro-British, would have 
been quite happy with the gift of four warships. There was however an illegal 
background to the proposal. Article 13 of the Hague convention of 1907 spe-
cifically forbad the sale of warships to any belligerent power. Thus the British 

49 Petsamo was in fact used by Sweden in the summer of 1940 to import weapons from the 
USA, and to evacuate US civilians from Scandinavia in July 1940.

50 During the Winter War the Russian took Finnish Petsamo within hours of attacking it, one 
of their few successes of the war.

51 National Archives, Kew, ADM178/ 218, memorandum from the Admiralty to the Foreign 
Office 23rd May 1940.
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could not legally propose to purchase the vessels themselves. On the 29th of 
May, Alexander, the first Lord of the Admiralty told Lord Caldecote52 that

In view of our urgent need for destroyers the Naval Staff first proposed 
that we should approach the Swedish Government with a view to their 
selling these vessels to Turkey or Greece in the hope that either of these 
countries would in turn sell them to us. The Foreign Office has agreed 
to our approaching the Swedes on these lines.

The British anticipated that the strictly neutral Swedes would obey the Hague 
Convention rules; the Greeks or the Turks could be persuaded to ignore 
them. 

Interestingly the USA was at the time circumnavigating the Hague 
Convention, by declaring weapons surplus and selling them to manufactur-
ers. The Convention forbad governments from selling weapons to belligerent 
nations. Private individuals and organisations could legally do so.

In this letter Alexander then went on to explain that the Admiralty had 
subsequently decided to modify this plan, as they saw little chance of it suc-
ceeding.

Apparently the British thought the Turkish/Greek proposal would fail 
because of the Swedes’ nervousness of a German reaction to it. They could 
not grasp the fact that the Swedes, having managed to buy the warships, were 
determined to bring them back to defend their homeland. 

The new plan first documented on the 26th of May was to persuade neutral 
Eire to buy the ships. After all, as the Admiralty pointed out, the ships were 
already on their way there. Again Britain was prepared to provide the finances, 
and even assist in providing crewing for the destroyers. And again, there was 
a background motivation. I quote further from Alexander’s letter of the 29th 
of May.

If the transaction succeeded it might well provide a valuable reinforce-
ment to the defences of Eire and, by the judicious choice of officers 
and men in helping to man the ships, we might be able to ensure that 
if Eire were invaded they might be used in our interest.

The British were hoping to create a unit of four British destroyers flying an 
Irish flag of convenience. The officers were to be specially selected to ensure 
that they took their commands from Whitehall when the moment came (the 

52 National Archives, Kew,  ADM178/218. Caldecote’s involvement is due to relations with 
Eire being the responsibility of the Dominions Office.
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moment being, the German invasion of Eire). The British representative in 
Eire, Sir John Maffey, had already been given the task of ‘selling’ the purchase 
of the destroyers to the Irish on the 28th of May. In his telegram of instruc-
tion53 he was told to urge the Irish Government to approach the Swedes with 
an offer for the ships. The details of financing and manning for the ships could 
be resolved later. The British were unaware of the state of the market for used 
warships54. They estimated they could purchase the ships from Sweden for 
less than half the price that the price the Swedes had paid the Italians. The 
Royal Navy provided data on running costs to assist in the negotiations. It 
was calculated that the Irish would be faced with an annual running cost of 
£110,000. Ireland’s navy in 1940 consisted of two armed trawlers (quaintly 
known as ‘public armed ships’) and one damaged mtb. 

The British expectation that Eire would consider obtaining and operating 
four expensive and sophisticated warships (even with Britain subsidizing the 
deal) is difficult to understand. Ireland had no crews available to operate the 
ships, and none of the support infrastructure their acquisition would have 
required. Acceptance of British crews would definitely compromise Irish neu-
trality. The first British approach was made in early June, by which time the 
ships had arrived in Cobh. By 10th of June, Maffey was reporting little pros-
pect of success citing Irish fears of German reaction. There was ‘fundamental 
opposition to the scheme’, he said The Irish were raising various objections 
and wanted motor torpedo boats that they felt were better suited to their 
needs. On the morning of the 12th of June clearly not understanding the 
Irish reluctance to take up the offer, the Dominion Office sent Maffrey fresh 
instructions:55

Do the Eire authorities appreciate we are prepared to provide finance 
and assistance in other directions? If so and if objections nevertheless 
remain, would they be willing to buy and re-sell them to us? Essential 
point is to get these vessels somehow for use as offence against invasion 
both of their country and of Eire.

The Irish refused to co-operate with the Admiralty’s intentions. Later that 
day after a meeting with an Irish official called Walshe56, Maffey was again 

53 National Archives, Kew, ADM178/218, telegram.
54 See footnote 45 above, for example.
55 National Archives, Kew, ADM178/218, Telegram from Permanent Secretary of Dominions 

Office, 12th June 1940. 
56 Almost certainly Joe Walshe of the Eire Department of External Affairs.
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advising that ‘we were not likely to make any progress towards using Eire 
as our instrument in this matter57’. He continues ‘I have not yet had the 
definitive answer from this (Irish) Government but I am sure that it will be in 
the negative’. When the Irish avenue was finally considered closed, there was 
thought of resuscitating the purchase to a Mediterranean neutral. However 
the Admiralty now considered that Italy’s entry into the war would preclude 
the Swedes from selling the ex-Italian ships to either of the (what they judged 
to be) pro-British countries, Greece or Turkey. 

On the 14th of June Sir John Maffrey despairing of the Irish negotiation 
suggested that the United States be approached as a buyer for the vessels. 
The proposal never got beyond the Admiralty where it was minuted with the 
sensible comment that

As we have asked for so much already {of the U.S.A.} it is thought that 
we should only do this if it considered really vital that we should have 
these vessels or prevent the Germans having them.

This was at the time that the British were making their initial approaches to 
obtain fifty overage American destroyers. It made much sense not to put this 
project at risk by asking the Americans to become involved in the questionable 
legality of buying the Swedish vessels on Britain’s behalf. Late on the afternoon 
of the 15th of June Maffrey terminated the prospect of a possible Irish purchase 
of the ships, he reported that, ‘Eire government now reply definitely in the 
negative’.

The British efforts to engineer the purchase of the destroyers were con-
voluted and conducted under intense time pressure. Approaches to Greece 
and Turkey (or the United States) required the involvement of the Foreign 
Office. Discussions with Eire had to be conducted via the Dominion Office. 
The project to purchase the ships was initiated on the 9th of May. Despite the 
Admiralty D.O.D. (F)’s urging that action be taken ‘in the immediate future58’, 
nothing appears to have been done before the 26th of May. These were frantic 
days at the British Admiralty. The plan may have had a slim chance of success 
while the ships were in Lisbon, by the time they were en-route to Cobh it was 
much too late. Based on this situation, the British decision to provide fuel to 
the Swedes in Cobh before the purchase project was finally abandoned is puz-
zling. Once the refuelled destroyers sailed for the Faeroes any prospect of their 
purchase being arranged had to all extent vanished.

57 National Archives, Kew, ADM 178/218, letter from J.L. Maffey, 12th June 1940.
58 National Archives, Kew, ADM 178/218, minutes, 17th May 1940
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In considering the motivations behind Britain’s high risk decision to seize 
the Royal Swedish Navy vessels, we must consider one of the most critical 
aspects of British early war naval operations; the shortage of destroyers. As 
First Lord of the Admiralty, Churchill had been concerned for the Royal 
Navy’s destroyer strength since the start of the war. On 29th of September 1939 
in a meeting with Admiral Pound he demanded an overall status of destroyer 
strength. This was the response he got:59 there were a total of 187, including 
Australian, Canadian and Polish vessels. 98 were with the Home Command 
of which 24 were refitting and not available for immediate active service. The 
Navy had started the war with a massive superiority to Germany in all classes 
of warship. However the naval war had placed great pressure on the British 
destroyer force. By May 1940 the British had lost only around three percent 
of their cruiser strength, while over fifteen percent of the available destroyers 
had been sunk. Equally serious was the temporary losses of destroyers placed 
in dockyard hands due to damage, damage that had peaked after the evacu-
ation of the army from Dunkirk. The Royal Navy had lost seven destroyers 
during the April and May Norwegian campaign, and another nine during the 
retreat and evacuation from France. Many more had been damaged during the 
Dunkirk operations and were in dockyard hands, undergoing repairs. 

On the evening of 28th May 1940 the new First Lord60 and the First Sea 
Lord61 met with Churchill to discuss the destroyer situation. The First Lord 
reported62 that twenty-six destroyers had been lost or damaged since the start 
of operations off the Dutch and Belgian coasts. He pointed out that the sixty-
five destroyers in home waters would soon be reduced to a level that would not 
be sufficient to meet the requirements of what he called a certain eventuality. 
This was the British War Cabinet’s coy code phrase for the defeat of France, 
something that at the end of May 1940 suddenly became an alarmingly real 
possibility. There was a serious shortage of destroyers and escort vessels until 
well into 1942. While the British were operating a worldwide total of around 
160 destroyers in June 1940, the entry into the conflict in that month of the 
Italian fleet and the withdrawal of the French one had made this resource a 
very stretched one.  

On the 17th of June the Royal Navy began the transfer of destroyers 
from British waters to Gibraltar, the Allied naval vacuum in the Western 

59 Dudley Pound papers, DUPO5/1, Churchill College, Cambridge.
60 A.V. Alexander, M.P.
61 Admiral Dudley Pound.
62 Alexander papers, AVAR, AV5/4, Churchill College.
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Mediterranean caused by the French surrender had to be filled. Filling it 
spread the short supply of destroyers even wider. On the 21st of June, Phillips 
the VCNS reported that of the 135 destroyers in Home Waters (presumably 
this included a number under construction) 77 were ‘running’ (a clear indica-
tion of the number damaged during the Dunkirk operations), and that the 
number should increase to 96 by month end. At some time in June, Churchill 
produced a wild proposal that the Royal Navy ‘swap’ an old battleship (prob-
ably one of the elderly unmodernised R class) for twenty-five US destroyers. 
Neither Alexander nor Pound approved of the idea, and it does not seem to 
have been transmitted to the Americans. Paradoxically (and perhaps with-
out Churchill’s knowledge) on 28th June 1940 the Admiralty authorised the 
export of two complete sets of British manufactured  destroyer machinery to 
Russia63 - perhaps the destroyer shortage was not quite that desperate? After 
the defeat of France, the threat of a German seaborne invasion of Britain (or 
indeed Eire) had for the British political leadership become suddenly and 
frighteningly feasible. Fleet destroyers would be the key vessels in breaking up 
any cross channel landing attempt. Few of them could be spared for convoy 
duties. Any avenue that offered the possibility of finding convoy escorts was 
to be grasped64.

On his installation as Prime Minister and also the Minister of Defence on 
the 11thth of May 1940 Churchill took on a whole new and extended range 
of military responsibilities. One particular responsibility, (one that became 
almost obsess ional with him) was carried with him from his former job, as 
the First Lord of the Admiralty; it was to find the Royal Navy a stopgap supply 
of destroyers. On the 15th of May, Churchill in his first message to Roosevelt 
after becoming Prime Minister said

Immediate needs are first of all the loan of forty to fifty of your older 
destroyers to bridge the gap between what we have now and the large 
new construction we put in hand at the beginning of the war…

Churchill was surely not surprised by Roosevelt’s response three days later that 
the loan or gift or older American destroyers would require the authorization 
of Congress and that the moment was ‘not opportune’.

63 Alexander papers, AVAR 5/4, Churchill College, Cambridge.
64 Eight days after the Swedish ships were seized the US Congress passed the Naval Defense 

Act, opening the way for Britain to obtain over-age US destroyers for use as convoy escorts. 
Fifty were to be transferred to the Royal Navy in September 1940.
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Unwilling to accept Roosevelt’s answer Churchill continued to hammer 
away at the subject. On 11th of June he telegraphed

Nothing is so important as for us to have 30 or 40 old destroyers.

Four days later he tried again:

If we are to keep, as we will the bulk of our destroyers on the East coast 
to guard against invasion…the sending of 35 destroyers. I urge most 
earnestly that you weigh my words.  

He went on:

If the invasion does take place it will almost certainly be in the form 
of dispersed landing from a large number of small craft and the only 
effective counter to such a move is to maintain numerous and effec-
tive destroyer patrols. To meet this double threat [a reference to the 
additional challenge of the German U-boat offensive] we have only 68 
destroyers.. Only 10 small type [Hunt Class] new construction destroy-
ers are due to complete in the next 4 months.. we must ask therefore as 
a matter of life or death to be reinforced with these destroyers.

While Churchill was clearly attempting to involve the US politically in the 
conflict by obtaining the destroyers, his language on British internal documen-
tation seems to bear out a genuine military requirement for them. Roosevelt 
shared Churchill’s message with his Secretary of the Treasury, Morgenthau, 
who on the 18th of June responded in a confidential memorandum that:

Unless we do something to give the English additional destroyers, it 
seems to me it is absolutely hopeless to expect them to keep going.

The first formal notice of the Swedish ships in the British War Cabinet docu-
mentation appeared on the 7th of June 1940. The four destroyers and their 
depot ship were recorded as being in Queenstown (Cork) at 19:00 on 6th 
June.65 At the British War Cabinet meeting chaired by Chamberlain66 on 
the 18th June, (Churchill was absent writing his famous ‘finest hour’ speech) 
Viscount Caldecote, the Secretary of State for Dominion Affairs67 informed 
the cabinet that the Swedish ships were then en route from Ireland to the 
Faeroes. The ships having sailed from Ireland were (temporarily) a matter 
that fell under Caldecote’s responsibility. He suggested that they be seized 

65 In fact they had been there since the 2nd of June.
66 National Archives, Kew, CAB 65/7, Cabinet minutes. 
67 Britain’s relations with Eire were still managed by the Dominions Office in 1940.
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on arrival in the Faeroes; if he gave any indication for the reason behind the 
proposed seizure it was not recorded. Lord Halifax, the foreign secretary was 
assigned responsibility to consider the proposal and presumably, to recom-
mend what should be done regarding the Swedish warships. This practical 
decision should have ensured that the international implications of any seizure 
were considered. Aside from (quite obviously) Sweden, Britain’s relations with 
the USA and with the other neutral nations needed to be taken into account. 
The War Cabinet discussed the Swedish ships again in their midday meeting 
on the 19th of June68. This time Churchill was in attendance and said that it 
was of highest importance that the ships be secured for Britain. If Halifax did 
report on the advisability of the seizure (and presumably its probable diplo-
matic consequences), there is no record of it in the cabinet minutes69.

The Swedish ships were thought by at least some of the British to be no 
longer en-route to Sweden, it was suggested that they were bound for Petsamo, 
the (then) Finnish port on the Arctic Ocean. The reason for this thinking is 
supposed to have been due to the ship’s presence so far north. However the 
Swedes had been very open and clear with the British regarding their voyage 
and the planned destination. There had been some intelligence reports sug-
gesting Petsamo as a possible destination during May, but the Swedes had 
since advised their planned route; home to Sweden via the North Sea. In fact 
the Patricia’s outbound route to Italy had followed exactly the Faeroes and 
North Sea route. Indeed the British had themselves urged the abandonment 
of the route through the straits of Dover. Admiralty intelligence had wrongly 
persuaded itself that the ships were in fact Finland bound. They had passed 
this misinformation to at least some of the members of the War Cabinet. 
The Cabinet discussed the seizure of the destroyers. Chamberlain, Caldecote, 
Halifax and Churchill all spoke. The latter said:70

It was of the highest importance to us to secure possession of these 
destroyers. Immediate steps should be taken to see that they did not 
slip through our fingers and we could consider later what explanation 
we should offer.

68 By strange coincidence Hitler and Mussolini were meeting in Munich the same day also to 
discuss the fate of ships belonging to a third nation. They were agreeing plans to stop the 
French fleet joining Britain.

69 The notebooks of War Cabinets discussions, that were kept by Norman Brook are not avail-
able for 1940.

70 National Archives, Kew, CAB 65/7, Cabinet minutes.



142

Militärhistorisk tidskrift

Overwhelmed by Churchill’s energy and sense of urgency, the war cabinet 
decided to

Authorize the Admiralty to issue the necessary instructions without 
delay for the seizure of these Swedish destroyers.

During the war cabinet discussions there is no recorded mention of any con-
sideration of a risk that the Germans might be planning to acquire the ships.

To try and comprehend the British government’s motivation for the mal-
feasant action it was about to undertake, we need to try and penetrate the 
thinking within both the Admiralty and the British War cabinet, and particu-
larly the attitude of Churchill.

There seem to have been two trains of thought. The first was that four 
destroyers were suddenly available and that the Royal Navy critically needed 
them. The second was that the ships were about to fall into German hands 
and must be denied to the enemy. By mid June, the suspicion that the Swedes 
might by colluding to deliver the warships to Germany had been removed, 
but, the idea that the Germans might seize the inbound ships remained. For 
the British, seizing, (or stealing as some might have put it) the Swedish ships 
would neatly resolve both issues. From perusal of the cabinet minutes one 
thing is very apparent, once Churchill became involved there was little con-
sideration to the consequences of the seizure.

When evaluating the two British motivations in turn, we can call on quite 
extensive documentation and review the events as they actually transpired. 
Something that is obviously so very much easier with the benefit of hindsight, 
hindsight that was of course lacking to the War Cabinet during their frantic 
meeting held in June 1940.

The British destroyer situation has been described above; the arrival of the 
Swedes in the Faeroes provided the British with an opportunity to somewhat 
alleviate it. The prospect of swiftly acquiring four admittedly aging destroyers 
was obviously an attractive one, doubly attractive when it was considered in 
isolation of the political consequences of their seizure.

The Norwegian campaign had cost the German navy half its available 
destroyer force71. Could the passage of the Swedish ships have been an elabo-
rate and cunningly disguised Axis operation to re-enforce the war depleted 
Kreigsmarine? Could the Swedish navy be knowingly or unknowingly acting 
as an agent to move Italian destroyers safely through British waters to the wait-

71 Of the German navy’s then total destroyer strength of twenty vessels, ten were sunk at the 
battle of Narvik in April 1940.
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ing Germans? Were Britain’s enemies about to further dent her already bruised 
military prestige by successfully executing an audacious Italian-German intel-
ligence coup to deliver warships by using the Swedes? Even if a plan for 
German ownership of the vessels did not already exist, would Hitler’s navy 
take the opportunity to seize the ships when they tried to enter the Baltic? Sir 
Ludovic Kennedy (who, as a young lieutenant took part in the seizures) was 
to cite Churchill’s suspicion of a Swedish-German plot as the reason behind 
the episode72. While it is possible that Churchill became aware of the ‘German 
plot’ theory while at the Admiralty War Rooms, where he spent much of his 
time even after taking on the Premiership, there is no evidence to prove this.

Some sections of the British leadership it seems, did give serious considera-
tion to the idea that the Germans would seize the ships. In a letter written by 
Halifax to Sir Samuel Hoare (the British Minister to Spain) on 19th June (it is 
not known if the letter was written before, or after the midday War Cabinet 
meeting) he said:

We are proposing to intercept four destroyers, built in Italy, now on 
their way to Sweden; a pretty high-handed proceeding but, as they have 
little chance of getting to Sweden, we had certainly better have them, 
and I believe our old friend the law of angary is to be invoked73.

By the time the transit of the Swedish ships came to the attention of the War 
Cabinet the rumours of a German destroyer reinforcement plot had been laid 
to rest by British naval intelligence. However some traces of the idea of an 
Axis plot no doubt lingered in the minds of the hard-pressed Admiralty staff. 
After the abandonment of the attempts to engineer a neutral purchase of the 
destroyers, the minutes penned by the D.O.D. (H), Captain Harcourt, on the 
18th of June leave no doubt that some at the Admiralty were convinced that 
the vessels would end up in German hands. He wrote:74

Our object is to prevent these ships from being appropriated by the 
Germans, and we are still capable of achieving this object. We are sup-
posed to be waging total war and should act accordingly. 

On the same day J. W. Farrell, a civil servant of the Military Branch made the 
eminently sensible suggestion that the destroyers should be immobilized until 

72 L. Kennedy, On My Way To The Club, London, 1989, p.114.
73 National Archives, Kew, FO 800/323, Letter Halifax to Hoare 19th June 1940. The law of 

Angary concerns the seizure of neutral property by belligerents. Its use in the Faeroes events 
was at best legally dubious.

74 National Archives, Kew ADM178/218, Minutes.  
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the Swedes could provide an assurance that they would not fall into German 
hands. Curiously he also considered that ‘ the French surrender provides more 
justification for high handed action’. Why he thought the French laying down 
of their arms somehow allowed the British to bully small neutrals is unex-
plained. The last note appended to the minutes that June day, was made by 
the Assistant Chief Naval Staff (Home), Rear Admiral A.J. Power. This was 
the only one that considered the political consequences of a forcible seizure 
of the Swedish ships. Despite his prediction that the ships would end up in 
German hands, he predicted that a seizure attempt would result in the deaths 
of a number of Swedish sailors. He proposed that the destroyers should be 
permitted to sail without interference. It was better to risk the German acqui-
sition of the ships than war with Sweden. This was the final recommendation 
penned by the Admiralty staff. There is no indication in the documentation 
that it was passed on to either Pound or Alexander. The cabinet minutes do 
not indicate that the recommendation was referred to in the discussions on 
seizing the Swedish warships.

The first mention of a potential German seizure of the ships in the War 
Cabinet comes from Lord Halifax at the meeting on 19th June. He suggested

we might say that we have information that the Germans were intend-
ing to seize them.75 

If the ships were to complete their voyage home to Sweden they would have 
to pass through the Skagerrack. Having occupied Denmark and Norway, this 
body of water was now commanded by the Germans. The Swedes would 
have to obtain German permission and guidance to make passage through 
the extensive minefields that had been laid in the Skagerrack. Once the vessels 
were in German controlled waters they would be under threat of German sei-
zure. The German seizure threat was to be utilised later as the events unrolled, 
but it seems to have been nothing but an excuse for the piratical British action. 
Indeed later events were to show the German Navy was to fulfil all its promises 
to respect the transit plans of the Swedish warships (though in fairness, the 
British had no way of knowing this at the time). 

In June 1940 two contradictory forces were at play in forming the opin-
ions that drove the British attitude to the fate of the Swedish ships. On the 
one side, British intelligence had been able to gather information to refute the 
stories and theories that German and or Italian connivance was hidden behind 
the Swedish voyage. On the other, German intelligence and bold unortho-

75 National Archives, Kew, CAB65/7, War Cabinet 172. 
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dox military operations during April and May had produced stunning suc-
cesses. Hiding soldiers on seemingly innocent merchant ships had allowed the 
Germans to capture Norway. Imaginative use of gliders and floatplanes had 
helped capture the Low Countries. In June 1940 Germany’s reputation for 
executing ingenious military coups was at its peak. These were the weeks when 
the British were alarmed that the Germans might land in Iceland, Ireland or 
even the Faeroes. We must judge the British Admiralty’s (and Churchill’s) 
actions within the context of the immediate times.

Captain Ralph Edwards (a senior staff officer at the Admiralty), learned 
of the British seizure decision on the 20th of June. Interestingly, he cites the 
Admiralty reasoning on the pending German seizure as the motivation for the 
act that day. He recorded in his diary76  

It was decided to seize 4 Swedish destroyers now on their way to Sweden 
from Italy to prevent their falling into German hands. Of no avail to 
point out that the political repercussions might be considerable. In any 
event it’s put the Swedes in an impossible position with the Germans.

Churchill had something of a track record of commanding the Royal Navy to 
seize neutral warships. On the 31st of July 1914 he was the First Lord of the 
Admiralty, and he ordered that the two Turkish battleships being completed 
at Vickers Armstrong shipyards were to be seized for service with the Royal 
Navy. The ships, the Reshadieh, and the Sultan Osman I, had been largely paid 
for by public subscription in Turkey, and that nation was greatly affronted by 
their loss. It was one of the factors that contributed to Turkey declaring war 
on Britain four months later. Hardly a very good return on seized goods, even 
for two modern super dreadnought battleships.

In September 1914 Churchill similarly ordered the seizure of the Chilean 
battleship Alimrante Latorre then being built at Barrow and of four destroyers. 
Later Churchill was to order Royal Navy to acquire cruisers and destroyers 
building for Greece. There appears to have been little (if any) disquiet or 
discussion on the wisdom of the First Lord’s actions and of their outcome. 
The seizure of the Turkish battleships had enormous consequences, yet there 
appear to have been no recriminations for Churchill to face. The circum-
stances in 1940 were somewhat different, but Churchill had had warships 
seized and had escaped any political consequences. There had been significant 
consequences to the Turkish seizure, but Churchill escaped any telling cen-
sure. The other ships had been taken without repercussion.

76 REDW, Churchill College.
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Mention must be made here of the meeting between R.A. Butler, Secretary 
of State at the Foreign Office, and Björn Prytz, the Swedish minister in London 
that took place on the 17th  June 1940, and of Prytz’s subsequent telegram to 
Stockholm which reported the meeting. There have been many claims that 
the meeting was a British attempt to initiate peace feelers to Germany, via 
Stockholm. A succession of historians77 have claimed that Churchill’s motiva-
tion in ordering the warship seizures in the Faeroes was to enrage the Swedes 
and to thereby terminate their involvement in the transmission of the British 
peace feelers, created at the Butler-Prytz interview. Churchill certainly suc-
ceeded in upsetting the Swedes, but what of the veracity of the latter claim? 
The claim of linkage between the Butler/Prytz interview and the Faeroes 
Incident was first made by Bernd Martin in his book Friedensinittiativen und 
Machtpolitik im Zweien Weltkrieg, published in 1973. Martin speculated that 
the Butler peace feelers had been initiated by the 18th June War Cabinet (when 
Churchill was not present). He further speculated that the (then) closed sec-
tions of the War Cabinet Minutes referred to the events. In fact, the closed 
Cabinet Minutes (which have since been fully released) regarded the possibil-
ity of Britain offering ownership of Gibraltar to Spain. 

Martin went on to say that,

Churchill blocked the Stockholm peace channel in a dramatic way. In 
the Faeroes the Royal Navy confiscated four Swedish warships that had 
been recently bought from Italy; an act of violence that almost caused 
war between the two countries78. 

Unfortunately he did not offer any source for the claim79, one that has been 
repeated by Irving, Lukacs and Ponting. Martin (in a footnote) wrongly attrib-
uted the first proposal to seize the Swedish ships to Eden (who he describes 
as Churchill’s closest confidant). In fact, as we have seen, the seizure proposal 
was floated by on the 18th June by Caldecote and was then assigned to Halifax. 
To evaluate Martin’s claim for Churchill’s motive we need to delve into the 
details of the timing of the events in London and Stockholm. It is necessary 
to recount the events that transpired after the Prytz telegram reporting the 
meeting arrived in Stockholm on the 17th of June 1940. After the telegram had 

77 B. Martin, Friedensinitativen und Machtpolitik im Zweiten Weltkrieg, Düsseldorf, 1974,  p. 
273. D Irving,  Churchill’s War I-II, Bullsbrook, Australia, 1987, p. 335, J. Lukacs, The 
Duel: Hitler vs. Churchill: 10 May-31 July 1940, London 1990, p. 163,  C. Ponting, 
1940: Myth and Reality, Chicago 1991, p. 115.

78 Martin 1974, p 273, my translation.
79 Nor could he, in a January 2005 telephone conversation with the author identify one.
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been decoded the Swedes did four things with the information it contained:
a) Considered it, in generating their own response to the German 

demand for transit rights through Sweden to occupied Norway.
b) Requested that the British minister in Stockholm confirm the gist of 

the message that Prytz had sent
c) Passed the contents on to Italy.
d) Passed the contents on to Germany. 

The exact sequence of the events is not entirely clear, but it probably followed 
the one listed above. Let us look at each of these actions in turn and test the 
question: was it possible that Churchill was aware of this event by the mid 
afternoon of 19th of June 1940, when he ordered that the Swedish ships in the 
Faeroes be seized? 

If Churchill indeed commanded the seizures to block the peace feelers 
then, obviously he had found out about them at the time he issued the order. 
The exact timing of the decision to seize the Swedish ships has not been 
recorded, but the item was number six on the agenda of the War Cabinet 
held at 12:30 on the 19th of June 194080. The first five items were situation 
reports on military situations on the air, land and sea and then reports on the 
situation in France and the French colonies. I have estimated that discussion 
of those items would have taken a maximum of two hours. This would place 
Churchill’s decision at around 14:30 on 19th June 1940. Was it possible that 
he could have heard news of the Butler/Prytz meeting at that time?

Firstly let us examine the Swedish response to the German demand for 
transit rights. The Swedes made no reference to what they believed were the 
British intentions to conclude a peace in their response to Germany on transit 
rights. They had no need to. The response was initially made verbally to the 
German Minister in Stockholm (Prinz Von Wied) on the 18th of June. Richert, 
the Swedish Minister in Berlin had been recalled to Stockholm to discuss the 
issue. He returned to Berlin on the 19th of June and gave a verbal response at 
the German Foreign Office. The British were unaware of either of these con-
versations, neither of which contained any reference to the Prytz telegram.

Sagely, the Swedes sought confirmation, and clarification on Prytz’s tel-
egram from the British. Minister Mallet was called to the Foreign Office in 
Stockholm on the 19th of June where Günther read the Prytz telegram to 
him. Mallet reported the meeting to London and requested instruction81. His 

80 National Archives, Kew, CAB65/7, W.M. 171, (40). 
81 National Archives, Kew, FO371/24859. 
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telegram was date and time stamped on arrival at the Foreign Office, with 
11:00a.m. on 20th June. Churchill could not have seen it prior to ordering 
the destroyers seized. Interestingly, when Churchill did become aware of the 
Butler/Prytz interview and wrote his letter of rebuke to Halifax on the 26th 
June 1940, he made no mention whatsoever of Halifax’s own personal role in 
passing a message to Prytz via Butler. It seems likely that Churchill never saw 
telegram 743 from Mallet. He certainly never saw it prior to ordering confis-
cation of the Swedish warships.

The Swedes also told the Italians, though the method they used to com-
municate is not known. At 19:30 on the evening of the 18th of June 1940 the 
Italian Minister in Stockholm, Francesco Fransoni sent the following telegram 
to his Foreign Minister, Ciano.  

Urgent Telegram 128

The British representative stated in an audience that the British 
Government in London is inclined to treat for peace with Germany 
and Italy. My informant; the [Swedish] General Secretary of Foreign 
Affairs Günther, understood he was authorised to use this declaration 
on his own judgment and with discretion.  This communication of 
the English Ministry may have at least, the goal of preparing the field 
for steps that the government in London is now starting to consider 
appropriate or possibly unavoidable82.

The telegram was received and decoded in Rome at 02:15 on the 19th of June 
1940. The only possibility for Churchill to be aware of this message ten hours 
later would have been if a) the British were reading the Italian diplomatic 
code and b) they were extremely nimble in doing so. I can find no evidence 
to support this. 

Recognizing the extremely delicate nature of the Prytz message, the Swedes 
consigned it to Germany via their Minister Richert, who returned to Berlin 
by air on the morning of the 19th of June 1940 (see above). He went to the 
Foreign Office and having confirmed the good news (for Germany) of the 
transit rights, explained to State Secretary Weizsäcker that he had read a report 
from the Swedish Minister in London (Prytz) that heralded ‘a return to sound 
common sense in authoritive circles in London83 ‘.  This message was sent 

82 Italian Diplomatic Telegram number, Stockholm – Rome. This telegram was mistranslated 
by Berndt Martin to imply that Mallet (the British Minister in Stockholm) had passed the 
peace feeler to Günther, later Irving and Ponting repeated this error.

83 Telegram o. 487, Memorandum by Weizsäcker 19th June 1940, B15/B002529.
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by teletype (land line) to Ribbentrop, the British could not have decoded 
it, and even if they had done, it contained no reference to the Butler/Prytz 
interview. Churchill was never aware of the conversation that had taken place 
in Berlin.

Churchill only discovered the existence of the Butler/Prytz interview when 
British diplomats started to receive leaked reports from Swedish diplomats 
who had been informed of the Prytz telegram by the Swedish Foreign Office 
on June the 19th. He was probably first alerted by the input of Campbell, 
the British Minister to Yugoslavia, whose telegram from Belgrade arrived on 
the afternoon of the 22nd of June 1940. This was, of course three days after 
Churchill had commanded that the Swedish destroyers be seized. The theories 
linking the seizure of the destroyers to the British peace feeler are fascinating. 
Sadly there is no evidence to support them, and indeed some of the docu-
ments claimed as supporting the theory have proved conclusively not to do 
so. The Swedish ships were

a) In British controlled waters
b) Belonging to a small, and relatively weak neutral.
c) Rumoured to be destined for storage.
d)  Destroyers, the very vessels the navy, and particularly Churchill, were 

crying out for. 

These four reasons were quite enough for Churchill to make his swift decision 
that the Royal Navy was to acquire the Swedish vessels.

By the time that the Swedish ships reached the Faeroes the British intel-
ligence reports that the ships were Germany bound had been largely discount-
ed. There were some individuals in the Admiralty who still suspected Swedish/
German foul play, but there is no evidence that they had transmitted the idea 
to the navy’s leadership by the 19th of June. There is no mention whatsoever in 
the War Cabinet documentation that the concept of a German plot influenced 
the seizure decision. If the Swedish ships were indeed bound for Petsamo 
in Northern Finland (as most of the War Cabinet seems to have thought), 
then they would not have been in peril of seizure by the Germans. The two 
beliefs are simply incompatible. The order to seize the Swedish destroyers was 
based on an opportunistic decision by Churchill alone, to grab some in transit 
destroyers. The War Cabinet did nothing to deter him, despite the obvious 
diplomatic consequences such an action was sure to produce.

On the early morning of 20th June 1940 in the Faeroe Islands the Swedes 
were confronted by a strong British destroyer force and after initially consid-
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ering fighting, Hagman surrendered his squadron. The Royal Navy emerged 
from the affair with little credit. After Swedish protests, the War Cabinet 
reconsidered and the ships were returned ten days later, having been exten-
sively looted. Adding insult to injury, the RAF bombed them (and missed), on 
their way home. The Kreigsmarine honoured the promises issued to allow safe 
passage and the ships arrived in Goetburg on 20th July 1940.

The Swedes were doubly unwise in their dealings with the British. Firstly, 
in issuing their April 1940 repeated assurances that the destroyer crews were 
wholly Swedish, when in fact they included (an admittedly small) Italian con-
tingent. After intelligence proved this declaration to be untrue, a germ of 
mistrust in the Swedish intentions and veracity was generated in some sec-
tions of British intelligence. Secondly, and much more importantly the overall 
Swedish attitude to Britain during the whole voyage can only be described as 
naïve. The Swedes simply failed to grasp the concept that all the Great Powers 
were committed to one thing – their own self-interest. In 1940, Sweden exhib-
ited a healthy distrust of the intentions of Stalin’s Soviet Union. The Swedish 
navy’s faith in the German Kreigsmarine’s promises of safe passage for the 
ships could perhaps also be described as overly trusting, but it was ultimately 
to be proved as correctly placed. Germany had a very minor role in the affair, 
but emerged from it with credit. The Kreigsmarine promised the Swedes a safe 
home passage for the destroyers, and it delivered just that.

The Swedes’ relationship with the British was also open and, trusting, and 
it was utterly ill placed. Overall, Britain emerged from the Faeroes Incident 
with little honour. The war leadership group had allowed a diplomatically 
dangerous and militarily unsound decision to be taken and acted on. The 
nationalistic arrogance displayed by some of the members of the cabinet hard-
ly gel with Britain’s declared role as the defender of the small neutral nations. 
Elements of the admiralty staff (an organisation admittedly under extreme 
stress in June 1940) were unconcerned at the obvious consequences that must 
follow the seizure of the Swedish ships. This blindness to the strategic results 
of the action does nothing to enhance the staff ’s reputation for wisdom and 
clear thinking. 
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Churchill’s seizure decision seems to have been an almost spontaneous 
moment of judgment (or perhaps more correctly ill judgment) taking at a time 
when he was under enormous stress84. 

Obtaining more destroyers for the Royal Navy had become Churchill’s 
holy grail. He was at least on the peripheral of an unsuccessful naval intel-
ligence operation to purchase Spanish destroyers in 193985. The pressure he 
brought to bear on Roosevelt to transfer the old US destroyers is documented 
above. The Swedes had presented him with an opportunity to show he could 
obtain destroyers; and Churchill took it, while completely ignoring any con-
sequences. Alexander86 should have cautioned him that the action lacked mili-
tary coherence; the ships would have been of little value to the Royal Navy. 
Tremulous of Churchill, and distracted by the much more important matter 
of the fate of the French fleet, he didn’t. Halifax should have been a voice of 
caution, but wasn’t. The diplomatic consequences of such an act are obvious. 
Possibly the foreign minister was cowed during the crucial war cabinet meet-
ings by the uncomfortable aftermath of the Butler/Prytz interview. 

What of Hagman’s surrender? The British took great pains to explain and 
excuse his decision, but surely a nineteen-forty British naval officer acting in 
the same manner would have been subjected to a court martial that his status 
would hardly have survived. Kennedy of the Tartar (one of the British destroy-
ers that conducted the seizure) writing about the death of his father (the cap-
tain of the Armed Merchant Cruiser, Rawalapindi ) says, ‘..from the days of 
Sir Richard Grenville, the tradition of the Royal Navy was to fight, however 
hopeless the odds’. Indeed it is hardly conceivable that a Royal Navy officer 
placed in Hagman’s unfortunate situation would have considered surrender.

The direct consequences of the Skaal Fjord seizures were never politically, 
or militarily significant; the Swedes were enraged for a while, but could do 
little about it. The Royal Navy’s morale may have suffered for a time. It is 
interesting to conjecture what the German reaction to the seizures might, have 
been if the ships had not been so swiftly returned.

The indirect results are impossible to compute. The Faeroes affair con-
sumed hours of the War Cabinet’s time during the most critical part of June 
1940. The affair and its aftermath engaged some of the senior officers of the 

84 And perhaps lack of sleep, Colville records that Churchill in his frustration at the non-
arrival of the morning newspapers before retiring to bed on the early morning of the 19th 
June 1940 upset his whiskey and soda over his papers.

85 National Archives, Kew, ADM 1/9809.
86 A.V. Alexander, the British First Sea Lord.
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Royal navy at a time when their attention elsewhere was essential. Could the 
distraction of the Swedish destroyers have impacted the unhappy events of 
Oran in July 1940? Probably not, but they certainly did nothing to concen-
trate the minds at the Admiralty during those critical days. It is fascinating to 
speculate that the ease with which the Royal Navy seized the Swedish vessels 
may have influenced the decision to attempt to take control of the French 
fleet87. When evaluating the historical significance of the Faeroes Incident it is 
important to recognise its indirect impact on contemporary events.

87 While the two decisions were taken within days of another, but there is no direct evidence 
that the Faeroes event contributed to the orders for operation “Catapult”.
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SVENSKA 
MILITÄRHISTORISKA 
KOMMISSIONEN 
UNDER ÅR 2006
Lars Ericson Wolke

Under år 2006 har den 68 år unga svenska militärhistoriska kommissionen 
haft sina två sedvanliga möten, ett årsmöte i mars och ett höstmöte i okto-
ber.

Under marsmötet höll, efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, ledamoten 
Björn Gäfvert ett föredrag om svenska kartor över Gibraltar i Krigsarkivet. Som 
1:e arkivarie och chef för Krigsarkivets kartsamlingar har han länge sysselsatt 
sig med det utländska kartmaterialet i det svenska försvarets ägo. Inte minst 
under 1700-talet var insamlingsarbetet intensivt och den utdragna kampen 
om den strategiskt viktiga Gibraltarklippan, som 1714 tillfallit Storbritannien, 
var ett återkommande tema i europeisk militärpolitik under detta århundrade. 
Föredraget hölls ursprungligen som ett av två svenska bidrag vid den 31:a 
internationella militärhistoriska konferensen i Madrid.

På höstmötet i oktober delades Nina och Erik Tilas pris för militärhisto-
risk gagnelig gärning ut. Priset finansieras av Nina och Erik Tilas fond samt 
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) och har under åren tilldelats olika 
personer som på ett eller annat sätt bedrivit verksamhet som enligt priskom-
mittén varit till gagn för utvecklingen av militärhistorien i vid bemärkelse i 
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Sverige. I år tillföll priset Fil.dr. Magnus Perlestam vid Mitthögskolan för hans 
verksamhet med distansundervisning i militärhistoria. Till höstterminen 2006 
hade över 600 studenter anmält sig till någon av de militärhistoriska kurser 
som erbjuds. Efter prisutdelningen informerade Magnus Perlestam höstmötet 
om kursernas innehåll och upplägg. Ännu är det för tidigt att utvärdera denna 
nya typ av undervisning i alla avseenden (till exempel vad gäller genomström-
ning), men den svarar uppenbarligen mot ett stort sug efter militärhistorisk 
undervisning på akademisk nivå. 

Därefter höll ordföranden Lars Ericson Wolke ett kortare föredrag i vilket 
han berättade om sitt pågående forskningsprojekt Bodelning mellan bröder. 
Uppdelningen av den svensk-finska krigsmakten efter freden 1809. Tyngdpunkten 
i hans undersökning ligger på ett studium av de drygt 1 000 finländska militä-
rer – befäl och meniga, i armén och arméns flotta – som efter fredsslutet valde 
att stanna kvar i svensk militär tjänst när deras egen hembygd hamnade under 
den ryske tsarens domvärjo och deras förband upplöstes. Den rent organisa-
toriska avvecklingen av de finska förbanden inom armén och arméns flotta 
skedde stegvis fram till år 1811, då Finska artilleriregementet upplöstes som 
det sista kvarvarande finska förbandet från tiden före 1809. Därefter fanns 
delar av den finska personalen samlad i två gränsbataljoner, senare minskade 
till två gränskompanier. Efter några år upplöstes också dessa. Huvuddelen av 
den före detta finländska militären spreds ut på ett stort antal svenska rege-
menten, men några viktiga tyngdpunkter kan skönjas. De finska artilleristerna 
fördelades på Göta artilleriregemente i Göteborg och Varberg samt Wendes 
artilleriregemente i Kristianstad. Här hölls de relativt samlade och försågs även 
tidvis med finsktalande präst. Vid uppsättningen av de två nya infanterirege-
mentena i Skåne år 1811, nämligen de Norra och Södra skånska regemen-
tena, fylldes de nya officerskårerna med en majoritet av före detta finländska 
officerare. Flera exempel kan ges. Så ersattes Västmanlands regementes i kri-
get 1808-09 till stor del förlorade musikkår med finländska militärmusiker. 
Sammantaget visar undersökningen att avvecklingen av den finländska delen 
av den gemensamma krigsmakten inte var så enkel att den kunde ske direkt 
med ett penndrag på fredsfördraget i Fredrikshamn. I många år efteråt pågick 
avvecklingsprocessen både på organisatorisk och på individnivå. Först mot 
slutet av 1810-talet kan den sägas vara helt avslutad. Då tjänstgjorde fortfa-
rande flera hundra förde detta finländska militärer i den svenska krigsmakten. 
Några av dem skulle lämna leden först flera decennier senare, mot slutet av 
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1840-talet, då de sista finländska veteranerna i Invalidkåren på Ulriksdal gick 
ur tiden, 40 år efter skilsmässan mellan Sverige och Finland.
Den årliga militärhistoriska konferensen under den internationella militärhis-
toriska kommissionens (CIHM) överinseende organiserades i augusti 2006 av 
den tyska kommissionen och gick av stapeln i Potsdam, bokstavligt talat vägg 
i vägg med Militärgeschichtlisches Forschungsamt (MGFA). Temat för konfe-
rensen var ”Nationalstaat, Nationalismus und Militär”. Inget svenskt föredrag 
hölls men Björn Gäfvert berättade om det svenska Krigsarkivets kartsamlingar 
inför den särskilda militärarkivgruppen inom CIHM, ett möte vid vilket även 
krigsarkivarie Ulf Söderberg deltog. Lars Ericson Wolke deltog i mötet med 
CIHM:s styrelse och ledde även en session under det vetenskapliga program-
met. Kongressen innehöll förutom den sedvanliga blandningen av föredrag av 
blandad kvalitet även ett seminarium där MGFA presenterade sin litteratur-
utgivning. Intressanta genomgångar gjordes även av forskning och litteratur-
produktion inom den amerikanska marinens historiska institut. Det typen av 
presentationer utgör oftast konferensernas vetenskapliga höjdpunkter.

Nästa år ska den sydafrikanska kommissionen arrangera en konferens i 
Kapstaden och år 2008 kommer det italienska kommissionen att stå som värd 
för en konferens i Trieste.

Lars Ericson Wolke
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Avundsvärd norsk försvarshistoria

Norsk forsvarshistorie, Eide forlag, Bergen (redaktionell ledning, Olav 
Riste, Rolf Tamnes, Finn Molvig & Gullow Gjerseth; bildredaktör, Odd G 
Engdahl).

1  Geir Atle Ersland & Terje H. Holm, 900-1814: Krigsmakt og konge-
makt, 2000, 308 s.

2  Roald Berg, 1814-1905: Profesjon, Union, Nasjon 2001, 313 s.
3  Rolf Hobson och Tom Kristiansen, 1905-1940: Total krig, nøytralitet 

og politisk splittelse, 2001, 330 s.
4  Kjetil Skogrand, 1940-1970: Alliert i krig og fred, 2004, 377 s. 
5  Jacob Børresen, Gullow Gjeseth & Rolf Tamnes, 1970-2000: 

Allianseforsvar i forendring, 2004, 385 s.

Det överdådiga norska firandet av unionsupplösningens hundraårsminne 
2005 blev en påminnelse om vilken roll historien ännu spelar i Norge för 
byggandet av den nationella identiteten. Under senare år har bokmarknaden 
i Norge begåvats med inte mindre två storslagna samlingsverk i flera delar 
ägnade den norska historien, författade av forskare och specialister (utgivna 
av Aschehoug och Sammlaget). Som jämförelse kan nämnas att den senaste 
svenska motsvarigheten var Den svenska historien som såg dagens ljus i slutet 
av 1960-talet och ännu salufördes i lätt reviderat nytryck i början av 1990-
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talet (verkets huvudtext gick emellertid fortfarande tillbaka på Sten Carlssons 
och Jerker Roséns universitetslärobok i två band från 1961). Ytterligare ett 
exempel på storslagna bokverk under senare år är den med stöd av norska 
Utenrikksdepartementet på 1990-talet utgivna Norsk utenrikkspolitiks historie 
i fem band. Den närmaste svenska motsvarigheten, Den svenska utrikespoliti-
kens historia, såg dagens ljus på 1950-talet.

Med stöd av Forsvarsdepartementet har nu en motsvarande historik över 
den norska försvarsmakten utgivits – Norsk forsvarshistorie i fem band, från 
900 till 2000. Utgivningen pågick under 2000-talets första fyra år. Det är inte 
bara pengar som det norska försvarsdepartementet biträtt författarna med, 
utan dessutom access till alla arkiv intill vår egen tid. Den, som i ett antal år 
försökt intressera det svenska försvarsdepartementet för satsningar på historisk 
forskning, står stum av häpnad och avund. 

Verkets ambition har varit att placera in det norska försvaret i ett brett, 
samhälleligt och internationellt sammanhang. Varje författare har haft till 
uppgift att under sin period förhålla sig till frågor som rör Norges plats i det 
internationella systemet, försvarets roll som maktinstrument, dess organisa-
tion och uppbyggnad under inflytande av geografiska, demografiska, ekono-
miska och teknologiska förhållanden, den militära sektorns roll i det natio-
nella identitetsbygget och möjliga nationella särdrag i den norska utvecklingen 
under olika perioder.

I del I har medeltidshistorikern Geir Atle Ersland skildrat utvecklingen 
fram till nordiska sjuårskrigets slut 1570 (”Kongshird och leidangsbonde”), 
och Terje H. Holm från Forsvarsmuseet i Oslo de följande århundradena fram 
till 1814 när Norge var en del av den danska Oldenburgmonarkin (”Krig, 
provins og helstat”). 

I del II beskriver Roald Berg, även författare till del 2 i Norsk utenrikkspo-
litiks historie (”Norge på egen hand, 1905-1920”) och numera professor vid 
universitetet i Stavanger, unionstiden med Sverige. 

I del III skildrar medarbetarna vid Institutt för forsvarsstudier i Oslo, Rolf 
Hobson och Tom Kristiansen, utvecklingen under första världskriget och mel-
lankrigstiden samt fälttåget 1940.

Del IV, behandlar Kjetil Skogrand Norges roll i västmaktsalliansen under 
andra världskriget och det kalla krigets första decennier. Med ett mindre till-
lägg presenterades studien senare som författares doktorsavhandling.

I del V, slutligen, skildrar förre marinstabschefen flaggkommendör Jacob 
Børresen, förre direktören för norska försvarshögskolan generalmajor Gullow 
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Gjerseth och direktören för Instittut for forsvarsstudier professor Rolf Tamnes 
kalla krigets avslutning samt övergången till ett internationaliserat insatsför-
svar efter 1990.

Utrymmet tillåter inte att inom ramen för MHT:s recensionsavdelning 
ägna Norsk forsvarshistories olika delar den uppmärksamhet de förtjänar. 
Allmänt kan dock sägas att författarna väl förenar pedagogiska ambitioner 
med en hög vetenskaplig nivå och strävan att sätta in den norska militär-
historien i en internationell och samhällelig kontext. Volymerna är slösande 
rikt illustrerade med bilder och kartor. Den norska historieskrivningen är att 
gratulera. När kommer motsvarande svenska bokverk?

Gunnar Åselius

Hellre Gahrn än Arn
Lars Gahrn, Biskop Kol och slaget vid Herrevadsbro;
Lars Gahrn, Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad,

Undersökningar utgivna av Kolbäcks hembygdsförening 2006 resp 2004, 
(Beställes via epost kolbacksbygden.se)

Dagens stora intresse för medeltiden har lett till ett uppsving för en stor popu-
lärlitteratur av mycket skiftande innehåll och kvalitet. Enligt uppgift är det 
idag främst andra världskriget och medeltiden som säljer inom militärhistoria, 
vilket säger mycket.

Om svenska medeltida slag kan man tvista länge, då källorna ofta inte är 
helt entydiga. Detta ger i sin tur utrymme för en hel del mytbildningar, djärva 
spekulationer och fria fantasier. Först vid en grundlig och systematisk käll-
kritisk analys av det bevarade underlaget kan säkrare tolkningar göras, även 
om dessa inte heller alltid kan bli helt säkra. I det stora mediebruset göre sig 
källkritiska forskare dock sällan besvär – här gäller det i stället att måla med 
breda penslar och effektfulla färger. Till saken.

Det pågår i landet sedan några år en regional och lokal strid om det viktiga 
slaget vid Herrevadsbro 1251, som en skola vill förlägga till Västergötland, 
en annan till Västmanland. (Se även Herrevadsbro år 1251: Birger Jarls 
seger över upprorsmän och tysk legohär – vid Herrevad/Västmanland eller 
Häradsvad/Västergötland?: en kritisk granskning av två alternativa platser, Skara: 
Historieforum Västra Götaland, 2002 av Ingvar Leion).
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Polemiken är livfull och intressant, inte minst metodiskt, där en profes-
sionell historiker står mot amatörforskare.

I min hand har fallit två källkritiskt gedigna hembygdsskrifter om slaget 
vid Herrevadsbro 1251. Dessa blir aldrig några bästsäljare och får stor sprid-
ning, men de är resultatet av en grundlig genomgång och diskussion av käl-
lorna till och kring slaget. Båda är skrivna av göteborgshistorikern, medeltids-
specialisten Lars Gahrn, som en gång skrev en uppmärksammad avhandling 
om Svea rikes uppkomst och historia. (Se även dennes bok ”Bland svear och 
götar” och summeringen Meningsutbytet kring det svenska rikets uppkomst i 
HFL 1992/93). 

Gahrn har dristat sig att gå i kamp med en rad ivriga amatörforskare. som 
driver sina egna tolkningar om slaget vid Herrevadsbro 1251 och vill förlägga 
det till Västergötland. Hans källgenomgång är omfattande och grundlig och 
efter läsningen är jag övertygad om att han har rätt när det gäller slagets loka-
lisering.

Vid Herrevadsbro stred Birger Jarl år 1251 mot sina fiender folkungarna. 
Han segrade och lät avrätta ledarna och satte därmed punkt för en del av 
den svenska historien, som nu går över i en ny fas. Slaget är alltså viktigt i 
Sveriges utveckling. Men var ägde slaget rum? Var det i Kolbäcks socken i 
Västmanland- eller var det i Häradsvad i Västergötland ?

Populärt har jarlen och folkungarna förknippats med varandra, men i själ-
va verket var de så kallade äkta folkungarna fiender till Birger Jarl. Även här 
finns det populära myter, som är seglivade. Amatörforskare i Västergötland 
har i denna medeltidsromantikens dagar – kryddad av Jan Guillous Arnböcker 
– sedan velat förlägga detta slag till Västergötland, vilket sannolikt beror på en 
missuppfattning, förstärkt av ett gammalt historiemonument vid Häradsvad. 
I Jan Guillous roman “Arvet efter Arn” (2001) sprids sedan på nytt uppgiften 
om slaget vid Häradsvad i Västergötland, vilket förstärker uppgiften i allmän-
hetens ögon. 

Gahrn konstaterar i sin skrift kort att ”Guillou inte är någon historiker, 
och antalet fel i hans romaner är förfärande stort.” (s 127). Till detta kan man 
dock invända att romaner knappast behöver vara historiskt korrekta – den 
litterära kvaliteten rör vanligen helt andra ting.

Lars Gahrn klargör övertygande, enligt min mening, felplaceringen av sla-
get i skriften Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad, som 2004 
utgavs av Kolbäcks hembygdsförening i Västmanland. Men västgötarna ger sig 
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inte och håller ännu igång polemiken, om än med ett något vacklande försvar, 
som nu främst gäller topografiska landmärken.

Nu har Gahrn återkommit och systematiskt gått igenom en rad dokument 
om den berömde biskop Kol och en intressant minnestavla i Kolbäcks kyrka. 
Striden och forskningen fortsätter, konstaterar Gahrn med ett elegant florett-
stick i sitt förord. 

Den nya skriften ger ytterligare stöd och indicier för tolkningen att slaget 
verkligen stod i Västmanland. Året efter finner vi sedan den första skriftliga 
uppgiften om Stockholm, då Birger Jarl utfärdar ett brev här 1252. (Ett ytter-
ligare indicium för Västmanlandtolkningen, om än svagt, d v s jarlen säkrade 
sin maktbas här).

Jag uppmanar den idoge läsaren att själv läsa de tre skrifterna och bilda sig 
en uppfattning.

Gahrn har gjort en prestation genom sina två grundliga och på mig över-
tygande skrifter, men samtidigt måste jag uttala en viss beundran för västgö-
tarnas käcka stridslust för hembygden. Och vad hjälper till sist övertygande 
analyser i hembygdskrifter med ringa upplaga? Det är mången fackhistorikers 
öde att endast läsas av ett fåtal och dö sotdöden ute hos den breda allmänhe-
ten. Kvar står de uppfattningar som sprids och kolporteras ut i massupplaga 
– och här kommer Jan Guillous bok att ha den största genomslagskraften lik-
som hans TV-serie om riddaren Arn. (Arn är en pendang till Sherlock Holmes, 
välbekant men aldrig existerande..)

Har Guillou i sin bok bestämt sig för att slaget 1251 stod i Västergötland 
så slår det igenom i offentligheten. 

Men, för att tala med Esaias Tegnér, det rätta är evigt, det kan ej rubbas. 
Sanningen finns inte hos Arn utan hos Gahrn ; det är min enkla slutsats i 
denna fråga.

Till sist: tack för en uppfriskande polemik som har förts med hetta men 
med blanka vapen. 

Kent Zetterberg
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En legoknekts dagbok
Jan Peters (red.), Sedan stack vi staden i brand. En legoknekts dagbok från 
trettioåriga kriget. Översättning: Åke Blix och Stefan Lindgren, Ordfront 
(195 s.)

Med tre månadslöner på fickan och sin återförenade familj i släptåg vandrade 
korpralen Peter Hagendorf i slutet av september 1649, norrut från staden 
Memmingen i Schwaben. Nästan ett år efter trettioåriga krigets slut hade 
han avtackats av sin regementschef generalmajor Johann von Winterschied. 
Regementet tillhörde den bayerska armén och hade varit förlagt till Memmingen 
sedan staden erövrats från svenskarna i november 1647. Med undantag för en 
period i svensk tjänst 1633-34 hade Hagendorf varit vid regementet sedan 
1627. 

Tiden i Memmingen hade varit lycklig för Hagendorf. Han tyckte omgiv-
ningarna var vackra och uppskattade att den lokala bäcken var full av forell. 
Här hade också hans och hustrun Anna Maria Buchlers dotter – som också 
fick heta Anna Maria – fötts den 5 januari 1648. Till skillnad från tre av parets 
tidigare fyra barn hade flickan överlevt (alla de fyra barn som Hagendorf fick 
med sin första hustru Anna Stadlerin – död i sjukdom 1633 – hade också de 
dött i späd ålder). Under tiden i Memmingen fick Hagendorf dessutom tid 
att hämta hem Anna Marias snart sexårige storebror, Melcher Kristoff, som i 
två år bott inkvarterad hos en skolmästare i Altheim. Slutligen verkar det även 
ha varit i Memmingen som Hagendorf fick tid att skriva rent sina dagboksan-
teckningar från nära ett kvartssekels kringflackande som legoknekt i Europa. 

Själv försvinner Hagendorf ur vår åsyn den där hösten 1649. Skrivhäftet 
med de sammanställda dagboksanteckningarna dyker dock upp i Preussiska 
statsbibliotekets handskriftsförteckning 1826, utges med fylliga kommentarer 
av den tyske historikern Jan Peters 1993 och har nu sent omsider även utkom-
mit på svenska i översättning av Åke Blix och Stefan Lindgren. Blix, verksam 
vid Armémuseum, har även kompletterat Peters kommentarer med en intro-
duktion om Sverige och trettioåriga kriget. 

Vi vet ingenting om Hagendorfs bakgrund, men han kallar Magde-
burgtrakten sitt ”fosterland” och han hade till skillnad från många andra lego-
knektar gått i skola och lärt sig läsa och skriva. Den förkärlek med vilken 
han beskriver kvarnar och brödbakning har fått historikerna att tro att hans 
far var mjölnare. Hans efterlämnade anteckningar ger en unik inblick i hur 
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soldatyrket tedde sig innan arméerna hunnit förstatligas i Europa. Den mili-
tära verksamhet Hagendorf deltar i har endast löslig koppling till ett politiskt 
sammanhang. Dess främsta syfte är att ge krigets utövare möjlighet att försörja 
sig genom plundring, ungefär som krigen i våra dagar på Balkan, i Kaukasus, 
Kongo och Västafrika. 

Ibland är Hagendorf utblottad, saknar mat och skor på fötterna, ibland har 
han gott om pengar och linne, kött och vin. Härarna rör sig oavbrutet fram 
och tillbaka över stora områden för att trygga sin försörjning och ödelägga 
fiendens, men större strider inträffar sällan: under sina 22 år som soldat i tret-
tioåriga kriget deltar Hagendorf vid Breitenfeld 1631, Lech 1632, Nördlingen 
1634, Rheinfelden 1638 och Freiburg 1644. Belägringar är däremot vanliga, 
eftersom de erbjuder tillfällen till plundring. Från Landshut vid Isar heter det: 
”Här stannade vi i åtta dagar och plundrade staden. Här fick jag som byte en 
söt liten flicka [Hagendorf är vid tidpunkten ensamstående] och tolv thaler i 
mynt och åtskilligt med kläder och linne”. Om kyrkorna och klostren i Liège 
skriver han: ”Vi plundrade och bestal de flesta av dem”. I Pommern noterar 
han att överallt där knektarna blir förlagda måste värden ”ge en halv thaler 
till var och en för att vi skulle vara nöjda och lämna hans boskap i fred”. 
Officerarna däremot ser ”till att bli välförsedda med kor, hästar och får, efter-
som det fanns fullt upp av allt”. 

Utan fru står sig en legoknekt slätt. Den enda gång som Hagendorf såras är 
under plundringen av Magdeburg i maj 1631 – en händelse som samtidigt gör 
honom ”av hjärtat ont” eftersom ”det är en vacker stad och mitt fosterland”. 
Som tur är rycker dock hustrun in, dyker med fara för livet in i det brinnande 
infernot och återvänder med linne, en stor kanna vin, två silverbälten och 
kläder. När armén ödelägger sädesfälten utanför den belägrade staden Colmar 
1635 genom att ”skära, meja, rida ned och bränna”, deltar även hustrun i för-
störelsearbetet och är nära att bli skjuten från stadsmuren. När det råder svält 
i Fritzlar 1640 kan Hagendorf med sin hustrus hjälp baka bröd, sälja i lägret 
och tjäna pengar. Som den tidigare DDR-historikern Jan Peters påpekar utgör 
Hagendorf med fru ”ett effektivt krigsbytes- och produktionspar”. 

Hagendorfs dagboksanteckningar är en skakande berättelse om kriget som 
fri näring. Efter trettioåriga kriget upprättades stående arméer runtom i Europa. 
Inga furstar ville längre göra sig beroende av människor som Hagendorf på en 
öppen marknad. Soldaterna uniformerades, disciplinerades och spärrades in i 
kaserner, supande och kortspel förbjöds, soldathustrurna försvann och armé-
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erna förvandlades till slutna mansvärldar. Även om krigen därigenom inte blev 
mindre blodiga, blev de sannolikt mer civiliserade. 

Gunnar Åseliu

Att hålla folket på gott humör
Anna Maria Forssberg, Att hålla folket på gott humör, Informationsspridning, 
krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680, Acta Universitas 
Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 80, Stockholms universitet, 
2005.

Anna Maria Forssbergs avhandling om svensk krigspropaganda och 
informationsspridning vid de stora mobiliseringarna under krigsepoken 
1655-1680 kan ses som en fortsättning på en klassiker på området, Göran 
Rystads avhandling från 1960 om de svenska krigsnyheterna och propagandan 
under det trettioåriga kriget. (Kriegsnachrichten und Propaganda während des 
Dreissigjährigen Krieges, Lund 1960). Rystads arbete var på sin tid epokgörande 
och visade hur systematiskt den svenska propagandan arbetade i olika skeden 
av det trettioåriga kriget. En nyhet var att han tog upp det stora nyhetsflödet 
på kontinenten och i Nordeuropa där svenskarna var mycket flitigt i elden. 
Kriget blev ett genombrott för nyhetsförmedling om storkriget på kontinen-
ten och inte minst var Sverige, Nederländerna (Generalstaterna, Holland), en 
del tyska furstar och stater och England drivande på området. 

De protestantiska makterna utvecklade reguljära tidningar (periodiska 
skrifter, här finns olika definitioner) och fick på detta sätt ett visst övertag 
i propagandakriget mot de katolska makterna, som inte var lika snabba och 
drivna i att utnyttja dessa nya möjligheter.

För att tala i termer från Marx, Weber och Bourdieu kan man på dessa 
politiska, ekonomiska och kulturella fält se hur de protestantiska makterna 
organiserar och nyttjar sina produktivkrafter (tidig kapitalism) och genom 
en stark statsmakt, imperiebyggande, protestantisk etik och företagsamhet i 
den tidigmoderna staten får konkurrensfördelar gentemot sina motståndare, 
fylkade kring de katolska stormakterna, som drivs på reträtt såväl i de stora 
religionskrigen som i konkurrensen om makt, imperier och handel. 

Mönstret är dock inte helt entydigt och den katolska stormakten Frankrike 
fokuserar sina krafter på en kraftmätning om territorier, inflytande och han-
del med Habsburg (kejsaren/Habsburg/Spanien). Detta medför att Frankrike 
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sluter en storstrategisk allians med den protestantiska stormakten Sverige från 
1630, vilken kommer att få ett djupgående inflytande på svensk historia till 
Napoleonkrigens slut 1815. 

Denna strategiska allians passade båda stater utmärkt därför att man kom-
pletterade varandra i kampen mot Habsburg, Frankrike fick en viktig stra-
tegisk partner i Nordeuropa, som måste finansieras genom subventioner till 
krigföringen och imperiebyggandet, medan det relativt fattiga Sverige fick en 
politisk allians med nya resurser och möjligheter och kunde satsa på sitt impe-
riebyggande kring Östersjön och i norra Tyskland.

I Sverige kom den starka centralmakten och kungamakten att kontrollera 
nyhetsflödet och propagandan mycket medvetet och satte in stora resurser för 
att få genomslag i opinionsbildningen i det egna imperiet. Det gällde att få 
med sig befolkningen och ståndsriksdagen, inte minst bönderna, som utgjor-
de runt 90 procent av folket och hade en friare ställning än i andra länder, i 
krigsansträngningarna. Det var utskrivna soldater ut bondebefolkningen och 
värvade soldater (ofta utlänningar, främst tyskar) som utgjorde huvuddelen av 
de svenska arméerna i krigen från 1621 och framåt. 

Under åren 1620-1720 krävdes, uppger Forssberg, en halv miljon soldat-
liv, ständigt nya skatter, dagsverken mm för att föra krigen och för att bevara 
Sveriges stormaktställning. Det var en gigantisk mobilisering och kraftan-
strängning av det lilla Sverige i Europas periferi, som växte till en europeisk 
stormakt men fick betala ett högt pris för sitt imperium och sin ställning. 

Alla generationer svenskar från Vasasönerna till och med Napoleonkrigen 
var inblandade i krig, som ansågs som naturliga inslag i tillvaron och tolkades 
i religiösa termer som något undvikligt och som straffdomar över regenter och 
folk. Krigen tolkades i religiösa men även i nationella, fosterländska termer. 
Det var en generell tendens i de stora krigens epok.

Forssberg ser information och propaganda som en maktresurs som den 
svenska statsmakten effektivt använde för att för att förklara krigen 1655-60 
(Polen, Danmark) liksom under det skånska kriget 1675-79. Hon anknyter 
till en omfattande internationell forskning kring information och propaganda 
(Ellul, Peter Burke m fl) men även den omfattande svenska forskningen kring 
stormaktstiden, som delvis har varit inne på detta tema (Lindegren, Rystad, 
Hallenberg, Harnesk, Nordin, m fl). 

Syftet är främst att studera den statliga krigspropagandan till allmogen 
1655-80 och dess former, d v s hur den spreds och vilka argument som använ-
des av statsmakten. Målet var att få befolkningen att ställa upp på de stora 
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krigsansträngningarna utan stora protester och ”elakt humör”. Statsmaktens 
kanaler var fyra pelare: kyrkan, riksdagen, länsförvaltningen och tryckpres-
sen. Detta informationssystem var väl utvecklat och nyttjades med full kraft 
för att få folket med sig under krigen – men även för att förklara den relativt 
långa fredsepoken 1660-1675 (inga krig under epoken utom konflikten om 
Bremen).

I den långsiktiga propagandan visar Forssberg hur kyrkan användes i stor 
skala av statsmakten. Genom Bibeln och prästerskapet förklarades krig och 
fiender (enligt Gamla testamentet), och genom böner, böndagsplakat och 
böndagspredikningar fick man folket på sin sida. 

Ett vanligt tema var människornas synder, Guds vrede och vikten av att 
bedja till Gud, som bestämde över krig och fred. Argumentationen var tydlig: 
Synden var orsaken till kriget, det var Gud som gav framgång och motgång 
och det var till sist Gud som avslutade kriget. Kungarna och furstarna var alltså 
endast redskap för Gud och det var människornas många synder som ökade 
”överhetens fiender”, alltså ett visst mått av determinism. Synderna var i sin 
tur ett uttryck för att folket, liksom en gång judarna i Bibeln, invaggade i fred 
och välstånd hade blivit högmodiga frossare och drinkare som hade struntat 
i sin Gud (s 104f ).

Denna sofistiska argumentering gick alltså ut på att folkens synder orsa-
kade krigen, som var en del av världsordningen, vilken furstarna inte kunde 
styra över. Gud gav sedan framgång till den rättfärdige, som ångrade sina 
synder, och freden var ett tecken på Guds försoning med folken. Samtidigt 
antyddes i denna analys en luthersk grundsyn på skapelsen där gott och ont 
evigt kämpade mot varandra och endast Gud till sist kunde ge förlåtelse och 
försoning (rättfärdiggörelsen genom tro och nåd hos Martin Luther).

Intressant är att judarna och Israel i denna lutherska propaganda använ-
des som avskräckande exempel; här fanns en klar antisemitism som inte hel-
ler Luther var främmande för (Guds folk, judarna, hade syndat och de hade 
senare aldrig erkänt Kristus och kristendomen).

År 1655 startade Karl X Gustav och riksrådet ett anfallskrig mot Polen 
efter långa övertalningar av riksdagen, som motvilligt gav medel till kriget. 
Kungen stod i detta läge vid ett vägskäl, där han antingen måste avtacka den 
stora armén, som ständigt krävde stora pengar, eller använda den för att fort-
sätta att bygga det svenska östersjöimperiet. Han valde det senare och inrik-
tade sig på det katolska Polen där Vasaätten satt på tronen och fortfarande 
gjorde anspråk på Sveriges krona (Sigismund och efterföljarna).
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Tretton av sjutton rådsherrar i riksrådet röstade för att ställa krav på Polen 
(kompensation för rustningar, anklagelser för brott mot pakter m m) och att 
påbörja egna värvningar, vilket uppenbart skulle leda till ett krig. En expan-
sion på Polens bekostnad längs ”sjökanten” var lockande. Vid riksdagen 1655 
genomfördes en begränsad reduktion – fjärdepartsräfsten – som gav kronan 
nya medel för rustningarna och förbättrade statsbudgeten. Karl X Gustav och 
Erik Oxenstierna talade i riksrådet nu mycket om att förbättra rikets säkerhet 
och att det fanns en svår hotbild mot riket (även Danmark, Ryssland, kejsa-
ren). Den i grunden fredlige Magnus Gabriel De la Gardie rycktes med av 
stämningen och sade i riksrådet att det var illa att börja krig, men ansåg att 
det ändå var bäst att rusta eftersom freden inte kunde uppnås utan vapen, ett 
praktfullt exempel på cirkelresonemang. 

Så sattes det svenska ”preventivkriget” mot Polen igång 1655 som snart 
blev ett misslyckande, påminnande om USA:s i Irak. Först hade man stora 
militära framgångar på slagfältet men efterhand fastnade man i en omöjlig 
ockupation, som inte kunde hanteras. 

I stället förklarade Danmark krig mot Sverige 1657 vilket gav Karl X 
Gustav ett gyllene tillfälle att lämna Polens affärer och angripa Danmark, med 
stora framgångar som följd. Fästningen Fredriksodde intogs och följdes av 
det osannolika tåget över Bält och freden i Roskilde1658 med stora svenska 
landvinster i Skåneprovinserna och Bohuslän. Enligt fredstraktaten berodde 
kriget på en rad missförstånd (!) och båda sidor lovade att aldrig mer hänvisa 
till gamla oförrätter och att bränna sina propagandalaster, vilket Forssberg 
noterar visar vilken vikt propagandan tillmättes i samtiden (s 129).

Både 1655 och 1658 var den svenska propagandans huvudargument att 
det inte rörde sig om anfallskrig utan preventivkrig inför en mycket svår hot-
bild mot riket. Polen och Danmark var ute efter att skada Sverige och bakom 
dem lurade andra makter. Kriget ansågs därför vara rättfärdigt och man hän-
visade även till att riket hade sökt lösa konflikterna genom förhandlingar, men 
detta hade misslyckats (hela skalan av konflikthantering skulle vi säga idag 
– den elake fienden var 1655 och 1658 dock inte mottaglig för förhandlingar, 
utan tvingade riket till krig).

Genom provins- och ständermöten och genom landshövdingarna lyckades 
statsmakten få med sig stånden, och då särskilt allmogen, på extra skatter för 
de nya krigen. Även om det knorrades på sina håll hade statsmakten till sist 
framgångar i detta värv. Att man överhuvudtaget satsade stora resurser på att 
övertala allmogen om behovet av krigsansträngningarna är kanske det mest 
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intressanta inslaget i propagandan. Sverige framstår här som ett mycket ovan-
ligt land. Bönderna drabbades hårdast av utskrivningarna av soldater även om 
det också fanns en hel del värvade trupper i den svenska armén.

I kyrkan nyttjades psalmer som ”Vår Gud är oss en väldig borg”(Luther) 
och ”Förfäras ej du lilla hop” (Gustav II Adolf ) med sina delvis krigiska ordval. 
Genom tacksägelsetexter fick folket information om de svenska framgångarna 
i krigen och frederna, medan motgångar vanligen doldes. Guds kärlek var stor 
till fäderneslandet, var ett vanligt tema i dessa texter.

Statsmakten var dock inte alltid effektiv i att hindra spridandet av dåliga 
nyheter från kriget. Man utgav därför s k ”sannfärdiga relationer”, exempelvis 
efter den misslyckades stormningen av Köpenhamn 1659. Här talades det 
försiktigt om att ”Vi tackar Gud för att skadan är icke alltför stor”, vilket måste 
ha fått den tänkande åhöraren att dra sina egna slutsatser.

Under det skånska kriget 1675-79 hade Sverige i början stora motgångar 
i kriget. Detta krig kunde lättare presenteras som ett försvarskrig, där riket 
angreps av en rad makter med Danmark i spetsen. Helt gick det naturligtvis 
inte att dölja de stora svenska motgångarna 1675-76. Vid västgränsen oroade 
man sig över att ”baggarna” (norrmännen) var inne på svenska områden och 
i Dalarna bedrevs 1677 en omfattande statspropaganda, som Forssberg sär-
skilt har undersökt. Hon kan här visa att befolkningen fick en fylligare och 
större information än 1659, då krigsskådeplatsen nu låg nära vid västgränsen. 
Överheten lyckades dock inte alltid övertyga dalkarlarna om vikten av att 
föra krig med sina grannar norrmännen, och man avstod därför ibland från 
att ta konflikter om knektutskrivningar. Vanligen fick dock överheten till sist 
som den ville. I Dalarna 1677 var även tacksägelsedagar och böndagar bättre 
organiserade, vilket gav en bättre effekt hos befolkningen. Till sist hade stats-
makten och överheten lärt sig konsten att ”hålla folket på gott humör” även 
när krigen ledde till motgångar, och det skedde genom en blandning av infor-
mation och propaganda. Här var det viktigt att utveckla tydliga argument för 
att med övertalning söka få med befolkningen i rikets krigsansträngningar.

Forssberg visar att den svenska krigspropagandan var effektiv i att mobili-
sera befolkning och resurser vid krigen 1655-60 och 1675-80. Retoriskt kläd-
des den mycket kostsamma stormaktspolitiken till försvarskrig mot hotande 
fiender. De svenska fogdarna och landshövdingarna och kyrkan med sina 
präster spelade en stor, kanske avgörande roll för att få befolkningen med 
på krigsansträngningarna. Den svenska ”präst- och ämbetsmannastaten” var 
redan nu en effektiv apparat för information, propaganda och mobilisering av 



169

Recensioner

resurser. Genom denna regionala och lokala förankring kunde statsmaktens 
imperiepolitik få ett långsiktigt stöd, dock alltid inom bestämda gränser, som 
överheten uppenbart var lyhörd för. Man inte fick reta befolkningen och opi-
nionsförmedlarna mellan regering och folk. Det var en viktig gräns som inte 
fick överträdas.

Forssberg visar genom europeiska jämförelser att i Nederländerna, Frankrike 
och England trycktes många fler pamfletter och tidningar än i Sverige vid 
denna tid. Propagandan spreds över hela Europa men endast i Sverige fanns 
det en kungamakt och regering och som direkt kunde kommunicera med 
allmogen både genom en ständerförsamling (riksdagen) och genom kyrkan. I 
det tidigmoderna Europa var Sverige på detta område ett avancerat land, sam-
tidigt som statsmakten hade ett klart monopol på nyheter och information. 

En intressant forskningsuppgift är därför, slår Forssberg fast, att studera 
informationssystemen i ett europeiskt perspektiv och se hur det svenska syste-
met förhöll sig till andra staters. Hur villig var man att informera sina under-
såtar och hur skilde sig budskapen åt mellan länderna?

Anna Maria Forssbergs avhandling är välskriven, med en klar disposition, 
problematiserande och med en systematisk genomgång av ett stort källma-
terial. Det är en imponerande prestation. Hon sätter in sin undersökning i 
ett europeiskt forskningsläge och utvinner nya, intressanta forskningsresultat. 
Hon visar övertygande vilken roll krigspropagandan, på främst religiös grund, 
hade i den stora statsbildningsprocessen för det svenska riket 1655-80.

”Gud med Oss” var de svenska arméernas fältrop i Europa vid denna tid 
– även här hade statspropagandan således nått sitt mål.

Kent Zetterberg

Bohuslänsk kulturgärning
(Red Rune Hasslöf m fl), Konglig Bohus Läns Regemente. Södra Kompaniet 
1727-1901. Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum, , Munkedal 2006. 464 s.

I denna fristående skrift i serien om Bohus Läns Regemente under indelnings-
verkets dagar dokumenteras Södra eller 3:e kompaniets befäl och soldater. Det 
är en något av en kulturgärning och en gedigen översikt som täcker ca 175 år 
av svensk militärhistoria, från frihetstiden till upphörandet av indelningsver-
ket med härordningen 1901 och övergången till allmän värnplikt. 
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Redaktionskommittén bakom boken, Rune Hasslöf, Lennart Gabrielsson 
och Sven Lumsden, har all heder av denna digra och vackra bok, som ger fasci-
nerande inblickar i lokalsamhället och då inte minst uppgifter om kompaniets 
soldater och befäl, boställen, rust- och rotehåll. 

De tre i redaktionskommittén har haft god hjälp av många hembygdsvän-
ner och släktforskare, vilket ger djup, kontext och bredd åt den löpande texten 
med dess myller av uppgifter om befäl och soldater, hemman och gårdar, men 
även inblickar i livet vid Södra kompaniet i vardagen och kompaniets öden på 
krigsfot och vid fredstida kommenderingar. För släkt- och lokalforskare kan 
denna typ av bok givetvis bli ovärderlig med sina detaljuppgifter.

En brand i Uddevalla 1806 medförde att regementets arkiv gick till spillo. 
Detta har medfört vissa luckor i underlaget där grundhandlingar kan sak-
nas. Ambitionen i boken har varit att redovisa alla uppgifter så korrekt som 
möjligt, inklusive boställen och soldattorp, fardagar och husförhörslängder. 
Upplägget är väl genomfört och ett storverk i det lilla, dvs med fokus på ett 
regementskompani.

Boken är i sig bred, fyllig och lättläst och försedd med en rik skörd av bil-
der och kartor. Flödet av människoströmmar och öden drar förbi, inte minst 
när det gäller rotesoldaterna. Mellanrubrikerna lockar läsaren in i nya männis-
koöden, vad sägs t ex om följande :”Kom också hem utan häst”, ”En glad fyr” 
, ”Hur var äktenskapet eller vem var far till barnen?”, ”Inhysning och fattig-
hjon”, ”Ett tragiskt slut”, ”En överlevare”, ”Veneriskt smittad”, ”Lönskeläge” 
eller ”Tackade ingalunda nej ”. Layouten är förnämlig och underlättar läs-
ningen väsentligt, ja gör den till en ren läseglädje. Som helhet är boken en fin 
arbetsprestation och ett lagarbete av rang.

En sådan must och substans kan således ges åt den historiska skildringen av 
ett utvalt kompani vid ett av våra länsregementen, är min avslutande reflexion. 
Jag saluterar gärna hävdatecknarna för Konglig Bohus Läns Regemente, Södra 
Kompaniet 1727-1901 för en förnämlig prestation.

Kent Zetterberg
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Statskuppen som social rörelse
Mats Hemström, Marschen mot makten. Västra arméns revolt och väg till 
Stockholm 1809, Studia Historica Upsaliensa 219, Uppsala Universitet 2005, 
277 s.

Statskuppen den 13 mars 1809 satte punkt för det kungliga enväldet i Sverige 
och är en avgörande händelse i landets politiska historia. Men hur gick den 
egentligen till? Arresteringen av Gustav IV Adolf – som genomfördes av 
general Carl Johan Adlercreutz och sex gardesofficerare på Stockholms slott 
– är i det här sammanhanget inte det intressanta. Initiativet till revolten kom 
från Västra armén, som försvarade gränsen mot Norge och ur vilken förband 
under befäl av överstelöjtnant Georg Adlersparre hade satt sig i rörelse mot 
Stockholm från Karlstad redan den 7 mars. Arresteringen av kungen var sna-
rast ett sätt för Adlercreutz att förekomma de upproriska innan de hunnit nå 
huvudstaden. Först den 22 mars, nio dagar efter att Gustav IV Adolf fängslats, 
höll Västra armén sitt intåg i Stockholm. Där dröjde de sig sedan kvar ända 
till den 18 juli. 

Hur hade Adlersparre fått med sig officerare och soldater? Hur motiverade 
upprorsmännen sitt agerande för sig själva och omvärlden och hur kunde en 
stor armé rent praktiskt föras tvärs genom landet utan förberedelser? Detta är 
några av de frågor historikern Mats Hemström försöker besvara i sin doktors-
avhandling Marschen mot makten, som försvarades vid Uppsala universitet i 
december 2005.

Eftersom året 1809 har den betydelse det har i svensk historia, rör sig 
Hemström terräng som är väl upptrampad av tidigare forskare. Om man väljer 
att betrakta statskuppen som en social rörelse och tar fotfäste i nutida teorier 
om kollektivt handlande går det ändå att utvinna ny kunskap om händelserna 
1809. Det är statskuppen som process och politisk manifestation som intres-
serar författaren. Hur formerades och spreds konsensus inom militära kretsar 
om att en regimförändring var nödvändig? Hur mobiliserades till handling, 
och hur demobiliserades därefter upprorsrörelsen? För att kunna utreda detta 
studerar Hemström kuppens organisatoriska förutsättningar, upprorsmän-
nens identitetsföreställningar och hur de kommunicerade dessa internt och 
till omvärlden. 

Det senaste större bidraget till forskningen före Hemström var 
Uppsalaprofessorn Sten Carlssons (1917-1989) doktorsavhandling Gustav IV 
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Adolfs fall år 1944. Som djupare missnöjesorsak lyfte Carlsson fram kung-
ens utrikespolitik, som hade fört Sverige in i ett trefrontskrig med Frankrike, 
Ryssland och Danmark-Norge. Även om officerarnas missnöje med monar-
ken hade uppstått redan under det misslyckade fälttåget mot fransmännen i 
Pommern 1805-1807, tog det formen av konkreta kupplaner först på hösten 
1808. Det som fick bägaren att rinna över var enligt Carlsson att kungen efter 
en misslyckad landstigningsoperation i Finland berövat rikets gardesregemen-
ten deras rangstatus. 

Hemström vill dock tona ned gardesregementenas degradering som tän-
dande gnista. Det manifest som upprorsmännen utfärdade nämnde inte hän-
delsen, vilket hade varit naturligt om ilskan över gardesdegraderingen varit 
det som samlade officerskåren. Ett sådant upprop har alltid en mobiliserande 
funktion, menar Hemström.

Redan i slutet av 1808 fanns konsensus inom vissa officers- och ämbets-
mannakretsar i Stockholm om att kungen borde avsättas. Det var emellertid 
endast vid Västra armén vid norska gränsen, som man lyckades sprida denna 
konsensus vidare. Att soldater och officerare var samlade på grund av kriget 
var en första förutsättning. Dessutom hade en tillfällig vapenvila ingåtts med 
norrmännen på nyåret 1809, varför det fanns tid att diskutera politik och 
inhämta information om stämningsläget vid andra förband. Överadjutanten 
vid Västra arméns högra flygel (Värmlandsfördelningen), överstelöjtnant 
Georg Adlersparre, blev snart en centralgestalt. Senare hävdade han att det var 
anonyma brev som uppmanat honom att delta i en resning mot kungen. Ett 
av breven återgav ett rykte om att Napoleon vid sitt möte med tsaren i Erfurt 
i oktober 1808 diskuterat en delning av Sverige mellan Ryssland och Danmark 
– i höjd med Motala ström. Det var detta hot som fått Adlersparre att ställa 
sig i spetsen för sammansvärjningen.

Adlersparre begärde tjänstledigt och ägnade sedan januari åt att tillsam-
mans med andra officerare vid Västra armén resa runt till kolleger i mellersta 
Sverige för att undersöka deras inställning. Ett problem för en historiker är att 
statskupper under planeringsstadiet – av lätt insedda skäl – knappast avsät-
ter något skriftligt källmaterial. Vi vet dock att utkastet till Västra arméns 
upprorsmanifest förelåg redan i början av januari, och det är rimligt att tänka 
sig att det var denna text som de invigda fick ta ställning till. Texten inne-
höll ingen kritik mot kungens person. Gustav IV Adolf nämndes inte alls. 
Istället beskrev sig upprorsmännen som krigsmän, som gripit till vapen och 
nalkades huvudstaden för att återge fred ”åt vårt olyckliga, styckade, döende 
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Fädernesland” och trygga riksdagens möjligheter att sammanträda i detta 
syfte. Visserligen skulle försvaret av en av rikets gränser en kort tid försvagas 
genom deras avtåg, men om norrmännen skulle utnyttja detta skulle upprors-
männen hastigt återvända och tillfoga den trolöse grannen blodiga förluster. I 
proklamationen kommunicerades upprorsrörelsens identitet som ”nationens 
räddare”, vilket ju inte är ovanligt vid militärkupper. 

Kuppmännen fick snart klart för sig att inga förband längs marschvägen 
avsåg ingripa till regimens försvar. När det blev tid för avmarsch tillfrågades 
personalen vid Värmlandsfördelningen om den ville vara med om att rädda 
fosterlandet. Ingen tvingades. Några officerare som inte ville bryta sin tro-
hetsed mot monarken fick stanna hemma. För manskapet vågade man dock 
inte berätta att det handlade om att avsätta kungen. Det framgick ju inte 
heller av proklamationen. Istället delades löneförskott och extra tobak och 
brännvin ut. De allra högsta befattningshavarna längs marschvägen – över-
star och landshövdingar– blev tillfälligt arresterade, men på det hela taget 
gick alltsammans ovanligt fredligt till. Sammanlagt var det bortåt 2 000 man 
som lämnade bivackerna kring Karlstad, och i Örebro och Västerås anslöt sig 
ytterligare 1 500 man. 

För att transportera trupper inom riket skulle enligt 1791 års tågordning 
länsstyrelserna organisera bönderna, så att de med jämna mellanrum väntade 
längs marschrutten med skjuts och hästar. Livsmedel och foder skulle stäl-
las till förfogande på anvisade rastställen och bönderna få betalt, antingen 
av kronofogden i efterhand eller direkt av officerarna med kontanter som 
de rekvirerat hos kronofogden. Detta innebar att marschen till Stockholm 
också krävde samarbete med de civila myndigheterna och med allmogen. Det 
förekom i några fall att lokala ämbetsmän fick hotas med våld för att lämna 
ut kontanter men samarbete var den dominerade attityden, trots att lands-
hövdingarnas underskrifter saknades och rekvisitionerna därför var olagliga. 
Också bönderna stödde marschen, och skjutsade i flera fall soldaterna längre 
sträckor och i högre tempo än vad som var stadgat. 

Rykten om Västra arméns uppror nådde kungen den 9 mars, men det 
dröjde till den 12 mars innan han fick bekräftelse. Cheferna för Västra och 
Södra arméerna befalldes att ingripa, men valde att sjukskriva sig, liksom 
generaladjutanten af Tibell (nog har uppfattningen att det moderna Sverige 
föddes 1809 visst fog för sig!). Att Gustav IV Adolf arresterades följande dag 
blev en missräkning för Adlersparre, liksom att den nya regimen omgående 
kallade till riksdag. Därmed hade marschen förlorat sitt berättigande. Den 
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tillförordnade regenten hertig Karl uppmanade Adlersparre att komma till 
Stockholm med en mindre del av armén, men då omdefinierade upprorsrö-
relsen orsakerna till sin mobilisering. Samma polis och samma riksråd satt 
kvar som under den avsatte kungen, påpekades det, och man hade anledning 
att frukta repressalier om man inte fortsatte att uppträda samlat. Intåget längs 
Drottninggatan hölls ändå med fanor och klingande spel för att kommunicera 
status som segrare, och under högtidliga former tog officerarna av sig de vita 
armbindlar som sedan statskuppen 1772 markerat svenska officerares trohet 
mot den gustavianska regimen.

Under vistelsen i Stockholm kom Västra armén att delta i garnisonstjäns-
ten med de andra förbanden i huvudstaden, och överösas med utmärkelser 
och befordringar. Adlersparre, som blev överste och statsråd, vägrade att likt 
andra förbandschefer i Stockholm ställa sig under befäl av Adlercreutz, som var 
generaladjutant, utan tog endast order av hertig Karl. Spänningen mellan de 
två revolutionshjältarna Adlercreutz och Adlersparre växte och Adlersparre ville 
inte att Västra arméns officerare umgicks med officerare från andra förband. 
Nu avtog upprorsledarens popularitet bland de egna Sedan riksdagen samlats 
i maj blev det dessutom allt svårare att motivera truppernas närvaro i huvud-
staden. Flera av officerarna deltog i Riddarhusets överläggningar, och det blev 
då också uppenbart att upprorsrörelsen inte längre representerade någon enad 
politisk uppfattning. När Västra armén på order av Karl XIII till sist lämnade 
Stockholm i juli, var upprorsrörelsen därför i praktiken redan demobiliserad.

Genom att de teorier Hemström använt fokuserar på kollektivt handlande, 
är det möjligt att den karismatiske ledarens betydelse för ett lyckat uppror 
kommit i skymundan i undersökningen. Adlersparre hade lämnat sin officers-
tjänst efter Norrköpings riksdag år 1800 i opposition mot kungen, länge levt 
som privatlärd och återinträtt i armén först efter krigsutbrottet 1808. Han var 
i realiteten en outsider inom officerskåren, hade ingen karriär att riskera men 
däremot sitt anseende för integritet, och vågade därför ställa sig i spetsen. Han 
var också allt för udda och oslipad för att få någon politisk roll efter kuppen. 
En möjlig tolkning är att det som inledde rörelsens demobilisering var den 
avtagande respekten för Adlersparre under vistelsen i Stockholm.

Dessa synpunkter förändrar inte bilden av Hemströms avhandling som en 
gedigen forskningsprestation om en central händelse i svensk politisk historia. 
Trots en omfattande existerande litteratur på området, har författaren ändå 
lyckats fördjupa våra kunskaper. 

Gunnar Åselius
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Lättillgänglig och balanserad skildring av det 
stora slaget
Alessandro Barbero, The Battle: A New History of the Battle of Waterloo. 
Atlantic Books. London 2005. 340 s.

After the publication of so many accounts of thebattle of the  
18th of June, it may be fairly asked, upon what grounds I expect  

to awaken fresh interest in a subject so long before the public.1

Edward Cotton, överlevande från slaget vid Waterloo i förordet till 
sin bok  A Voice from Waterloo, publicerad 1849. 

Waterlooveteranen Cotton är inte den ende som frågat sig om det finns plats 
för ytterligare en bok om slaget vid Waterloo. Frågan är onekligen berättigad. 
Slaget är ett av de mest omskrivna – kanske det mest omskrivna. Trots detta 
dristar sig den italienske professorn i medeltidshistoria Alessandro Barbero 
att beskriva sin bok som ”en ny historia…”. Boken beskrivs också som en 
ny skildring – främst därför att den ger röst åt alla nationaliteter som deltog 
i slaget. En på bokomslaget citerad recensent hävdar att ”[Barbero] tillhan-
dahåller tillräckligt med material för att historikerna skall kunna fortsätta att 
argumentera i många år”.2 

Lever boken upp till den här beskrivningen? För att på ett bra sätt kunna 
besvara detta behövs några exempel på hur historikernas (främst de brittiska) 
syn på slaget vid Waterloo utvecklats till dags dato. Parallellt med den första 
vågen av beskrivningar av slaget, författade av veteraner, utkristalliserade sig 
under 1800-talet främst tre olika, nationella, sätt att beskriva slaget. Föga för-
vånande var det brittiska, franska och preussiska författare och historiker som 
svarade för dessa. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att brittiska och tyska 
verk ofta indirekt bidrog till att förstora de egna insatserna, samtidigt som 
allianspartnerns förminskades. I Frankrike utmärktes ibland skildringarna av 
strävanden att bortförklara Napoleons ansvar. Detta skedde till exempel med 
hänvisning till kejsarens bristande hälsa eller misstag begångna av marskalk 
Ney. Skiljaktigheterna mellan de tre ”skolorna” förstärktes dels av tidsandan, 
dels på grund av enskilda befattningshavares påverkan. Så hävdar till exempel 
historikern Peter Hofschröer, som i och för sig får anses vara en sentida expo-

1 Återgivet i Hamilton-Williams, D, (1993), Waterloo. New Perspectives: The Great Battle 
Reappraised. London. Arms and Armour Press. S. 11. 

2 Dr Gary Sheffield, Kings College, London.
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nent för den tyska skolan och därför möjligen får tas med en liten nypa salt, att 
hertigen av Wellington själv påverkade hur slaget återgavs. Påverkan gällde de 
stora terrängmodeller av slaget som i England tillverkades på initiativ av kap-
tenen och amatörhistorikern William Siborne. Syftet med påverkan var, enligt 
Hofschröer, att skildra preussarnas medverkan som mindre än den egentligen 
var och på så sätt förstora Wellingtons insatser.3 Även Napoleon själv försökte 
i sina memoarer påverka eftervärldens bild av slaget. Den brittiska uppfatt-
ningen om Waterloo kom efterhand att dominera bilden av slaget, i alla fall i 
de anglosaxiska länderna samt de länder som inte själva deltog vid Waterloo. 

Den brittiska bilden av slaget byggde i huvudsak på brittiska källor. Inte 
nog med det. Dessa hade ibland valts ut på ett märkligt sätt. Modellmakaren 
Siborne lät nämligen på 1830-talet sammanställa en sorts enkät vilken skicka-
des till de brittiska officerare som deltagit vid Waterloo. Syftet var att skaffa 
faktaunderlag inför tillverkningen av slagfältsmodellerna. Problemet var att 
Siborne efterhand kom i penningknipa och därför tvingades låna pengar av 
vissa av sagesmännen. Följden blev ett subjektivt urval av vissa av svaren som 
underlag till modellerna. Flertalet av svaren låg alltså i praktiken oanvända 
ända till slutet av 1900-talet.4 Felaktigheterna inskränkte sig inte till själva 
modellerna. William Sibornes son, generalmajor Herbert Siborne, publice-
rade 1891 200 av de totalt cirka 500 breven. Urvalet av de 200 skedde på lika 
lösa grunder: Siborne junior tog helt enkelt de brev som stämde med de fär-
diga modellerna. Resultatet blev en bok som under lång tid kom att betraktas 
som ett standardverk avseende källmaterial – trots att den innehöll relativt få 
och, endast brittiska, källor!5 

Sammanfattningsvis innebar den seglivade schablonbild av slaget som pre-
senterades av modellerna och Herbert Sibornes bok följande: De preussiska 
förbanden påstods påverka slaget först under kvällen istället för under efter-
middagen, misstag begångna av Wellington utelämnades och de belgiska och 
holländska förbandens insatser nedvärderades. Dessutom ”försvann” de delar 
av slagfältet där brittiska ögonvittnen saknats ur beskrivningen. Till detta bör 
tilläggas att den brittiska historiebeskrivningen av slaget ibland färgades av 
ogrundade schabloner som ”brittiska linjers eldkraft mot franska kolonners 
rörlighet” vilka snarare baserades på striderna i Spanien. Vid Waterloo däre-

3 Hofschröer, P., (2004), Wellingtons Smallest Victory: The Duke, the Model Maker and the 
Secret of Waterloo. London. Faber and Faber.

4 Hamilton-Williams, s. 19-30.
5 Siborne, H.-T., (ed.), (1891), Waterloo Letters. London. Cassel. 
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mot tillämpades ofta just motsatsen rörande grupperingsformer. Slaget avgjor-
des knappast enbart av ”de tunna röda linjernas” eld.6

Under 1900-talets senare del kom den klassiska brittiska bilden av slaget 
att omprövas och revideras. Detta skedde bland annat genom att man i högre 
grad än tidigare utnyttjade källor över nationsgränserna, och att de oanvända 
breven till Siborne återupptäcktes. Resultatet blev mer nyanserade och mång-
facetterade skildringar, med en strävan att lyfta fram såväl misstag som goda 
prestationer hos alla deltagande länders förband och chefer. Bland annat inne-
bar detta att såväl Wellingtons som Napoleons image av ofelbarhet naggades i 
kanten och att den preussiska insatsen återgavs sin rätta betydelse. Exempel på 
sådana här skildringar är den ovan nämnda Waterloo. New Perspectives av David 
Hamilton-Williams, Mark Adkins populärvetenskapliga mastodontverk The 
Waterloo Companion7 och Andrew Uffindel och Mark Corums On the Fields 
of Glory.8 Under 1970-talet kunde också förmärkas en strävan att skildra slaget 
underifrån, det vill säga att förstå stridstekniken och de enskilda soldaternas 
upplevelser. Ett pionjärverk här var John Keegans The Face of Battle.9 

Var i den här beskrivningen hör Barberos bok hemma? Till att börja med 
får den nog anses vara mer populärvetenskaplig än akademisk. Visserligen 
diskuterar författaren i bokens slut de källor han använt, men inriktningen 
är snarare att skapa fortsatt intresse än att belägga fakta. Presentationen av 
källorna och historieskrivningen är mycket utförlig men visar inte vilket mate-
riel som använts till vad, eftersom noter i vanlig bemärkelse saknas.10 Det 
framgår dock, såväl av bibliografin som av innehållet, att Barbero nyttjat ett 
brett och balanserat material, det vill säga från alla de länder som deltog i 
slaget. Beskrivningen av själva slaget följer i stort det mönster som används 
i andra moderna skildringar. I korthet innebär detta att striden bryts ned i 

6 Denna redogörelse för historien om slaget baseras I huvudsak på Hamilton Williams och 
Hofschröer. Hamilton –Williams har dock ibland anklagats för att vara väl kritisk mot äldre 
historieskrivning. För grupperingsformer och missförstånden kring dessa se bl.a. Griffith, 
P. (1990), Forward into Battle: Fighting Tactics from Waterloo to the Near Future. New York. 
Ballantine Books samt Hamilton Williams.

7 Adkin., M. (2001), The Waterloo Companion: The Complete Guide to History’s Most Famous 
Land Battle. London. Aurum Press Ltd.

8 Corum, M. Uffindel, A, (2001), On the Fields of Glory: The Battlefields of the 1815 Campaign. 
Wren’s Park Publishing. Barton-Under-Needwood.

9 Keegan, J. (1976), The Face of Battle: A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme. London. 
Jonathan Cape Ltd.

10 De få noterna är av kompletterande natur, d.v.s. ger ytterligare fakta, inte källhänvisning-
ar.
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följande faser: Napoleons inledande anfall mot gården Hougoumont – tro-
ligen i syfte att locka Wellington att tunna ut sin grupperings center. Det 
franska huvudanfallet mot Wellingtons center, vilket i sin tur hejdas av ett 
brittiskt kavallerianfall. Det stora franska kavallerianfallet mot västra delen av 
Wellingtons gruppering vilket i tid sammanfaller med Preussarnas anfall mot 
byn Plancenoit på den franska högerflanken. Det franska tagandet av gården 
La Haye Sainte i mitten av Wellingtons gruppering. Det franska gardets (och 
andra enheters) anfall som bryter samman inför kraftsamlad eld från överlägs-
na brittiska, tyska och holländska förband. Den franska arméns kollaps – dels 
under trycket av gardets misslyckande, dels som följd av Preussarna ankomst. 
Det avslutande allierade motanfallet varefter Preussarna tar över ansvaret för 
förföljandet av den slagne fienden. Skildringen avslutas med en redogörelse 
för förlusterna samt ett kort kontrafaktiskt resonemang rörande tänkbara kon-
sekvenser av en fransk seger.

Barbero beskriver dessa faser, och delar för tydlighets skull upp dem ytter-
ligare i logiska beståndsdelar. Dessutom beskriver han den stridsverksamhet 
som kontinuerligt pågick utan att kunna knytas till någon av faserna. Fälttågets 
inledning med slagen vid Ligny och Quatre Bras beskrivs kort men ändå så 
tydligt att slaget vid Waterloo sätts i ett logiskt sammanhang. Waterloos min-
dre ”systerslag” – Preussarnas strid med marskalk Grouchys enheter vid Wavre 
– beskrivs också kortfattat. Till allt detta kommer en kort inledande beskriv-
ning av de tre deltagande arméernas särdrag och egenskaper. Bilden tonar fram 
av tre arméer som knappast står på höjden av sin förmåga. Napoleons armé 
är visserligen stridserfaren, välutbildad och besjälad av stor entusiasm, men 
många förband är hopsatta av veteraner från flera olika enheter. Dessutom 
har Napoleon en sämre uppsättning direkt underställda chefer än under till 
exempel Austerlitz-fälttåget tio år tidigare. Preussarna i sin tur har förband av 
mycket varierande kvalitet och generellt med lägre utbildningsnivå än frans-
männen. Scharnhorsts reformer innebar visserligen att den preussiska armén 
i vissa avseenden är den mest moderna på slagfältet. Ändå är detta definitivt 
inte en ”färdigutvecklad” preussisk armé av det slag som den som besegrar 
fransmännen 1870. Britterna i sin tur disponerar en armé med många särdrag 
från 1700-talet. Detta kompenseras till del av yrkessoldaternas disciplin och 
stadga, Wellingtons förmåga som fältherre samt vissa (men långtifrån alla) 
regementens krigserfarenhet från Spanien. De mindre arméernas (nuvarande 
Hollands och Belgiens samt vissa tyska småstaters) är av varierande kvalitet. 
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Många har stor krigserfarenhet, men ofta från fransk sida före 1814. Detta 
misstänkliggör dem i såväl Wellingtons som vissa sentida historikers ögon. 

Alla detta lyfts fram av Barbero som ofta återkopplar till arméernas särdrag 
för att förklara enskildheter i striden. Författaren anstränger sig också att regel-
bundet skildra alla deltagande arméers verksamhet. Förtydligande återkopp-
lingar till tidigare berörda förband och händelser gör att händelseförloppet på 
ett lättförståeligt sätt knyts ihop till tiden. Beskrivningen är vidare så tydlig 
att läsaren väl förstår var i terrängen olika händelser äger rum i förhållande till 
varandra. Författaren rör sig mellan fältherrarnas och de enskilda soldaternas 
nivåer utan att tappa överblicken. Ofta lyckas han dessutom teckna levande 
ögonblicksbilder av hur slaget kan ha upplevts av den enskilde. Boken är för-
sedd med bra kartor över fälttåget och operationerna. Däremot saknas kartor 
utvisande den regements- och brigadnivå som bokens skildring oftast rör sig 
på, liksom organisationsskisser över de tre arméerna. Båda dessa hjälpmedel 
hade definitivt underlättat för läsaren. I övrigt är boken utförligt illustrerad.

The Battle lever kanske inte upp till epitetet ”en ny skildring av slaget”. 
Däremot innehåller den vissa påståenden och nytolkningar som skulle kunna 
ge upphov till fortsatt argumentation historiker emellan. Detta gäller till 
exempel betydelsen av och storleken på striderna runt slottet Hougoumont. 
Ett annat exempel är skälet till de franska kavallerianfallens misslyckande. 
Detta berodde, enligt Barbero, inte endast på frånvaron av franskt ridande 
artilleri, utan också på att Napoleon och marskalk Ney underlåtit att avdela 
understödjande infanteri med uppgift att bryta upp de brittiska och tyska 
fyrkanterna. De traditionella påståendena om att Ney ensam skulle bära skul-
den till att kavallerianfallen överhuvudtaget igångsattes avfärdas av Barbero. 
Barbero menar att en förflyttning av över 8000 man kavalleri inte skulle ha 
kunnat genomföras inom synhåll från Napoleons uppehållsplats utan kejsarens 
medgivande. Författaren tycker sig också kunna utläsa detta mellan raderna i 
kejsarens självbiografi.11 Den här typen av resonemang, baserat på viss källkri-
tik och rimlighetsbedömningar återkommer ett antal gånger i boken, vilket 
i anmälarens ögon höjer den över andra populärvetenskapliga beskrivningar 
av slaget. 

11 Förutom de två huvudteorierna om Napoleons eller Neys beslut att sätta in kavalleriet har 
en tredje nyligen presenterats av Andrew Roberts i Waterloo, June 18, 1815: The Battle For 
Modern Europe. (2005). New York. Harper Collins. Denna innebär att anfallet sattes igång 
av misstag när vissa kavalleriofficerare red fram för att observera varefter förbanden strävade 
att rätta in sig och en framåtriktad rörelse igångsattes.
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Sammantaget tecknas alltså en så balanserad bild av slaget att boken defi-
nitivt bör räknas in i den sista, mer nyanserade gruppen, av ovan beskrivna 
skildringar. Den kan å ena sidan inte betraktas som ett strikt akademiskt verk 
på grund av frånvaron av syfte, notapparat, avancerat källkritiskt resonemang 
och övergripande slutsatser. Å andra sidan är den mer än en rent populärve-
tenskapligt beskrivning. Behandlingen av slaget är seriös och nyanserad och 
presentationen stämmer relativt väl med vad som sägs i andra moderna och 
mer akademiska verk. Dessutom presenteras ett antal nytolkningar. En nack-
del är att slaget (och operationerna, i den mån de omnämns) presenteras i 
något av ett vakuum. Således sägs inte mycket om den politiska dimension 
som såväl påverkade Napoleons planer som bidrog till hans abdikation. Den 
militäre läsaren skulle måhända också önska sig en mer utförlig presentation 
av Napoleons fälttågsplan.12 Å andra sidan pekar titeln på en kraftsamling till 
en beskrivning av själva slaget, och i detta avseende håller boken definitivt 
vad den lovar. Sammanfattningsvis rekommenderas The Battle som en bra 
introduktion eller referens för de svenska läsare som önskar bekanta sig med 
slaget vid Waterloo.

Urban Schöön

12 Den intresserade hänvisas istället till Hamilton-Williams eller (på den populärvetenskapliga 
nivån) till Chandler, D. (1980), Waterloo: The Hundred Days. London. Osprey Publishing. 
Denna har visserligen en beskrivning av slaget som är ”en generation” äldre och något par-
tisk, men beskriver å andra sidan överskådligt Napoleons eftersträvade normalförfarande 
mot två motståndare, d.v.s. med strid på de inre linjerna.
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Napoleons profet
Jean-Jacques Langendorf, Faire la guerre: Antoine-Henri Jomini. Volume 2: 
Le penseur politique, l’historien militaire, le stratégiste. Georg Editeur. Genève 
2004. 497 sidor.

”Om Napoleon är krigets gud så är Jomini hans profet för ingen 
har å väl, och framförallt inte så snabbt, förstått mästarens 

principer och ingen har så precist fört fram dem i ljuset.” 

Detta är ett av många omdömen läsaren får möta i Langendorfs analys och 
Jominis tankar och betydelse.1 Den här recenserade boken är en fortsätt-
ning på författarens biografi över Jomini som utkom 2002 (Faire la guerre: 
Antoine-Henri Jomini. Vol 1: Chronique, situation, caractère. Georg Genève). 
Titeln alluderar naturligtvis på Raymond Arons kända bok Penser la guerre: 
Clausewitz2 och ger i sig den stora skillnaden mellan Clausewitz och Jomini: 
den förres verk är teoretiskt och filosofiskt, den senares praktiskt. Jomini skrev 
för soldater och koncentrerar sig på krigets militära aspekter. Clausewitz däre-
mot skrev för ”prinsen och generalen” och relaterar ständigt till relationen 
mellan krig och politik.3

Napoleon gjorde inte själv något försök att beskriva sitt militära system. 
Däremot har hans krigföring varit föremål för ett mycket stort antal analy-
ser. De tre mest kända torde vara ärkehertig Karl av Österrike (1771-1847), 
Karl von Clausewitz (1780-1831) och Antoine-Henri Jomini (1779-1869). 
Man noterar att medan de två förstnämnda stred mot Napoleon så förtjänade 
sen sistnämnde sina sporrar under Napoleon även om han övergav denne 
1812 för den ryske kejsaren. Karl var en av Jominis många inspiratörer medan 
Clausewitz och han själv, som ovan antytts, snarast drev konkurrerande idéer. 
Alla tre måste emellertid ses i ljuset av den militärteoretiska utvecklingen 
under 1700-talet och omkring Napoleonkrigen. Vidare har alla tre kommen-
terats och diskuterats från deras egen tid till idag. Det är lika mycket om dessa 
influenser och diskussioner som är ämnet för Langendorfs bok som Jomini 
själv. 

1 Citat från Mayer, skall härröra från Goruard, Langendorf s 347.
2 Aron, Raymond. Penser la guerre, Clausewitz. Del I L’âge européen, del II L’âge planétaire. 

Gallimard, 1976.
3 Langendorf s 373. 
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Boken består i princip av tre delar: Jomini som politisk tänkare och aktör, 
som militärhistoriker samt som militärteoretiker. Jominis egen historia behand-
lades i del 1 och berörs här endast i sammanhang med hans tänkande. 

Jominis politiska engagemang var kanske i första hand inriktat mot 
Schweiz och framtiden för hans egen kanton Vaud. Dessa aspekter torde vara 
av begränsat intresse för en svensk läsekrets. Men han intresserade sig för och 
kommenterade också ett stort antal andra aktuella frågor. Så föreslog han till 
exempel ett närmande mellan Frankrike, under Napoleon III, och tsaren i 
syfte att skapa en allians som kunde eliminera ”det perfida Albion”.4 

Hans hat till Storbritannien, och framförallt dess oligarki, ledde också till 
tanken att den starkaste maritima makten borde finnas på kontinenten, vilket 
skulle leda till ”moderation, rättvisa och verklig balans”.5 Denna avsky smit-
tade av sig på USA som han såg som ett svagt land med otydlig regering. Han 
följde inbördeskriget bland annat genom sin lärjunge Lecomte, som deltog på 
Nordstaternas sida. Själv trodde Jomini på att Sydstaterna skulle vinna eller i 
varje fall hålla ut länge.6 Med tanke på Jominis inflytande vid West Point är det 
något ironiskt att konstatera att denne ansåg den amerikanska arméns krigs-
skola vara ”en bedrövlig institution”.7 Jominis politiska ideologi förändrades 
och utvecklades i takt med hans upplevelser: som ung jakobin, som general 
hos Napoleon och imperialist för att efter sin övergång till rysk tjänst bli kon-
servativ med stor avsky för instabilitet och revolutioner.8

Jominis militärteoretiska arbete byggde på militärhistoriska analyser. Men 
han var också under första hälften av 1800-talet uppfattad just som en emi-
nent historiker. Hans omfattande författarskap omfattade Europas politiska 
och militära utveckling under hela perioden från sjuårskriget 1757 – 1763 till 
Waterloo 1815.9 

Som historiker lade Jomini fast ett antal viktiga principer som val av goda 
källor, lagom mycket detaljer så att läsaren förstår utan att drunkna, tydliggöran-
de av de båda sidornas planer och möjligheter, opartiska bedömningar grundade 
på principer samt en korrekt beskrivning av viktiga omständigheter. 10

4 Langendorf s 51
5 Langendorf s 53 ff.
6 Langendorf s 55 ff.
7 s 59.
8 Langendorf s 77 ff.
9 Langendorf s 85.
10  Langendorf s  94
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Målet var att skapa en historia som kunde vara till nytta; han var inte 
intresserad av historiens eventuella mening liksom han inte var intresserad 
av krigens.11 Samtidigt studerade han historien i egenskap av filosof avseende 
krig. Han ville å ena sidan härleda ett system och å andra sidan identifiera 
detta system i sin krigshistoria. Men det går inte att därmed säga, hävdar 
Langendorf, att historien bara var en förevändning.12 Han inser att det inte är 
möjligt att rekonstruera bataljer i detalj eftersom ingen, inte ens befälhavande 
generalen, hade en total överblick. Han förstår att han försöker beskriva ett 
kaos där det inte går att fylla i alla luckor.13

Samtidigt utnyttjade han historien för att framhålla sig själv. I sin Histoire 
critique et militaire låter han Napoleon tala i jag-form, vanligt vid denna tid, 
medan han själv talar i tredje person. Det blir därigenom Napoleon själv som 
uttalar Jominis idéer. Många läsare har också därigenom trott att Napoleon var 
en stor beundrare av dessa.14 Man bör notera att Histoire critique finns i flera 
versioner: Histoire critique et militaire des campagnes de la révolution (1817, 
på ryska), Histoire critique et militaire des guerres de Fréderic II, comparées aux 
systèmes moderne: avec un recuil des principes les plus importants de l’art de la 
guerre (1818) sa,t Histoire critique et militaire des campagnes de la révolution 
omarbetad och utökad upplaga (1820-1824).

I Histoire critique gör Jomini en analys av dåtidens arméer. Denna utmyn-
nar i en bedömning av hur en armé bör vara uppbyggd: 

1. Rekryteringen bör vara nationell, alla tjänstgöra under samma förut-
sättningar.

2. En bra soldat kännetecknas av disciplin, uthållighet och kallblodig-
het.

3. Chefens geni är visserligen en väsentlig framgångsfaktor men stödet 
från en bra stab är en nödvändig förutsättning för att lyckas.15

Jominis två ”konkurrenter” på det militärteoriska området, ärkehertig Karl 
och Clausewitz, skrev också historia. Men på olika sätt - Langendorf karak-
täriserar deras olika stilar: Karl med precision, Jomini konsist och Clausewitz 
teatraliskt. Karl interfolierade texten med strategiska utläggningar, Jomini hål-

11 Langendorf s 97
12 Langendorf s 101. 
13 Langendorf s 110.
14 Langendorf s 116
15 Langendorf s 252.
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ler sig till fakta och diskuterar olika beslut medan Clausewitz placerar sig i 
själva handlingen.16 Författarens slutomdöme är att om man vill reflektera 
1812 – 1814 års kampanjer är Clausewitz mästaren men om man vill förstå 
dem är Jomini att föredra.

Analysen av Jomini som militärteoretiker utgör, som sig bör, bokens 
huvuddel. Den är uppdelad i tre huvuddelar: en diskussion om de tidigare 
militärteoretiker som influerat Jomini, en analys av hans tre militärteoretiska 
huvudverk: Traité des grandes opérations från 1807-09, Tableau analythique 
des pincipales combinaisons de la guerre från 1830 respektive Précis de l’art de 
la guerre, ou Nouveau tableau analythique des principales combinaisions de la 
stratégie, de la grande tactique et politique militaire först utgiven 1838.17 

Politiskt var Jomini anhängare av en ärftlig kungamakt, modererad av läm-
pade lagar.18 

Han hade inte läst Hegel, Fichte eller Schelling. Han åberopar Montesquieu 
men bara till viss del. Hans filosofi var positiv och rationell men han var knap-
past någon klassisk upplysningsmänniska. 19 

Jomini började studera taktik redan vid 16 års ålder genom att studera 
Fredrik den Store och dennes framgångsrika slag vid Leuthen 1757. Vid 22 års 
ålder börjar han intressera sig för strategiska tänkare inspirerad av Napoleons 
slag vid Castiglione 1796 och det är då Venturini, von Bülow och ärkehertig 
Karl som han först studerar.20 Ett nästa steg var att jämföra Fredriks krig, som 
de relaterats av Tempelhof, med revolutionskrigen.21

Jomini har själv angivit von Bülow, Lloyd och Guibert som särskilt vik-
tiga inspiratörer medan Ménil-Durand (Mesnil-Durand), Maizeroy, Turpin 
de Crissé och Folard hade kommit med viktiga synpunkter.22 Det som Jomini 
sökte var författare som kunde ”öppna ett fönster, om än trångt, mot strate-
gien” och ge mer än mer eller mindre kompletta taktiska system. Han sökte 
att lysa upp det dunkel som Moritz av Sachsen talat om i ett berömt utta-
lande: ”Kriget är en vetenskap täckt av dunkel, i vars mörker man inte kan 

16 Langendorf s 141.
17 Av Langendorfs bibliografi framgår att båda verken utkommer med något varierande titlar 

vid flera tillfällen.
18 Langendorf s 77
19 Langendorf s 80 81
20 Langendorf s 195.
21 Langendorf s 197.
22 Langendorf s 152.
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marschera med säkra steg; rutin och fördomar utgör dess bas, en naturlig följd 
av okunskap….”23 

Langendorf ägnar ett avsnitt åt vardera markis de Feuquière, Guibert, 
Lloyd, Tempelhof, Venturini, von Bülow, ärkehertig Karl samt Wagner, vilka 
han uppfattar som de viktigaste inspiratörerna när det gäller ”det stora kriget”. 
På samma sätt som Clausewitz (Scharnhorst, Rühle, Lossau m.fl.) är Jomini 
ett resultat av en tradition – dels en äldre med bl.a. Guibert men framför 
allt en modernare, inspirerad av Napoleonkrigen med von Bülow, Venturini 
m.fl.24 Av särskilt stor betydelse var här ärkehertig Karl med sin Grundsätze der 
höheren Kriegskunst från 1808 och Grundsätze der Strategie från 1813.25 Den 
senare boken anger Jomini själv som inspirationskälla till sin Précis.26

Enligt Napoleon var Traité ett av de bästa verken i ämnet.27 Boken var 
också nyckeln till Jominis berömdhet samt kommenterades och kritiserades 
av samtiden.

Traité bygger i först hand på en analys och jämförelse mellan Fredrik den 
Stores och Napoleons krigskonst. Med anledning av denna analys frågar han 
sig om framtida generaler åter kommer att föra operationer på det metodiska 
sättet eller efter de metoder som bl.a. Napoleon följde. Med det metodiska sät-
tet avsåg han exempelvis den österrikiske marskalken Lascy vars reglementen 
sökte att förutse varje tänkbar händelse och därmed, enligt en kommentator 
(Berenhorst) ”gjorde fältslag till en omöjlighet”.28 

Jominis kanske viktigaste ”princip” utgörs av de olika formerna av ope-
rationslinjer. Här utgör slaget vid Castiglione ett typiskt exempel på så kall-
lade inre linjer (, där Napoleon manövrerade mellan två framryckande öster-
rikiska arméer under det italienska fälttåget.) Motsatsen är yttre linjer som när 
Napoleon framryckte mot Donau och Po på var sida av Schweiz år 1800.29

Jomini ägnade mycket tid att studera utnyttjandet av operationslinjer i 
olika militärhistoriska exempel. Slutligen kunde han, ansåg han i Traité, for-
mulera två huvudprinciper relativt utnyttjande av operationslinjer som hand-

23 Langendorf s 155.
24 Langendorf s 181 ff.
25 Langendorf s 182 ff.
26 Langendorf s 189.
27 Langendorf s 210.
28 Langendorf s 160 229.
29 Langendorf s 208.
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lar om var man bör koncentrera sin insats beroende på fiendens gruppering, 
terrängen och kommunikationslinjernas sträckning.30

I Rühle von Liliensterns31 tidskrift Pallas utvecklade Jomini 1808 sina 
idéer. Krigets konst är ganska enkel skrev han – nyckeln till alla tänkbara kom-
binationer är åtkomlig för alla som tänker. Det finns en fundamental princip: 
operera med största möjliga styrka mot den avgörande punkten.32 Bland andra 
principer märks (i förkortad form och modern språkdräkt):

1. Ta initiativet.
2. Kraftsamla mot motståndarens svagaste sida.
3. Om man måste attackera ena ändan av motståndarens linje måste 

man undvika att attackera båda eftersom en sådan manöver skulle 
medföra kraftsplittring.

4. För att nå kraftsamling mot en punkt, måste man hålla styrkorna 
koncentrerade, undvika breda frontlinjer och kraftsplittrande rörel-
ser.

5. Fienden måste fås att bryta mot ovanstående regler.
6. Innan en attack mot den avgörande punkten inleds måste man ha ett 

bra underrättelseläge om fienden och terrängen.
7. Kraftsamlingen måste vara utnyttjas aktivt – den måste agera, det 

räcker inte att vara närvarande.
8. Framgång skall fullföljas.
9. Kraftsamlingen måste understödjas av hög stridsmoral.
10. Krigskonsten består av tre grundregler: omfatta operationslinjerna på 

mest fördelaktiga sätt, föra massorna (styrkorna) mot den avgörande 
punkten så snabbt som möjligt (detta är strategi) samt konsten att 
samtidigt kombinera huvuddelen av styrkorna mot slagfältets vikti-
gaste punkt (detta är taktik).

Den moderne läsaren torde känna igen dessa principer som, i olika varianter, 
generationer av officerare har fått lära sig.33

30 Langendorf s 210.
31 Preussisk officer, generallöjtnant och bl.a. Clausewitz chef vid krigsskolan. 1780-1847. En 

av den tyska militära romantikens främsta gestalter.
32 Langendorf s 219 ff.
33 Författaren påminner sig Sjökrigskonstens tio grundregler från undervisningen vid Kungl 

Sjökrigsskolan.
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Jominis böcker och skrifter kommenterades och översattes av samtiden 
– inte minst i Österrike och Preussen som indirekt framgått ovan. Mycket 
av detta redovisas i boken vilket gör att Langendorfs bok är mycket bredare 
än vad titeln egentligen anger. Viktiga personer, som Rühle eller Clausewitz 
föregångare von Pfuel (”Preussens mest kultiverade general”) presenteras i fot-
not. 

Jomini författade även Tableau analythique des pincipales combinaisons de la 
guerre, et de leurs rapports avec la politique des États, pour servid d’introduction au 
Traité des grandes opérations militaires, Det är alltså fråga om en introduktion till 
och en komplettering av den då, 1830, ganska gamla Traité. Kompletteringen 
gjordes, skrev Jomini, inför översättningen till ryska av Traité på uppdrag av 
tsar Nikolaus 1.34 Tanken var att, också för sig själv, sammanfatta och bringa 
klarhet i en vid denna tid, omfattande skriftställarskap – t.ex. Histoire criti-
que. En annan anledning var nyutkommen litteratur om Napoleonkrigen och 
krigskonsten – i Frankrike främst minst baron Rogniats bok (hänvisning till 
….Pensée stratégique et humanisme) Considérations sur l’Art del Guerre från 
1816.35 På tyska kom en hel rad författare som Lossau, Rühle, Valentini och 
Pfuel. 

Boken inleds av en diskussion om krig och politik. Hans historiska studier 
hade visat hur viktigt detta var. Samtidigt var detta nödvändiga samband ett 
problem eftersom politiken införde ett ”orent” element av osäkerhet.36 Han 
diskuterar olika typer av krig och anledningar till dessa: offensiva, defensiva, 
allianskrig, interventioner, invasionskrig mm.37 De värsta krigen var inbördes- 
och religionskrig. Det är emellertid viktigt att observera att Jominis analys 
influerades av hans beroende av tsaren och dennes politik.38 Däremot är hans 
definition av ”militärpolitik” vag och omfattar en mängd olika aspekter som 
fiendens militära system, hans finanser, hans regerings effektivitet etc.39

Här pekar Langendorf på en viktig skillnad mellan Clausewitz och Jomini. 
För den förre var kriget en del av de politiska förhållandena och följaktligen 
oskiljbart från dessa. Jomini däremot erkände förvisso ett sammanhang mellan 

34 Langendorf s 253.
35 Langendorf s 255.
36 Langendorf s 260 ff.
37 Langendorf s 262 ff.
38 Langendorf s 265.
39  Langendorf s 267.
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politik och krig men såg inte kriget som en form av politik. En anledning till 
denna syn var att han ville kunna studera det ”rena” kriget.40

Även Tableau blev givetvis kritiserad, av olika orsaker. En av de viktigaste 
kritikerna var Rühle som ansåg att Jomini, genom en alltför formalistisk ana-
lys, undvek frågan om krigets verkliga natur – en kritik som sedermera ofta 
återkommit. Liksom sina föregångare på 1700-talet hade Jomini en tendens 
att glömma att i krig finns åtminstone två olika sidor som agerar mot varan-
dra.41 Jomini hade heller ingenting till övers för det ”nya kriget” – där våldet 
blir extremt som i Spanien under Napoleonkrigen – vilket teoretiserades av 
Rühle och Clausewitz. Jomini föredrog det ”lojala och chevalerska” kriget av 
1700-talskaraktär.42

Précis utkom 1838, åtta år efter Tableau. Tydligen var Jomini inte helt 
tillfredsställd med det tidigare verket som, skrev han, tillkom lite väl snabbt. 
Men framför allt hade Clausewitz Om kriget nu postumt publicerats. 43 Som 
undertiteln ”Ny analytisk tablå” [Nouveau tableau analythique] antyder var 
avsikten att förnya. Bl.a. har ett avsnitt om ”opionskrig” eller ”doktrinkrig” 
tillkommit, dit även religionskrig räknades. 44

När det gäller strategi vidhåller Jomini principen om kraftsamlig mot 
den avgörande punkten. Därifrån analyserar han alla tänkbara aspekter på 
ett operationsområde – schackbordet, ett av Napoleons uttryck - av strategisk 
natur. Här diskuterar Jomini olika typer av punkter, linjer och mål. Den vik-
tigaste talangen hos en general var förmågan att bryta sönder och slå fiendens 
armé. Utan en organiserad militär förmåga skulle motståndarstaten falla av 
sig självt.45 Det gäller att ha en bra bas, välja det strategiska området där de 
mest avgörande slagen skulle kunna riktas mot motståndaren medan man själv 
exponerar sig så lite som möjligt. Det är vidare nödvändigt att etablera lämp-
liga operationslinjer som möjliggör strategisk manöver i syfte att kraftsamla 
egna och kraftsplittra motståndarens styrkor. 

Allt måste göras med största möjliga kraft och snabbhet.46

Jomini behandlar också det han kallar (i likhet med Guibert) Grand 
Tactique – det vi idag kallar operationer. Dess mål är att förbereda slaget så att 

40 Langendorf s 271.
41 Langendorf s 281
42 Langendorf s 284.
43 Langendorf s 286 ff.
44 Langendorf s 291 ff.
45 Langendorf s 295 ff.
46 Langendorf s 300.
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detta blir avgörande. Det är bataljen som är krigets viktigaste och avgörande 
aktivitet. I sammanhanget diskuterar han bland annat också övergång från 
defensiv till offensiv, flodövergångar, reträtt samt olika slagordningar.47 

Précis innehåller också en del om taktik samt kapitel om logistik och sjökrig 
– de två senare aspekterna saknas helt hos Clausewitz. Den maritima aspekten, 
så tydligt demonstrerad inte minst under Napoleons fälltåg i Spanien, hade 
han flera gånger återkommit till i sin Histoire critique. Inte överraskande med 
tanke på Napoleons planer på en invasion av Storbritannien lägger Jomini stor 
vikt vid amfibieoperationer.48

Précis utgör Jominis sammanfattning av trettio års strategiska tänkande. 
Under denna tid hade han tagit intryck av bl.a. Rühle om osäkerheterna i krig 
– alla de faktorer som gör kriget till ”ett stort drama”. Strategi har visserligen 
vetenskapliga drag eftersom man kan ställa upp maximer men det är också en 
konst där personliga egenskaper och moral har betydelse. En general måste 
inte bara vara en god strateg och en god taktiker, han måste ha tillgång till 
disciplinerade och modiga soldater. Allt detta hindrar dock inte att det går att 
ställa upp användbara regler – problemet är att välja vilka som skall användas 
i det enskilda fallet.49

Ett huvudproblem med Précis, skriver Langendorf, är att Jomini undviker 
frågan om krigets komplexitet. Han saknar känsla för dialektiken – att kriget 
är en kamp mellan åtminstone två motståndare som båda är kapabla att agera 
och reagera. Här skiljer sig Jomini negativt från t.ex. Rühle och Clausewitz. 
När Jomini beskriver kriget som ett drama är detta en eftergift från kritiken 
– ingenting som faller ut som resultat av hans analys.50 

En annan kritik som författaren riktar mot Jomini är hans sätt att använ-
da militärhistorien för sina militära teorier. Han använder den selektivt och 
genom stora förenklingar för att bygga under sina principer.51

Men Précis har också stora förtjänster. Till de viktigaste hör Jominis klas-
sificering av olika sorters krig. Andra positiva aspekter är att han understryker 
vikten av logistik, bra organisation och planering. Bland oanvändbar dogma-
tik och systematik finns, har det sagts, intressanta tankar byggda på erfarenhet 
och gott omdöme.52 

47 Langendorf s 300 ff.
48 Langendorf s 313 ff.
49 Langendorf s 315 ff.
50 Langendorf s 320 ff.
51 Langendorf s 322 ff.
52 Langendorf s 327 ff.
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Boken avslutas med en diskussion om hur Jominis tankar har bedömts 
av eftervärlden – från dåtid till nutid. Dessa diskuterades mycket under hela 
1800-talet fram till första världskriget. Författaren söker här dels att fördjupa 
förståelsen för Jominis tankar genom att gå genom argument för och emot 
samt att ge en bild av hans inflytande.

Mest känt är Jominis inflytande i USA. Detta härrör sig från sederme-
ra amiralen AT Mahans far som var lärare vid Krigsskolan West Point före 
inbördeskriget. DH Mahan hade gått artillerikurs i Frankrike och där stiftat 
bekantskap med Jominis tankar. Vidare får man inte glömma att Jominis vän 
Ferdinand Lecomte tjänstgjorde i nordstatsgeneralens McClellans stab under 
inbördeskriget, där han som Jominis lärjunge mottogs med öppna armar.53 AT 
Mahan gjorde många referenser till Jomini dels i sin berömda The Influence 
of History upon Sea Power från 1890 och dels i sina kurser vid US Naval War 
College.54

Efter första världskriget blev Jomini omodern. Det blev den franske seder-
mera generalen och strategiske författaren Luncien Poirier som kom att åter-
upptäcka och kasta nytt ljus över Jomini i en artikel från 1961. Poirier ser 
Jomini som en man utan hemland förutom det militära broderskapet; hans 
böcker är neutrala, utan passion. Till skillnad från Clausewitz utförde Jomini 
ett reningsarbete där allt som störde den intellektuella bilden tagits bort – kvar 
står bara geometri och rationell mekanik. Men 24 år senare hade bilden för-
ändrats. I en lång analys och jämförelse mellan Jomini och Clausewitz ser 
Poirier några aspekter som fortfarande är viktiga. Det finns principer men de 
måste användas med omdöme. Vidare är Jomini, till skillnad från Clausewitz, 
fokuserad på de som har att föra krig – på aktörerna.55 Härefter kommer en 
lång rad verk som har behandlat Jomini bland annat av Azar Gat. Langendorfs 
är knappast det sista. 

Boken formar sig till en översikt av strategins utveckling med Jomini som 
centralfigur. Den har därmed mycket att ge den strategiskt-historiskt intres-
serade läsaren. Nackdelen är att det inte alltid är så lätt att reda ut vad som är 
Jomini och vad som är inspirationskällor. 

Dispositionen är inte självklar. Det tar en stund innan man hittar en 
någorlunda koncis beskrivning av vad Jomini själv skrev i ett visst verk – och 
för de flesta läsare är detta kanske bokens huvudsyfte. 

53 Langendorf s 344.
54 Langendorf s 344.
55 Langendorf s 381 ff.
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Boken är inte i första hand en analys av Jominis militärteoretiska principer 
utan en diskussion om Jominis utveckling som författare och hur hans tan-
kevärld växte fram genom influenser från föregångare och samtida men också 
om hur denna har behandlats och diskuterats av eftervärlden. På så sätt är det 
mer en bok om Jominis intellektuella omvärld än om Jomini själv.

Boken är skriven av en schweizare, vilket framgår tydligt bland annat 
genom många hänvisningar till artiklar i Schweiziska tidskrifter. Jomini är 
också många gånger benämnd ”le vaudois” – mannen från (kantonen) Vaud.

Lars Wedin

Nyanserat referensverk om Frankrike och 
första världskriget
Robert A Doughty: Pyrrhic Victory: French Strategy and Operations in the 
Great War. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, 
Massachusetts och London, England 2005. 578 s.

I 2004 års upplaga av Militärhistorisk Tidskrift recenserades Anthony Claytons: 
Paths of Glory: The French Army 1914 – 1918. I recensionen, som i stort var 
positiv, efterlyste Lars Wedin en mer fyllig beskrivning av det strategiska och 
militära tänkande som låg bakom de franska doktrinerna. Detta behov till-
godoses nu i en bok som delvis berör samma ämne som Claytons, nämligen 
Robert Doughtys nyligen utkomna Pyrrhic Victory. Författaren är historiker 
och pensionerad brigadgeneral i den amerikanska armén. Han har bland annat 
tjänstgjort som professor och chef för den historiska institutionen vid United 
States Military Academy, West Point. Bland hans tidigare böcker märks den 
vid Försvarshögskolans operativa fördjupning utnyttjade The Breaking Point 
som berör Sedan och Frankrikes fall 1940.

I Pyrrhic Victory säger sig författaren vilja ändra bilden av den franska 
krigsinsatsen under första världskriget som irrationell, impulsiv och full av 
mer eller mindre vettlösa anfall och oförnuftiga fel. Enligt Doughty var istäl-
let den franska krigsinsatsen baserad på idén om en flerfrontsstrategi. Inom 
ramen för denna strategi koordinerades sedan de militära operationerna mel-
lan de allierade. Doughty vill också visa att utvecklingen av militärstrategin, 
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operationerna samt de olika doktrinerna i Frankrike skedde stegvis och prag-
matiskt och att man successivt lärde av begångna fel och misstag.

Boken börjar med en kort inledning där ovanstående syfte presenteras för 
att därefter fortsätta med ett kapitel där återuppbyggnaden av den franska 
armén efter kriget 1870-1071 beskrivs. Sedan följer ett antal kapitel vilka vart 
och ett beskriver strategin under en viss tidsperiod. Författaren har lyckats 
fånga den franska militärstrategin, och vad som främst utmärkte denna under 
de aktuella perioderna, i effektiva och träffande kapitelrubriker. Så heter till 
exempel det kapitel som beskriver senare delen av 1917 ”En strategi av åter-
hämtning och defensiv”. Boken avslutas med en kort avslutning där krigets 
konsekvenser för Frankrike och deras inverkan på mellankrigstidens strategi 
belyses. 

Läsaren får följa återuppbygganden av den franska krigsmakten fram till 
krigsutbrottet 1914 och dess optimering för ”offensive à outrance” – offensiv 
till det yttersta.  Författaren belyser hur den politiska ledningen strävar efter 
att bibehålla kontrollen över krigsmakten genom att hålla dess ledning delad, 
och hur denna delning sedan successivt nedmonteras och general Joffre ges 
samlat befäl. Slagen vid gränserna och Marne beskrivs ingående liksom den så 
kallade kapplöpningen till havet. Bland annat ger Doughty Frankrikes mot-
svarighet till Sclieffenplanen, plan XVII, viss återupprättelse genom att på ett 
mer ingående sätt än vad som brukar vara fallet sätta den sitt sammanhang. 
Om den franska bedömningen av den tyska arméns storlek (man underskat-
tade användbarheten av tyskarnas mobiliserade reservistförband) visat sig vara 
riktiga hade, med detta synsätt, planen ifråga haft förutsättningar att lyckas. 
Doughty beskriver också de bedömningar som låg till grund för planen samt 
dess olika tänkta faser. Efter att kapplöpningen till havet – som snarare var 
ett antal överflygningsförsök än en kapplöpning – beskrivits får man följa 
de franska försöken att hitta ”formeln” för att åstadkomma ett genombrott. 
Efter att ha experimenterat med olika bredd på operationsområden, olika sätt 
att utgångsgruppera reserver, och olika sätt att utnyttja artillerielden når man 
efterhand fram till vad som brukar benämnas som ”det metodiska slaget”. 
Detta bör enligt Doughty ses som ett stort framsteg – om inte 1940 så i alla fall 
1918. ”Det metodiska slaget” skall dock inte förväxlas med den ”La formule” 
som tillämpas under de ödesdigra Nivelle-offensiverna 1917. Verdun och alla 
de andra stora slagen passerar revy i boken, liksom myterierna 1917. Därefter 
beskrivs återhämtningen under senare delen av 1917, de franska förbandens 
bidrag till hejdandet av Ludendorffs offensiver samt slutligen övergången till 
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offensiv under sensommaren 1918.  De olika slagen sätts i tankeväckande 
inbördes perspektiv. Så är till exempel striderna under 1915, innan fransmän-
nen överhuvudtaget hittat de sökta nya metoderna eller i tillräcklig omfattning 
byggt upp sitt artilleri, avsevärt mer förlustbringande än Verdun eller Nivelle-
offensiverna. Det är bara det att stridsviljan och moralen 1915 fortfarande är 
relativt obrutna varför förlusterna trots allt framstår som uthärdliga. Doughty 
nöjer sig inte heller med att beskriva västfronten. Även exempelvis fälttågen 
på Balkan och vid Gallipoli ges relativt stor plats.

De olika spänningarna och konflikterna inom ententen beskrivs också 
ingående – alltifrån ömsesidig fransk-brittisk misstro till olika åsikter om hur 
de tillkommande amerikanska förbanden skall utnyttjas och organiseras. Detta 
liksom skildringen av friktionerna mellan den strategiska och militärstrate-
giska nivån för onekligen tankarna till den typ av koalitionskrigföring som 
efter det kalla krigets fall återigen blivit vanlig i västvärlden. De amerikanska 
förbandens utbildningsbrister och deras stabers ovana att leda större förband 
redovisas öppet och ärligt liksom det faktum att Frankrike, trots påfrestning-
arna med att återuppbygga – eller bygga upp – en egen rustningsindustri 
efter 1914, faktiskt bidrar med huvuddelen av amerikanernas tyngre utrust-
ning. Siffrorna imponerar onekligen: Frankrike förser general Pershings för-
band med 3 532 artilleripjäser, 227 stridsvagnar, 4 874 flygplan och dessutom 
24 000 hästar trots stora svårigheter att hålla de egna förbanden utrustade. 
Storleksordningen på den franska insatsen på västfronten sätts också i sitt rätta 
perspektiv: När västfronten stelnar i skyttegravskrig svarar de brittiska förban-
den för 65 kilometer av fronten, de belgiska för 27 km och de franska för 700 
km! Den brittiska insatsen ökas efterhand i storlek men hela tiden för lite och 
för långsamt enligt fransk åsikt. Även om de brittiska förbanden 1918 uppnått 
en relativt sett god rörlighet och lärt av tidigare misstag framstår de i Doughtys 
beskrivning som mindre innovativa och mer stelbenta än fransmännen under 
huvuddelen av kriget. Detta belyses inte minst av skillnaderna mellan deras 
respektive taktik och framgångar under slaget vid Somme. 

Hur lyckas då författaren i sitt uppsåt? Svaret är att han lyckas ganska väl i 
sina revisionistiska föresatser. Doughty visar att de olika franska offensiverna 
faktiskt var förankrade dels i ett allierat samarbete, dels grundade på studier 
och bedömanden – låt vara att man under lång tid inte hittade rätt doktrin 
eller disponerade artilleri i tillräcklig mängd. Problemet, och ett återkomman-
de orsak till misslyckanden, var snarare att man lät strategiska överväganden 
överrida operativa eller taktiska, varför offensiver ofta igångsattes av hänsyn 
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till ryssar eller engelsmän trots att man egentligen inte var redo. Författaren 
lyckas också beskriva och exemplifiera den stegvisa förbättringen av franska 
doktriner och fransk beväpning. De operativa jämförelserna med de brittis-
ka och amerikanska insatserna talar bland annat sitt tydliga språk här. Såväl 
argumentationen som dess utgångspunkt i källförteckning och notapparat 
framstår – åtminstone för anmälaren som inte är historiker av facket – som 
gedigna. En svaghet är däremot kanske att tillräckligt tydliga jämförelser med 
tysk operationskonst och taktik inte görs. Nu framstår till exempel de franska 
insatserna våren och sommaren 1918 som mer imponerande än de kanske 
var. En anledning till att de tyska offensiverna avstannade var sannolikt att 
frånvaron av motorfordon och stridsvagnar omöjliggjorde att de med infiltra-
tionstaktik vunna framgångarna fullt ut kunde utnyttjas. Man kan heller inte 
låta bli att undra om inte författarens beundran för ”det metodiska slaget” 
delvis kan förklaras med det militära arv som präglat honom som amerikansk 
officer. För att få en komplett bild av taktik och doktriner bör den intresse-
rade läsaren därför göra en jämförelse med brittiska revisionister såsom Paddy 
Griffith och Gordon Corrigan eller till exempel Bruce Gudmundsson eller 
Martin Samuels, vilka granskat den tyska armén. Å andra sidan ligger de tak-
tiska tillämpningarna i stort sett utanför bokens syfte varför den här kritiken 
egentligen inte påverkar dess syfte eller huvudbudskap. 

Skildringen uppehåller sig alltså, precis som utlovat, främst på de strategis-
ka, militärstrategiska och operativa nivåerna. Dessutom belyses logistiken och 
rustningsindustrin. En konsekvens av denna fokusering blir att skildringen 
blir renodlad, tydlig och ger överblick. Det märks vidare att författaren inte 
bara är historiker utan också yrkesofficer. Vissa av beskrivningarna hade onek-
ligen kunnat tas för klassiska militära redogörelser för läget eller presentationer 
av delar ur ett bedömande – om det inte vore för avsaknaden av förbandens 
läge på de olika kartskisserna, vilket gör att läsaren får bläddra fram och till-
baka för att slutligen ge upp att i detalj följa med i de olika operationerna. En 
nackdel med översiktligheten är att skildringen stundtals riskerar bli lite väl 
torr och klinisk. Den som inte är insatt i skyttegravskrigets speciella förhål-
landen skulle av texten kunna förledas att tro att första världskriget var ett 
krig som alla andra – i alla fall så länge inte de presenterade förlustsiffrorna 
och sifferuppgifterna på uppnådda offensiva framgångar analyseras. Återigen; 
beskrivningen hade tjänat på att i lite högre grad förankras i taktik och strids-
teknik – om inte annat för den läsare som inte också läser Claytons bok.
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Doughtys beskrivning saknar de i andra skildringar återkommande bio-
grafiska anekdoterna och läsaren letar förgäves efter historier liknande den 
om Petains älskarinna och annat som till exempel skildras av Alistair Horne. 
Detta är dock snarast en fördel eftersom tonvikten nu istället läggs på att 
skildra de olika civila och militära befattningshavarnas åsikter och åtgärder 
med betydelse för krigföringen. Här tecknas nyanserade porträtt där såväl 
styrka och svagheter belyses. Petain skildras visserligen, som brukligt, som 
skicklig taktiker, logistiker och som mån om sina soldater. I jämförelse med 
Foch – och till och med Joffre – framstår han dock som i avsaknad av strate-
gisk helhetssyn. Dessutom bär Petain, enligt Doughty, en del av skulden för 
de förlustbringande motanfall som vid Verdun igångsätts av Nivelle. Nivelle i 
sin tur framstår främst som mycket oerfaren när det gäller att föra befäl på den 
nivå han befordras till då han efterträder Joffre. Joffre framstår som taktiskt 
fantasilös och till stor del ansvarig för att idéerna om offensiv till det yttersta 
före krigsutbrottet drivs till sin spets men också som i besittning av en icke 
obetydlig strategisk helhetssyn. Hans bibehållna fattning och insatser för att 
stabilisera läget i samband med slaget vid Marne beskrivs på liknande sätt som 
i andra skildringar av kriget. Foch, slutligen, framstår som den rätte att leda 
de allierade insatserna under 1918. Hans beskrivning av hur den offensiva 
striden skall föras hösten 1918 för snarade tankarna till manövertänkande än 
till schablonbilden av franskt militär tänkande:

Förband som sätts in i ett anfall bör endast känna till anfallsriktningen. 
I denna riktning bör de framrycka så långt de kan, genom att anfalla 
och manövrera runt den fiende som försvarar, utan att bekymra sig om 
att bibehålla inbördes inrättning. De som framryckt längst bör under-
lätta för de som temporärt hejdats. Man bör operera på detta sätt, inte 
enligt på förhand fastställda linjer i terrängen, utan beroende på hur 
fienden uppträder.1

På det hela taget har författaren åstadkommit ett nyanserat och heltäckande 
referensverk rörande fransk strategi och operationer under första världskriget. 
Såväl franska fel och brister som erfarenheter och framgångar liksom den oer-
hörda storleksordningen av Frankrikes krigsansträngning beskrivs på ett väl 
underbyggt sätt. En svaghet, förutom de ovan nämnda, är möjligen avsakna-
den (rörande annat än för bokens syfte) av den typ av resonerande slutsatser 
och synteser man till exempel finner i John Keegans The First World War. 
Läsaren får här till stor del själv svara för sådant. Å andra sidan lyckas Doughty 

1 S. 503. Anmälarens översättning.
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relativt väl med att belägga sin revisionistiska uppfattning om Frankrikes stra-
tegi under första världskriget. Han resonerar också på ett trovärdigt sätt om 
sambandet mellan erfarenheterna 1918 och utgången 1940. Här ligger enligt 
min mening en stor lärdom för nutida militära läsare; nämligen hur man 
kan vara säker på att de erfarenheter man gjort och de slutsatser man dragit 
verkligen är relevanta flera årtionden senare. ”Det metodiska slaget” var onek-
ligen en metod som tjänade Frankrike väl under 1918, problemet var bara 
att alla spelregler hunnit ändras 1940. I svensk officersutbildning predikas 
idag, ibland relativt okritiskt, manövertänkande av israelisk eller tysk tappning 
utan att man funderar över hur tillämpligt detta egentligen är i Darfur eller 
Afghanistan. 

Urban Schöön

Kvinnor i beredskap
Madelene Lidestad, Uppbåd, uppgifter, undantag. Om genusarbetsdelning i 
Sverige under första världskriget. Diss. Acta Universitatis Stockholmiensis 79. 
Stockholms universitet, Stockholm 2005. 226 s.

Beredskap, själva ordet förmedlar känslor från det kalla krigets dagar. Militära 
övningar, försvarsplanering, ubåtsjakt i den svenska skärgården, civilförsvar, 
skyddsrum och provning av larmsignaler den första måndagen i varje kvartal. 
Alla dessa associationer hänger på ett eller annat sätt samman med begreppet 
beredskap, men hur har svensk beredskap sett ut i ett historiskt perspektiv? 
Madelene Lidestads doktorsavhandling ger oss en inblick i hur man inom 
svensk förvaltning, politik och frivilligorganisationer tänkte omkring bered-
skap och agerade i planläggningen. Avhandlingen är inriktad på genusarbets-
delningen och dess konsekvenser i beredskapsplaneringen under första världs-
kriget. Lidestad menar att krig kan förändra genusarbetsdelningen, åtminstone 
temporärt och utefter dessa linjer har studien strukturerats genom begreppen 
integrering och segregering. 

Aktörernas agerande har delats in i tre separata sfärer: arbetsmarknadsom-
rådet, hushållningsområdet och det militära området. De organisationer som 
ingått i studien är: Kvinnornas Uppbåd (aktivt inom alla sfärerna), Kvinnlig 
Krigsberedskap (arbetsmarknadsområdet), Föreningen för rationell hushåll-
ning (hushållningsområdet), Kronprinsessan Margaretas Beklädnadsförening 
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(militära området), Svenska Röda Stjärnan (militära området), Drottningens 
centralkommitté (militära området), samt Svenska Röda Korset (militära 
området). Studien av dessa organisationer flankeras med en analys av staten 
som aktör och specifikt de olika kristidskommissionernas subkommittéer 
samt beredskapsutredningen. De ingående delarna är: Statens Krigsberedsk
apskommission (subkommittén för arbetsmarknaden i krig), Statens Krigsb
eredskapskommission (subkommittén för folknäringen i krig), samt Statens 
Folkhushållningskommission. Materialet har främst utgjorts av betänkanden, 
protokoll och dylikt från de statliga kommittéerna och de privata aktörerna. 
Lidestad har behandlat materialet på ett bra sätt även om materialet inte alltid 
varit komplett, främst gäller detta frivilligorganisationerna. 

De teoretiska utgångspunkterna är förankrade i tidigare forskning om genus-
systemet och maktordningen mellan könen. Yvonne Hirdmans diskussion om 
två olika typer av kvinnlig särintegration på arbetsmarknaden (sidoordning 
och särskildgörande) utgör navet för avhandlingens frågeställning om genu-
sordningens förändring under krigstid. Lidestad har strukturerat en modell 
bestående av fem teman för att studera detta. Uppgiftens organisation refere-
rar till vilka uppgifter som ålades kvinnor och organisationer. Benämnandet 
av uppgiften innebär hur aktörerna språkligt benämnde kvinnors uppgifter i 
beredskapsorganisationen. Uppgiftens inkrävbarhet ställer frågor om när och 
hur kvinnornas uppgifter skulle inkrävas. Det centrala för detta tema är värn-
pliktslagen som omfattade alla män och dess pendang om hur kvinnors bered-
skapsuppgifter lagstiftningsvis skulle organiseras. Uppgiftens innehåll fokuserar 
på hur administrationen genuskodade olika sysslor. Kvinnors kompetens för 
uppgiften sammanhänger med uppgiftens innehåll, men relaterar till aktörer-
nas bilder av kvinnors specifika kompetenser för beredskapen och därmed 
vilka uppgifter som kvinnor ansågs lämpade att utföra.

En viktig faktor är att den svenska beredskapsplaneringen inte kom att 
omsättas i praktiken, eftersom Sverige inte drogs in i kriget. Detta påverkar 
dock inte bedömningen av avhandlingens resultat, utan bidrar till att ge en bra 
bild av den ideologiska debatten om beredskapen. Det faktum att organisatio-
nen inte omsattes i praktiken kan faktiskt ha varit en fördel för studien, genom 
att ekonomin och administrationen i de krigförande länderna fick karaktären 
av ad hoc organisering. För Sveriges vidkommande fanns istället utrymme för 
ideologiskt präglade diskussioner och brytningar mellan olika sätt att se på, 
främst, kvinnors tänkta roll i beredskapen. 
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Arbetsmarknadsområdet utgjorde en central del av beredskapen, främst 
genom inkallandet av värnpliktiga och den då befarade bristen på arbetskraft. 
Inom detta område verkade organisationerna Kvinnligt Uppbåd och Kvinnlig 
Krigsberedskap. Lidestad visar hur organisationerna sökte samverkan med 
staten och även inledde frivillig registrering av kvinnor som kunde träda in 
på arbetsmarknaden. Även om staten, genom Krigsberedskapskommissionen, 
betonade kvinnornas betydelse för den planerade arbetsmarknadsberedskapen, 
utvecklades dock inte ett organiserat samarbete mellan stat och organisation. 
Lidestad menar att organisationernas närhet till kvinnorörelsen medförde, att 
dessa hade emancipatoriska ambitioner och lyfter fram flera förklaringar till 
organisationernas agerande. Alla förklaringar som tas upp kretsar kring orga-
nisationernas emancipatoriska strävanden. Diskussionen om organisationerna 
skulle behöva kompletteras med en viktig aspekt, som inte betonats i till-
räckligt hög grad. De två organisationerna må ha haft emancipatoriska drag, 
men lika viktigt var sannolikt ideologiska förutsättningar. Organisationernas 
upprättande byggde på nationell försvarsvilja och pliktkänsla. De ideologiska 
diskurserna var centrala, i och med organisationernas borgerliga prägel. En 
plausibel förklaring, som inte diskuterats på ett uttömmande sätt, är frågan 
om kvinnlig pliktkänsla och försvarsvilja. Emancipationssträvanden och plikt-
känsla blev ett begreppspar beroende av och ömsesidigt främjande varandra. 

På hushållningsområdet uppvisar avhandlingen intressanta resultat och 
diskuterar förhållandet mellan demokratiska rättigheter och kvinnors offent-
liga uppgifter. Lidestad visar på skillnader mellan kommunen där kvinnor 
rekryterades till konsumentvägledningen medan staten var avvaktande till att 
kvinnor kunde ges plats som ledamöter i beslutande församlingar. Lidestads 
förklaring är att kvinnor redan hade kommunal rösträtt och att hushållningen 
var ett kvinnligt kodat område. Dessa båda faktorer styrde möjligheten för 
kvinnor att representeras i kommunala hushållningsorgan. 

Slutligen visar studien hur kvinnor fördes in i den militära beredskapen 
genom Röda Stjärnan, Röda Korset och andra organisationer. Lidestad visar 
hur en mängd nya uppgifter efterfrågades av staten och utfördes av frivillig-
organisationer. På det militära området var det dock så att kvinnor inlemma-
des i organisationer dominerade av män. En intressant aspekt är dock Röda 
Stjärnans uppkomst och specifikt uppgiften att ta hand om krigsmaktens häs-
tar. Hästen som i bondesamhället var ett maskulint kodat djur. På det militära 
området fanns givetvis också den mest militära delen av den kvinnliga bered-
skapen, sjuksköterskan. Författaren visar hur man inom Kvinnornas Uppbåd 
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talade om sjuksköterskerollen som den kvinnliga värnplikten, vilket också 
stödjer analysens slutsatser. Frivilligorganisationerna hade en emancipatorisk 
agenda som flankerades av försvarsvilja och pliktkänsla. 

Lidestad visar hur beredskapsfrågans hantering under första världskriget 
medförde skapandet av specifika kvinnorum och segregering på det militära 
området. På andra områden förekom ett utpräglat särskildgörande av kvinnors 
kompetens. En åskådliggörande aspekt är uppdelningen i militär beredskap 
och civil beredskap. Den sistnämnda formen omfattade även män som inte var 
mobiliserade. Det intressanta att fråga sig är om dessa män, som omfattades av 
den civila beredskapen, tillhörde grupper som normalt feminiserades. Sjuka, 
äldre och ynglingar som inte ansågs duga till militärtjänst (således omanliga) 
omfattades istället av civilförsvarsplikten tillsammans med kvinnor. Man kan 
fråga sig om det civila i sig blev feminiserat i förhållande till det militära.

En generell förklaringsgrund som Lidestad glider förbi är frågan om de 
ansvariga politikernas övertygelse om behovet av kvinnliga insatser, samt även 
om man tänkte sig att krigets organisatoriska utveckling var någonting annat 
än ett extremt undantag. Första världskriget var ett av de första totala krigen 
under den moderna tiden i historien. Detta medförde att stater tvingades 
omforma sin ekonomi och ställa mycket av arbetsmarknaden och industrin 
under statlig kontroll. Detta var undantagslösningar för många länder (inte 
minst Storbritannien), det fanns ingen tanke på att de system som upprättades 
under kriget skulle vara in i framtiden. Det var så att säga tidens exceptionella 
krav, som tvingade fram ”nya” lösningar som hade varit otänkbara tidigare. 
Man kan ställa sig frågan om man i Sverige överhuvudtaget tänkte sig att 
ändra genusordningen i landet genom nya uppgifter och en lagstiftning, som 
omfattade kvinnor. Sannolikt var kriget en exceptionell företeelse som innebar 
att exceptionella lösningar kunde accepteras. 

Dessa invändningar ifrågasätter dock inte Lidestads resultat, utan leder 
istället till nya pregnanta frågor. Det svenska beredskapssystemets grundva-
lar, som Lidestad förtjänstfullt beskriver, behöver undersökas och granskas i 
mycket högre grad än vad som tidigare gjorts. Den lagstiftning som utgjort 
en del av temat för avhandlingen utgör fortfarande (om än i modernare tapp-
ning) grunden för Sveriges beredskap på det civila området. Genom Lidestad 
vet vi nu mer om hur denna beredskap skapats, formulerats och vilka ideolo-
giska förtecken som funnits under etablerandefasen. 

Fredrik Eriksson
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Broderfolkets armé i Sverige 
Anders Johansson, Den glömda armén. Norge-Sverige 1939-1945. Fischer & 
Co, Stockholm 2005. 516 s.

Det finns år 2006 ännu svenskar, inklusive några yngre, som går omkring och 
skäms för Sveriges politik gentemot Norge under krigsåren. Det finns även 
norrmän i alla åldrar som kritiserar svenskar av samma orsak. Men det finns 
även norrmän som inte alls håller med om kritiken utan tvärtom anser att vi 
verkligen ställde upp för Norge. För att förstå hur det senare synsättet är möj-
ligt – rent av  mycket rimligt – är Den glömda armén lämplig lektyr. Men även 
den som är insatt i ämnet kommer att finna nytt stoff i denna bok.

Den glömda armén har lanserats som en bok om de norska polistruppernas 
framväxt i Sverige. Den är dock mer än så. Den tar upp nästan alla aspek-
ter av förhållandet Sverige-Norge under andra världskriget. Men genom att 
boken bär undertiteln ”Norge-Sverige 1939-1945” så kan man väl inte direkt 
anklaga författaren Anders Johansson för falsk varudeklaration. 

Anders Johansson har lyckats gräva fram några större och en mängd min-
dre ”guldklimpar”. Förutom norskt infanteri och militärpoliser (bägge under 
epitetet polistrupper) utbildades i Sverige även norska kommandosoldater och 
sabotörer på minst tre olika platser. Undertecknad kände endast till en av dessa 
platser: Älgberget. I boken finns en fantastisk och tidigare helt opublicerad 
bild från just Älgberget, som visar att elitsoldaterna till och med bar brittisk 
uniform (battle dress) när de övade i Sverige. Förresten är det häpnadsväck-
ande hur svenska myndigheter misslyckades med att genomskåda komman-
doskolan på Ekerö. 

En av de allra viktigaste sakerna med Den glömda armén är att vi som 
skriver om ämnet hädanefter måste ta hänsyn till Johanssons sammanräkning 
av det totala antalet norrmän som blev militärer i Sverige. Hittills har 12-14 
000 personer varit de vanligast förekommande siffrorna. Men Johansson visar 
hur det var fler än så som vid något tillfälle under kriget antingen erhöll mili-
tär utbildning i Sverige (inte alla slutförde den dock) och/eller skickades via 
Sverige till militärutbildning i Storbritannien. Beroende på hur man räknar 
kommer man då upp i mellan 20 och 25 000 man 1943-45.

Boken visar också att polistrupperna var mer förbundna med 
Hjemmefronten och London än vad som tidigare antagits. De utrustades 
också med tyngre svenska vapen än vad de flesta känner till: artilleri. 
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I boken finns nya detaljer om den mystiska SOE-gruppen ”Coton” i 
Västerbottensfjällen. 

Johansson visar att det fanns tre svenskar i polititroppene, inte blott en 
– som undertecknad har påstått. Två av dem hade 1940 varit i Norge som 
svenska frivilliga. 

En i svensk litteratur så gott som okänd kritik mot den brittiska närvaron 
i Norge 1945 finns också med.

En mängd intressanta citat ingår. Jag hoppas bara att det inte avskräcker 
yngre historiskt intresserade att flera av citaten är på originalspråket, dvs. nor-
ska. Mig stör det inte. Tvärtom. Men tydligen är det illa ställt med kunska-
perna i norska bland dagens ungdomar. Här kommer i alla fall ett av mina 
favoritcitat från en av de norska soldater som for genom Norrland 1945: ”og 
vi ble servert velsmakende middag, lunsj osv av svenske lotter. Ypperlig for-
pleining. Det falt kanskje fra noen lakonisk bemerkning om att de var ved 
de samme kantinene soldatene i division Engelbrecht var blitt servert tre år 
tidligere under transiteringen fra Norge til Ostfronten.”

En central och rätt charmerande person i boken är polistruppernas ”upp-
finnare” och ”fixare” Harry Söderman. Men Anders Johansson är inte okritisk 
gentemot Söderman och ställer viktiga frågor krig hans agerande och anser 
att socialminister Gustav Möller borde få en del av den ära för polistrupperna 
som hittills mest Söderman fått. 

Av särskilt intresse är också vad Johansson skriver om Tysklands högste 
militärattaché i Stockholm: general Bruno von Uthmann. Generalens syn på 
Sverige var oväntat realistisk och fram till krisgutbrottet var han för övrigt god 
vän med såväl den brittiske som franske militärattachén i Stockholm. 

En mängd fina bilder ingår men varifrån kommer de? Både själva bildarki-
ven och forskarkollegor hade uppskattat bildhänvisningar.

Boken har litteraturförteckning och personregister men tyvärr har man 
avstått från noter. Detta kan motiveras med att boken annars hade blivit för 
diger och dyr. Den är redan på 516 sidor. Å andra sidan hade den kunnat redi-
geras hårdare, och hade så kunnat ge plats för noter. Det är dock inte denna 
kritik som har dragit ner betyget till en fyra. Noter är inte så pass väsentliga för 
gemene man. Inte heller tycker jag att det är något större minus att mycket av 
det ”okända” stoffet i boken tidigare har publicerats på norska. I Sverige är det 
ju tyvärr helt enkelt så att norska böcker – om de inte översätts – icke når fram 
till allmänheten. Möjligen hade dock Johansson i avsaknad av noter tydligare 
kunnat hänvisa till andra personers forskning i själva brödtexten. 
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Nej, de allvarliga bristerna är att Johansson inte exemplifierar några av de 
skarpa närkontakter med den tyska fienden som polistrupperna i Finnmark 
och Nord-Troms faktiskt var med om. Polistrupperna deltog inte i några 
slag, men icke desto mindre borde man i en så diger bok berätta mer om de 
små eldstrider några av dem upplevde. Författaren har också missförstått vad 
Special Force Headquarters (SFHQ) var. 

Tyskarnas största förband på Nordkalotten, den 20. bergsarmén, var dub-
belt så stor som författaren påstår. Den bestod så gott som alltid av 200 000 
man. Några tyska grader har även blivit fel.

De nämnda bristerna borde kunna rättas till inför en ny upplaga av boken, 
vilket

skulle öka dess värde. Men bortsett från dessa tabbar är boken ändå ett vik-
tigt bidrag till den norsk-svenska historieskrivningen. Alla med dåligt samvete 
för Sveriges agerande under andra världskriget borde läsa den.  

Lars Gyllenhaal

Att mäta Stalins styrka
Martin Kahn, Measuring Stalin’s Strength During Total War: US and British 
intelligence on the economic and military potential of the Soviet Union during 
the Second World War, 1939-1945, Meddelanden från ekonomisk-historiska 
institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 91, Göteborg 
2004, 461 s.

Sovjetunionens roll för Nazitysklands nederlag under andra världskriget är 
väldokumenterad. I realiteten var det på östfronten som Wehrmacht besegra-
des. Här föll 74 % av de tyska stupade. Det är också känt att de västallierade 
var mycket medvetna om Sovjetunionens nyckelroll i den gemensamma koa-
litionen och vikten av att hålla kvar landet i kriget. 

Vilka föreställningar gjorde man sig i London och Washington om rys-
sarnas uthållighet? Trots det proklamerade vapenbrödraskapet mot fascismen 
var de ytterst förtegna både om sina förluster och sin krigsproduktion, och de 
västallierades diplomater och militärattachéer i Sovjetunionen ständigt påpas-
sade. Många av de bedömningar som gjordes kom därför att vila på rena 
gissningar. 
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En del forskning om den engelsk-amerikanska sovjetbilden finns sedan 
tidigare, men systematiska genomgångar av underrättelsearkiven med fokus 
på militära förhållanden har länge saknats. Först när den svenske ekonom-
historikern Martin Kahn hösten 2004 presenterade sin doktorsavhandling i 
ekonomisk historia vid Göteborgs handelshögskola ändrades situationen.

Kahn visar att synen på Sovjetunionens krigföringsförmåga var skeptisk i 
väst redan vid tiden för krigsutbrottet 1939. Misshushållning med resurser, 
outbildad arbetskraft och vanvård av importerade maskiner präglade sedan 
1930-talet bilden av sovjetisk industri, och den sovjetiska ekonomin tillskrevs 
ingen förmåga till produktionsökningar av krigsmateriel. När det gällde Röda 
arméns förmåga visste man ytterst litet, men prestationerna under Polenfälttåget 
och vinterkriget mot Finland imponerade självfallet inte. Undertryckandet av 
bönderna under kollektiviserings svältår gav inte heller underlag för någon 
optimism när det gällde befolkningens lojalitet med regimen.

Sommaren 1941 var därför den allmänna uppfattningen att Sovjetunionen 
mycket snart skulle bryta samman under det tyska anfallet, och att inre orolig-
heter skulle utbryta, ungefär såsom skett i Tsarryssland 1917. När kollapsen 
uteblivit framåt hösten uppstod förvåning. Även under 1942 var de flesta 
förutsägelserna dystra, men åtminstone den sovjetiska stridsmoralen beskrevs 
numera som god. Britterna var som regel mer optimistiska än amerikanerna, 
och en del brittiska bedömningar av Sovjetunionens ammunitionsproduk-
tion tycks också ha hamnat ganska nära de verkliga produktionssiffrorna. 
Olikheten i synen på ryssarnas motståndskraft bidrog till att amerikaner och 
britter blev oense om behovet av att sätta igång invasionen av Västeuropa 
redan under 1942-43. Medan amerikanerna ansåg ett sådant steg angeläget 
för att förekomma en sovjetisk-tysk separatfred, var britterna mindre oroliga. 
Uppfattningen att Sovjetunionen balanserade på randen till sammanbrott 
bidrog sannolikt också till att Lend-Lease-avtalet med Moskva blev mer gene-
röst utformat än det annars skulle ha varit. Inte ens slaget vid Stalingrad över-
tygade alla underrättelsebedömare om att vändpunkten i kriget på östfronten 
hade inträtt. 

Först efter Kursk var tvivlen på en sovjetisk seger borta. I november 1943 
beslöt president Roosevelt att uppbyggnaden av den amerikanska armén skul-
le begränsas till 90 divisioner (the 90-division gamble). I de tidiga planerna för 
en amerikansk mobilisering sommaren 1941 hade målet var en armé om 213 
divisioner. Nu kunde värdefull arbetskraft bli kvar i produktionen och värde-
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full industrikapacitet sparas för de allierades gemensamma rustningar, istället 
för att användas till att massproducera enkel infanteriutrustning.

I krigets slutskede 1944-45 var synen på Sovjetunionens ekonomiska och 
militära potential mycket positiv. Sommaren 1945, när den brittiska Joint 
Planning Staff för första gången började planera för ett krig mot Sovjetunionen 
(Operation Unthinkable), konstaterade följaktligen fältmarskalk Alan Brooke 
att en snabb seger för amerikaner och britter vore utesluten, och att man i en 
sådan konflikt måste vara inställd på ett långvarigt krig. Fortfarande, menar 
Kahn, tycks dock västmakterna ha underskattat ryssarnas produktionsför-
måga i vissa avseenden. Så gled krigsåren bedömningar av bundsförvanten 
omärkligt över i hotbildsanalys. 

Kahns avhandling representerar en imponerande arbetsprestation. 
Mängden arkivmaterial som gåtts igenom är enorm, och de forskningsfrågor 
som ställs är relevanta och välgrundande i tidigare forskning. Det som möj-
ligen drar ned betyget är det sätt på vilket författaren valt att presentera sina 
resultat. Det är inte forskningsfrågorna som fått vara styrande för dispositio-
nen utan andra världskrigets kronologi. Därigenom har boken blivit mycket 
längre än den hade behövt vara. Som ekonomiskhistorisk forskare är Kahn 
fostrad i en forskningstradition, där redovisning av kvantitativa data alltid har 
ett egenvärde och en självständig beviskraft. När han undersöker västmakter-
nas bedömningar av Sovjetunionen under andra världskriget handlar det dock 
om vad människor trodde och tyckte om Sovjetunionen, och då blir värdet av 
alla sifferredovisningar i slutänden begränsat.

Gunnar Åselius

Raoul Wallenberg och underrättelsetjänsterna
Wilhelm Agrell, Skuggor runt Wallenberg. Uppdrag i Ungern 1943-1945. 
Historiska Media, Lund 2006. 280 s.

Ansträngningarna från omvärlden att under andra världskriget på något sätt 
förhindra folkmorden i det av Tyskland ockuperade Europa var skamligt 
ynkliga och otillräckliga. De insatser som ändå gjordes var mestadels verk av 
djärva individer. I det sammanhanget är det omöjligt att inte komma in på 
den svenske affärsmannen Raoul Wallenbergs insatser i Ungern. Wallenberg 
har blivit en symbol för individuellt mod. Hans slut som fånge i det sovjetiska 
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fängelsesystemet var länge en olöst gåta, en gåta som den officiella sidan i hans 
hemland gjorde skamligt lite för att bringa klarhet i. En bok med en sådan titel 
som Skuggor runt Wallenberg leder automatiskt tankarna till att det är ännu 
en bok om Wallenbergs dåd i krigets Budapest. Men där blir man förvånad, 
ty boken handlar nästan inte alls om detta. I nämnda bok har Wilhelm Agrell 
valt ett något annorlunda fokus.

Wilhelm Agrell är en produktiv författare, som allt som oftast nosar upp 
intressanta ämnen att skriva om och dessutom inte alltid på det allra mest 
politiskt korrekta sättet – för att uttrycka det försiktigt. Den här gången har 
Agrell gett sig på att i detalj undersöka Wallenbergs uppdrag och sätta in det 
i ett större sammanhang. Den hjältestatus som omger Wallenberg har, menar 
Agrell, inte gett så mycket utrymme för att vidga synen på saken. Det är först 
när fragmenten sätts in i ett sammanhang som de lyser upp och helheten 
kan förstås bättre. Detta utgör ledtråden i boken, enligt vad författaren själv 
skriver i den inledande texten. Och Agrell har lyckats pussla ihop en del sam-
manhang. Boken är ett underrättelsehistoriskt verk och inte en beskrivning 
av Wallenbergs humanitära insatser. Egentligen handlar den väldigt lite om 
Wallenberg. En väsentlig del av källmaterialet kommer från det efterlämnade 
arkivet från CIA:s föregångare, ett arkiv som efterhand nu avhemligas.

Dispositionen utgörs av tre delar. I den första delen beskrivs de krigfö-
rande ländernas underrättelseverksamhet i Sverige och då främst i Stockholm, 
en av de få huvudstäder i Europa där både axelmakterna och de allierade 
kunde verka på samma arena under någorlunda civiliserade former. Den andra 
delen redovisar de mot Ungern riktade underrättelse- och hjälpaktionerna, 
som genomfördes med utgångspunkt från Sverige och Schweiz. Och till sist 
går Agrell in på relationerna mellan Storbritannien och USA å ena sidan och 
Sovjetunionen å den andra. Den sovjetiska synen på västallierades försök att 
bedriva hjälp- och underrättelseverkamhet i områden i den avancerande Röda 
arméns väg är här ett centralt tema.

Föregångaren till dagens CIA bildades 1942 och kallades OSS, Office of 
Strategic Services. Underrättelsestationer byggdes upp på fältet, och här hade 
de neutrala länderna en stor betydelse. Till Stockholm kom OSS sommaren 
1943. Här fanns redan den långt mer erfarna engelska motsvarigheten SIS, 
och en del friktioner uppstod mellan de två underrättelsetjänsterna. Så små-
ningom kunde de dock klara ut en inbördes arbetsfördelning, men relatio-
nerna kunde ändå kärva en del. SIS hade det även trögt i portgången visavi 
den svenska sidan, åtminstone inledningsvis, och även gentemot den andra 
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engelska, mer operativt inriktade organisationen SOE. Genom 1900-talets 
underrättelsehistoria löper en röd tråd av intern rivalitet mellan underrät-
telseorganisationer. Varför skulle de vara annorlunda än andra myndigheter 
och organisationer, befolkade av dödliga varelser som de ju är? Stockholm 
var (förstås) även tummelplatsen för sovjetiska NKVD och GRU, två sinse-
mellan givetvis rivaliserande organisationer. Något samarbete mellan öst och 
väst, trots det gemensamma kriget mot axelmakterna, förekom egentligen inte 
trots en del försök från de västallierades sida. Nazityskland utgjorde heller 
inget undantag utan höll sig med två underrättelseorganisationer, Abwehr och 
Reichssicherheitsdienstamt (RSHA). Rivaliteten mellan dessa två var bitter, 
och Abwehr blev till slut förloraren. I det här sammanhanget skall man inte 
heller glömma bort att Sverige hade en del ljusskygga organisationer som C-
byrån och Allmänna säkerhetstjänsten. En viss misstro mot svenskarna fanns 
i väst, vilket berodde på Sveriges långa relationer med Abwehr och den finska 
underrättelsetjänsten. Men Sverige svängde efterhand västerut, och efter en 
del personbyten på viktiga befattningar kunde västsamarbetet ta fart.

Men det var ju i Budapest och inte i Stocholm som Wallenberg verka-
de. Var fanns kopplingen mellan alla underrättelsetjänster i Stockholm och 
Wallenbergs verksamhet och försvinnande? Kopplingen, menar Agrell, står 
att finna i det amerikanska War Refugee Board och dess vällovliga men inte 
så prioriterade verksamhet. Organisationen hade bildats i januari 1944 och 
var kontroversiell från början. Flyktingfrågor var något som både USA och 
Storbritannien såg mycket cyniskt på – de kunde ju dra resurser från krigs-
ansträngningarna. WRB arbetade främst från Bern och Stockholm och hade 
befogenheter att operera på fientligt område. Ett ojämlikt symbiosförhållande 
med OSS uppstod, ja i praktiken nästan en fusion. WRB kunde utnyttja OSS 
möjligheter till operationer. En biprodukt av den baltiska flyktingevakuering-
en blev en viss underrättelseinhämtning, som OSS utnyttjade maximalt. Och 
egentligen ansåg OSS tingens ordning vara ganska bra: bättre att WRB riske-
rade att komprometteras än att OSS gjorde det. WRB hade dock dåligt med 
konkreta resultat att visa upp, och en viss desperation gjorde att man försökte 
utnyttja den svenska beskickningen i Budapest.

På olika sätt hade de västallierade underrättelsetjänsterna försökt etablera 
en närvaro i Ungern under en tid. Landet hade ingått allians med Tyskland 
med förödande resultat för den egna armén. Östfronten malde ner allt som 
sattes in där. Ungern hade en tid skickat trevare västerut för att ingå en separat-
fred med väst – bara västtrupper kunde nå fram till landet. Tysk medvetenhet 
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om detta fick följden att Ungern ockuperades av Wehrmacht  i mars 1944, 
vilket  kullkastade alla planer på en västanslutning. Tyskarna satte igång med 
judedeportationer från det för judarna – relativt sett – dittills lugna hörnet av 
Centraleuropa. Här såg WRB en chans att göra något konkret – och Raoul 
Wallenberg blev den verkställande. Den 12 juni 1944 träffades den ameri-
kanske ministern Johnson, Iver C Olsen (som företrädde såväl WRB som 
OSS) och Raoul Wallenberg i Stockholm. Förmodligen hade amerikanerna 
uppmärksammat Wallenbergs affärskontakter i Ungern och bedömt honom 
som lämplig emissarie. På något vis fick Wallenberg svensk diplomatisk status 
och tillika instruktioner från WRB före sin avresa till Budapest. Han blev 
faktiskt WRB:s enda reguljära mission in på fientligt område. Men uppdraget 
var humanitärt, vilket inte får glömmas bort, och ändå såg säkert OSS-delen 
av Olsen en möjlighet till informationsinhämtning. I sig borde inte detta ha 
skapat några större problem, kan man tycka, men vad WRB planerade och 
gjorde kände även OSS till. Och OSS var effektivt infiltrerat av sovjetiska 
underrättelsetjänsten… Alltså, det som OSS visste och gjorde, det visste också 
Sovjetunionen. Här, menar Agrell, finns den ödesdigra kopplingen som beseg-
lade Wallenbergs öde.

Italiens kapitulation hade varit en sak mellan Italien och de västallierade, 
Sovjetunionen stod utanför. Det torde ha passat Stalin utmärkt – samma prin-
cip, fast omvänd, kunde användas i de centraleuropeiska staterna där Röda 
armén vältrade fram. Någon västallierad närvaro skulle inte tolereras, framför 
allt inte någon underrättelsenärvaro. Den djupa sovjetiska misstänksamhe-
ten mot väst var något man främst i USA men även i Storbritannien bara 
inte kunde inse – kämpade man inte mot en gemensam fiende? WRB kan i 
öst ha setts som ett verktyg i antisovjetiska strävanden efter att WRB bidra-
git till evakueringen av flyktingar från Baltikum. Att någon kunde anlägga 
ett humanistiskt perspektiv var antagligen något obegripligt för människor 
insnärjda i Stalintidens paranoia. Således blev Ungern en sovjetisk domän. Allt 
som kunde ses som västerländsk närvaro av suspekt slag skulle avhysas. Det 
drabbade Raoul Wallenberg och ett par schweiziska diplomater med liknande 
uppdrag, men dessa följde inte Wallenberg in i det okända.

Boken avslutas med ett par kapitel, som anmälaren anser vara de kan-
ske mest givande. Agrell resonerar på ett till synes heltäckande sätt om hur 
Sovjetunionen kunde ha fått nys om Wallenbergs koppling till flyktinghjälps-
organisationen WRB, och vilka konsekvenser det kunde ha fått. Ett antal 
tänkbar hypoteser leder till den gemensamma nämnaren att Wallenberg på ett 
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eller annat sätt betraktades som amerikansk underrättelseagent. Humanitär 
verksamhet var som sagt inget sovjeterna kunde förstå. Även neutrala län-
der och diplomater betraktades med misstro. Agrell påpekar att Sverige inte 
utgjorde ett undantag. Inom parentes sagt, så är det något som mången svensk 
politiker och myndighetsperson borde inse allt som oftast – vårt land är inte 
alltid så eljest som man vill tro. Nu utgjorde Ungern ett undantag; neutrala 
länders beskickningar organiserade ingen hjälpverksamhet någon annanstans. 
Wallenbergs uppdrag omfattade ingen militär eller politisk verksamhet. Men 
i teknisk mening hade han oavsiktligt fått alla yttre kännetecken för en under-
rättelseagent med befogenheter. Samboförhållandet mellan WRB och det 
infiltrerade OSS i kombination med sovjetisk paranoia kan vara de till synes 
triviala men mycket olyckliga faktorerna bakom försvinnandet.

Boken är försedd med en ordentlig notapparat, och källhänvisningarna är 
många. Dessutom finns ett sakregister. Detta är berömvärt och saknas alltför 
ofta i verk med anspråk på seriöst historieskrivande. Ett väsentligt bidrag till 
kunskapen om Wallenbergs försvinnande har producerats. Men varför blev det 
just han som gavs det humanitära uppdraget? Några saker är oklara och förblir 
kanske så. Källäget är inte alltid det lättaste. Det är intressant att uppleva hur 
allt mer kommer fram om Stockholms roll som central spelplats för de krig-
förande, och därtill att kunskapen om det svenska agerandet på olika nivåer 
ökar. Till skillnad mot Agrells tidigare bok om underrättelsevärlden, om den 
svenska Venonakopplingen, förefaller Skuggor runt Wallenberg ha skrivits mer 
eftertänksamt och mer noggrant. Likt Peter Englund brukar Wilhelm Agrell 
ofta tala om sin tid i underrättelsetjänsten. Även om den tiden var ganska kort, 
fast längre än Englunds gästspel, så har Agrell en relativt god uppfattning om 
underrättelsetjänst i allmänhet. Nu börjar han bli ganska påläst i ämnet och 
flitig i arkivforskandet. Det tar sig!

Sam Nilsson

Den engagerade iakttagaren
Christian Malis, Raymond Aron et le débat stratégique français 1930-1966. 
Economica, Paris 2005. 808 s.

Raymond Aron (1905-1983) hade doktorsexamen i filosof från Frankrikes 
prestigefyllda Ecole Normale Supérieur men han är framför allt känd som en 
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aktiv kommentator av fransk och internationell politik. Han skrev ett stort 
antal böcker där de mest kända är, för att ta de engelska titlarna, Peace and 
War, a theory of international relations från 1966 och Clausewitz, philosopher of 
war (1986). Aron var också, från 1947 och trettio år framåt, kolumnist i den 
konservativa tidningen Le Figaro och kommenterade där det kalla krigets olika 
problem och stormakternas förhållningssätt till dessa. Han var motståndare 
till de Gaulles kärnvapen- och NATO-politik och ses därför i vissa franska 
kretsar närmast som en förrädare. 

Christian Malis – också han examinerad från Ecole Normale Supérieur – har 
skrivit en utomordentligt intressant politisk biografi över Aron. Genom Aron 
får läsaren följa hur den europeiska och transatlantiska gemenskapen växer 
fram under den första delen av det kalla kriget. Aron var nämligen en stark 
anhängare av såväl europeiskt enande som av den transatlantiska länken. Han 
hade också, särskilt under Kennedy-epoken, mycket nära relationer med ame-
rikanska tänkare och policy-makers. 

Varför slutar boken 1966? Aron levde ju till 1983 och hans slutliga verk 
Penser la Guerre, Clausewitz – resultatet av ett livs tänkande över strategiska 
frågor – kom långt efter 1966. Förklaringen är att i och med att de Gaulle 
lämnar det militära samarbetet i NATO så har Aron så att säga förlorat sin 
strid. Han upphör då att vara den ”engagerade iakttagaren”, som han kallade 
sig själv, och koncentrar sig på sitt vetenskapliga arbete.

Boken är mycket väldokumenterad. Citaten av Aron, i första hand  från 
hans kolumn i Le Figaro, utgör bokens ryggrad. Omkring dessa grupperar sig 
tidens stora och inflytelserika politiker, tänkare och militärer. I denna anmälan 
kan givetvis bara några begränsade nedslag göra i illustrativt syfte.

Efter studietiden var Aron en typisk vänsterintellektuell – han hade bl a 
varit studiekamrat med Sartre – med dennes ointresse eller till och med förakt 
för militära ting. Författaren framhåller att franska universitet på trettiotalet 
kännetecknades av ett totalt ointresse för försvarsfrågor. Resultatet blev en 
medioker försvarsdebatt som bidrog till det katastrofala nederlaget 1940. 

Aron ville själv bidra till freden genom att stödja den fransk-tyska vänska-
pen, vilket innebar att han vid tiden för Hitlers makttillträde arbetar i Tyskland. 
Omständigheterna – Aron var jude – tvingade honom att inse att de ideal han 
lärt sig inte höll inför verkligheten. Samtidigt innebär sejouren i Tyskland 
ett viktigt intellektuellt möte med särskilt Max Weber och Clausewitz. Den 
fortsatta utvecklingen mot kriget leder till det viktiga konstaterandet att de 
intellektuella har ett ansvar att sätta sig in i och diskutera politiska och mili-
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tära frågor. Längre fram frågar han sig varför han så länge ignorerade ”det som 
tyskarna kallar krigsvetenskap”. 

Efter katastrofen 1940 flyttade han med sin familj till London. Här blir 
han chefredaktör för La France Libre och kommer därigenom att noga följa de 
strategiska och militära debatterna. Samtidigt läser han som alltid mycket och 
tar nu särskilt intryck av Delbrück, som blir den militärteoretiker som oftast 
citeras i Arons verk. 

I de franska kretsarna i London diskuterades naturligt nog frågan om varför 
det gick som det gick 1940 och om kapitulationen verkligen varit nödvändig. 
Hade man inte kunnat fortsätta kampen från Nordafrika, där ju inte mest den 
franska flottan var stark? Beträffande nederlagets orsak hävdade Aron att det 
inte berodde på materiell underlägsenhet utan var ett intellektuellt nederlag 
karaktäriserat av föråldrade doktriner och otillräckligt utnyttjande av krigsve-
tenskapen. 

Under tiden i London kom Aron att vidareutveckla den franske amiralen 
Castex tankar om en ”utvidgad strategi” till skillnad från en ren militär sådan. 
Inte minst ägnade Aron intresse åt psykologisk krigföring. Detta ledde honom 
till slutsatsen att den tyska segern endast var den militära avslutningen på ett 
krig som påbörjats 1933.

När kriget börjar lida mot sitt slut kom frågan om hur efterkrigstidens 
Europa skulle organiseras. Malis ger en ingående skildring av inte minst de 
amerikanska geopolitiska idéerna. Dessa var delvis långtgående som t ex en 
uppdelning av Europa i åtta ungefär lika stora stater eller tanken på ett direk-
toriat bestående av USA, Storbritannien och Sovjetunionen. Det framtida 
Tyskland var naturligtvis av särskilt stort intresse. Fram till slutet av 1944 var 
det risken för en upprepning av Versaillesfreden och ett Tyskland som åter blir 
starkt som var problemet. Men när de allierade kom in i det sönderslagna lan-
det insåg man att faran i stället var att Tyskland blivit ett strategiskt tomrum. 
Det är intressant att notera i vilken utsträckning geopolitiska funderingar, 
särskilt Mackinders teorier om det euroasiatiska hjärtlandet, spelade i dessa 
diskussioner. 

Här börjar man skönja de sedermera allt skarpare meningsmotsättning-
arna mellan Aron och de Gaulle. Medan den senare sökte en balans mellan 
Öst och Väst och ett Europa där Storbritannien inte nödvändigtvis var med 
strävade Aron efter ett samlat Västeuropa och en fransk-brittisk allians. Vidare 
hade Aron, till skillnad från de Gaulle, insett att Frankrike efter 1940 inte 
längre var en stormakt. 
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För det sargade Frankrike var en fråga mer omedelbar – skulle man i prio-
ritera återupprustning eller återuppbyggnad? För det förstnämnda alternativet 
talade det sovjetiska hotet. Den franska diplomatin hade redan 1945 insett att 
Sovjet avsåg att underkuva de ockuperade områdena varför försvarsdeparte-
mentet började fundera över en transatlantisk försvarsallians, något som Aron 
såg som nödvändigt bl a på grund av den franska svagheten. Pragkuppen, 
Berlinblockaden och, senare, Koreakriget tycktes bekräfta bilden av sovje-
tisk aggressivitet. Det var nödvändigt att återupprusta. NATO bildas med 
Marshallhjälpen och 1948 års Brysselpakt som, ur amerikansk synvinkel, nöd-
vändiga prov på europeisk vilja.

Det starka franska kommunistpartiet, fientligt inställt till transatlantiskt 
samarbete och Marshallhjälpen var ett stort bekymmer. Aron såg partiet 
som en del av en sovjetisk ”utvidgad strategi” – det skulle bidra till att hålla 
Frankrike svagt i fredstid och vara ett instrument för ett inbördeskrig när 
explosionen kom. Frankrike behövde därför försvara sig mot två fiender, en 
inre och en yttre.

Redan under 1950-talet börjar diskussionen om ett franskt kärnvapen; 
frågan var om man skulle ha råd utan att helt eftersätta de konventionella styr-
korna. Armén var ju under denna tid bunden först till kriget i Indokina och 
sedan i Algeriet. Intressant nog utgjorde det svenska kärnvapenprogrammet 
ett argument för att Frankrike skulle ha råd att skaffa sig sådana vapen. 

En annan stor fråga under denna tid var den europeiska försvarsgemenska-
pen. Detta från början franska initiativ var i mycket en fråga om att ”bädda in” 
Västtysklands nödvändiga återupprustning. Det havererade, trots hård ameri-
kans lobbying, efter en hätsk debatt där de Gaulle kom att spela en avgörande 
roll. Denne var över huvud taget emot en europeisk integration och föresprå-
kade ett ”nationernas Europa”. Vidare var man rädd att förlora handlingsfrihet 
i kolonierna samt att Tyskland skulle bli för dominerande. Aron delade här i 
mycket de Gaulles motstånd.

Därmed är vi framme vid 1960-talet och den slutliga striden mellan Aron 
och gaullismen – förhållandet till NATO och den franska kärnvapendoktri-
nen. Denna, ”den stora debatten” efter titeln på en bok av Aron, rasade särskilt 
under åren 1962-3 och skildras ingående i boken. På ena sidan de Gaulle, som 
krävde att ”försvaret av Frankrike skulle vara franskt” och som hävdade en 
kärnvapendoktrin liknande massive response. De Gaulles argumentation bygg-
de på lång fransk bitterhet över USA och dess opålitlighet: motsättningarna 
med Roosevelt under kriget, det utlovade stödet i Indokina som inte mate-
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rialiserades samt inte minst USA:s agerande under Suez-krisen och Algeriet-
kriget. Man får inte glömma bort att Algeriet, enligt fransmännen, var en del 
av Frankrike och således omfattades av det kollektiva försvaret. 

För Aron var emellertid ett nationellt försvar en anakronism. Vidare var 
de franska resurserna för små för att ett fungerande kärnvapen skulle kunna 
förverkligas i närtid utan att de konventionella resurserna eftersattes. Han var 
en anhängare av Mac Namaras idéer om flexible response och ett förstärkande 
av de europeiska konventionella styrkorna. Han hade redan tidigare varit en 
stark motståndare till Eisenhowers New Look med dess ensidiga betoning av 
kärnvapnen och skissade redan på 1950-talet på en liknande doktrin. Han 
kunde inte heller acceptera de Gaulles idéer om ett nationellt kärnvapen som 
ett diplomatiskt trumfkort. Slutligen skulle den franska politiken öka risken 
för allmän kärnvapenspridning. 

Alla dessa frågor engagerade naturligtvis i hög grad de ledande militärerna 
och stort utrymme ges åt dessas bedömningar. Inte minst får läsaren stifta 
bekantskap med ”apokalypsens fyra generaler”* Gallois, Ailleret, Beaufre och 
Poirier. De två förstnämnda, tekniska specialister, argumenterade hårt för det 
franska kärnvapnet och de Gaulles doktrin. Särskilt Gallois kom att bli en 
personlig fiende till Aron. Beaufre var mer nyanserad och hans åsikter låg 
relativt nära Arons. Poirier, slutligen, var betydligt yngre men var den som höll 
pennan när doktrinen utformades. 

Malis bok kan rekommenderas till alla med intresse det kalla krigets histo-
ria. Den är lång men väldisponerad. Varje större avsnitt inleds med en histo-
risk översikt som underlättar läsandet. Genom Arons och andras debattinlägg 
för läsaren en god bild av de stora svårigheter som måste övervinnas innan 
Väst kunde samla sig till ett någorlunda rimligt försvar mot Sovjet. Dessutom 
förklaras mycket av grunderna till dagens franska europapolitik. 

Lars Wedin

*  Uttrycket kommer från en artikel av François Géré.
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Officerarna som vägrade tortera
Jean-Charles Jauffret, Ces officiers qui ont dit non à la torture. Algérie 1954-
1962. Autrement Collection Mémoires/Histoire Nr 116-août 2005, 141 s.

Ett krig skapar ärr, fysiska och själsliga. Människor utsätts för övergrepp, dödas 
och skadas. Hus förstörs och många tvingas fly. Situationen skapar trauman. 
Parter och deltagare har nästan alltid känt ett behov av att bearbeta det pas-
serade för att kunna gå vidare och utvecklas. Det gäller såväl på nationell 
nivå som på organisatorisk och, inte minst, individuell nivå. Försvarsmakter 
och försvarsgrenar känner även de behov av att rannsaka sitt agerande, och 
enskilda politiker, militärer och civila lever med minnen som de aldrig lämnar. 
Jean-Charles Jauffrets Ces officiers qui ont dit non à la torture. Algerie 1954-
1962 är en del i denna omfattande och fortfarande pågående krishantering. 
Den är också ett bra exempel på hur historia och historiker används (och låter 
sig användas) till en mängd syften utöver de rent vetenskapliga. 

Boken är en exposé över Algerietkriget, visualiserat och återspeglat genom 
och av tortyren. Den är inte tjock men innehållsrik: 141 sidor och utöver det 
kartor och kronologi över konflikten, samt en omfattande bibliografi. Boken 
är uppdelad i tre större delar: Ledarskapet, Samvetet och Slutsatser - soldatens 
hederskodex. I den första delen om ledarskapet beskrivs hur tortyr, d v s våld 
i samband med utredningar, reglerades och förbjöds tidigt i konflikten och då 
ofta med tydliga referenser till den tidigare tyska ockupationen: Vi skall inte 
bli som dem. Men dessa reglementen blev raskt ”döda ord”: order skrevs men 
efterföljdes ej och redan 1955 fanns officiella rapporter om det faktiska förhål-
landet. Ledarskapet, och klimatet, förändrades med konflikten. Brytpunkten 
var ”La bataille d’Alger”, Slaget om Alger, 1957. Frihetskriget i Algeriet hade 
många ursprung men ett av dem var de fransk-algeriska veteranerna från 
Indokina, som där såg att frihet var möjlig. Man plagierade mycket från både 
la résistance och den Vietnamesiska motståndsrörelsen. Frihetskampen fram 
till 1957 var framgångsrik. I desperation blev de franska myndigheterna mer 
och mer brutala. Motståndsrörelsen svarade med subversiva metoder och blo-
diga attentat mot såväl militären som civilbefolkningen. Nyckeln i detta krig 
var snabba underrättelser: Vilka är ledarna, var gömmer de sig? Efterhand 
som befolkning och motståndsrörelse nådde framgång så ökade moralen och 
därmed förmågan att hålla sina mål och medel i det dolda. Tortyr blev ett 
allt vanligare medel för underrättelseofficerare. En av orsakerna var, enligt 
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Jauffret, att den militära ledningen beställde och krävde underrättelser samt 
att den fransk politiska ledningen, den fjärde republiken, i flera aspekter höll 
sig på betryggande avstånd. 

1957 skedde en förändring. General Massu fick polisbefogenhet i Alger 
med omnejd den 7 januari. FNL utlyste generalstrejk och bombattentaten 
ökade. Massgripanden och ”försvinnanden” följde. Nu var tortyren institutio-
naliserad inom flera bataljoner. Det är från den här perioden Paul Aussaresses 
bekännelser härrör. Samtidigt som den franska militären genom tortyr och 
avrättningar knäckte motståndsrörelsen i Alger så blev det tydligt och offent-
ligt för alla att dessa metoder användes rutinmässigt och att de inte var för-
enliga med den franska republikens grundläggande värderingar. Slaget om 
Alger vanns av fransk militär men Algeriet var nu ockuperat och skulle aldrig 
komma att bli en frivillig del av Frankrike trots alla samtidiga försök till paci-
ficering av den algeriska befolkningen. Frankrike började nu närma sig tanken 
att Algeriet skulle bli fritt och då uppstod ett militärt myteri med bl. a flera 
mordförsök på de Gaulle. Under tiden fortsatte kriget med oförminskad styr-
ka. Samtidigt flyttade FNL konflikten till Frankrike där poliser sköts ihjäl och 
våldsamma demonstrationer ägde rum. Under en stor demonstration i Paris i 
oktober 1961 dödades över 100, kanske 200 algerier. Algeriet blev fritt 1962

Vilka var det då som sade nej till tortyr? Utvecklingen gick ju inte omärkt 
förbi de franska militärerna och moraliska diskussioner uppstod, så även vissa 
protester. Främst är det officerare och soldater med en stark moralisk, religiös 
och/eller politisk grundfilosofi, som protesterar. De hade i huvudsak rötter i 
kyrka eller kommunismen och var ofta veteraner från motståndsrörelsen. De 
som var emot tortyr var oftast för att behålla Algeriet och kolonierna men med 
andra medel. En general begärde avsked som protest mot tortyren och han 
var inte ensam att protestera. Ofta gjordes jämförelser med Gestapo: Tyskarna 
stoppade aldrig la résistance och nu är vi på samma låga nivå som de var. 

Jauffrets bok är inte en isolerad företeelse utan är en del i en större serie. 
Litteraturen om Algeriet har hela tiden funnits där, från 50-talet och framåt. 
Men det är i mitten av 90-talet som den franska regeringen öppnar arkiven 
och stödjer mer officiella projekt. I bakgrunden finns hela tiden den grundläg-
gande konflikten levande. I Frankrike sägs ofta att vad man än gör gentemot 
sina forna kolonier så blir det fel: Gör man ingenting beskylls man för att 
förneka sitt ansvar, gör man något så är det en kolonial handling. Litteraturen 
och debatten rymmer således hela skalan, från skarpt fördömande av det 
koloniala franska väldet med sitt diktatoriska och våldsamma beteende, till 
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påvisandet av de ärliga försöken till ”pacificering” och förbättring men även 
det oförsonliga och blinda våld som utövades av motståndsrörelsen och, efter 
1962, den algeriska regeringen. Bilden är komplex och sanningen verkar mer 
grå än svart-vit. Enligt Jauffret illustreras det ganska väl av att den franska 
staten efter 1962 kunde fortsätta att hyra örlogsbaser och övningsområden 
för kärnvapenprover av Algeriet fram till 1967: Stater har ingen moral, bara 
intressen. Ett annat illustration är att franska militärer, bl a Aussaresses, åkte 
till USA och Argentina där de anlitades för att lära ut metoderna från Slaget 
om Alger.  

Jauffret har hållit föreläsningar för flera kurser på den franska officers-
skolan Saint Cyr och här kan man förmodligen hitta det direkta syftet med 
denna bok: Den franska staten beordrade inte tortyr och beviset för det är de 
som kunde säga nej och som kunde protestera. Detta resonemang är viktigt 
för den franska armén i sin hantering av det förflutna. Dagens officerare skall 
få en metod att förhålla sig till sitt yrkes förflutna utan att behöva förneka 
eller känna skam. Men syfte gäller även samtiden: Officerare kommer alltid 
att hamna i situationer där skillnad mellan legitimt våld, övergrepp och tortyr 
kan vara svåra att se. Jauffret argumenterar att Frankrike och dess väpnade 
styrkor förmodligen lärt sig läxan. Grunden i konflikten var att det inte gick 
att förena pacificering med underkastelse: man kan inte slå och smeka med 
samma hand. Men han konstaterar att det är en läxa som måste läras gång 
på gång: Händelserna upprepas i Vietnam, Afghanistan (av Sovjet), Afrika, 
Mellanöstern och kanske nu i Irak. 

Boken är en bra introduktion till Algeriet-kriget och Jauffret använder 
skickligt tortyren som leitmotif för att komma händelserna under huden, ge 
individuella exempel samt förklara ”varför?”. Krigets komplexitet och dess 
påverkan på modern fransk och europeisk utveckling ges här en bra bakgrund. 
Samtidigt går det inte komma ifrån att trots allt källmaterial och den metodis-
ka ansatsen så är det den franska sidan av historien och att historien dessutom 
här används i ett eller flera speciella syften. För att få en mer balanserad bild 
krävs fler källor, och det finns det faktiskt gott om idag i både Frankrike och 
Algeriet. Jauffrets arbete lockar trots allt till mer än det avskräcker.

Patrik Selling
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Det sjunde vapnet
Pierre Cyril Pahlavi, La guerre révolutionnaire de l’Armée Française en Algérie 
1954-1961. Entre esprit de conquête et conquête des ésprits. L’Harmattan, Paris 
2004. 158 s.

I sin på annan plats recenserade bok skriver Sir Rupert Smith om nödvändig-
heten av krigföring ”amongst the people”. Det är just vad den franska armén 
gjorde under kriget i Algeriet – ”la guerre dans la foule”. Här skapades en 
verklig övergripande strategi där alla element, civila och militära, samordnades 
samt kombinerades med en omfattande psykologisk krigföring – ”det sjunde 
vapnet”. Resultatet blev stora framgångar men också att armén blev politi-
serad, vilket ledde först till de Gaulles makttillträde och därefter till kuppen 
mot honom.

Det är viktigt att komma ihåg att det franska försvaret traditionellt varit 
skild från det vanliga samhället. Försvaret – ”la grande muette” (ungefär den 
store stumme) – skulle inte uttala sig politiskt. Denna viktiga bakgrund kunde 
fått en mer framträdande plats i Pahlavis bok men är kanske självklar för en 
fransman.

Kriget i Algeriet var en paradox genom att rebellerna (FLN) inte följde 
principerna om det revolutionära kriget så som de utformats främst av Mao. 
Det gjorde däremot fransmännen. Det är den franska arméns revolutionä-
ra krig – dess uppgång, storhet och fall – som är ämnet för Pahlavis bok. 
Krigshändelserna skildras knappast alls. 

I ett inledande teorikapitel, som i stor utsträckning vilar på Beaufres La 
guerre révolutionnaire från 1972, noterar författaren bland annat att ett revo-
lutionärt krig kan föras för alla typer av ideologier och det inte nödvändigtvis 
har någon koppling till revolutionär teologi. Men oavsett vem som för detta 
och varför är det nödvändigt att ha ett koherent budskap och att inse att den 
politiska aspekten är vital – kriget har politiska mål och politiken måste vara 
överordnad. Problemet, som Pahlavi visar, är att genom att följa det revolutio-
nära krigets principer kunde armén inte undgå att själv bli politiserad. När de 
svaga regeringarna under den IV:e republiken inte förmådde att formulera ett 
koherent budskap gjorde armén detta själv. 

Ett första steg mot förmåga till revolutionärt krig hade tagits i och med 
1951 års reglemente som betonade den psykologiska krigföringens roll. Tanken 
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på att utnyttja lärdomarna i Algeriet från det förlorade kriget i Indokina växte 
sedan fram successivt under 1954-5. Man studerade Mao och Lenin. 

De första strukturerna började sättas upp under 1955. Den psykologiska 
krigföringen inriktades snart åt två håll: inåt för att upprätthålla de egna trup-
pernas moral och utåt för att påverka befolkningen för den franska saken och 
därmed motverka dess stöd till FLN. Man skapade ett utbildningscenter för 
psykologisk krigföring där officerarna gjordes medvetna om militära, demo-
grafiska, politiska och ideologiska frågor. Det nya vapnet fick snabbt genom-
slag i staber på olika nivåer. 

Allt eftersom den psykologiska krigföringen fick en större roll fick också 
armén större befogenheter – det revolutionära kriget blev en verklighet. I 
juni 1956 förändras den territoriella indelningen i Algeriet och SAS (Sections 
Administratives Spéciales) får i uppgift att leda och administrera befolkningen. 
Här ingick också propaganda, skolverksamhet, socialhjälp etc. Territoriella 
styrkor – man beräknade att det behövdes en soldat per 20 invånare – sva-
rade för den omedelbara säkerheten. Härutöver gällde det att klippa av FLNs 
försörjningslinjer över gränserna samt att slå ut rebellerna och förstöra deras 
baser. 

Tre mål identifierades nu för det revolutionära kriget: de egna truppernas 
moral och skydd mot fientlig propaganda, koherent psykologisk krigföring 
mot den islamska befolkningen inklusive propaganda riktad mot FLN samt 
”chock” mot rebellerna. Armén, som sent hade mekaniserats, fick nu lämna 
stridsvagnarna för lätta vapen och hästar, bättre lämpade för den nordafrikan-
ska krigsskådeplatsen. Den blev allt mer av en gerilla. Helikoptern spelade en 
viktig roll för spaning och mobilitet.  De territoriella förbanden fick allt mer 
sociala uppgifter – de blev ”statens hembiträde” - medan elitförband användes 
för den offensiva krigföringen. Soldater med erfarenhet från Indokina anpas-
sade sig snabbt till den nya taktiken. Däremot var armén inte förtjust i de mas-
siva förstärkningarna bestående av värnpliktiga som ansågs vara mer till besvär 
än nytta. Härigenom blev också krigföringen dyr och frågan om förluster ett 
stort problem. Armén föredrog små, professionella förband. 

Eftersom den psykologiska krigföringen måste bygga på politik och ideo-
logi lämnade armén successivt den politiska neutraliteten. Till detta bidrog 
också de allt bredare befogenheter som den fick.

I januari 1957 organiserade FLN en generalstrejk i Alger. General Massu 
fick i uppdrag att slå ned denna och fick då också polisbefogenheter. Armén 
var nu den starkaste maktfaktorn i Alger. Massu vann slaget och använde 
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därvid alla det revolutionära krigets element, inte minst psykologisk krig-
föring. Framgången gjorde att det ”sjunde vapnet” nu fick en central roll. 
General Salan, överbefälhavare i Algeriet, beslöt nu att använda dessa metoder 
i hela Algeriet. En konsekvens var inrättandet, på alla hierarkiska nivåer, av en 
”5:e byrå” ansvarig för alla psykologiska aktiviteter. Byråerna fick mycket 
breda mandat långt utanför det militära området.

Men framgången innehöll också fröet till katastrof. De svaga och kort-
variga regeringarna kunde inte leverera de politiska målsättningar och den 
ideologi som de psykologiska aktiviteterna krävde. Armén utvecklade då, i 
slutet av 1957, sin egen målsättning. Denna kallades ”integration” och bestod 
av tre delar: bibehållandet av fransk suveränitet, ge den muslimska befolkning-
en fullt likställdhet med den franska samt social och ekonomisk utveckling. 
Regeringen hade nu förlorat kontrollen.

Armén misstänkte emellertid att regeringen skulle släppa Algeriet. Detta 
var oacceptabelt med tanke på de hittillsvarande framgångarna som kontras-
terade mot förlusterna 1940 och i Indokina. Man beslöt därför att stödja de 
Gaulle som man trodde skulle bli en garant för ett franskt Algeriet.

Regeringen faller i maj 1958 varvid ett nytt uppror bryter ut. När segern 
över detta firades i Alger förekom omfattande fraternisering mellan de olika 
befolkningsgrupperna. Det föreföll som om  ”integrationen” hade lyckats!

När de Gaulle kom till makten skulle en folkomröstning genomföras 
angående den nya konstitutionen. De Gaulle använde då de strukturer för 
psykologisk krigföring som byggts upp. Men när han väl kom till makten 
förklarade han för armén att den enbart var ett instrument, den skulle inte 
syssla med politik. 5:e byråns mandat begränsades kraftigt. Samtidigt utsattes 
de psykologiska aktiviteterna för en allt kraftigare kritik från såväl pressen som 
delar av armén. 

När de Gaulle officiellt satte ”självbestämmande” före ”integration” som 
politiskt mål organiserades motståndet mot honom. Efter ”barrikadernas 
vecka” i Alger i januari 1960 började de Gaulle på allvar att nedmontera det 
revolutionära krigets strukturer. En del av dess anhängare bildade då den hem-
liga armén OAS i syfte att störta de Gaulle. Förmågan till psykologiska aktivi-
teter försvann emellertid inte, i stället använde de Gaulle denna för att skapa 
anhängare till ”självbestämmande”. 

En fråga som författaren endast berör med lätt hand är de hårda metoder, 
inklusive tortyr, som t ex Massu använde i Alger. Eftersom detta ännu är ett 
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kontroversiellt ämne i Frankrike hade det varit intressant att få en någorlunda 
allsidig belysning. 

Det ämne som behandlas i Pahlavis bok är verkligen högaktuellt nu när 
”informationsoperationer” ges allt större betydelse samtidigt som vikten av 
koherens mellan civila och militära åtgärder allt mer betonas. Boken rekom-
menderas därför till alla de som är intresserade av dessa frågor. Det går natur-
ligtvis inte att dra allt för starka paralleller mellan den franska armén i Algeriet 
och NATO:s eller EU:s stabiliseringsoperationer. Men den franska arméns 
erfarenheter ställer ändå många viktiga frågor och visar på hur farligt det kan 
bli när de politiska strukturerna inte förmår bibehålla sin överhöghet.

Lars Wedin

Krigsplanläggning och allianser under  
det Kalla kriget 
Vojtech Mastny, Sven G Holtsmark & Andreas Wenger (red), War plans 
and alliances in the cold war. Threat perceptions in the East and West. CSS 
Studies in Security and International Relations, Swiss Federal Institute of 
Technology (ETH), Zürich.  Routledge, Taylor & Francis Group, London 
and New York, 2006, 310 s. 

“Operations against Sweden are conspicuously absent from any of the Warsaw 
Pact planning documents we have.” Citatet är hämtat ur Vojtech Mastnys 
introduktion och jag skall i slutet i min anmälan kommentera detta. Först 
något om bakgrunden till rapporten. 

Den utgör en samling av manuskript till föreläsningar hållna vid ett möte i 
juni 2003 på Svalbard under värdskap av det norska Institutet för försvarsstu-
dier (IFS). De tolv utvalda föreläsningarna är ordnade i två delar, en del 1 som 
handlar om forskningsläget vad gäller främst de sovjetiska militära planerna på 
Kontinentaleuropa samt en del 2 om hur utvecklingen av strategi och försvar 
förhandlades fram inom “alliansen av demokratier”. Om det centralicerade 
WP finns motsvarande synpunkter till viss del i framställningarna i del 1.

Initiativtagare till mötet var ett internationellt forskningsprojekt benämnt 
Parallell History Project under ledning av  den tidigare professorn, bl a i strategi 
vid US Naval War College,
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Vojtech Mastny. Av övriga redaktörer är norrmannen Holtsmark senior-
forskare just vid IFS och Wenger chef för strategiska studier vid det ETH, som 
nämns ovan. Inbjudna till mötet var att antal forskare och seniordiplomater 
från NATO resp fd WP-länder samt från neutrala länder.

Deltagare från det neutrala Sverige var forskaren Wilhelm Agrell, som 
talade om de alliansfria staternas förhållande till de båda maktblocken och 
spänningen dem emellan under det kalla kriget. Hans framställning, benämnd 
”Silent allies and hostile neutrals: nonaligned states in the Cold War”, har en 
viss tyngdpunkt till Sveriges agerande med bl a en redovisning av Sveriges 
hemliga bilaterala samarbete med vissa NATO-länder. Han framför – vilket 
inte Mastny är beredd till – en åsikt om den norra flanken. I ett avsnitt om den 
polska synen på Sverige som ”en fientlig neutral” säger han ”fastän ingen säker 
slutsats kan dras från målen för (den polska) ”Kustfronten”, syns det mycket 
otroligt att Sovjetunionens planering för Östersjömarinen, Norra marinen 
samt Baltiska och Leningrads militärområden skulle väsentligt avvika från 
planeringen i Centraleuropa och längs den södra kustlinjen av Östersjön”.   

I anmälan kommer jag med utgångspunkt i Mastnys huvudinlägg, 
”Imagining war in Europe: Soviet strategic planning”, behandla tre kapitel ur 
del 1 författade av tysken Mattias Uhl, tjecken Peter Lunák och forskaren vid 
det danska Institutet för internationella studier (DIIS) Frede P Jensen, som 
alla tar upp WP:s militära planer för alliansens centraleuropeiska deltagare. 
För den som är mer intresserad av kärnvapenproblematiken eller av  de små 
staternas rörelsefrihet inom NATO finns det flera intressanta inlägg; i den 
senare frågan bl a ett från vardera Danmark och Norge i del 2.  

I de centraleuropeiska arkiven saknas uppgifter om hur Sovjetunionen 
tänkte sig kriget i stort, d v s den världsomspännande konfrontationen med 
USA. Därmed saknade de, som i början av varje krig i Europa skulle bära de 
tyngsta bördorna inom WP, bl a information om hur man i Moskva tänkte 
sig att supermakterna skulle använda sig av huvuddelen av sitt strategiska 
kärnvapeninnehav. Skulle de bekämpa varandra över Atlanten eller skulle ett 
krig kunna begränsas till Europa? Kubakrisen fick ju supermakterna att inse 
”omöjligheten” av ett totalt kärnvapenkrig samt USA att växla från ”massive 
retaliation” till ”flexible respons”. Från mitten av 60-talet kunde Sovjetunionen 
också se framför sig ett till Europa begränsat krig, åtminstone till en början 
också begränsat till konventionella stridskrafter eller i varje fall mest taktiska 
kärnvapen.   
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Vojtech Mastny beskriver översiktligt den militärstrategiska utvecklingen 
mellan supermakterna, med några intressanta detaljer som förutskickar de 
tre andra kapitlen, vilka mer uttömmande handlar om verkliga ”warplans”. 
Detaljerna hänförs till Kontinentaleuropa, för vilket konkreta källor finns att 
hänvisa till. Den tekniska utvecklingens betydelse och kärn-vapenstrategiernas 
växelspel får stort utrymme hos Mastny. Avslutningsvis konstaterar han: 

Om Västs återhållsamma strategi slutligen lyckades, berodde det 
mer på överlägsenheten hos dess ”mjuka förmåga”, som Västs, inte 
Sovjetunionens, strateger tenderade att underskatta, än utvecklingen 
av militära medel. Dessutom, kärnvapnen, som ibland fått förtjänsten 
av att ha hållit det ”Kalla kriget” kallt, påverkade denna process mindre 
än de konventionella styrkorna gjorde. Det var utvecklingen av kärn-
vapnen, som visade på Västs teknologiska överlägsenhet på ett sätt, 
som kom att leda det Kalla kriget till en slutligen fredlig upplösning.

Västs teori och tillämpning av avskräckning, med dess meningslösa 
fasthållande vid kärnvapen, skiljande sig från politisk verklighet, fram-
står vid en återblick som irrelevant för att förhindra ett större krig 
– som fienden för det första inte avsåg påbörja – liksom ineffektivt för 
att förhindra mindre utmaningar med militära påtryckningar.

Misslyckandet med avskräckningsstrategin trasslade i längden till det 
mer än det klarade ut förutsättningarna för vilka militära medel som 
både kunde vara rättmätiga och effektiva i en annan internationell 
miljö. Behovet av omformulering och utvidgning av säkerheten bort-
om det miltära fältet har stannat kvar som det Kalla krigets arv. 

Om vi utvidgar en karta över Norden litet grand så ser vi snabbt vilken bety-
delse de danska sunden har för en rysk stat, i fred för handel och samfärd-
sel, i krig för försvar av det ryska hjärtlandet inte minst efter kärnvapnens 
tillkomst och behov uppkommit att upprätta en maritim försvarszon ute i 
Atlanten. Det är inte så underligt att Danmark var ett viktigt och tidigt mål 
för Sovjetunionen vid krig i Europa mot den andra supermakten – eller som 
Frede P Jensen kallar sin föreläsning: ”The Warsaw Pact´s special target: plan-
ning the seizure of Denmark”.

Jag börjar med denna eftersom Jensen inledningsvis försöker visa att 
de stabsövningar (efter hand med allt större parallella truppövningar) man 
genomförde med WP:s centraleuropeiska stater var kongruenta med de planer 
Sovjetunionen hade för krig i Europa och var politiskt förankrade. Han gör 
det med framgång och tillsammans med de två andra föreläsningarna kan det 
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anses bekräftat av källorna att den offensiva planering vi hörde talas om runt 
1990 hade beslutats vid ett möte i Moskva 1961 för WP:s försvarsministrar 
och var i kraft till andra halvan av 80-talet. För en militär är det närmast 
självklart att övningar i fred är till för att förbereda chefer och förband för 
deras krigsuppgifter samt pröva planens genomförbarhet och behov av för-
ändringar.

Betyder det också att Sovjetunionens politiska intuition var att vid lämpligt 
tillfälle starta ett krig i Europa för att också erövra dess västra del? Det påstås 
inte. Däremot konstaterar Uhl att  ”Sovjetunionens generalstabs planerare 
antog att den avgörande faktorn i ett framtida krig, eftersom en världskonflikt 
förde med sig en stor användning av kärnvapen, skulle bli inledningsfasen. 
Följaktligen måste stridsberedskapen vara hög hos WP:s väpnade styrkor och 
deras tillgång till den senaste teknologin och vapnen, måste vara så god att det 
var omöjligt för ”imperalistfienden” att erhålla en avgörande inledande fram-
gång genom en överraskande attack med kärnvapen och robotar. Istället skulle 
WP:s egna trupper påbörja ´Blitzkriegoperationer´ för att förstöra fiendens 
kärnvapen och omedelbart gå till offensiven.” En syn som kunde leda till krig 
genom missförstånd. 

Denna uppfattning ledde också – trots 1960- och 70-talens avspännings-
politik – till att de centraleuropeiska staterna liksom den ”Röda armén” upp-
rustades och moderniserades. Efter ”den andra Berlinkrisen”, skapad av den 
äventyrlige Chrustjov runt 1960 genom tankar på ett unilateralt fredsavtal 
med DDR, sågs konflikten om denna stad  som en möjlig utlösningsorsak i 
flera övningsscenario. Mastny ser i efterhand denna kris som en större krigs-
risk under det Kalla kriget än den efterföljande Kubakrisen.

Även om rapporten fokuserar på den militära offensiva planeringen från 
början av 1960-talet glöms inte Stalintidens politiska, psykologiska och sub-
versiva angreppssätt helt bort. Denna, som hela tiden verkade i bakgrunden, 
skulle få ny stimulans efter ungdomsrevolten i Väst 1968. 

Den polska ledningen önskade själv föra befälet över sina militära styr-
kor och fick med den nya offensiva strategin, som avsåg att förekomma, ett 
huvudansvar för och i uppgift att leda anfallet längs den södra Östersjökusten 
över Schleswig-Holstein mot Jylland samt landstigningar och luftlandsätt-
ningar på öarna för att inom två veckor ha besatt Danmark, om nödvändigt 
understött med kemiska vapen eller kärnladdningar. Jensen, som deltagit i 
DIIS studie ”Danmark og den Kolde krig”, redogör rätt ingående för den 
polska operationsplanen. 
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Östersjömarinen, från 1981 en integrerad del av WP:s marin, vilken led-
des av den sovjetiska Östersjöflottans chef, skulle understödja operationen 
genom att öppna de danska sunden på sin väg ut i Nordsjön eller som en 
tidigare marinofficer i Östersjöflottan sammanfattade det för mig:

Hela min ryska utbildning och tjänstgöring i Östersjön från början 
av 60-talet har haft som mål att göra mig väl skickad för att delta i ett 
kärnvapenunderstött snabbt utbrott genom de danska sunden för att 
fram mot förträngningen mellan Storbritannien och Island bekämpa 
anglosaxiska kärnvapenbestyckade ubåtar och andra fartyg. Vi medför-
de själva redan i fred vid patrullering och övningar kärnvapenladdade 
torpeder och robotar, dimensionerade för att sänka hangarfartyg.

Östtyska marinen skulle skydda västra flanken av landstigningen, för att sedan 
öppna upp Kielkanalen och upprätta en örlogsbas för Nordsjön i den Tyska 
bukten. I övrigt skulle östtyska marininfanteriförband delta i landstigning-
arna på de danska öarna och dess armé fick, efter sin upprustning från slutet 
av 70-talet, utsträckta uppgifter i nordvästra Tyskland. Samtidigt utsträcktes 
den polska operationen till Sydnorge med en förvånansvärt liten styrkeinsats. 
Enligt Jensen uteslöts inte en ockupation också av den östra Öresundskusten 
även om ett motiv för en tidig ockupation av Danmark var att få Sverige att 
förklara sig neutralt vid en konflikt mellan WP och NATO.

Den tyske forskaren Matthias Uhls föreläsning, ”Storming on to Paris”,  
beskriver de olika delarnas av den offensiva stategiens uppgifter och dess pröv-
ning i 1961 års övning ”Buria”, som också hade en vapenskramlande roll i 
Kruschevs Berlininitiativ. Den sovjetiska försvarsministern Malinovskii sade i 
sitt utvärderingstal (efter Buria) att övningen visade att ”under moderna för-
hållanden var huvuduppgiften att slå ner fienden en uppgift för de nukleära 
styrkorna. Följaktligen är det markstridskrafternas uppgift att slutligt förgöra 
dem.” 

Och diplomaten Petr Lunáks inlägg, ”War plans from Stalin to 
Brezhnev”, behandlar som sig bör främst planeringen och diskussionerna i f d 
Tjeckoslovakien. De tjeckoslovakiska styrkorna hade – inom ramen för 1964 
års WP-plan – till uppgift att anfalla genom den klassiska Burgundiska porten 
med mål att ta Lyon. Medan Polen mötte Sovjetunionens ”all-out nuclear war” 
med Rapackis förslag om en kärnvapenfria zon för Centraleuropa konstate-
rar Lunák att Tjeckoslovakien strävade efter att få garantier för understöd av 
kärnvapen, men också medbestämmande över användningen. Lunák redogör 
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också för de militära frågornas betydelse under Pragvåren för Sovjetunionens 
återställande av sin ordning  i augusti 1968.     

Våren 2006 hölls ett nytt PHP ”Round Table” på Försvarshögskolan i 
Stockholm under lokalt värdskap av SIPRI, som jag hade möjlighet att följa. 
I detta deltog förutom forskare ett antal generaler från de båda parterna. Inte 
heller vid detta möte redovisades så mycket konkret om planerna från de ryska 
deltagarnas sida. Intressantast var kanske det ryska svaret på en USA-generals 
fråga: ”Om kriget hade kunnat begränsas till Europa?” Svaret var nej - två 
gånger – USA skulle bekämpas från början. Mötets innehåll höll sig i övrigt 
fortfarande till den Europeiska kontinenten. Däremot uttryckte man - i varje 
fall från amerikansk sida - i slutet av mötet ett önskemål att ett kommande 
samtal borde handla om nordflanken. Sonderingar pågår att organisera ett 
nytt Round Table sommaren 2007 i Norden, även denna gång med det nor-
ska IFS som lokal värd. Tillsammans med professor Kent Zetterberg vid FHS 
förbereder jag deltagande från svensk sida.    

Så åter till de sovjetiska planerna för Sverige. Mastny konstaterar själv, 
utan att på denna punkt vara explicit, varför de inte hittat några. De sovje-
tiska militära myndigheternas arkiv har aldrig varit tillgängliga anger han. De 
källor man redovisar från Polen och Tjeckoslovakien m fl tidigare WP-län-
der har inte varit intresserade av verksamheten norr TVD Väst. Norden var 
i allt väsentligt en ren affär för Sovjetunionen och Generalstaben i Moskva. 
Så Mastny har inte hittat mer än Rolf Ekéus gjorde i sitt utredande för den 
svenska (s)-regeringen. Han drar emellertid inga långtgående slutsatser av 
detta. Det är kanske bäst så, för om man tittar litet närmre i materialet till den 
danska studien om ”den kolde krig” hittar man en polsk karta med en inlagd 
landstigningsoperation mot Bornholm, ja ,men också mot Skåne. Stabsövning 
eller plan? 1960-tal eller 80-tal? Vem vet?

Bengt Gustafsson
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Kampen om den Tredje världen
Odd Arne Westad, The Global Cold War. Third World Interventions and 
the Making of Our Times, Cambridge University Press, Cambridge 2005, 
479 s. 

Den norske historikern Odd Arne Westad, ansvarig för Kalla kriget-studi-
erna vid London School of Economics, har i boken The Global Cold War. 
Third World Interventions and the Making of Our Times sammanfattat sin egen 
och andras forskning under de senaste femton åren om kalla krigets förlopp 
i den så kallade Tredje världen. Westad, som förutom de stora västeurope-
iska kulturspråken även behärskar ryska och kinesiska, har som få historiker 
förutsättningar att nalkas ämnet och har i arbetet med boken besökt arkiv i 
Washington, Belgrad, Moskva, Pretoria, Berlin, Rom och Beijing. 

Att en så stor del av det kalla kriget kom att tilldra sig i Tredje världen var 
ingen slump. Både USA och Sovjetunionen uppfattade sig som framtidssam-
hällen, essensen av den modernitet som hela mänskligheten antogs vara på väg 
mot. Washington och Moskva var efter andra världskriget därför ense om att 
de gamla europeiska kolonialväldena snabbt måste avvecklas. Sedan skulle de 
visa upp sina egna civilisationer i all deras härlighet för den dittills omyndigför-
klarade majoriteten av mänskligheten. Det var i denna konkurrens mellan väst 
och öst – tävlingen mellan den första och den andra världen om att vara histo-
riens mål och mening – som föreställningen om en tredje värld blev till. Det 
som legitimerade att så vitt skilda samhällen som Mexico, Etiopien, Irak och 
Indien analytiskt buntades ihop var just att de antogs sakna det som den första 
respektive andra världen gjorde anspråk på – utveckling. Sovjetunionen hade 
i marxism-leninismen en etablerad historieteori om olika objektiva utveck-
lingsstadier som mänskligheten måste passera, enligt vilken Sovjetunionen 
marscherade i spetsen. För USA:s del uppfann amerikanska samhällsvetare 
på 1950-talet utvecklingsteorin, som beskrev övergången från ett traditionellt 
till ett modernt samhälle genom industrialisering och demokratisering. USA 
representerade givetvis det lyckade exemplet i historien, medan länder som 
Tyskland, Ryssland och Kina var fall av ofullbordade moderniseringar. I både 
USA och Sovjetunionen spelade tjänstvilliga samhällsvetare och historiker en 
ödesdiger roll när det gällde att formulera strategier för det kalla kriget. 

Även om afrikanska och asiatiska ledare som Nasser, Nkrumah, Nehru 
och Sukarno i första hand ansåg sig vara inspirerade av inhemska traditioner, 
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framstod det sovjetiska exemplet som lockande genom att det verkade lova 
snabb tillväxt. De gamla kolonialmakterna nära relation till USA gynnade 
också Sovjetunionen i de nya staternas ögon. Nyfikenheten på den sovjetis-
ka modellen i Tredje världen bidrog till en hög amerikansk interventions-
beredskap mot vänstersinnade regimer och gerillarörelser. Filippinerna, Iran, 
Guatemala, Libanon, Kongo, Laos, Brasilien, Dominikanska republiken – lis-
tan på ingripanden kan göras lång. Därtill kom misslyckade interventioner i 
Indonesien (där CIA på 1950-talet understödde separatister på Sumatra) och 
Kuba (Grisbuktsinvasionen 1961). Aktivismen avtog kring 1960-talets mitt, 
när interventionen i Vietnam blivit USA:s allt överskuggande problem såväl 
utrikes- som inrikespolitiskt. 

Trots vissa inviter från de nyligen självständiga staterna i Afrika och Asien 
förhöll sig däremot ryssarna länge avvaktande mot Tredje världen. De här 
länderna måste ju först genomgå ett kapitalistiskt utvecklingsstadium och få 
ett eget industriproletariat, menade man, innan de kunde drömma om den 
avancerade typ av samhällsbygge som fanns i Sovjetunionen. Än viktigare för 
återhållsamheten var Chrustjovs strategiska beslut att stödja Kinas moder-
nisering, en gigantisk uppgift som in på 1960-talet slukade alla tillgängliga 
resurser för bistånd. Genom att hjälpa till att bygga socialismen i världens 
folkrikaste land skulle Sovjetunionen skaffa sig ett avgörande övertag gente-
mot USA i kampen om världen. Det omvandlade Kina skulle fungera som 
det socialistiska lägrets skyltfönster gentemot de fattiga länderna. Att Mao 
trots all broderlig hjälp valde att gå sin egen katastrofala väg mot utveckling 
under det ”stora språnget”, skulle Kreml aldrig förlåta. Man hade också svårt 
att fördra att arabländerna inte gjorde bättre ifrån sig under sexdagarskriget 
mot Israel 1967, trots att Sovjetunionen utrustat dem med världens moder-
naste vapen. Sovjetunionen ersatte gratis den utrustning Egypten förlorat 
och skickade under ställningskriget vid Suezkanalen 1968-1970 20 000 man 
till undsättning. Många av dem deltog i strider mot israelerna. Ändå kastade 
Nassers efterträdare Sadat ut alla ryska rådgivare 1972, vilket ansågs bekräfta 
hur opålitliga araberna var.

Kring 1970 intog dock en ny generation av utrikespolitiska rådgivare 
scenen i Moskva. Män som Vadim Zagladin, Karen Brutents och Anatolij 
Tjernajev hade formats intellektuellt av tövädret under Chrustjov, och skulle 
på 1980-talet återfinnas som pådrivande bakom Gorbatjovs perestrojka. De 
försökte göra en ny, mindre dogmatisk tolkning av världssituationen. De häv-
dade att vissa länder kunde vandra direkt från feodalism till socialism utan att 
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passera kapitalism, bara det fanns ett medvetet leninistiskt parti i ledningen (i 
själva verket måste det ha varit så det gått till i Ryssland 1917, antyddes det). 
De var alla forskare vid Centralkommitténs internationella avdelning och fick 
från denna position stort inflytande över relationerna med länderna i Tredje 
världen. Eftersom det sovjetiska utrikesministeriet under Andrej Gromyko 
nöjde sig med att sköta relationerna med väst och Kina, kunde även KGB 
– vars chef Jurij Andropov oroade sig för Kinas växande inflytande i Afrika 
– bli en viktig aktör gentemot dessa länder. Slutligen hade i början av 1970-
talet den sovjetiska upprustningen – särskilt den marina uppbyggnaden under 
amiral Gorsjkov – skapat helt nya förutsättningar för militära interventioner 
i andra världsdelar. 

Under denna period präglades däremot USA:s utrikespolitik under pre-
sident Nixon och hans säkerhetsrådgivare Henry Kissinger av maktrealis-
tisk balanspolitik i furst Metternichs anda (det var ju om Metternich som 
Kissinger skrivit sin doktorsavhandling). Genom att närma sig Maos Kina 
öppnade Nixon inte bara för ett återtåg ur Vietnam, utan fick också ett övertag 
över Sovjetunionen och kunde inleda en avspänningsprocess. Efter Vietnam 
skulle USA enligt den nixonsk-kissingerska strategin inte längre självt inter-
venera i krishärdar utan lita till regionala bundsförvanter, vilka med ameri-
kansk uppbackning kunde upprätthålla ordningen runtom i världen. I denna 
krets återfanns Israel, shahen av Iran och Indonesiens diktator Suharto. Även 
apartheidregimen i Sydafrika, som hade varit i onåd under 1960-talet när 
Johnsonadministrationen desegregerade den amerikanska Södern, tillhörde 
dessa samarbetspartners.

År 1975 intervenerade Kuba med sovjetisk hjälp i inbördeskriget i Angola, 
och tillfogade USA och dess regionala bundsförvant Sydafrika en svidande 
förödmjukelse. Kring årsskiftet 1977-1978 gjorde Kuba och Sovjetunionen 
om prestationen att på kort tid flyga in, organisera och utrusta en hel armé i 
Afrika. Den revolutionära Mengisturegimen i Etiopien, som hotades av neder-
lag i sitt krig mot Somalia om Ogadenöknen, räddades från undergång av 
kubanska trupper med sovjetiska vapen och sovjetisk ledning i slaget vid Jijiga 
i mars 1978. På många sätt markerar denna bedrift Sovjetunionens höjdpunkt 
som världsmakt. I Washington började president Carter och hans säkerhets-
rådgivare Zbigniew Brezinski frukta att Kreml var ute efter Västs oljeförsörj-
ning via Röda Havet. 

Något år senare drabbades USA:s kalla kriget-strategi av ännu ett ovän-
tat bakslag när shahen av Iran störtades av en islamsk revolution. Även 
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Sovjetunionens viktigaste bundsförvant i regionen, Afghanistan, utmanades 
av islamiska rebeller. Tvärtemot vad man trodde i väst vid tidpunkten var 
invasionen i landet i december 1979 inte en offensiv mot Indiska Oceanen 
utan en ”defensiv” åtgärd. In i det längsta hade Kreml avvisat vädjandena 
från Kabul om att skicka trupper. Den brutala Aminregimens oförmåga att 
få med sig befolkningen övertygade dock Moskva om att ett ingripande var 
nödvändigt. Annars kunde islamismen sprida sig in i sovjetiska Centralasien, 
eller Amin oväntat byta sida och USA få fäste vid Sovjetunionens södra gräns. 
Medan Andropov och försvarsminister Ustinov drev på, var premiärminister 
Kosygin motståndare till interventionsbeslutet.

Iran och Afghanistan blev ytterligare en illustration till de modernistiska 
supermaktsideologiernas torftighet. I Washington och Moskva uppfattades 
den religiösa fundamentalismen i den muslimska världen som primitiv och 
traditionell, och därför som politiskt irrelevant. Möjligen förklarar denna 
inställning också det lättsinne med vilket CIA in på 1990-talet fortsatte att 
slussa pengar och moderna vapen till den islamistiska gerillans träningsläger 
i Pakistan.

Under Ronald Reagan vann USA till sist kampen om Tredje världen – 
genom omfattande stöd till kontrarevolutionära gerillarörelser i Afghanistan 
och Nicaragua, men främst genom att få gehör för sin vision av vad utveckling 
innebar. Under amerikanska påtryckningar började Internationella valutafon-
den och Världsbanken ställa stränga krav på marknadsekonomiska reformer 
för att fortsätta låna ut pengar till allt mer skuldsatta länder. Deras elände var 
inte bara var en följd av inhemsk korruption och vanskötsel, utan också av 
dramatiskt fallande råvarupriser. För att kunna betala en importerad lastbil 
måste exempelvis Tanzania exportera tre gånger så mycket kaffe 1981 som 
1976. De fattiga ländernas omorientering inspirerades emellertid också av den 
snabba tillväxten hos de asiatiska tigerekonomierna – särskilt i Deng Xiao 
Pings Kina. 

Fallande råvarupriser drabbade också Sovjetunionen, där skepsisen växte 
mot engagemanget i Tredje världen. Vad fick Moskva ut av de enorma 
resurser som satsades? Vad var det egentligen för ledare man backade upp? 
Centralkommitténs internationella avdelning gick i spetsen för kritiken. 
Under Gorbatjov genomfördes återtåget. Ryssarna lämnade Afghanistan, 
medan Mengistu i Etiopien och Ortega i Nicaragua fick veta att de snart 
måste klara sig själva. 
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Enligt Westad handlade kalla kriget om två i grunden antikoloniala makter, 
som drivna av de ädlaste motiv återupprättade något som bra mycket liknade 
koloniala imperier. Genom sin inblandning i andra länders inre konflikter 
bringade de dessutom död och ofattbart lidande över miljoner människor. 

För USA:s del har interventionismen fått ett återuppsving efter den 11 sep-
tember 2001. Spridandet av demokrati och ”modernitet” till arabvärlden är 
ett viktigt motiv för den amerikanska närvaron i Irak i dag. Liksom under 
det kalla kriget verkar dock även denna gång de ideologiska kartorna stämma 
dåligt med verkligheten, otacksamheten hos de undsatta vara utbredd.

Gunnar Åselius

Castros angolanska äventyr
Edward George, The Cuban intervention in Angola. From Che Guevara to 
Cuito Cuanavale Frank Cass, 2005 (344 s.)

Vid tiotiden på kvällen den 9 november 1975 landade två Bristol Brittanior 
på flygplatsen i Luanda, en stad som 400 år tidigare hade grundats som por-
tugisisk koloni men om drygt 36 timmar skulle bli huvudstad i den själv-
ständiga staten Angola. Flygplanen tillhörde det kubanska flygvapnet och 
ombord fanns 164 civilklädda soldater med en lång och obekväm flygning 
över Atlanten bakom sig. Visserligen fanns redan kubanska militärrådgivare 
i Angola, men dessa soldater ur en bataljon från det kubanska inrikesminis-
teriets specialstyrkor inledde officiellt Kubas militära närvaro i landet. Under 
de följande 16 åren skulle närmare 430 000 kubaner – 377 000 soldater och 
50 000 civila experter – hinna tjänstgöra i Angola. Deras antal motsvarade 
närmare 5 % av Kubas befolkning, och över 2 000 av dem skulle dö i Afrika. 
Genom sina insatser på slagfältet under några kritiska veckor i slutet av 1975 
skulle kubanerna avgöra Angolas öde för decennier framåt. 

Den kubanska interventionen i Angola inleddes på initiativ av revolutions-
romantikern Che Guevara 1965. När äventyret avslutades i juni 1991 hade 
över 400 000 kubanska soldater och civila experter – närmare 5 % av landets 
befolkning – tjänstgjort i Angola, och mer än 2 000 av dem dött där.

I en doktorsavhandling vid universitetet i Bristol har Edward George när-
mat sig detta detta halvt bortglömda kapitel under den senare delen av kalla 
kriget. Inledningsfasen har tidigare beskrivits av Piero Glejises i Conflicting 
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Missions: Havana, Washington and Africa, 1959-1976 2002, men George följer 
utvecklingen fram till 1991. Han har inte bara intervjuat veteraner i Havanna, 
utan också rest till Angola och undersökt slagfältsterrängen på föga kända 
platser som Quifangondo, Lombafloden och Cuinto Cuanavale. 

Efter den portugisiska militärregimens fall 1974 och Portugals påbörjade 
reträtt från sina afrikanska kolonier konkurrerade tre gerillarörelser om makten 
i landet: MPLA, UNITA och FNLA. MPLA var marxistiskt och hade sedan 
Che Guevaras dagar vissa kontakter med Kuba och Sovjetunionen, FNLA 
hade fått visst stöd från USA och UNITA från Kina. Viktigare ur angolansk 
synpunkt var dock att Agosthino Netos MPLA i första hand rekryterades från 
mbundufolket i norr, som alltid stått portugiserna nära och därför betrak-
tade sig som de naturliga arvtagarna till makten. Holden Robertos FNLA 
rekryterades från bakongofolket i öster. Bakongos bodde även på andra sidan 
gränsen i det USA-trogna Zaire, och Holden Roberto var svåger till Zaires dik-
tator Mobutu, varav följde organisationens USA-orientering. Jonas Savimbis 
UNITA representerade den största folkgruppen i landet – ovimbundos – vil-
kas alltid varit nedtryckta och särskilt hatade de aristokratiska mbundus. Att 
UNITA befann sig i ett antagonistiskt förhållande till MPLA, som var sovje-
tiska klienter, gjorde att organisationen fick stöd ifrån Kina.

Stormaktsinterventionerna i Angola illustrerar därmed det magnifika 
självbedrägeri som det kalla kriget vilade på i Tredje världen. Medan super-
makterna betraktade motsättningarna mellan befrielserörelserna i Angola som 
en förlängning av sin egen ideologiska rivalitet, var de för angolanerna själva 
en fortsättning på deras traditionella stamkrig. 

Portugiserna hade tillkännagivit att Angola skulle bli självständigt den 
11 november 1975, men släppte redan långt dessförinnan kontrollen. Eftersom 
president Ford inte kunde få kongressen med sig på höjda anslag till FNLA, 
mobiliserade Washington istället Sydafrika för att invadera Angola. President 
Vorster var tveksam, men sände till slut in en invasionsstyrka på drygt 500 
man – till största delen värvade angolaner – i mitten av oktober (”operation 
Savannah”). MPLA, som redan var hårt ansatt av FNLA kring huvudstaden 
Luanda i norr, drevs snabbt ur landets södra delar. Flera av rörelsens kuban-
ska rådgivare stupade i strid med sydafrikanerna. Inför hotet om ett totalt 
sammanbrott beslutade regimen i Havanna den 4 november att komma till 
undsättning. Under de följande fyra månaderna fraktades 36 000 kubanska 
soldater över Atlanten (”operation Carlota”). Redan den 10 november 1975, 
dagen före Angolas självständighet, eliminerade de kubanska trupperna FNLA 
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genom en förkrossande seger i slaget vid Quifangondo. Det utkämpades i en 
dalgång vid Luandas norra infarter den 10 november. Den mördande raketel-
den från kubanernas enda BM-21-salvpjäs räckte för att krossa motståndarna. 
Drygt 2 000 FNLA-soldater, 1 200 zairier och 120 portugisiska legoknektar 
förlorade minst 120 stupade och åtskilliga desertörer. MPLA-sidans förluster 
uppgick till en stupad och fem sårade. 

Sydafrikanerna började dra sig tillbaka sedan den amerikanska senaten 
den 19 december uttryckligen förbjudit Vita Huset från vidare inblandning i 
Angola. Åtta månader efter Saigonregimens fall hade USA åter förnedrats. 

George hävdar att Kreml inte var informerat om ”Carlota” från början och 
först i slutet av december började bistå kubanerna med transporthjälp och 
tung utrustning. Hur det än förhåller sig med detta är det emellertid klart att 
kubanerna inte blev några sovjetiska marionetter under sin vistelse i Angola. 
Våren 1977 intervenerade de exempelvis i den interna maktkampen i MPLA 
och slog ned ett kuppförsök mot Neto, som ryssarna sannolikt låg bakom. 

Alla de kubanska ”internationalister” George intervjuat åkte frivilligt, även 
om en del äldre medgav att de inte vågat svara nej på utskrivningsnämndens 
förfrågan av fruktan för repressalier. Resan över Atlanten skedde med båt och 
tog två veckor. Under vistelsen i Angola var soldaterna fråntagna sina pass för 
att inte kunna desertera och förbjudna att fraternisera med lokalbefolkningen. 
Eftersom underhållet fungerade dåligt smet de ändå ibland iväg till de loka-
la marknaderna för att skaffa mat. Den meniges lön för två års tjänstgöring 
– som delvis utbetalades direkt till familjen hemma – uppgick sällan ens till 
200 $. Officerarna däremot fick flygresa, hade en månads permission i hem-
met varje halvår och åtminstone fem gånger mer betalt. Kubanerna uppförde 
sig väl mot civilbefolkningen men fick ingen större respekt för angolanernas 
soldategenskaper.

Sydafrika gjorde efter sin reträtt ur Angola våren 1976 nästan varje år räder 
in i landet mot den namibiska SWAPO-gerillans baser, och utkämpade då 
även strider med FAPLA och kubanerna. FN:s säkerhetsråds resolution 435 
från 1978 krävde visserligen ett sydafrikanskt tillbakadragande från Namibia, 
men Sydafrika fruktade att ett självständigt Namibia skulle upplåta baser åt 
ANC-gerillan, varför namibisk självständighet framstod som ett dödligt hot 
mot apartheidsystemets överlevnad. Parallellt med kriget i Namibia eskalerade 
inne i Sydafrika ANC:s väpnade motstånd, som från mitten av 1980-talet 
dessutom understöddes av välorganiserade strejker och protester bland den 
svarta befolkningen. 
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Regimen i Pretoria blev allt mera trängd och isolerad, och befann sig sedan 
det vita minoritetsstyret avvecklats i Rhodesia 1980 i inofficiellt krigstillstånd 
med sina grannstater i norr. Även om landet som svar på den internationella 
utfrysningen förmådde bygga upp en egen vapenindustri och hade stora mili-
tära framgångar mot gerillan, var den vita befolkningen föga villig att offra sina 
värnpliktiga söner för att bevara apartheid. Kostnaderna för kriget i Namibia 
gjorde tillsammans med världssamfundets ekonomiska sanktioner att regimen 
i slutet av 1980-talet började eftersträva en förhandlingslösning. 

Åren 1985-1987 genomförde Angola under sovjetisk ledning årliga sto-
roffensiver mot UNITA:s baser i det otillgängliga sydöstra Angola. Varje 
gång stoppades dock anfallen genom sydafrikanska ingripanden. Den tredje 
gången i oktober 1987 led MPLA-trupperna ett förkrossande nederlag vid 
Lombaflodens stränder, varvid över 600 MPLA-soldater stupade och stora 
mängder sovjetisktillverkad utrustning erövrades. Sydafrikanernas förluster 
uppgick till en stupad och fem sårade. Uppmuntrad av dess framgångar beslöt 
sydafrikanerna att övergå till offensiv, och fastnade snart i strider kring basen 
Cuito Cuanavale vid Cuitofloden. 

Eftersom Sovjetunionen under Gorbatjov nu tröttnat på Angola, fick 
Castro mer eller mindre ensam backa upp MPLA-regimen. Kampen pågick 
från oktober 1987 till mars 1988. Sydafrikanernas sammanlagda förluster 
uppgick till 31 stupade. Dessutom hade sex Olifant-stridsvagnar, fyra Ratel-
pansarskyttefordon och två Mirage-flygplan förlorats. Sydafrikas bundsförvant 
UNITA:s förluster är inte kända, men uppgick till flera hundra stupade. De 
angolanska regeringsstyrkorna (MPLA) och kubanernas förluster beräkna-
des till 4 000 döda. De materiella förlusterna anges till 94 stridsvagnar, 15 
stridsflygplan jämte flera helikoptrar, salvpjäser, pansarskyttefordon och 400 
lastbilar. 

Eftersom sydafrikanerna hindrats från att nå Cuito Cuanavale var det 
emellertid naturligt för den MPLA och Kuba att utropa sig som segrare, 
särskilt som det därigenom blev lättare att inleda förhandlingar. De 31 stu-
pade vita värnpliktiga var vid den här tidpunkten för mycket för regeringen 
i Pretoria, och i december samma år ingicks en överenskommelse i New York 
om tillbakadragande av alla utländska trupper ur Angola och självständighet 
för Namibia.

Castroregimens triumf blev emellertid kortvarig, och Kuba råkade snart i 
permanent kris genom Sovjetunionens fall. I Angola fortsatte dessutom inbör-
deskriget. Landet ligger fortfarande i ruiner, och den nuvarande regeringen 
är enligt George den mest korrupta i Angolas sorgliga historia. Havanna har 
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raderat ut Angolakriget ur historieskrivningen och firar inga officiella min-
nesdagar över internationalisterna. Veteranernas bitterhet är stor.   

Gunnar Åselius

En lärd soldat
Rupert Smith, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World. Allen 
Lane, Penguin Books, London 2005. 428 s.

Författaren , general Sir Rupert Smith brittiska armén, har praktiskt erfaren-
het av att leda på alla nivåer upp till och med den militärstrategiska – han var 
Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR) i början av 2000-
talet. I denna bok visar han också att han är en lärd och reflekterande person. 
Han är alltså något i Sverige så ovanligt som en ”soldier – scholar”.

Bokens målsättning är hög. Smith berättar att han tillbringat många år 
med att tänka på, praktisera och utnyttja militär styrka (”use of force”). Boken 
utlovas mot denna bakgrund ge ett sätt att se på detta utnyttjande i syfte att 
nå framgång. 

Krig existerar inte längre, hävdar Smith. Det gamla paradigmet med mel-
lanstatliga krig och ett avgörande på slagfältet har ersatts av ett nytt, där krig-
föringen sker ”amongst the people”. Hur skall då militär styrka utnyttjas i 
denna nya situation? Allt för ofta har militära vinster inte kunnat utnyttjas för 
politisk framgång. Det är detta problem som Smith hoppas att ge en lösning 
på. Sofistikerade vapen garanterar i sig inte framgång – det är mycket viktigare 
att de politiska målen och de militära doktrinerna hänger samman. Kritiken 
mot teknikfixeringen hos många militärer är genomgående.

Vad innebär då ”war amongst the people”? Jo det karaktäriseras av sex 
trender, skriver han:

• Målen är mer flytande än i det gamla mellanstatliga kriget och är knutna 
till individer och samhälle.

• Striden sker bland folket och därmed också, genom media, i världens alla 
vardagsrum.

• Konflikterna tenderar att bli tidlösa – slutliga lösningar kan ta år eller 
årtionden.



234

Militärhistorisk tidskrift

• Vi strävar snarare att undvika förluster än att vinna segrar.

• Vid varje tillfälle hittar man nya användningar för gamla vapen.

• Kontrahenterna är i allmänhet inte stater. Å ena sidan är ”vi” normalt 
organiserade genom någon form av multinationell grupper, å andra sidan 
utgörs ”den andre/de andra” i allmänhet av icke-statliga aktörer.  

I strategisk litteratur brukar man skilja på anhängare av den historiska respek-
tive av den materiella skolan. Den förra hämtar sina grunder från historisk 
analys medan den senare grundar sina idéer på en analys av vad ny teknologi 
kan innebära. Smith tillhör avgjort den förra. Han presenterar sig också som 
studerande i historia. Studiet av historia, hävdar han, ger förståelse för den 
aktuella situationen och ger de breda politiska ramarna för båda sidors fort-
satta handlande. Bokens första del heter också ”Interstate Industrial War” och 
är en historisk genomgång av krigen från Napoleon till andra världskriget. 
Denna del förefaller närmast att syfta till att skapa en kontrast till dagens 
konflikter som, enligt Smith, inte är vare sig mellanstatliga, industriella eller 
ens krig. 

Ur rent militärhistorisk synvinkel tillför inte denna del särskilt mycket. 
Den är heller inte invändningsfri. Intressantast är Smith när han kan kom-
mentera utifrån sin egen erfarenhet som militär chef, som när han skriver om 
befälhavarens betydelse, som bygger på dennes känsla för krigföring, karaktär, 
moral och vilja att segra. 

Han framhåller särskilt tre av Clausewitz koncept. För det första ”treenig-
heten”  (stat eller regering, armé och folk) anser han ha stor relevans för fram-
gångsrik militär verksamhet. Smith återkommer ofta till denna tanke. För det 
andra politikens primat – militär verksamhet genomförs för att nå politiska 
mål. För det tredje Clausewitz karaktäristik av kriget som en konflikt mellan 
dels medel och dels vilja. 

Del två handlar om det kalla krigets tid. Här, säger Smith, kom mili-
tära realiteter att följa två parallella spår. Det ena spåret utgjordes av den 
industriella konflikten mellan supermakterna. Det andra var det industriella 
krigets antites: gerillakrig, revolutionskrig, befrielse- eller kolonialkrig, ter-
rorism m.m. I det senare avseendet har Smith personliga erfarenheter från 
Nordirland, Sarajevo och som DSACEUR. Det är också den senare typen av 
konflikter som nu är de vanligaste. Problemet är att militär organisation och 
doktrin fortfarande är skapat för den förra formen. 
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”Treenigheten” illustrerar skillnaden mellan det industriella kriget och dess 
”antites”. I den förra typen är det militära målet att slå ut motståndarens 
armé och därmed omöjliggöra för regeringen att dels föra krig och dels skydda 
folket. I den senare är målet att underminera fiendearmén och därmed bryta 
regeringens och folkets vilja. 

Det industriella kriget karaktäriserades av en cykel fred – kris – krig – lös-
ning – fred där kriget med de militära operationerna är den avgörande fak-
torn. Så inte i dess antites; här finner man ett mer kontinuerligt gående fram 
och åter mellan konfrontation och konflikt medan fred inte nödvändigtvis är 
vare sig start- eller slutpunkt. En avgörande punkt är här skillnaden mellan 
konfrontation och konflikt. Smith definierar denna sålunda att i en konfron-
tation samverkar politiken och diplomatin med det militära instrumentet, 
som ofta är underordnat. En konflikt däremot är en styrkeduell där det mili-
tära spelar huvudrollen. Det finns också en viktig skillnad när det gäller det 
militära målet; i en konfrontation är målet att förändra avsikter medan det i 
en konflikt handlar om att förstöra och besegra.

Kalla Kriget var, skriver han, inte ett krig utan en övergripande konfron-
tation mellan industriella strukturer i vars skugga ett antal icke-industriella 
konflikter utspelades. Dessa utgör grunden för dagens nya paradigm. Smith 
betonar vikten av balans mellan målet, vägen dit och de aktuella medlen och 
exemplifierar med två konflikter: Koreakriget och de brittiska insatserna i 
Malaja. I Korea fanns länge en samstämmighet mellan de politiska och de 
militära målen. Men med tiden förändrades dessa, vilket ledde till den inter-
na amerikanska konflikt som slutade med MacArthurs avskedande. I Malaja 
däremot var det balans mellan de militära, politiska och ekonomiska målen. 
Smith understryker att de militära målen måste väljas utifrån deras värde för 
det politiska målet och inte bara för att de är militärt möjliga. Det förra bygger 
på det senare men är skilt från detta. 

Såväl de franska som de amerikanska styrkorna i Indokina respektive 
Vietnam sågs som överlägsna rent militärt – ändå förlorade de. Bakgrunden 
var tron på att antal, teknologi och industri skulle ge militär överlägsenhet. 
Men makt, Smith citerar här den franske filosofen Focault, är en relation och 
inte en ägodel. Militär makt bygger på tre relaterade faktorer: medel i form 
av människor och materiel, utnyttjande – doktrin, organisation och avsikt 
– samt vilja. Medlen är det minst viktiga men alla tre är nödvändiga: Förmåga 
= medel * utnyttjande2 * 3vilja.  
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I den tredje delen, som behandlar dagens operationer, försöker Smith knyta 
ihop trådarna och säga något om vad som behöver göras för framtiden.

Här för Smith några, i recensentens ögon, ganska egendomliga resone-
mang. Han hävdar t.ex. att dagens mål är ”mer komplexa och mindre strate-
giska” – men det finns väl ingen motsättning mellan ”strategisk” och ” kom-
plex”? Han hävdar vidare att man förr formulerade strategiska mål i termer av 
ta, hålla eller förstöra. Men detta är väl taktiska och inte strategiska termer? 
Dagens konflikter, säger han, gäller ”sub-strategiska” mål – vad är nu det? 

Smith befinner sig på säkrare grund när han diskuterar ”war amongst the 
people”, Därför måste varje sammandrabbning vinnas så att detta mål under-
byggs. 

Vad innebär då ”war amongst the people”? Det är ett krig där det strate-
giska målet är att vinna erövra folket och dess ledares vilja. ”Fienden” kommer 
att undvika att slåss på våra villkor och där befolkningen visserligen lider men 
i längden också kan slå tillbaka. I grunden vill folket ha frihet från rädsla, 
hunger etc. samt frihet att utvecklas och leva med familjer och vänner. Det 
kommer att följa den ledare som de tror kan ge dem detta. Att förstå ”fienden” 
är därför av avgörande betydelse. Innan man har denna kunskap kan inte 
gerillan skiljas från folket och risken är att alla insatser snarare spelar motstån-
daren i händerna än leder till framgång. Och alla insatser kan återges av media 
vilket innebär att insatserna sker inför en publik från hela världen. 

En chef för en internationell styrka måste vara medveten om den poli-
tiska situationen också inom den egna alliansen eller organisationen och mel-
lan dess medlemmar. Att deltagande huvudstäder har förtroende för honom 
är vitalt. Internationella militära styrkor, understryker han, är inte enheter 
eftersom varje medlemsstat har sina politiska skäl för att delta och varierande 
uppfattningar om förhållandet mellan vinst och risktagning. Varje ingående 
kontingent kommer också att ha varierande sammansättning, utrustning och 
doktrin. Det finns ingenting sådant som en internationell soldat, var och en, 
inklusive befälhavaren, representerar en stat – något som ytterligare kompli-
cerar chefens roll. Här kan Smith direkt dra på sin egen erfarenhet, vilket ökar 
intresset.

Författaren återkommer ofta till sammanhanget mellan de politiska och de 
militärstrategiska målen. Det räcker inte att sätta in militär styrka, man måste 
veta vad den skall åstadkomma också. Den vanliga politiska reflexen ”något 
måste göras” leder fel.
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Bokens olika trådar prövas i ett längre avsnitt om Bosnien, som Smith har 
lång erfarenhet av. Denna insats karaktäriserades av, skriver han, att det inte 
fanns någon strategisk inriktning, inget militärt mål att uppnå, inte fördes 
någon militär kampanj, inga militära mål i operationsområdet – allt var taktik. 
Smith radar upp ett antal intressanta exempel på denna tes. Smith påpekar 
att det inte var flyg- och artillerinsatserna som var avgörande för att bryta 
Sarajevos belägring – vilket ofta påståtts särskilt av flygföreträdare. De var 
viktiga men avgörande var stridsgrupperna på marken.

Så vad skall då göras? Att Smith anser att den pågående tekniktunga ”trans-
formeringen” av Natos stridskrafter för åt fel håll kommer inte som någon 
överraskning. Visst behövs en revolution, en revolution i tänkandet, som utgår 
från vikten av sammanflätade politiska och militära åtgärder. ”War amongst 
the people” innebär att civilbefolkningen direkt influerar vår förmåga att nå 
huvudmålet. Här har EU, med sin stora institutionella bredd, särskilt goda 
möjligheter framhåller Smith. 

Smiths bok är mycket intressant och bör vara obligatorisk läsning för de 
politiker och militärer som har att besluta om militära insatser. Detta gäller 
inte minst hans insistens på vikten av historiska och geografiska kunskaper. 
Olyckligtvis är den väl lång. Den militärhistoriskt någorlunda väl bildade 
kan hoppa över den första delen. Smith tenderar också att överargumentera, 
samma tankar återkommer gång på gång i olika sammanhang, illustrerande 
olika företeelser. Mest läsvärd är han när han utgår från sin egen breda erfaren-
het och här kan ge, ofta starkt kritiska, kommentarer till olika företeelser. 

”The Utility of Force” är viktig genom att den koncentrerar sig på dagens 
aktuella operationer, i Sverige ofta kallade fredfrämjande, och de viktiga sam-
manhangen mellan politik och militär strategi. Den är också välbehövligt fri 
från hurtiga slagord av den typ som är så vanlig i militär litteratur som ”nät-
verksbaserad” och ”effektbaserad”. 

Lars Wedin
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De traditionella krigen är inte omoderna
Colin S Gray, Another Bloody Century. Future Warfare. Weidenfeld  Nicolson. 
The Orion Publishing Group, London 2005. 397 s.

Bokens motto – ”Bara de döda har sett slutet på kriget” (Platon) – sammanfat-
tar dess huvudbudskap: Det mellanstatliga kriget är inte ett avslutat kapitel. 
Det har bara gått femton år sedan det kalla kriget tog slut. Detta är för kort 
tid för att historien skulle visa något annat. I stället kommer framtidens krig-
föring att i mycket att likna det förgångna. Därmed kan man också se boken 
som en antites till Sir Rupert Smiths bok. 

Redan i inledningen lägger Gray fram sina sju huvudslutsatser, i korthet:
1. Krig och krigföring är eviga företeelser.
2. Krig och krigföring är av evig natur men av starkt varierande karaktär; 

historia är vår bästa guide.
3. Irreguljär krigföring med icke-statliga aktörer kan vara den domine-

rande formen de närmaste åren men mellanstatliga krig, inklusive 
mellan stormakter, kommer att återkomma. Den nästa rondan i stra-
tegisk historia är redan på väg att starta genom den kines-ryska axeln 
som med tiden kommer att utmana USA.

4. Krig drivs av politik, all krigföring är politisk.
5. Krigföring är inte bara politisk och strategisk utan också social och 

kulturell.
6. Krig och krigföring utvecklas inte linjärt; överraskningar kommer att 

inträffa.
7. Det är värdefullt försöka kontrollera, begränsa och reglera krig. Nyttan 

är emellertid osäker.

Inledningsvis ger Gray en övergripande analys av krig och krigföring. Här gör 
han bland annat rent hus med vad vi kallar fredsforskning. Litteraturen om 
krigs uppkomst är huvudsakligen värdelös och fred kan inte skapas genom 
direkt politiskt agerande. Fred liksom krig beror på ett stort antal faktorer. 
Eftersom krigets natur är evig – organiserat våld för politiska syften - är histo-
rien nödvändig för att förstå framtiden. Detta är ett argument som återkom-
mer gång på gång. Clausewitz treenighet - krig är våld och hat, slump och 
sannolikhet samt förnuft eller politik – gäller än. Men framtiden är full av 
överraskningar. Gray citerar Pitt d.y. som i underhuset 1792 deklarerade att 
det nog skulle vara fred i Europa de närmaste femton åren. Året därpå började 
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22 år av krig med Frankrike. För sin del tror Gray på en konfrontation mellan 
USA och Ryssland/Kina.

Globaliseringen är, hävdar Gray, ”gamla nyheter”. Redan sjuårskriget 
(1756 – 63) var globalt. Att Internet och ökad förståelse mellan folken skulle 
ge fred avfärdar Gray som nonsens. 

Krig förs av politiska skäl men influeras bland annat av kultur och makt. 
Krigen kommer inte – bortsett från de relativt fåtaliga muslimska extremis-
terna – att röra ideologi. Världen kommer inte att i längden underkasta sig 
den amerikanska världsordningen  - rivaler kommer att uppträda. FN kom-
mer att åter att bli scenen för gammaldags maktpolitik mellan stormakter. Här 
blir Nato viktigt som den enda organisation som kan göra att USA bibehåller 
ett intresse för Europa. Intressant nog hävdar Gray här att en av Natos viktiga 
uppgifter är att hindra uppkomsten av en europeisk federal superstat; EU- 
Europa kommer att utgöra ett starkt hot mot Väst och Nato (!). Recensenten 
har lite svårt att följa resonemangen här.

Gray är, naturligt med tanke på hans känsla för historia, inte en anhängare 
av teknikcentrerade idéer som ”Revolution in Military Affairs” (RMA) och 
”Transformation”. Han pekar på att den amerikanske amiralen Owens tankar 
om RMA avskaffandet av ”krigets dimma” helt saknade hänsyn till mänskliga 
aspekter inklusive en rimligt intelligent fiende. Det finns, hävdar Gray, ett 
triangulärt sammanhang mellan vad tekniken medger, politiken kräver och 
samhället tillåter. Han räknar upp ett antal historiska exempel på denna tes där 
den sista kanske är viktigast: teknologiskt övertag tenderar att vara övergående 
och sällan avgörande. 

Efter dessa inledande betraktelser gör Gray en översikt över krigshistorien 
1800-2100. Det är dock inte en kronologisk genomgång utan elegant ordnad 
efter tolv teman som ”det totala krigets uppgång och fall”, geopolitiska trender, 
teknologins inverkan, spridningen av massförstörelsevapen m.m. Utrymmet 
här medger endast några spridda kommentarer. En av dessa är William S. 
Linds idé om fjärde generationens krigföring (4GW). Lind är uppenbarligen 
liksom exempelvis Keegan och Hanson på Grays svarta lista. 4GW är enligt 
Gray bara ett nytt sätt att presentera det uppenbara och välbekanta; 4GE 
liksom Network Centric Warfare och Effects Based Operations är den typ av 
sloganer som försvarsanställda gillar, skriver han: de förpackar det uppenbara 
för att lura de godtrogna.

Gray är känd för att utnyttja geopolitiska resonemang. Så också här. Hans 
karaktäristik i detta avseende är värd att återges: Den maritima världen, ledd 
av USA, kommer att kämpa en lång kamp – troligen ett kallt krig – med en 
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kontinental euroasiatisk koalition. Mahan mot Mackinder alltså. Vem kom-
mer att var på Kinas sida frågar han: Ryssland och/eller EU-Europa? 

Föga överraskande är Gray inte övertygad om nyttan av internationella 
lagar för att begränsa lidandet som förorsakas av krig. Viktigare anser han det 
vara att västvärldens kultur – bland annat drivet av media – nu kräver krig 
med minsta möjliga förluster. Idag talas det därför om den ”kirurgiska krigfö-
ring” som vår kultur kräver och teknologin medger, skriver Gray. En läsare år 
2006 noterar dock att Israel inte tycks vara påverkat av denna kultur trots att 
man har teknologin. Men som Gray skriver – även i den globaliserade världen 
har inte krig ett enda kulturellt sammanhang.

Han avslutar den historiska genomgången med att notera vikten av histo-
ria: framtida krigföring kommer att bli som tidigare om än med andra maski-
ner och med andra politiska, sociala och kulturella förtecken. Även i framti-
den kommer krigets mål att vara en bättre fred.

Gray hävdar att framtidens krigföring kan indelas i två kategorier: regul-
jära respektive irreguljära krig. Det reguljära kriget kommer att domineras av 
professionella arméer med precisa och långräckviddiga vapen. Det kommer, 
liksom förr, att handla om kontroll av territorier med människor. I samman-
hanget räknar han upp ett antal tänkbara krig som Ryssland mot Estland och 
Lettland eller Grekland mot Turkiet.

När det gäller det irreguljära kriget noterar Gray att terrorism är krigfö-
ring och att terrorister därför är soldater. Citerandes Callwell noterar han att 
grundproblemet i irreguljär krigföring är tvinga ut fienden i det öppna så 
att den kan bli besegrad med konventionella metoder. Vilket gerillor i alla 
tider har undvikit. Med Brodie hävdar han bra strategi kräver bra kunskaper 
i antropologi och sociologi. Följaktligen kan terrorism bara bekämpas genom 
utmattningskrig. En organisation som al Qaeda har ingen politisk agenda och 
får sin legitimitet av Allah – en förhandlingslösning är omöjlig. 

Massförstörelsevapen ägnas naturligt nog relativt stort utrymme. Vi har 
nu, skriver han, kommit in iden ”andra nukleära tidsåldern”. I denna gäller 
inte längre kalla krigets kärnvapenbalans. Tillräckligt många aktörer - terro-
rister och stater - kommer att skaffa sig kärnvapen, eftersom de kommer att 
uppleva dem som användbara. Gray är övertygad om att vi kommer att se 
användning av massförstörelsevapen inklusive kärnvapen i framtida konflik-
ter. Ett problem är att västs underrättelsetjänster har visat svaghet i detta avse-
ende – jämför Irak. Det är här viktigt att förstå de aktuella aktörernas kultur, 
något USA är kroniskt dålig på.
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Framtidens krigföring kommer att inkludera rymden och cyberrymden. 
Än så länge saknas en bra teoribildning; Grays försök att föra denna framåt 
tillhör bokens bästa avsnitt. Cybermakt har, enligt Gray, med människans 
utnyttjande av denna ”nya geografi”. Cyberkrigföring på strategisk nivå kan 
ses som ett specifikt verktyg för den övergripande strategin (Grand Strategy). 
När det gäller rymdkrigföring är den tiden då den kunde klassas som en del 
av luftmakt slut. Rymdmakt måste nu ses som ett eget maktområde. Gray 
drar intressanta paralleller med den marina strategin. En slutsats är ett relativt 
litet antal omloppsbanor är särskilt viktiga (”chokepoints”). USAs beroende av 
C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 
Surveillance, Targeting and Reconnaissance) gör ”Space Control” nödvändigt. 
Dess fiender däremot kommer snarare att vara intresserade av ”Space Denial”. 
Utplacering av vapen i rymden är ofrånkomligt. Men, även om krigföring i 
rymden och cyberrymden sannolikt kommer att vara en del av framtida krig, 
sker avgörandet även i fortsättningen till lands. Krigets natur kommer inte att 
förändras av dessa nya arenor.

Inte överraskande är Gray kritisk till den ofta framförda tanken att krig 
inte löser några problem. Så inte heller fred, skriver han. Ibland är krig nöd-
vändigt. Åttio år av fredsforskning har inte skapat några vetenskapligt hållbara 
resultat. Han gör en osminkad analys av olika argument i detta sammanhang. 
Bland annat noterar han att stater rustar för att de är rädda för att behöva föra 
krig, de för inte krig för att de är rustade.

Som framkommit anser Gray att studiet av historia är nödvändigt. Varför? 
Han svarar med ett citat från Till: inte för att dra lärdomar utan för att isolera 
företeelser som behöver tänkas över – historia ger insikt och frågor, inte svar. 

I sista kapitlet återkommer Gray till de sju huvudslutsatserna som inled-
ningsvis presenterades och knyter därigenom ihop boken.

Grays bok är ett nyttigt inlägg i dagens militärpolitiska debatt. Politiskt 
högeligen inkorrekt, speciellt i Sverige, är den välargumenterad med många 
vassa men inte alltid invändningsfria argument. Gray gör rent hus med ett 
antal populära frågeställningar och avfärdar ett antal av sina kollegor. Ibland 
har boken nästan karaktären av testamente. 

Boken är onödigt lång och många argument återkommer gång på gång. 
Detta hindrar inte att boken är nödvändig läsning för alla som intresserar sig 
för strategi och säkerhetspolitik. Särskilt anbefalls den till högkvarterets led-
ning och våra försvarspolitiker. 

Lars Wedin
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Tysk krigskonst: arvet
Robert M Citino, Blitzkrieg. The German Way of War. From the Thirty Year’s 
War to the Third Reich, University Press of Kansas 2005. 428 s.

Tyskarna har ofta segrat i strid. Segrat blott alltför ofta, kan vi olustigt tycka 
med tanke på den brutalitet som under 1900-talet kom att förknippas med 
framgångarna. Många har under efterkrigsåren noterat den tyska förmågan 
men utan mer systematisk forskning. Vad innehöll då receptet? Det är något 
som inte minst har upptagit motståndarna, när de velat förklara egna till-
kortakommanden eller varför det tog så lång tid att till sist ändå besegra en 
styrkemässigt underlägsen fiende.  

Tyska arméer kunde besegras, det har ju det senaste seklet visat inte bara 
en utan två gånger. Kvar står att tyskar allt som oftast har vunnit framgångar 
på slagfältet, operativt, taktiskt och stridstekniskt. Fanns det en beständig tysk 
krigskonst som kunde förklara detta upprepade fenomen? 

Den amerikanske forskaren Robert M Citino tar i sin bok Blitzkrieg fasta 
på något han finner nedärvt genom generationer av fältherrar och soldater. 
Han anser sig ha funnit vad som blev deras motto för att utkämpa ett tyskt 
krig. Det kriget skall med Fredrik den stores ord vara ”kort och livligt”.

Medvetet fronderar Citino mot 1960- och 1970-talens ”nya militärhisto-
ria” Där, skriver han, tog man fasta på sociala och politiska förhållanden, skrev 
allt om arméer – utom om själva krigen. De lämnades i stället åt enskilda krigs 
påhejare (som det amerikanska inbördeskrigets ”buffs”), amatörberättelser 
och tvivelaktiga tolkningar. Därför har han ägnat sin vetenskapliga förmåga 
till att verkligen tränga in i Preussens/Tysklands militära operationer. Andra 
får fortsätta med det abstrakta och filosofera kring doktriner, han vill se vad 
tyskarna gjorde bra och vad som var dåligt.

Författaren inleder med en suggestiv scen där smidiga brandenburgska 
förband på slädar jagar ikapp sina klumpiga motståndare, inringar somliga, 
skingrar och driver resten på flykt hals över huvud. De som så ömkligt kom-
mer till korta är sorgligt att säga den del av den svenska armén som under 
det skånska kriget 1675-1679 försöker försvara rikets besittningar längs södra 
Östersjökusten. Här ser vi, skriver han, de första exemplen på den anfallsanda 
och satsning på överraskande manövrer i ett nytt och snabbare tempo som vi 
känner igen från Tannenberg, 1940 och ”operation Barbarossa”.
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Allt utkristalliserades som sagt två sekler innan det fanns något rike kallat 
Tyskland. Hos Citino tar den tyska krigshistorien sin början under Fredrik 
Wilhelm, känd som ”den store kurfursten” och härskare i Brandenburg. Först 
i lära hos svenskarna under trettioåriga kriget leder han, som Karl X Gustavs 
motvillige bundsförvant, en liten här vid sidan av svenskarna i det hos oss föga 
uppmärksammade tredagsslaget vid Warszawa 1656. 

Det är författarens uppfattning att brandenburgska trupperna i denna 
utdragna strid gjorde lika bra ifrån sig som svenskarna, vid den tiden fortfa-
rande betraktade som Europas bästa soldater, ja brandenburgarna gjorde rent 
av mycket mer än svenskarna för segern över polackerna. 

Tjugo år efter debuten vid Warszawa hittar vi Brandenburg anslutet till en 
stor koalition mot Ludvig XIV, vars enda bundsförvant är Sverige. Kurfursten 
befinner sig med hären långt nere vid Rhen under strider med fransmännen, 
när budet kommer att svenskarna har invaderat hans land. Innan inkräktarna 
hinner fatta det har han ilat tillbaka. Överraskade svenskar försöker dra sig 
tillbaka men hinns upp under reträtten. Vid Fehrbellin norr om Berlin lider 
de nederlag. Förlusterna är rätt små. Men i preussisk/tysk officersmiljö blir 
slaget historiskt – det är här som man anser att den egna krigskonsten tar sin 
början.

Sakligt sett blev segern ganska tom. Brandenburg gör inga som helst vin-
ster när fred sluts. Men nu börjar Fredrik Wilhelm genom en uppgörelse med 
den jordägande adeln, junkrarna, skapa ett militärt instrument som skall ge 
med hans land nya förutsättningar att hävda sig. 

Staten är en underlig skapelse, inträngd och inringad, med områden här 
och där i norra Tyskland. Varken i resurser eller i befolkningen storlek kan den 
mäta sig med Europas dåtida stormakter. Det är ett land som inte har några 
möjligheter att vinna utdragna utmattningskrig. Man måste finna alternativ. 
Lösningen ligger i ett ”rörelsekrig” som svarar mot kultur, tradition och fram-
för allt geografi.

Den tyska operationskonst som växer fram kommer att präglas av en 
aggressiv flexibel initiativkraft med syfte att falla en fiende i flanken eller ryg-
gen. Ibland uppammas för mycket av tro på ett förintelseslag hos hårdföra 
hårddrickande anförare. Till bilden av preussarnas/tyskarnas krigföring hör 
också allvarliga brister ifråga om logistiken. Den står aldrig i planerarnas för-
grund. Tyska militära kampanjer förs ”på ett skosnöre”, skriver författaren. 

Mestadels pågår striderna i ett geografiskt begränsat område med ett tätt 
vägnät och ett hyggligt klimat. Det var först när man under andra världskriget 
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gav sig in i en helt annan miljö, de ryska vidderna, som den tyska krigföringen 
bröt samman, karakteristiskt nog efter en serie enorma inringningsoperationer 
mot en inledningsvis förvirrad fiende.

Vad vi såg med Fredrik Wilhelms operationer var bara ansatser. Ett 
par generationer efter starten under andra hälften av 1600-talet prövas det 
ursprungligen brandenburgska militära tänkandet av arvtagaren, konungari-
ket Preussen, på rad blodiga slagfält. Centralgestalten här är Fredrik den store, 
som Citino utnämner till det artonde århundradets mest aggressive fältherre, 
ja kanske alla tiders. 

Den preussiske kungen utlöser flera krig i Europas hjärtland och tvingas 
sedan, ibland desperat, försvara sina vinster i sjuårskriget 1756-1763, som 
har kallats historiens första världskrig. Det är frågan om utdragna konflikter 
som Preussen med sina begränsade tillgångar har svårt att orka med. Men 
alla Fredriks kampanjer, som författaren låter läsaren följa i detalj, är korta. 
Kungen tar risker med sin välutbildade drillade soldater, utövar det möjligas 
konst och ger underlydande frihet att i sin tur manövrera. ”Uppdragstaktiken” 
uppenbarar sig på slagfältet.

En generation efter Fredriks död har segerreceptet försvunnit under trägen 
fredsdrill. Den preussiska armén, under då gamla ledare och under former 
som har stelnat, kommer till korta mot Napoleon, vars kanske främsta bidrag 
till militärutvecklingen är en överlägsen ledningsorganisation – fransmännen 
marscherar utspritt, men när det går bra svarar hela kedjan av chefer effektivt 
på hans order. 

Den preussiska katastrofen inträffar med nederlagen i dubbelslaget vid Jena 
och Auerstedt i oktober 1806.  Napoleon går mot ryssarna. Preussen tycks 
eliminerat som maktfaktor, men enligt Citino tar det bara några månader till 
man ser den första glimten av en preussisk militär pånyttfödelse. Han förläg-
ger detta ögonblick tills den dag i februari 1807 när generalen Scharnhorst 
som souschef för en liten överlevande armékår ilar till den ryska arméns hjälp 
med en flankstöt som i sista stund berövar Napoleon en äntligen hägrande 
seger vid Eylau. Under män som Scharnhorst och Gneisenau byggs Preussens 
armé upp igen, i Blücher får den en ny aggressiv härförare som slutligen leder 
armén till Waterloo. Och Preussen tar sin plats i de kommande årtiondenas 
stormaktskonsert.

Nästa steg är att Preussen under Bismarcks ledning gör sig till den ledande 
tyska staten. Militär nyckelgestalt är förstås Moltke d ä, som tillför den preus-
siska krigskonsten nya dimensioner när han tar risken att slåss ”på yttre linjer”. 
Historien känner honom som en mångdubbel segerorganisatör. 
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Han skapar generalstabsresurser som Fredrik den store inte kan ha drömt 
om. Maskineriet går likafullt inte alltid som smort. Gång på gång har Moltke 
svårt att kontrollera sina kårchefer. Vi anar oss till vad som skall visa sig vara 
en uppdragstaktikens återkommande baksida. Generalerna har vant sig vid att 
ibland göra som de vill och kommer vid framgång undan allvarliga orderbrott 
med en klapp på axeln. Mot Österrike 1866 uppnår Moltke vid Königgrätz 
varje härförares dröm – att vinna kriget i ett enda slag. 

Efter segern mot Frankrike 1871 följer en fredsperiod för det just tillska-
pade Tyskland som man utan sympatier skulle kunna kalla den preussiska 
militarismens guldålder. Den centrala figuren mot slutet av detta skede är 
Schlieffen, generalstabschefen, för vilken även den nya tyska stormakten lever 
med det gamla problemet kvar. Potentiella fiender måste slås en efter en i 
snabba operationer – annars riskerar Tyskland att vara förlorat. 

Valet var klart för Schlieffen. Man behövde ta sig an fransmännen först och 
därefter den långsammare ryska armén. Förläst på Cannae drömde han om ett 
förintelseslag med resurser som han faktiskt inte hade. 

Byggde förhoppningen om snabb seger mot Frankrike på en gigantisk 
rörelse förbi Paris? Det är ju vad som brukar påstås. Nej, Citino instämmer 
med sin landsman Terence Zuber, som för några år sedan kom fram till att det 
inte existerade någon verklig, genomarbetad Schlieffenplan. Att från nordväst 
gå runt Paris var inte bara svårt utan omöjligt, skriver Citino. 

Och även en mindre vittomfattande inringning av den franska armén 
misslyckades – ”undret vid Marne”. 

Första världskriget blev något helt annat än vad det tyska receptet syftade 
till. Företagsamma generaler levde visserligen ut sin aggressivitet – enligt det 
gamla mönstret. Men den yngre Moltke och generalstabsofficerarna tappade 
kontrollen. Endast i öster fungerade tidvis rörelsekriget, i väster fick man i 
stället ett förödande ställningskrig. Nya djärva insatser av små förband kunde 
uppskjuta men inte förhindra nederlaget och kejsarväldets undergång.

Tyskarna var besegrade, men de hade börjat lära sig att använda maskinkri-
gets nya verktyg – bensinmotorn, stridsvagnen, flyget, radion. Mardrömmen 
var ställningskriget, som man till varje pris ville undvika Under en ny ledar-
gestalt, generalen von Seeckt, manövrerade den tillåtna lilla tyska armén med 
stora fingerade förband och med koncept som låg mer eller mindre färdiga 
när Hitler upprustade. Medan världen hjälplöst tittade på hade Tyskland åter 
skaffat sig ett militärt maktmedel. 

När kriget kom räckte det med att antal självsvåldiga pansargeneraler 
handlade i Fredrik den stores anda. Motståndarna tycktes hjälplösa. Men i det 
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som skedde under de första krigsåren, från det polska fälttåget och framåt, fin-
ner Citino inget fullständigt nytt. Det man visade var att den tyska modellen 
återigen fungerade, nu i storskaliga operationer med mekaniserade förband 
understödda av Luftwaffes störtbombare.

Tyskarna gick segrande fram mot land efter land tills den första brytpunk-
ten kom framför Moskva i december 1941, då Hitler i ett svårt militärt läge 
gjorde slut på de högre befälhavarnas oberoende. För Robert Citino var det 
också slutpunkten på den tyska krigshistoria han vill berätta om. 

Preussen är upplöst, för självrådiga generaler finns det inte plats i nätver-
kens tid. Och korta och livliga krig? Det tror ingen längre på efter Irak.

Olof Santesson

Tysk krigskonst: kulmen
Karl-Heinz Frieser, The Blitzkrieg Legend. The 1940 Campaign in the West, 
Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 2005. 507 s. I samarbete med 
John T Greenwood för den engelskspråkiga upplagan (tysk originalutgåva: 
Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, Oldenburg, München 1995).

Ingen rådde på tyskarna. Andra världskriget inleddes på ett sätt som ingen 
hade väntat sig. Att Polen på hösten 1939 snabbt gick under kunde visserli-
gen förklaras i sedvanliga styrketermer. Och våren 1940 hade Danmark och 
Norge ännu mindre att sätta emot. Inte heller Tysklands mindre västgrannar 
förmådde hävda sig. Men Frankrike? När denna stormakt på några veckor 
föll ihop och britterna jagades ut ur kontinenten, så var det, sade man, tecken 
på en militär revolution. Blixtkriget hade fötts, och sedan dess har bedömare 
tävlat om att beskriva hur tyskarna använde sitt nya operativa koncept.

Det startade i Polen, brukar det heta Tyskarna visade vad de kunde åstad-
komma med en handfull pansardivisioner och några hundra Stuka-störbom-
bare. Att huvuddelen, de tyska infanteridivisionerna, på gammalt vis gjorde 
det militära grovjobbet, talar få om. 

Och i själva verket var det också i grevens tid för Tyskland som polack-
erna gav upp, pressade mellan tyskarna och en sovjetisk inmarsch i öster. Det 
skriver den unge tyske militärhistorikern Karl-Heinz Frieser i sitt arbete The 
Blitzkrieg Legend, där han har haft hjälp av den amerikanske kollegan John T 
Greenwood med den engelskspråkiga upplagan.
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Efter några veckors polska fälttåg hade den insatta delen av den nya tyska 
krigsmakten tärt hårt på tillgängliga resurser. Tyskarna var nära en logistisk 
kollaps och hade inte kunnat fortsätta länge till. Ammunitionen var nära nog 
slut, detsamma gällde för flygvapnets bomber. Den tyska krigsmakten stod vid 
randen av en katastrof, skriver Frieser. Tyskarna behövde bygga upp sin arsenal. 
Systematiskt analyserade de krigshandlingarnas förlopp. En intensiv period av 
reorganisation, träning, taktikanpassning och materieltillförsel vidtog.

Det var ren tur för Tyskland att Hitler inte fick sin vilja igenom att omgå-
ende under hösten angripa västerut. Tyskarna fick den tid de behövde på sig 
för reorganisation och påfyllnad av förnödenheter. Och fransmän och britter 
företog sig ingenting. De väntade månad efter månad på att motståndaren 
skulle ta det första steget.

Den dagen, den 10 maj 1940, då Hitlers arméer satte sig i rörelse västerut, 
fick inga neutrala stå i vägen. Till skillnad från första världskriget sparade man 
denna gång inte heller Nederländerna. När ”låtsaskriget” ersattes av hård strid 
kom huvudangreppet inte där fransmän, britter och belgare väntade det utan 
genom Ardennerna längre söderut. Där fanns nästan allt tyskt pansar. Och 
avgörandet skedde med en enda kampanj – det ryktbara ”liehugget” tvärs 
igenom motståndarens arméer. Efter litet mer än ett kvartssekel gick den tyska 
segerdrömmen från 1914 i uppfyllelse.  

Vår uppfattning om den till synes planmässiga offensiven 1940 styrs i 
mycket av resultatet – kulmen på tysk förmåga att vinna ett krig. Av de allie-
rade inringades 1,7 miljoner norr om Seine; 1,2 miljoner togs till fånga. Det 
är nästan dubbelt så mycket som den största av tyskarnas häpnadsväckande 
inringningar inne i Sovjetunionen, den vid Kiev med 665 000 ryssar tillfånga-
tagna (mot 110 000 tyskar vid Stalingrad). 

Med britterna ur leken och de bästa egna förbanden förlorade återstod för 
Frankrike i juni endast tragedins final. Och den var given. I en slutstrid utan 
hopp slogs franska trupper faktiskt bättre än under majveckorna, men det var 
så dags. Frankrike med världens som det allmänt ansågs starkaste krigsmakt 
hade på endast sex veckor tvingats till kapitulation.

Insikten om en fransk katastrof hade kommit tidigt. Bara några dagar efter 
det att Guderians pansarkår från Ardennerna i mitten av maj hade brutit ige-
nom vid Sedan såg den franske överbefälhavaren Gamelin nederlaget torna 
upp sig. Det berodde, sade han, på att man var tyskarna underlägsen i antal, 
utrustning och metoder. 
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Nej, Gamelin hade fel i det mesta. Vad Frieser redovisar var inte nytt hel-
ler för tidiga skribenter som Telford Taylor på 1950-talet, Alastair Horne på 
1960-talet och Len Deighton på 1970-talet, men den tyske forskaren naglar 
fast fakta med en ovanlig intensitet. 

Det var inte ens två jämnstarka arméer som stod emot varandra. Tyskarna 
hade långt färre stridsvagnar än sina motståndare, 2 400 mot 4 200. De flesta 
av deras vagnar hade dessutom tunnare pansar och kanoner med lägre kaliber. 
De hade mer flyg vid fronten, men det berodde på att de kunde sätta in tre 
fjärdedelar av hela styrkan medan fransmännen obegripligt nog endast utnytt-
jade en fjärdedel av sin flygplan.

Den tyska rustningsindustrin hade inte vågat satsa på ett snabbt krig utan 
siktade snarast på en upprepning av det förra kriget. Det låter i dag nästan 
obegripligt, och är inte heller något som återfinns i standardböcker om kriget 
i väst 1940. Jämfört med motståndarna hade tyskarna en krigsmakt som i 
sin helhet var långt ifrån färdig för ett storkrig. Kärnan i den tyska armén 
bestod av de endast 3 000 yrkesofficerarna som hade funnits i Weimartidens 
miniarmé. Om det var någon som verkligen hade ett gynnsamt befälsläge så 
var det fransmännen stödda på sin Maginotlinje. Frankrike disponerade över 
39 000 aktiva officerare och 90 000 reservofficerare. Frankrike låg tekniskt 
före. Landets armé gick i krig med 300 000 motorfordon, Tysklands med 
endast 120 000. 

Nazitysklands armé blev aldrig fullt ut motoriserad. De flesta divisioner 
var långt därifrån. Vapen och underhåll drogs under andra världskriget av 2,7 
miljoner hästar, nästan dubbelt mot första världskriget. Vad var det här för en 
halvdan krigsmakt? Författaren låter oss se en lans med spets av härdat stål och 
ett långt ömtåligt skaft.

Egentligen fanns det två tyska arméer, skriver Frieser. Den ena bestod av de 
tio pansar- och sex motoriserade divisionerna. Inget annat land hade liknande 
välorganiserade och välavvägda förband. Av den andras 141 infanteridivisio-
ner var däremot bara hälften redo för strid, en del hade inte ens nått 1914 
års standard. Den armén var således halv modern, gammaldags och dög bäst 
till försvar. I den här beskrivningen finns det inte mycket som för tanken till 
andras föreställningar om någon speciellt nedärvd tysk krigskonst, omfattande 
hela krigsmakten. 

I en rad böcker möter man ändå uppfattningen att tyskarna planerade hela 
fälttåget i väst som ett blixtkrig. Det är denna legend som den tyske militär-
historikern vill ta död på. Flertalet tyska generaler vågade inte tro på några 
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snabba vägar till seger. Känt från alla periodens historiker är ju att det var 
Manstein som mot den etablerade klokskapen såg möjligheterna att bryta ige-
nom Ardennerna och segra i två dråpslag, ett västerut och det därpå följande 
andra söderut. I förstone kunde ingen hänga med, och generalstabschefen 
Halder avlägsnade Manstein som ett störande element. Men när Hitlers fan-
tasi tändes av Mansteinkonceptet gjorde Halder det till sin eget.

Det var ingen riskfri plan, och Frankrike hade tre möjligheter att punk-
tera den. Men fransmännen misslyckades med att bomba tidernas trafikröra 
i Ardennerna – målande beskriven av Frieser – när tyska infanteridivisioner 
trängdes med de motoriserade förbanden för att komma fram. Man förmådde 
på fransk sida heller inte ingripa mot Guderians något hasardartade övergång 
av Meuse vid Sedan och man kunde till sist inte samla sig till en motstöt mot 
den tyska offensivens svagt bemannade flanker. 

Halder och högkvarteret för armén hade nu helt anammat den förvisade 
Mansteins perspektiv. Där oroade man sig ínte längre för några stora motan-
fall. Det gjorde däremot de tyska infanterigeneralerna. Så gjorde även Hitler. 
Med sina erfarenheter av första världskriget begrep han enligt författaren ald-
rig riktigt de stora perspektiven i Mansteins idé.

I Friesers tappning är det Guderian som avgör kriget genom att flera gång-
er handla på egen hand och/eller bryta mot givna order – ännu en i raden 
av självsvåldiga tyska truppledare som den tyska krigshistorien visar prov på. 
Han gav sig iväg västerut från Sedan, innan det tyska försvaret på platsen 
hade hunnit organiserats mot söder. Och när han första gången hejdades av 
sina överordnade och bara tilläts rekognosera, så ”rekognoserade” han med 
hela sin kår. I mindre skala gjorde Rommel längre norrut liknande framstötar, 
lämnande delar av sin pansardivision att klara sig bäst de kunde. 

Infanterigeneralerna blev mer och mer bekymrade för varje krigsdygn – i 
sin ordnade värld förstod de inte alls finessen med ett blixtkrig, eller ens att 
det var något sådant som de motvilligt medverkade till där bakom pansar-
spetsarna.

Men vi vet att även Guderian och de andra pansargeneralerna till sist 
stoppades av Hitlers beryktade ”halt-order” den 24 maj 1940 – undret vid 
Dunkerque kunde ske. 

Även de som tidigt kommenterade västfälttåget påpekade att chefen för 
armégrupp A, Rundstedt, faktiskt dagen innan Hitler besökte hans stabsplats 
hade beordrat halt. Det skedde efter det att chefen för armén Brauchitsch hade 
ifrågasatt Rundstedts försiktiga krigföring och i sitt enda ingripande velat ta 
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ifrån hans armégrupp allt pansar. Divisionerna skulle i stället underställas von 
Bocks armégrupp B som kom norrifrån.

Haltordern är nog den mest diskuterade episoden under 1940 års fälttåg. 
Frieser går igenom och underkänner alla förklaringar som har getts till haltor-
dern: att marken var vattendränkt för pansar, att man behövde reorganisera sig 
inför en kommande offensiv söderut, att Hitler trodde på Görings skryt om 
att Luftwaffe ensamt skulle göra slut på det sista motståndet vid Dunkerque 
etc. 

Nej, hävdar Frieser. Skälet var att Hitler, som hade blivit rasande på den 
vanligtvis mjuke Brauchitschs inhopp, kände sin prestige hotad. Göring hade 
varnat honom för generalerna. Och nu satte han dem på plats. 

Att Hitler i slutet av maj 1940 personligen ingrep i en pågående operation 
innebar något helt nytt i tysk militär historia, konstaterar Frieser. Anfallet mot 
Sovjetunionen midsommaren 1941 kom som han ser det således bekräfta den 
skedda förändringen. Det är en uppfattning man kanske bör reservera sig för. 
De inledande enorma tyska framgångarna hade knappast varit möjliga om 
tyska generaler redan totalt underkastat sig Hitlers vilja. Men efter bakslaget 
utanför Moskva gick det onekligen inte för tyska befälhavare att föra krig på 
egna villkor.

För Karl-Heinz Frieser är det verkliga blixtkriget ett kortvarigt inslag i 
krigshistorien, mer än en parentes förstås. Det ter sig för honom som ett barn 
av sin tid. I vår tekniskt och socialt annorlunda värld har blixtkriget blivit 
anakronism. Nåja, amerikanska generaler ansåg sig nog våren 2003 i Irak ha 
visat att snabba operationer med begränsade styrkor fortfarande kan vara ett 
segerrecept på själva slagfältet. Frieser utarbetade den tyska förlagan dessförin-
nan. Men ännu 2005 vidhåller han sin vidräkning med en tysk legend.

Olof Santesson
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