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Förord
Kära läsare och kollegor! Äntligen så föreligger alltså ett nytt nummer av 
MHT, Nordens enda militärhistoriska tidskrift! I år är MHT dessutom ett 
dubbelnummer eftersom ingen MHT kunde publiceras förra året. Det inne-
bär att vi har ett extra tjockt nummer att gotta oss i! 

MHT 2009/2010 är indelad i tre huvuddelar till följd av att vi har ett tema-
tiskt avsnitt innehållande elva artiklar som handlar om slaget om Helsingborg 
den 28 februari 1710 (att det verkligen var då slaget stod utreds av Per Iko). 
Dessa artiklar är resultatet av en konferens om slaget som hölls i Helsingborg 
i mars 2010 med historiker (och en arkeolog!) från Sverige och Danmark. 
Konferensen arrangerades av Militärhistoriska avdelningen på Försvarshög-
skolan samt Center for Militaerhistorie på Forsvarsakademiet i Köpenhamn. 
Det handlar om sex svenska bidrag och fem danska. Bo Knarrström bidrar 
väldeliga till förståelsen av dansk-svenska slag med sin artikel om slagfältsar-
keologi och vad denna vetenskap kan ge för bidrag till historieskrivningen. 
Kent Zetterberg redogör för den politiska bakgrunden till Sverige förlorade 
stormaktstatus under stora nordiska kriget. Lars Ericson Wolke skriver i sin 
uppsats om den svenska förmågan till resursmobilisering under åren 1709 och 
1713. Ingvar Ericsson granskar och analyserar Magnus Stenbocks reglemente i 
sitt bidrag från konferensen, och Björn Gäfvert ger oss en fascinerande inblick 
i det samtida kartunderlaget över operationsområdet kring Helsingborg. Den 
danska historikern Hanne Sanders beskriver i sin artikel de dansk-svenska kri-
gens effekter på det skånska lokalsamhället. Per Iko, å sin sida, reder ut när och 
var slaget vid Helsingborg egentligen ägde rum, och visar att svaren på dessa 
frågor inte är så självklara som vi kanske tror. Lars Bangert Struwe ger oss en 
ingående inblick i den danska strategiska filosofin under 1700-talet. Jakob 
Seerup reder ut begreppen kring de danska sjöofficerarnas tilltagande profes-
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sionalisering under samma tidsperiod. I Kjeld Hald Galsters artikel får vi veta 
hur danskarna gick till väga i sin revanschistiska långtidsplanering gentemot 
Sverige. Den danska imperiestaten under det stora nordiska kriget är temat i 
Michael Bergnsbos bidrag från Helsingborgskonferensen. 

Efter denna del har vi samlat artiklar med andra teman som sträcker sig 
tidsmässigt från stora nordiska kriget till kalla kriget. Det är en stor glädje för 
oss att kunna presentera två utländska bidrag skrivna på engelska. Vi har även 
nöjet att publicera utmärkta studentuppsatser; varav den ena behandlar den 
svenska landstigningen vid Lokalaks i Finland den 17 september 1808 och 
är skriven av Hampus Östh Gustafsson som är historiestuderande i Uppsala 
och den andra tar upp de neutrala ländernas problematiska situation under 
det kalla kriget skriven av Angela Moran, numera doktorand vid University 
of Manchester. Den andra engelska artikeln är skriven av Marco Wyss, en 
ung schweizisk historiker, som skriver om Schweiz köp av Mustangflygplan 
från USA under kalla krigets inledande år. Wyss artikel är också fascinerande 
läsning tillsammans med Morans artikel och för alla som är intresserade av 
de paralleller som finns mellan Schweiz och Sverige under denna tid (Sverige 
köpte nämligen också Mustangplan under ungefär samma tid). Lars Ericson 
Wolke skriver om anledningarna till varför svenskar valde att frivilligt bege 
sig till Finland och slåss mot Sovjetunionen under andra världskriget. Fredrik 
Eriksson studerar i sin artikel det historiebruk som kan utläsas ur svenska sol-
datinstruktioner under mellankrigstiden. I detta nummers längsta bidrag ger 
Roland Persson oss en minst sagt detaljerad inblick i bristerna hos det militära 
indelningsverket beträffande Karl XII:s fältarmé. Vår egen Fredrik Thisner tit-
tar komparativt på tiden efter stora nordiska kriget och vad som hände på det 
ekonomiska planet för svenska och dansk-norska officerare fram till 1800. 
Glädjande nog kan vi presentera en artikel om Östeuropa i detta nummer! 
Det är Piotr Wawrzeniuk som skriver om Polens militära underrättelseanalyser 
om den finska krigsmakten under mellankrigstiden. 

Dubbelnumret avslutas som sig bör med ett antal recensioner – en skriven 
av den flitige Lars Ericson Wolke, en av vår tillförordade avdelningschef (då 
Per Iko är föräldraledig) Anders Cedergren och två av undertecknad själv.

Mycket nöje!
Mikael Nilsson, fil. dr. historia och redaktör för MHT.
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Slaget vid Helsingborg 
En Konferens
Lars Ericson Wolke & Niels Bo Poulsen

Historiska jubileer eller minneshögtider har ofta tagits till intäkt för att ge-
nomföra undersökningar och publicera böcker. Ibland är detta högst relevant, 
men inte sällan kan det bli mer eller mindre konstlat. Ofta har också perio-
diseringen i historiska framställningar påverkats av dramatiska händelser som 
i efterhand har bidragit till att sätta gränser som inte alltid har motiverats av 
det konkreta händelseförloppet. Exemplen på detta kan mångfaldigas. Många 
framställningar om det stora nordiska kriget avslutas, eller i alla fall tappar 
tempo, i och med Karl XII:s död år 1718, trots att kriget för Danmarks del 
fortsatte till 1720 och för Sveriges ända fram till år 1721.

Än tydligare blir denna fixering vid specifika årtal om man studerar det inom 
äldre tiders krigshistoria så vanliga studiet av dramatiska och förment avgörande 
fält- eller sjöslag. I den äldre militärhistoriska litteraturen är flödet av jubileums-
skrifter med anledning av 250- eller 300-årsminnet av till exempel Breitenfeld 
1631, Lützen 1632; Femern 1644 eller Lund 1676. Ibland är denna fokusering 
på ett specifikt slag ytterst väl motiverad, men inte sällan har fokuseringen på 
en historisk fixpunkt gjort att forskningens perspektiv har snävts in och många 
viktiga aspekter på det historiska skeendet har gått förlorade. Krigens historia är 
inte, och har aldrig varit, synonymt med historien om enskilda fält- eller sjöslag. 
Men däremot har dessa självfallet ofta bidragit till den historiska utvecklingen.

Det är dock först i och med Napoleonkrigen och de framväxande värn-
pliktsarméerna som tron på det avgörande slaget hamnade i fokus för såväl mi-
litärer som militärhistoriker. Föreställningen om att man i ett enda, om möjligt 
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förintande, slag kunde avgöra hela kriget dominerade framför allt militärt och 
militärthistoriskt tänkande decennierna kring år 1900, men har sedan alltmer 
kommit att själv förvandlas till historia. Under 1600- och 1700-talens många 
svensk-danska krig var de stora, kostsamma, slagen närmast ett undantag från 
krigets mera lågintensiva vardag. Sammandrabbningarna vid Lund, Lands-
krona eller för den delen Helsingborg var närmast att betrakta som avvikelser 
från vad man skulle kunna kalla krigets vardagsrytm, men det var självfallet 
avvikelser som kunde få en avgörande betydelse för krigets utgång.

Det är mot denna bakgrund man ska se den i april 2010 anordnade dansk-
svenska konferens med anledning av 300-årsminnet av slaget vid Helsingborg, 
som Center for Militaerhistorie vid Forsvarsakademiet och Militärhistoriska 
avdelningen vid Försvarshögskolan arrangerade. När 200-årsminnet av slaget 
vid Helsingborg uppmärksammades år 1910 så skedde det, från svensk sida, 
med tydliga referenser till Roskildefreden och Skånelandskapens övergång till 
Sverige. I en minnesskrift över slaget vid Helsingborg konstaterades att:

Slaget vid Helsingborg utgör afslutningen på alla de mödor och an-
strängningar, som föregående släktled måst utstå för att häfda det arf, 
som gafs i Roskildefreden… Den sista insatsen i striden om våra syd-
liga provinser gjordes af det svenska folket under Magnus Stenbocks 
ledning och med för framtiden bestående resultat.1

Det torde förhoppningsvis vara onödigt att framhålla, att vi har haft ett 
något annorlunda perspektiv när vi planerade seminariet år 2010. De danska 
och svenska forskare som under ett par aprildagar 2010 samlades vid Berga i 
Helsingborg, ganska exakt på det gamla, numera helt bortbyggda, slagfältet, 
diskuterade händelserna 2010 ur en rad perspektiv: imperiebyggande, resurs-
mobilisering, militärstrategi och dito operationer samt det civila lokalsamhäl-
let och kriget. Självfallet fanns slaget och händelserna utanför Helsingborg 
med, indirekt eller direkt, och i några föredrag studerades också själva förut-
sättningarna för slaget, den samtida topografiska kunskapen om operations-
området, slaget i sig och vad slagfältsarkeologin idag kan berätta om krigen i 
Skåne och de skånska slagfälten.

Resultatet av detta seminarium presenteras nu som en det av detta dub-
belnummer av Militärhistorisk Tidskrift. Det är vår förhoppning att läsningen 
av uppsatserna ska stimulera fortsatt intresse för forskning kring de svensk-
danska krigen i allmänhet och händelserna 1710 i synnerhet.

1. Magnus Stenbock. Minnesskrift på 200-årsdagen af slaget vid Helsingborg. Utgifven af S. E. 
Bring, Sthlm, 1910 s 1f.
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Den store Nordiske Krig  
og det danske imperium
Michael Bregnsbo

I sin nationalsang fra 1850 ”I Danmark er jeg født” skriver H.C. Andersen 
bl.a.: ”Engang du herre var i hele Norden, bød over England, nu du kaldes 
svag”. Herved sigter Andersen til det forhold, at den nutidige stat ved navn 
Danmark er en efterfølgerstat for en langt større statsdannelse, der til forskel-
lige tider har indbefattet bl.a. England, de øvrige nordiske lande, Estland, her-
tugdømmerne Schleswig og Holstein, de nordatlantiske øer Grønland, Island 
og Færøerne samt nogle små oversøiske kolonier i Indien, Afrika og Caraibien. 
Til tider har denne forgængerstatsdannelse for nutidens Danmark været en 
regional stormagt i Nordeuropa, og i lange tider en ikke ubetydelig mellem-
magt. Men efter Danmarks katastrofale og traumatiske nederlag i krigen mod 
Preussen og Østrig i 1864 er denne historie om en væsentlig mægtigere dansk 
stat mere eller mindre gået i glemmebogen i den offentlige bevidsthed.

Fra 1864 af blev Danmark en europæisk småstat, som siden 1871 måtte se 
sig placeret som nabo til og truet af det overmægtige tyske kejserrige. Fra da 
måtte den danske stat forlade sig på ikke-militære midler for at kunne overleve 
som selvstændig stat. For at styrke den indre, sociale sammenhængskraft og 
dermed sikre nationens overlevelse, blev der fra 1864 og et godt stykke ind i 
det 20. århundrede formuleret og udviklet en række angivelig typisk danske 
værdier. Således blev demokratisering af uddannelsesvæsen og kulturliv, social 
lighed og velfærd samt bestræbelser på politisk konsensus og klassesamarbejde 
ophøjet som særlige kendemærker på dansk identitet. Hvad angik relationerne 
til udlandet, blev der lagt vægt på fred og en international retsorden, lige-



16

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

som nødvendigheden og ønskværdigheden af samarbejde med de angiveligt 
åndsbeslægtede andre nordiske lande, der i denne sammenhæng gerne blev 
benævnt broderlande, blev betonet.1

I denne nye nationale, danske selvforståelse passede Danmarks fortid som 
en lejlighedsvis dominerende Nord- og Østersømagt, som gennem århund-
rederne havde udkæmpet talrige krige med Sverige ikke særlig godt ind. Det 
gjorde ej heller Danmarks fortid som kolonimagt og regional stormagt. Der-
for blev fortællingen om Danmark som centrum for en langt større og mæg-
tigere stat mere eller mindre fortrængt. I stedet for blev den selvopfattelse, der 
var blevet skabt oven på 1864-katastrofen, nemlig at Danmark var en lille, 
svag, fredeligsindet og militært set værgeløs nationalstat, projiceret tilbage på 
tidligere tidsaldre i historieskrivningen, der blev skildret, som om Danmark 
til alle tider havde haft den position. Dansk historie blev set som fortællingen 
om vejen fra det ene nederlag til det andet gennem århundrederne. Dansk 
historieskrivning blev nu national, ikke nationalistisk, men nationalt selv-
centreret og nationalt selvtilstrækkelig. Danmarks historie blev skrevet, som 
om Danmark altid havde været identisk med den moderne småstat ved navn 
Danmark.2 Det gjaldt for stort set alle historikere, uanset forskelligt politisk 
og ideologisk ståsted. 

Således skrev erklærede marxistiske historikere uden videre bøger med tit-
ler som Klassekampens historie i Danmarks historie og Danskernes Historie.3 
Selvfølgelig benægtede hverken de eller andre danske historikere, at en række 
andre territorier tidligere havde hørt under den danske stat. Og det ville da 
også være svært at fortælle, hvad der skete i f.eks. 1814 og i 1848 uden at 
nævne, at henholdsvis Norge og Slesvig-Holsten da var dele af den danske 
stat. Men ikke desto mindre blev Danmarks historie skrevet som historien 
om det nuværende Danmark uden overvejelser over, at den danske stat tidli-
gere var langt større, endsige overvejelser over, hvad dette indebar indadtil i 
samfundet og i forholdet mellem de forskellige territorier, som staten bestod 
af, og slet ikke hvad det betød i forholdet til udlandet.  Ofte er Danmarkshis-

1. Østergård, Uffe. Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny, gammel verden. 
København, 1988, s. 14-83, Mørch, Søren. Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af 
fædrelandets historie. København, 1996, Knud J.V. Jespersen. Historien om danskerne 1500-
2000. København, 2007.

2. Nærmere herom: Bregnsbo, Michael & Jensen, Kurt Villads. Det danske imperium. Storhed 
og fald. København, 2004.

3. Scocozza, Benito. Klassekampen i Danmarks historie. Feudalismen. København 1976, og Jens 
Engberg. Danskernes historie. København, 1982.
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torieskrivningen så snæver, at man vælger at se bort fra de dele af det tidligere 
hertugdømme Slesvig, som ifølge Versaillestraktaten i 1920 blev indlemmet i 
Danmark under navnet Sønderjylland. Sønderjyllands historie bliver overladt 
til sønderjyske regional- og lokalhistorikere med den begrundelse, at forhol-
dene i Sønderjylland eller Slesvig var helt anderledes her i forhold til resten af 
Danmark.4 

Selvfølgelig må man som historiker træffe valg, lave afgrænsninger og skære 
sit tema til, men problemet med at tilbageprojicere det nuværende Danmark 
minus Sønderjylland til tidligere tidsaldre er, at man derved overser, under-
vurderer eller slet og ret misforstår en række af den danske stats handlinger i 
tidligere tider. Således vil en række udenrigspolitiske beslutninger fremstå som 
udtryk for overmod og storhedsvanvid, når man projicerer den lille småstat 
Danmark efter 1864 tilbage på tidligere epoker.

Imperium

I et forsøg på at sætte os ud over denne tilbageprojiceren af den nuværende 
småstat Danmark på tidligere tidsaldre i historiografien, har jeg sammen med 
min kollega Kurt Villads Jensen i 2004 skrevet bogen Det danske imperium. 
Storhed og fald. Her har vi forsøgt at skrive hele den multinationale, multiter-
ritorielle og multikulturelle danske statsdannelses historie gennem tiden. Og 
det har vi gjort ved at anskue det som et imperium og bruge dette begreb 
som analyseredskab. Vores brug af imperiebegrebet har vakt nogen undren 
blandt danske og svenske fagfæller, der har ment, at dette begreb gav associa-
tioner i retning af erobring, underkastelse, undertrykkelse og dominans, selv 
om disse kolleger imidlertid forstod og sympatiserede med vores bestræbelser 
på at sætte os ud over den traditionelle og nationalt snævre måde at skrive 
danmarkshistorie på.5 Norske kolleger har derimod vist mere udelt begejstring 
for udtrykket ”det danske imperium” samt for, at det var to danske histori-
kere, der har fundet på denne term.6 I bogen definerer vi et imperium som et 

4. Worsøe, H.H. ”Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland”, Sønderjysk Månedsskrift, nr. 
10 (1990), s. 284f. og Feldbæk, Ole. ”Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland – et 
svar”, Sønderjysk Månedsskrift nr. 1 (1991), s. 27-30.

5. Bl.a. Bang, Peter Fibiger. ”Det danske imperium – set fra Rom”, (Dansk) Historisk Tidsskrift, 
bd. 105:2. København, 2005, s. 503-516, Birgit Løgstrup. anmeldelse i Historie 2006,2. 
Århus, 2006, s. 440-443 og Harald Gustafsson. ”Ett attentat mot nationalhistorien”, 1066. 
Tidsskrift for historie, 35. årgang, nr. 4. København, 2005, s. 39-41.

6. Bagge, Sverre. anmeldelse i (Norsk) Historisk tidskrift, bd. 85. Oslo, 2006, s. 737-740. Endvi-
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område, som én magt har befalingsmagt over, og som er sammensat af flere 
territorier og folkeslag. En fordel ved at anvende imperiebegrebet er, at denne 
betegnelse er så bred og rummelig, at den kan anvendes om så forskellige stats- 
og samfundstyper og tidsepoker som vikingetiden, Kalmarunionstiden, tiden 
som nordeuropæisk regional stormagt på Christian IVs tid, helstaten frem til 
1864 og det nuværende danske rigsfællesskab. 

I denne artikel vil der blive set nærmere på, hvordan den danske stat under 
Den Store Nordiske Krig således var et imperium, og hvordan det kom til 
udtryk samt hvordan det forholder sig til den traditionelle opfattelse af Dan-
mark som en lille, fredeligsindet, militært svag og udefra truet stat foruden 
den traditionelle opfattelse af dansk historie som en lang vandring gennem 
århundrederne fra nederlag til nederlag. En generel gennemgang af Den Store 
Nordiske Krig tillader pladsen ikke, ligesom en decideret og samlet omskriv-
ning af historien om Danmark under Den Store Nordiske Krig til et impe-
rialt perspektiv, som denne nytolkning lægger op til, forudsætter langt mere 
ny forskning end der på nuværende tidspunkt foreligger. Artiklen må derfor 
indskrænke sig til strejftog i den eksisterende historiografi, ikke mindst histo-
riografien om imperiets yder-, grænse- , nær- og naboområder. 

Det er ubestrideligt rigtig, at det danske imperium siden Christian IVs tid 
ikke længere selv var i stand til at tage vare på sin egen sikkerhed, men måtte 
have støtte fra andre stater for at kunne gøre det. Det er ligeledes ubestrideligt 
rigtigt, at det danske imperium internationalt set var blevet svækket gennem 
1600-tallet, ikke mindst gennem tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1658, 
og at senere forsøg på at generobre dem, slog fejl. Men derfra og til at sige, at 
Danmark allerede under Den Store Nordiske Krig var en lille og svag småstat, 
totalt afhængig af og prisgivet stormagternes luner, ”en hvid kanin mellem 
rovdyr”7 så at sige, er der imidlertid meget langt. 

Norge og flåden

Flere af de afgørende krigsbegivenheder fandt således sted uden for det 
nuværende Danmarks grænser. Slaget ved Helsingborg f.eks., men i denne 
sammenhæng tænkes imidlertid især på Norge, hvor Karl XII efter sin til-

dere henvises til debatten om Norges og nordmændenes stilling og identitet under dansketiden 
mellem Øystein Rian og Harald Gustafsson i (Norsk) Historisk tidskrift 1999, 2000 og 2001.

7. Dette udtryk er hentet fra en debat om Danmark og Den Kolde Krig i (Dansk) Historisk 
Tidsskrift, bd. 109, hæfte 2, Kbh. 2009.
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bagevenden fra sit mangeårige fravær i 1715 kort efter i 1716 åbnede en ny 
front, som dog senere dette år dog måtte opgives p.g.a. indædt dansk-norsk 
modstand. Og i 1718 åbnede svenskekongen på ny en front i Norge, og det 
var i Norge, at han i december 1718 blev skudt, hvad enten skuddet blev 
affyret fra norsk eller fra svensk side. Og med kongens død var krigen reelt 
forbi.8 

Overhovedet var Norge af stor betydning for det danske imperium, både 
finansielt og som leverandør af en række krigsvigtige råmaterialer. Men ikke 
mindst havde Norge stor betydning for flåden. Flåden var i meget høj grad 
bemandet med nordmænd. Den berømteste nordmand i flåden var utviv-
lsomt Tordenskiold, men tusindvis af andre, mindre kendte nordmænd tjente 
i flåden, fordi Norge var en kyststat med stærke søfartstraditioner og dermed 
mange søvante unge mænd, der kunne udskrives til flåden. Og flåden var i 
øvrigt selve nøglen til at holde det geografisk meget vidtstrakte danske im-
perium sammen i Store Nordiske Krig. Det er rigtigt, at den danske, eller 
rettere: den dansk-norske flåde, hvis vi ikke ligefrem skal kalde den imperiets 
flåde, ikke udkæmpede noget tilintetgørelsesslag mod den svenske flåde under 
krigen. Men ikke desto mindre var denne flåde i stand til at løse sine opgaver 
under krigen: Det var den, der overførte en invasionshær til Skåne i 1709, og 
også den, der evakuerede denne hær tilbage efter slaget ved Helsingborg. Med 
ødelæggelsen af den svenske forsyningsflåde ved Rügen i 1712 sørgede flåden 
for begyndelsen til enden for general Stenbock. Og ved søslaget ud for Rügen 
i 1715 fik flåden jaget svenske flådefartøjer bort fra farvandet her, hvad der 
muliggjorde den danske erobring af Rügen året efter. Det var også flåden, der 
sørgede for forsyninger og militær støtte til Norge, da Karl XII havde indledt 
angreb her i 1716 og 1718, og ved disse lejligheder gjorde Tordenskiold sig 
som bekendt usædvanlig heldigt bemærket. Flåden sørgede endvidere for at 
rense farvandene for kaperfartøjer. Og generelt sørgede flåden for, at forbin-
delserne mellem de forskellige territorier, der udgjorde det danske imperium, 
kunne opretholdes på trods af krigen.9 Det gælder ikke bare forbindelserne 
mellem Danmark og Norge, men tillige forbindelserne til Island og Færøerne 
og til kolonierne i Afrika, Indien og Caraibien. Det er rigtigt, at handelen 

8. Jespersen, Knud. J.V. ”1600-1720”, i Ole L. Frantzen & Knud J.V. Jespersen (udg.). Dan-
marks krigshistorie, bd. 1. Kbh. 2008, s. 356-364.

9. Bregnsbo, Michael. ”Orlogsflåden under Christian V og Frederik IV. Fra storhed til for-
fald”, i Knut Peter Lyche Arstad (red.). Sjømakt i Nord-Europa 1500-1800, Rapport fra Clio 
og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo 2.-3. november 2006, Forsvarsmuseets Småskrifter 
nr. 43. Oslo, 2007, s. 36 og 44-48.
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med kolonierne skrumpede ind pga. krigen, men forbindelserne dertil blev 
dog opretholdt.10

At flåden var helt afgørende for at holde imperiet sammen, kan man også 
se af, hvad der skete lidt mere end 100 år senere, nemlig i 1807, da britiske 
styrker bombarderede København og efterfølgende tog hele orlogsflåden. I 
samme øjeblik som flåden gik tabt, faldt imperiet reelt fra hinanden: forbin-
delserne mellem de enkelte danske landsdele blev vanskeliggjort, forbindelser-
ne til Norge, herunder de livsvigtige kornforsyninger, blev ligeledes betydelig 
svækkede, alt imens forbindelserne til Island, Færøerne og Grønland samt til 
tropekolonierne blev afbrudt.11 En tilsvarende desintegration af imperiet fo-
rekom slet ikke under Den Store Nordiske Krig, her var imperiet i stand til at 
holde sammen på sig selv ved egen kraft, ikke mindst takket være flåden.

Nordtyskland

En anden front i Den Store Nordiske Krig var i Nordtyskland, og her frem-
trådte det danske imperium som en ikke ubetydelig mellemmagt, hvis ikke 
ligefrem som en regional stormagt. Når man læser fremstillingerne af historien 
i de mange tidligere nordtyske hertugdømmer, storfyrstendømmer, bystater 
etc. og slår op under ”Danmark” i registret, og dernæst ser, hvad der står om 
Danmark rundt omkring, så får man et billede af sit fædreland, som man 
som dansker kan have svært ved at genkende. I fremstillinger af de forskellige 
nordtyske fyrstendømmers og bystaters historie får man et helt nyt perspek-
tiv på Danmark, og det er et billede, der ligger meget langt fra billedet af 
Danmark som en lille, svag og militært set værgeløs småstat, i skyggen af det 
overmægtige tyske kejserrige og i øvrigt prisgivet stormagternes luner, som 
man møder her. Ja, den fremstilling af Danmark, som man får i den nordtyske 
historieskrivning, også den nyeste, ligger faktisk så langt som tænkes kan fra 
den selvopfattelse af Danmark som en lille og svag småstat, som blev udviklet 
efter 1864. For i forhold til de nordtyske fyrstendømmer og bystater var det 
danske imperium nemlig ingen ydmyg og fredeligsindet småstat, men en re-
gional stormagt, der opførte sig som sådanne ofte har for vane at gøre over for 
mindre magter.

10. Feldbæk, Ole, s. 89-111 og Justesen, Ole, s. 351-355 i Feldbæk, Ole & Justesen, Ole. 
Kolonierne i Asien og Afrika. København, 1980, Hornby, Ove. Kolonierne i Vestindien. Kø-
benhavn, 1980, s. 75-79 og Thorsteinsson, Björn. Island. Kbh. 1985, s. 177-181.

11. Bregnsbo & Jensen, anf. skr. 2004, s. 166-172. 
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Det gjaldt også under Den Store Nordiske Krig, eller Den Nordiske Krig, 
som denne sædvanligvis kaldes i tysk historieskrivning. Det skal der herved 
gives nogle eksempler på: I 1711 lod Frederik IV en hær på 28000 soldater 
samles lige uden for Hamburg. Denne by lå lige på grænsen til det danske 
imperium, men hørte ikke under det. Frederik IV forlangte, at der ikke måtte 
ændres i Hamburgs statsretlige forhold til den tyske kejser, hvilket der ellers 
var forhandlinger i gang om. Og for at vise, at det var alvorligt ment, rykkede 
danske styrker ind på hamburgsk territorium og lod opbringe alle skibe til og 
fra Hamburg og disses laster. Frederik IV tilbød at frigive skibe og varer, hvis 
Hamburg ville betale 300000 daler. Det førte til svenske krav til Hamburg 
om ikke at gå ind på denne betaling, fordi de 300000 daler ville gå til dansk 
krigsførelse imod Sverige, og dermed reelt være at støtte Danmark i krigen 
mod Sverige, og Sverige truede endda Hamburg med at ville opbringe skibe og 
laster, hvis Hamburg betalte de penge, som kongen af Danmark forlangte. Fra 
dansk side blev der så indledt en decideret belejring og blokade af Hamburg 
til lands og til vands, officielt med den begrundelse, at der blot var tale om en 
karantæne for at undgå en pestepidemi i at sprede sig. Og så måtte bystyret 
i Hamburg gå med til at betale til Danmark, dog kun 246000 daler, idet der 
blev modregnet godtgørelse for den skade, som de danske besættelsestropper 
havde forvoldt. Og i slutningen af 1712 blev den danske blokade og besættelse 
af Hamburg ophævet.12

Under Den Store Nordiske Krig måtte danske styrker også marchere gen-
nem det lille hertugdømme Lauenburg, mod Pommern i 1711 og tilbage igen 
i 1712. Men her blev der udarbejdet en nøje opgørelse over de skader og andre 
udgifter, som de danske styrker havde ført med sig, og disse blev efterfølgende 
faktisk også betalt. Det havde dog utvivlsomt at gøre med, at landsherren for 
hertugdømmet Lauenburg var kurfyrst Georg Ludwig af Hannover, som var 
Danmarks allierede. Det var i øvrigt ham, som et par år senere tillige blev 
konge af Storbritannien som George I.13

Så heldigt stillet var det lille hertugdømme Mecklenburg-Strelitz ikke, geo-
grafisk set lå det uheldigt, for det havde nemlig central strategisk betydning 
for fronterne i Nordtyskland. Godt nok erklærede hertugdømmet sig neutralt 
i krigen, men det tog de stridende parter bare intet hensyn til. Mecklenburg-

12. Klessmann, Eckart. Geschichte der Stadt Hamburg. Hamburg, 1981, s. 218f.
13. Opitz, Eckart. ”Die ’hannoversche Zeit’: Das Herzogtum Lauenburg im 18. Jahrhundert”, 

I Opitz, Eckart (Hg.): Herzogtum Lauenburg. Das Land und seine Geschichte. Ein Handbuch. 
Neumünster, 2003, s. 249.
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Strelitz blev brugt som opmarch- og gennemmarchområde af de krigende par-
tier. Mecklenburg-Strelitz’ historie i årene under Den Store Nordiske Krig er 
således en historie om fjendtlige besættelser, plyndringer, brandskatning og 
store materielle ødelæggelser. Det er ikke i enhver dansk historiebog, at man 
kan læse, at danske styrker i 1712 pressede over 30000 daler ud af dette lille 
hertugdømme, men i mecklenburgsk historieskrivning huskes dette, idet det 
dog også huskes, at de russiske styrker på gennemmarch var langt værre.14

Forsøget på at generobre Skåne, Halland og Blekinge slog – som vi alle 
ved – fejl. Og også ved Gadebusch i Nordtyskland led danske styrker nederlag 
i 1712.15 Men det lykkedes imidlertid også det danske imperium i løbet af 
krigen at erobre andre territorier, der hidtil havde været under svensk kon-
trol. Hertugdømmerne Bremen og Verden blev således besat af Danmark i 
1712. Selve byen Bremen nåede danske tropper imidlertid ikke ind i, men 
den blev udsat for ubehageligheder fra dansk side bl.a. i form af handelsmæs-
sig og økonomisk blokade.16 Tilbage i første halvdel af 1600-tallet havde disse 
to hertugdømmer, der lå meget strategisk for forsvaret af Holsten, Slesvig og 
Jylland, været under dansk kontrol. Det var utvivlsomt et mål fra dansk side at 
genvinde kontrollen over disse områder, men det endte dog med, at Danmark 
i 1715 afstod dem til kurfyrstendømmet Hannover mod betaling. 17 

Men samme år lykkedes det til gengæld Danmark med hjælp fra sine al-
lierede at erobre Rügen og Svensk Forpommern, og i april 1716 kapitulerede 
fæstningen Wismar. Og i dette områdes historie benævnes perioden 1715 til 
1721 ”die Dänenzeit”. Der blev da også udnævnt en dansk generalguvernør 
for ”hertugdømmet Forpommern og fyrstendømmet Rügen”, som det hed, 
og ligeledes udpegedes et fire personers regeringsråd, der fik sæde i Stralsund. 
Der var altså ikke blot tale om en militær besættelse, men om opbygning af en 
civilforvaltning i et område, man havde erobret. Alt tyder på, at Frederik IV 
og den øvrige danske statsledelse satsede på at indlemme Rügen, Wismar og 
det tidligere svenske Forpommern i det danske imperium. Administrationen 
og retsvæsenet her blev da også reformeret i dansketiden, ligesom det lykkedes 

14. Witzke, Harald. ”Mecklenburg-Strelitz 1701-1918”, Erstling, Franz m.fl. (Hg.): Mecklen-
burg-Strelitz. Beiträge zur Geschichte einer Region, Band 1. Mecklenburg, 2001, s. 117f.

15. Jespersen, anf. skr. 2008, s. 350ff.
16. Schwarzwälder, Herbert. Geschichte der freien Hansestadt Bremen, Band 1. Bremen, 1975, s. 

419f.
17. Bregnsbo & Jensen, anf. skr. 2004, s. 128f. og 137f. og Jespersen, Knud. ”1648-1720”, i 

Carsten Due-Nielsen m.fl. (udg.): Revanche og Neutralitet 1648-1814. Dansk Udenrigspoli-
tiks historie, bd. 2. København, 2002, s. 187.
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at fastholde området under dansk kontrol resten af krigen. Når disse områder 
alligevel måtte gives tilbage til Sverige ved fredsslutningen i Frederiksborg i 
1720 – mod betaling ganske vist – var det pga. stormagternes forlangende.18 
Men at det skulle gå sådan, kunne kong Frederik IV og den øvrige statsledel-
se ikke vide førend ved fredsforhandlingerne. Og en udvidelse af det danske 
imperium i Nordtyskland var måske ikke så urealistisk, som det kan synes i 
eftertidens bagklogskab; siden 1667 havde grevskaberne Oldenburg og Del-
menhorst nemlig hørt under det danske imperium,19 så det kan have taget sig 
ud som konsolidering af et dansk interesseområde i Nordtyskland. Også de 
mangeårige bestræbelser fra dansk side på at opnå suverænitet over de områder 
af hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som blev regeret af den gottorpske 
hertugfamilie, kan måske ses som en parallel til dette.20

Over for de mindre fyrstendømmer og bystater i Nordtyskland optrådte 
det danske imperium således som en regional stormagt. Vist var det afhængigt 
af sine allierede, og det var først og fremmest på grund af modstand fra disse, 
at Forpommern m.m. ikke blev fastholdt ved freden i 1720. Men på den 
anden side var det danske imperium ikke totalt og aldeles prisgivet sine allie-
rede, men var i stand til lejlighedsvis at træde op over for dem. I 1712 klagede 
hertug Friedrich Wilhelm af Mecklenburg-Schwerin til sin allierede, kong 
Friedrich I af Preussen over danske styrkers brutale fremfærd i hertugdømmet, 
der havde erklæret sig neutralt. Kongen af Preussen reagerede indigneret på et 
sådant overgreb mod en fri og neutral tysk rigsfyrste fra en anden magts side 
og truede med militær indgriben mod Danmark. Men fra dansk side satsede 
man på, at preusserkongen næppe ville gøre alvor af denne trussel, og den 
vurdering holdt stik.21

I begyndelsen af 1713 lod general Stenbock svenske tropper nedbrænde 
byen Altona, der hørte under Holsten og dermed var en del af det danske 
imperium. Som reaktion på denne handling lod zar Peter af Rusland sin 

18. Krüger, Joachim. ”Der Grosse Nordische Krieg” und ”Wolgast in der Dänenzeit”, i Joachim 
Krüger (Hg.): Wolgast in der Asche. Ausgewählte Quellen zur Lustration der Stadt der Dänen-
zeit (1715-1721). Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte, Bd. 8. Greifswald, 
2007, s. 24f. og s. 35-51.

19. Bregnsbo & Jensen, anf. skr. 2004, s. 144.
20. En oversigt over det gottorpske spørgsmål: Heiberg, Steffen. ”Fra småfyrster til selvherskere 

– de gottorpske hertuger og Danmark”, i Mette Skougaard (red.). Gottorp – et fyrstehof i 
1600-tallet. Kbh. 2002.

21. Hartmann, Stefan. Die Beziehungen Preussens zu Dänemark 1688-1789. Köln, 1983, s. 
55f.
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øverstkommanderende i Nordtyskland, general fyrst Menshikov, at de svensk-
pommerske byer Garz, Wolgast og Anklam skulle stikkes i brand som hævn 
over Altona. Garz og Wolgast blev da også stukket i brand, efter at de forin-
den var blevet plyndret af russiske tropper. Da Frederik IV, der da befandt sig 
i feltlejren i Tönning, hørte om det, blev han ude af sig selv af vrede og lod 
sende en ordre til den russiske øverstkommanderende om, at Anklam ikke 
skulle afbrændes, og fra russisk side bøjede man sig for Frederik IVs pres og 
undlod at nedbrænde denne by. Frederik IVs reaktion skyldtes nu ikke så 
meget moralske skrupler eller kærlighed til befolkningen i Anklam. Han var 
derimod forarget over, at zar Peter havde givet ordre til sådanne hævnaktioner. 
Da Altona lå inden for Frederik IVs riger og lande, altså inden for det danske 
imperium, så var det ifølge Frederik IVs opfattelse ham selv, som var berettiget 
til at tage hævn, ikke den russiske zar.22 Og da Frederik IV selv gerne ville 
komme i besiddelse af svensk Forpommern og indlemme dette territorium i 
sit imperium og få optimalt økonomisk udbytte af det, var plyndring og ned-
brænding af byer ikke nogen god løsning set fra hans synspunkt.

Afslutning

Freden i Frederiksborg i 1720 indebar, at Storbritannien og Frankrig garante-
rede den danske konge besiddelsen af de gottorpske dele af Slesvig, men ikke 
af Holsten. Endvidere måtte Sverige give afkald på sin toldfrihed i Øresund. 
Danmark måtte til gengæld aflevere alle besatte områder23 til Sverige, dog 
imod betaling. Vurderingen af krigens resultater for Danmark spænder fra 
”beskedne”24 til ”ganske tilfredsstillende”,25 idet alle gør opmærksom på, at 
hovedmålet, tilbageerobring af Skåne, Halland og Blekinge, dog ikke blev op-
nået. Vist var det danske imperium nu i en sikkerhedspolitisk situation, der 
var gunstigere end før krigen. Men det skyldtes først og fremmest at Sverige 
var blevet reduceret fra at være stormagt til at blive en mellemmagt på niveau 
med Danmark, ikke at Danmark var blevet tilsvarende styrket.

Historien om det danske imperium og Den Store Nordiske Krig er såle-
des historien om en mellemstor, nordeuropæisk magt, der nok var nødt til at 

22. Krüger, anf. skr. 2007, s. 28-31.
23. Herunder også byen Marstrand med fæstningen Karlsten, jf. Jespersen, anf.skr. 2008, s. 

364.
24. Feldbæk, Ole. ”Den lange fred 1700-1800”, bd. 9 af Olaf Olsen (red.). Gyldendal og Politi-

kens Danmarkshistorie. Kbh. 1990, s. 147.
25. Jespersen, anf. skr. 2008, s. 364-369.
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have militære allierede, men som på den anden side selv havde et betydeligt 
militært potentiale, og som ikke mindst var i stand til selv at holde sammen 
på sine egne geografisk vidtstrakte territorier ved hjælp af sin flåde, bemandet 
især med nordmænd. Og som nok var afhængig af sine allierede, men i visse 
situationer dog evnede at træde op over for dem. Det er endvidere historien 
om en magt, som i Nordtyskland havde en betydelig styrke over for de der-
værende småfyrstendømmer og bystater og ikke veg tilbage fra at gøre brug 
af denne magtposition. Og selv om det ikke lykkedes at generobre Skåne, 
Halland og Blekinge, så var man i stand til at foretage vigtige erobringer fra 
Sverige i Nordtyskland, hvoraf man lod visse af dem indlemme i imperiet, 
blot måtte man p.g.a. stormagtspres opgive det ved fredsslutningen i 1720. 
Danmark opfattet som det danske imperium i Den Store Nordiske Krig er 
således rigtig nok historien om uopfyldte mål og ambitioner, men det er for 
enkelt og upræcist blot at anskue den som endnu en station på den lange vej 
fra nederlag til nederlag. 

Det har vist sig, at det danske imperiums adfærd i Nordtyskland ikke 
stemmer med det traditionelle billede af Danmark som en lille, svag, frede-
ligsindet og eksternt truet småstat, snarere tværtimod. Når dette aspekt på det 
nærmeste er blevet glemt eller ignoreret i dansk historieskrivning, er det dels 
og især nok pga. den danmarksopfattelse, der er blevet skabt efter 1864, dels 
fordi erobringerne i Nordtyskland under Den Store Nordiske Krig ikke blev 
varige, men højst blev en parentes i historien, og derfor ikke er blevet tillagt 
nogen stor interesse og betydning af eftertidens danske historikere.

Efter freden i Frederiksborg 1720 fulgte en periode på hen ved 80 år, som 
i dansk historiografi benævnes ”den lange fred”. Det sigter til, at der frem til 
1801 og 1807 ikke var krig. De krige, der truede, blev alle så kortvarige, at 
de nærmest ophørte inden at de for alvor var kommet i gang. Den lange fred 
i anden halvdel af 1700-tallet var endvidere kendetegnet ved, at det danske 
imperium som neutral magt i periodens mange europæiske storkrige havde 
mulighed for at udnytte krigskonjunkturerne i international handel og søfart. 
Økonomisk gik det godt, og tropekolonierne havde deres økonomiske stor-
hedstid. Indadtil blev der gennemført betydeligt samfundsmæssige reformer. 
Men den lange fred bidrog også til at tilsløre det forhold, at det danske impe-
rium nu efterhånden kun bestod, fordi andre magter accepterede og tillod det, 
fordi de havde en interesse i det. Napoleonskrigene blottede nådesløst, at det 
danske imperium gennem den lange fredsperiode i 1700-tallet nu var blevet 
så relativt svækket internationalt set og andre magter tilsvarende styrket, at det 
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danske imperium hverken kunne forsvare sig selv eller opretholde sin integri-
tet. Konkurrencen og spændet mellem de store og små stater i Europa var taget 
til i løbet af den 80-årige fredsperiode. Endnu under Den Store Nordiske Krig 
havde det geografisk spredte og vidtstrakte danske imperium været i stand til 
at opretholde sin integritet. Nøglen til dette havde været overherredømmet til 
havs. Men i løbet af 1700-tallet var Storbritannien blevet en sømilitær super-
magt, som den dansk-norske flåde ikke kunne matche. Og så snart det danske 
imperium mistede sin flåde i 1807 faldt det – som tidligere nævnt- reelt fra hi-
nanden.26 Men under Den Store Nordiske Krig var det slet ikke nået så vidt.
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Magnus Stenbocks reglemente
– En granskning
Magnus Perlestam

Huruväl jag nogsamt försäkrad är, att Regements Officerarna vid Kungl. Maj:ts 
Trupper, lära behörigen vara bekanta [med] Kungl. Majt:ts Förordningar och 
Reglementen, var igenom de sina underhavande och nu nyss tillkomna office-
rare, ej allenast om deras Tjänst skyldiga förrättande själva, informera kunna, 
utan och således lära söka att hålla var och en uti sin plikt, så att med all prom-
titude [utan dröjsmål], allt vad anbefalles icke mindre efterkommas, än all sä-
kerhet i akt tagas, varest någon Officerare sig kommenderad befinner. Likvist 
har jag till upplysning och påminnelse för var och en, som, kanske, dels utur 
övningen, dels sig ej allt erinra kan, och dels kanske aldrig tillförne tjänat, och 
således ingen lägenhet haft sig att de stycken att underrätta, som till en exakt 
Officerares beställning erfordras, följande i pennan låtit författa:1 

1. Generalen och Gouverneuren Herr Grefwe Magnus Stenbocks Reglemente för den ny=Värvda 
Swenska Armeen. Givet i Vexiö den 29 januari 1710, Stockholm 1772, s. 4-5. Detta reg-
lemente förkortas hädanefter till Magnus Stenbocks reglemente. Citat från denna och andra 
samtida texter har genomgående återgivits med ett lätt moderniserat språk. Förordningen 
förkortas hädanefter till Magnus Stenbocks reglemente.
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Så presenterar Magnus Stenbock sitt reglemente, i Växjö den 29 januari 
år 1710.

Figur 1. Generalen och Gouverneuren Herr Grefwe Magnus Stenbocks Reglemente för den ny=Värvda 
Swenska Armeen, den 29 januari 1710, Stockholm 1772. Källa: Kungliga Biblioteket.

Syfte

Syftet med denna artikel är tvåfaldigt, dels att ge en allmän presentation av 
ett reglemente som sällan fått något större uppmärksamhet, dels att synliggöra 
och analysera några särpräglade drag i det.  

Tidigare forskning

Den del av reglementet som observerats mest är föreskrifterna om soldaternas 
stridstaktisk, som textmässigt upptar tre av reglementets 25 sidor.2 I Claes An-
nerstedt bok Fältmarskalken Grefve Magnus Stenbock, utgiven år 1906, finns 

2. Se Magnus Stenbocks reglemente, s. 23-25. Begreppet ”stridstaktik” återfinns dock inte i reg-
lementet utan är hämtade från Gunnar Artéus avhandling Krigsteori och historisk förklaring 
II: Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712. Göteborg: Historiska institutionen Göte-
borgs universitet, 1972. Häri inkluderas information om beväpning, formering och strids-
sätt. 
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en kortfattad redogörelse över den reglementerade stridstaktiken. Påbuden här 
anges vara i linje med ”Stenbocks och tidens stridssätt.”3 En djupare analys 
av Stenbocks reglementerade stridstaktik företas av Gunnar Artéus i hans av-
handling Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712.4 Överlag betonar han 
kontinuitet bakåt i tiden gentemot tidigare reglementen. Den enda punkt där 
reglementet verkar ha avvikit är om infanteriets beväpning i strid. För Magnus 
Stenbock nämner inte piken när han beskriver ett korrekt sätt att slåss mot 
fienden, utan endast bajonetten. Artéus gör dock ingenting av denna skillnad 
eftersom han menar att Stenbock i praktiken, likt andra karolinska befälha-
vare, använde piken som ett offensivt vapen vid drabbningarna.5

I biografin Karolinen Magnus Stenbock, som utkom år 2007, synliggör Ingvar 
Eriksson i kortfattade ordalag delar av reglementets innehåll, kanske framförallt 
om hur karolinen skulle slåss på slagfältet, men även andra delar av reglementet 
nämns.6 Även i Andreas Marklunds biografi Stenbock – Ära och ensamhet i Karl 
XII.s tid, utgiven år 2008, ges en kortfattad beskrivning av reglementet. I likhet 
med övrig litteratur dominerar presentationen av de stridstaktiska föreskrifterna. 
Han uttalar sig dock kortfattat om hela reglementet som beskrivs som en sam-
manfattning av äldre reglementen och förordningar med fokus på befälens roll.7 
Samma författare har även i en artikel, utgiven år 2006, använt en sentens i 
reglementet för att synliggöra dåtidens starka kopplingar mellan plikt, mod och 
offervilja.8 Jag syftar på meningen som finns i slutet av reglementet, i avsnittet 
”om träffande emot fienden” då Stenbock skriver: 

När det går till någon Action, så är nödigt att vederbörande officerare 
uppmuntra och intala sina underhavande till ett tappert mod för sin 
Konung, Fäderneslandet och sitt eget odödliga beröm, varandes bättre 
dö än illa fäkta.9 

Denna mening och Marklunds tolkning av den återkommer jag till.

3. Annerstedt, Claes. Fältmarskalken Grefve Magnus Stenbock: Minnesteckning. Stockholm, 
1906, s. 125. 

4. Artéus, 1972, a.a.
5. Artéus, 1972, a.a., s. 30. 
6. Eriksson, Ingvar. Karolinen Magnus Stenbock. Stockholm: Atlantis, 2007, s. 194-195.
7. Marklund, Andreas. Stenbock: Ära och ensamhet i Karl XII:s tid. Lund: Historiska media, 

2008, s. 194-195. 
8. Marklund, Andreas. ”Bättre dö än illa fäkta. Våld, död och manlighet i dansk-svensk pro-

paganda under Stora nordiska kriget”, i red. Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie. 
Våld: Representation och verklighet. Lund: Nordic Academic Press, 2006, s. 263.  

9. Magnus Stenbocks reglemente, s. 28.  
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En presentation av reglementet

Reglementet består av 25 sidor. Utöver en inledning på ca två sidor, som fram-
förallt anger dess syfte, är den uppdelad i en ”Generalia” på ca sex sidor samt 
en ”Specialia” på ca 18 sidor.

Generalian innehåller sju textavsnitt med olika former av förmaningar, pri-
märt riktat till officeren: Att han skall upprätthålla en god kyrkotukt bland 
manskapet, med regelbundna predikningar och bönestunder för att som tex-
ten lyder, motverka ”allt lättfärdigt och yppigt leverne”. Att han är skyldig att 
vidmakthålla en god disciplin i leden, med information (genom att föreläsa 
krigsartiklarna varje morgon och afton) och bestraffningar.  Att han måste visa 
omsorg om manskapet och deras försörjning, om de sjuka och sårade. Att han 
på bästa sätt skall vårda kronans egendom; munderingar, vapen, ammunition 
och hästar. Att han skall lyda. Att han är skyldig att kontrollera att inga över-
grepp sker mot civilbefolkningen. 

Specialan består av 37 textstycken sorterade under fem rubriker: ”Om or-
der”, ”Om marsch, ”Om kvarteren”, ”Om vakter och kommenderingar” samt 
slutligen ”om träffande emot fienden”. Under rubriken ”Om order” beskrivs 
i tio punkter ordergången samt hur en korrekt en ordergivning skall se ut. I 
kapitlet ”om Marche” anges i 13 punkter officerens uppgifter under marsch 
och om fienden närmade sig, den förväntade marschdisciplinen, arriär- och 
avantgardet funktioner, bagagets organisering och infanteriets och kavalleri-
ets positionering. I kapitlet ”Om kvarteren” anges en rad olika disciplinära 
åtgärder inom förläggningen, mellan kvarteren (för skapa jämnt fördelade re-
surserna mellan dem) samt regler för att motverka excesser, i form av övervåld 
och plundring, gentemot lokalsamhället. Här regleras även officerens skyldig-
heter, kvarterets handelsverksamhet och dess sanitet.  I kapitlet ”Vakter och 
Kommenderingar” är Stenbock medvetet kortfattad, eftersom ”Såsom Kungl. 
Maj:ts Förordningar nogsamt diktera […] alltså är överflödigt sådant här att 
upprepa”.10 I sexton kortfattade punkter, oftast i form av en enda kort me-
ning, anförs viktiga förhållningsregler för officeren, inför en kommendering 
och vakttjänstgöring: Om vikten av förberedelser (exempelvis officerens plikt 
att förse manskapet med tillräckligt mycket ammunition och proviant).  Om 
betydelsen av noggrannhet i samband med en rekognosering (exempelvis att 
aldrig låta sig avvisas på hörsägen, utan alltid sträva efter att själv observera).  
Om värdet att ständigt vara på sin vakt. Under den femte rubriken ”träffande 

10. Magnus Stenbocks reglemente, s. 20.
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emot fienden” föreskrivs soldaternas korrekta uppträdande under striden; tak-
tiskt och moraliskt – att de skulle agera modigt och aldrig självmant vika 
tillbaka.11

Reglementets syfte och dess källor 

Att döma av reglementets inledning vände sig den framförallt till de nyblivna 
officerarna, de som av sin ringa erfarenhet borde få en påminnelse om tidigare 
utfärdade förordningar och reglementen.  Det är med andra ord aldrig Sten-
bock intension att vara innovativ, att lansera nya regler eller tankegångar. Utan 
syftet är snarare att sammanfatta tidigare reglementen, något som även ligger i 
linje med vad Andreas Marklund tidigare skrivit.12 Inte minst gäller det erinra 
om de föreskrifter och metoder som tillkommit under de gångna krigsåren. 
Som skrivelsen lyder ”så i anledning av åtskilliga Kungl. Maj:ts förordningar, 
som den Metod, vilken hans Maj:t Vår allernådigste Konung vid dess Armé 
utom lands brukat.”13 I texten framgår det explicit två gånger att Stenbock 
använt förordningar som utfärdats i Polen och Livland.  Det är dels ett avsnitt 
under rubriken ”kvarteren”, där Stenbock förbjuder soldater att göra vinster 
på det som de köpt av marketeriet.  dels i ett textavsnitt under rubriken ”om 
träffande emot fienden” där Stenbock i kraft av en kunglig förordning, skriven 
i Livland påbjuder livstraff för alla som plundrar under strid.14 Det är även 
högst troligt att de marodörplakat, som Stenbock på flera ställen hänvisar till, 
utfärdades under den polska kampanjen.  

Vanligtvis uttalar sig dock Stenbock tämligen vagt om vilka förordningar 
han använder sig av, med formuleringar som ”Kungliga Majt förordningar 
och Reglemente” ”Kungl. Maj:t nådiga reglemente”, ”I Polen gjord förord-
ning eller ”Kungl. Maj:t i Livland”. 15 Endast två källor framkommer explicit i 
reglementet; marodörplakaten (sannolikt finns där flera) samt Karl XI:s krigs-
artiklar, utfärdade år 1683.16 

11. Magnus Stenbocks reglemente.  
12. Marklund, 2008, a.a., s. 194. 
13. Magnus Stenbocks reglemente, s. 4. 
14. Magnus Stenbocks reglemente, s. 22, 27-28. Det är något märkvärdigt att Stenbock, vad gäl-

ler det sist nämnda förbudet, hänvisar till en förordning utfärdad i Livland, detta eftersom 
Krigsartiklarna från år 1683 redan noga reglerade all plundring under strid, se Karl XI:s 
krigsartiklar 1683. Karlstad: Acedia press, 1998, s. 13 (artiklarna 116, 117 & 118).   

15. Magnus Stenbocks reglemente, s. 2, 6, 11, 22 och 27. 
16. Se Magnus Stenbocks reglemente, s. 6 och 10.  
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Figur 2. Förordning och Reglemente för infanteriet, Reval 1701. Källa: Kungliga Biblioteket.

Utöver dessa två källor har Gunnar Artéus även påvisat att Stenbock i sina 
textavsnitt om infanteriets stridssätt tagit intryck av 1701 års infanteriförord-
ning.17 En förordning som Stenbock sannolikt delvis själv låg bakom.18 Vissa 
likheter med nämnda förordning framskymtar även i de textavsnitt som be-
skriven hur en marsch skulle gå till, något jag återkommer till. Det är även 
troligt att Stenbock använt sig av infanteriförordningen i det avsiktligt ned-
kortade avsnittet om vakter och kommenderingar.19

17. Artéus, 1972, a.a., s. 36-37.
18. Se Annerstedt, 1906, a.a., s. 48-49. 
19. Se Magnus Stenbocks reglemente, s. 23-25. Jämför detta avsnitt med kapitlet ”Om runder och 

patruller” i 1701 år infanteriförordning, se Förordning och Reglemente för infanteriet. Reval 
1701, s. 218-232. Förordningen förkortas hädanefter till 1701 års infanteriförordning.  
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Figur 3. Karl XI:s krigsartiklar 1683, Karlstad 1998. Källa: Kungliga Biblioteket.

Men det inte endast skrivna förordningar och reglementen som utgör käl-
lor till Stenbocks reglemente. När han skall skriva om kavalleriets och infante-
riets stridstaktik väljer han att anföra sin egen krigserfarenhet: ”vad jag under 
min allranådigaste Konungs anförande, varandes detta krig, lärt haver”.20

Överlag är det dock framförallt äldre reglementen och förordningar som 
utgör Stenbocks källor när han skriver sitt reglemente. I jämförelse med ti-
digare reglementen är Stenbocks text även väldigt summarisk, vilket inte är 
speciellt förvånansvärt med tanke på Stenbocks syfte; att sammanfatta. På ett 
ställe i reglementet framkommer även att texten skrivits i stor hast, vilket un-
derstryker att denna inte heller är någon genomarbetad produktion.21

Detta är den generella bilden. Jag vill nu komplicera den något genom att 
lyfta fram något originella drag i reglementets innehåll.

20. Magnus Stenbocks reglemente, s. 26
21. Ibid., s. 19. 
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Ett reglemente för den skånska kampanjen 

Ett särpräglat element i reglementet framkommer explicit, att det primärt 
skrevs för kriget i Skåne. Detta vill jag hävda gav även direkta konsekvenser 
för reglementets innehåll. 

Det framgår exempelvis på reglementets tionde sida att Stenbock inskärper 
vikten att den kommenderade officeren var restriktiva med hur de mycket de 
utnyttjade bönderna för olika transportuppdrag. 

Så måste likvist med den tillbörlige skjutsens tagande sparsamligaste 
umgås, helst som Kriget inom Kungl. Maj:ts egna gränser förs, så att 
icke allenast Konungens trogna undersåtar det minsta som möjligt 
är, där igenom graveras, utan och att vid Regementerna intet över-
flöd medsläpas, samt att ingen någon skjuts, Allmogen till last varken 
under Marscher, eller uti kvarteren, till deras egen nytta mottvilligen 
tages.22

De påbud som på olika vis reglerade förhållandet mellan militär trupp och 
civilbefolkningen återfinns framförallt i textavsnitten om pågående marsch 
och om inkvarteringen. Som exempelvis artiklarna 19 & 20 i Stenbocks reg-
lemente: 

Allt å sido ridande till byarna, vare sig Officerare eller gemene, varder 
vid livstraff förbudet, med mindre den som dit tågat, icke kan uppvisa 
Special befallning eller tillstånd.23

All tross, av Officerarnas drängar och handhästar, marscherar emellan 
vars och ens kompani, och om situationen så tillåter, på sidan: dock 
vid ovanbemälta straff [livsstraff] tillgörandes, ej åt Byarna och in i Kro-
garna utom tillstånd av Regementes Officerarna [min kursivering].24

 Stenbock ville alltså till varje pris förhindra att manskap och officerare red 
in i byarna och bland annat uppsökte dess krogar. Bakom yttrandet döljer sig 
enligt mig inte endast en oro för ett odisciplinerat uppträdande under marsch, 
utan även för de konsekvenser det kunde ge i relationen mellan det civila och 
militära.

22. Magnus Stenbocks reglemente, s. 10. Med ”skjuts” syftas på den skyldighet som bönderna i 
Sverige hade förse landets trupper med transporthjälp när de marscherade igenom deras om-
råde. Se exempelvis ”durkmarsch”, i nordisk familjebok, se http://runeberg.org/nfad/0014.
html.

23. Magnus Stenbocks reglemente, s. 18. 
24. Ibid. 
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Därutöver vill jag nämna Stenbocks förbud mot marodering: 

att ej heller någon genom Marode allmogen ifrån händes, vid office-
rarnas enskilda ansvar för all tillfogad skada tillgörandes: åliggandes 
fördenskull, förvakten sådant hos Fouragererna att efterse och visitera, 
och på den händelse någon med Marode ertappades, så bör den brotts-
lige kvarhållas och sedan angivas 25.

Det är tydligt att Stenbock såg maroderingen som en realitet, som skulle 
fortgå oavsett förbuden och de hårda straffen (ofta dödstraff) till trots. Det 
utgick även direktiv för vem som skulle stävja det olagliga beteendet. En av 
arriärgardets funktioner var exempelvis ”att se noga till, att intet Marode blir 
efter på vägen eller i Byarna.”26 

Hur säregna var dessa påbud? Jämför man Stenbocks regler med påbuden 
i Karl XI:s krigsartiklar från år 1683 framkommer en intressant skillnad. I 
krigsartiklarna finns överhuvudtaget inga föreskrifter som reglerade excesser 
i samband med skjutsning eller furagering, vilket sannolikt skall förklaras av 
att Karl XI:s krigsartiklar primärt var tänkt att reglera arméns uppförande 
på främmande territorium.27 Därmed inte sagt att Stenbocks påbud var nya. 
Det framgår explicit i reglementet att Stenbock hämtade påbuden mot olaglig 
furagering från utfärdade maroderingsplakat .  De ovan nämnda paragraferna 
(19 & 20) återfinns även, om i mer kortfattade ordalag, i 1701 års infanteri-
förordning: 

Vid alla Städer, Torp eller Byar, som man passerar, bör Majoren och 
Adjutanten, så väl som alla Över- och underofficerare noga tillse, att 
ingen smyger sig utur divisionerna in uti hus eller krogar, att göra des-
ordres.28

Överlag var med andra ord Stenbocks påbud, när syftet helt eller delvis var 
att reglera relationen mellan militärmakt och civilsamhälle, inte nya. Det fak-
tum att Stenbock dock betonade dylika påbud och gav förseelserna explicita 
straff är ett tentativt bevis på att Stenbock tog hänsyn till att ”hans” kampanj 
fördes inom landets gränser.

25. Ibid., s. 14. 
26. Ibid., s. 15. 
27. Karl XI:s krigsartiklar 1683, 1998, a.a. 
28. 1701 års infanteriförordning, s. 187. 
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Att uppmuntra till ett modigt beteende 

När det går till någon Action, så är det nödigt att vederbörande of-
ficerare uppmuntra och intala sina underhavande till ett tappert mod 
för sin Konung, Fäderneslandet och sitt eget odödliga beröm, varandes 
bättre dö än illa fäkta.29

Så lyder den mest citerade meningen i Stenbocks reglemente, som åter-
kommer i både Annerstedts, Erikssons och Marklunds texter.30 Marklund vill 
bakom dessa ord ana ”essensen av den krigstida manligheten. Att ge allt, in-
klusive det egna livet, för konungen, fäderneslandet och den odödliga äran”.31 
Att man med denna formulering i reglementet betonade den karolinska offer-
viljan är otvetydig. Däremot vill jag, till skillnad från Marklund, se en avgö-
rande skillnad mellan citatet ovan och andan i Karl XI:s krigsartiklar vad gäller 
kopplingen mellan plikt och mod.

Överlag genomsyrades arméns krigsartiklar av den svenske soldatens plikt 
att vara djärv, med ringa spelutrymme mellan det som var hans skyldighet och 
det som uppfattades som tapperhet, med hotelser om hårda straff vid eventu-
ella avvikelser. De hårda straffen var därtill ofta sammankopplade med tydliga 
skamstraff. Om exempelvis ett förband flytt undan fienden utan att, som for-
muleringen lyder, ”all möjlighet till fiendens avbräck gjort hava” dömdes var 
tionde man i förbandet till att hängas. De övriga dömdes att tjäna utan fana 
och bo utanför lägret. Straffen implicerar att de inte var värdiga nog att tillhö-
ra soldatsamfälldheten. Endast genom en manlig gärning eller ”någon särdeles 
nyttig tjänst” fick soldaten tillbaka sin heder och blev på nytt fullvärdig med-
lem av soldatgemenskapen. Intrycket är med andra ord att ett modigt uppfö-
rande var nära sammankopplat till soldaternas ära och manlighet. Bristande 
mod gav upphov till anklagelser om både förlorad manlighet och ära. Den 
svenske soldaten förväntades som sagt att vara modig, någon uppmuntran till 
detta behövdes inte.32 Denna uppfattning, hämtad från krigsartiklarna, för-
stärktes av en gängse uppfattning som framkommer i de karolinska krigarnas 

29. Magnus Stenbocks reglemente, s. 28.  
30. Annerstedt, 1906, a.a., s. 125; Eriksson, 2007, a.a., s. 19; Marklund, 2006, a.a., s. 263; 

Marklund, 2008, a.a., s. 194.
31. Marklund, 2008, a.a., s. 263. 
32. Perlestam, Magnus. ”Såsom en skyldig och oförfärad soldat och Tjänare: Mod i Karl XI:s 

krigsartiklar, i red. Kjellson, Christina, Olofsson, Sven & Sörlin, Per. Blickar bakåt: Elva 
uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand: Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, 
2004.  
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dagböcker. Den svenska tapperheten beskrivs här i mångt och mycket som ett 
sinnelag, som en själslig nedärvd läggning. Endast under extrem press avvek 
man från denna.33 

Men om detta är andan i krigsartiklarna och de karolinska dagböckerna, 
hur skall man då förstå den ovan angivna formuleringen i Stenbocks regle-
mente, om officerens plikt att ”uppmuntra och intala” sina underhavande till 
ett tappert beteende? Stenbocks kommentar ger intrycket av att han inte de-
lade den essentiella inställningen till svenskens mod, att svensken var modig i 
sig.  Inte heller verkade han dela den allmänna föreställningen som genomsy-
rade krigsartiklarna, att det räckte att betona soldaternas plikt att vara djärva. 
Magnus Stenbocks inställning kan snarare likställas med den uppfattningen 
som hans kollega General Adam Ludwig Lewenhaupt förde fram i sin dagbok 
om den svenske soldatens mod. 

Ty gemene Soldatens sinne är så föränderligt som vädret, han släpper 
även så snart allt modet uti olyckan som han sig i lyckan förhäver och 
ostyrlig är. Och de trupper, som en gång slagna är, bringas åtminstone 
intet i brådkastet med någon god verkan på den fienden igen av vilken 
de något nederlag lidit har och dagliga förfarenheten utvisar.34

Lewenhaupt skrev dessa rader efter fältslaget vid Gemeuerthof (år 1705) 
som var en svensk seger, men där en del av det svenska kavalleriet hade tagit till 
flykten. Något som enligt Lewenhaupt ”förändrat vårt cavalleries sinnen”.35 

Här beskriver Lewenhaupt modet som något flyktigt, något som framförallt 
beror på vapnets framgångar, detta oavsett om man var svensk, ryss eller po-
lack. 

Stenbocks armé var nyuppsatt och oerfaren. Därtill hade nederlaget vid 
Poltava, som utspelats cirka ett halvt år innan reglementet gavs ut, visat att 
även det svenska modet kunde svikta. Det fanns med andra ord flera rationella 
skäl till att Stenbock valde att betona vikten av att uppmuntra manskapet till 
ett modigt beteende.

33. Till skillnad från ryssen och polacken som i grund och botten betraktades som fega och som 
endast tillfälligtvis kunde agera tappert, se vidare Perlestam, Magnus, ”fienden hade doch 
intet det hiertat att attaquera mig. Den karolinske krigarens syn på ett modigt beteende”, i  
red. Welinder, Stig. Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International, 2003. 

34. Karolinska krigare berättar: Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse. Stockholm: Rediviva, 1987, 
s. 88-89. Detta citat och resonemang finns även i Perlestam, 2003, a.a., s. 68. 

35. Karolinska krigare berättar: Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse, a.a., s. 88. 
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Modets sakinnehåll  

I Stenbocks reglemente framkommer flera textavsnitt som klart synliggör hur 
han såg på hur ett modigt beteende skulle manifesteras i strid. Jag har via 
ett citat, i linje med vad Marklund redan framhållit, betonat den karolinska 
soldatens offervilja. Detta är dock inte den enda parametern på hur ett mod 
skulle manifesteras som kan utkristalliseras via Stenbocks reglemente.  I flera 
formuleringar återspeglas den gängse bilden av den så kallade karolinska gåpå-
andan, karakteriserad av ett offensivt stridssätt med i huvudsak blanka vapen. 

Jag syftar på formuleringar som:

Allt Kavalleriet väl slutit med värjan i handen tränger in på fienden.36 

Aldrig Caracollerar eller brukar sin Carabin och Pistol, det vare sig då, 
at fienden är skingrat och vänder ryggen till, samt föres i moras och 
defiléer, utan värjan endast blir det bästa.37

Att ingen någonsin viker tillbaka för sin fiende.38

Intet Gevär lossas, för än man fienden så når med eftersta [bakersta] 
halva Rotarna kommer, att skotten ej fela kan.39 

I två artiklar uppmanar Stenbock även till tystnad under strid: 

Skulle i varande marche något larm hända, bör utan skrik och rop var 
och en göra sig färdig och Officeraren sig noga påminna ordre de batal-
lie, som och vem honom i Regementet på höger och vänster kommer 
att stadna, följandes med ärbarhet, tysthet och god contenance  fienden att 
emottaga. [min kursivering]40

Allt ting bör vara tyst, och allenast giva akt på den Commenderade 
Officerens tal.41

Stenbocks upprepade betoning på att soldaterna skulle vara tyst i strid 
har sannolikt framförallt en rationellt militär orsak, eftersom orderna då var 
lättare att uppfattas av manskapet. Någon motsvarighet till Stenbocks påbud 

36. Magnus Stenbocks reglemente, s. 26. 
37. Ibid., s. 26. En ”karakoll” är enkelt uttryck en stridsform som bygger på en kontinuerlig 

eldgivning. 
38. Ibid., s. 26.
39. Ibid., s. 27. 
40. Ibid., s. 17. 
41. Ibid., s. 27. 
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finns inte i krigsartiklarna, men väl i infanteriförordningen år 1701 där det 
även föreskrivs att manskapet i leden bör vara tysta; både före och under strid 
(vid uppmarschen).42 

Det är dock sannolikt att tystnad i strid för Stenbock även hade en mo-
ralisk dimension; att den utgjorde en viktig parameter för hur ett modigt 
beteende skulle manifesteras. Formuleringen i ovan nämnda citerade artikel, 
”följandes med ärbarhet, tysthet och god contenance fienden att emottaga.” 
där man i en och samma mening band ihop soldatens ära med hans förmåga 
att vara tyst och upprätthålla en god ordning, stödjer en sådan åsikt. Motsva-
rande åsikter framkommer i karolinska krigarnas dagböcker. Här lyfter man 
tidvis i ett fördömande ordalag upp den ryske och polska soldatens skrikande 
vid anfall. Fantasirikedom är stor: ”lika som bälande hundar”, så karakte-
riserar Joachim Lyth dessa truppers anfart.43 ”och genast kom de emot oss 
rusandes lika som en hoop med gluppande ulvar”, skriver J.M. Norsbergh.44  

För att förstå denna negativa syn på skrikandet under strid är det nödvän-
digt att kortfattat diskutera orsakerna varför man skrek. Två psykologiska 
förklaringar har lanserats av modern forskning. Det handlar dels om viljan 
att försätta sina motståndare i ett skräcktillstånd, dels om att bygga upp det 
egna modet inför anfallet.45 Huruvida Stenbock och den karolinska soldaten 
i gemen resonerade på motsvarande sätt är givetvis svårt att säkert veta, men 
det är möjligt. En soldat som agerade tyst under anfall och försvar signalerade 
med andra ord att det här var frågan om en kallsinnig soldat, någon som inte 
behövde bygga upp något extra mod i samband med striden. Han var redan 
tillräckligt tapper.  

Då ovan nämnda citaten från Magnus Stenbocks reglemente ligger med 
andra ord väl i linje med andan i den karolinska krigföringen, med dess beto-
ning på offensiven och viljan att aldrig vika inför fienden. 

En artikel i reglementet som dock kraftigt avviker och som inte kan asso-
cieras med det gängse karolinska tänkandet är den fjärde punkten i Stenbocks 
reglemente under rubriken ”om träffande emot fienden”:  

42. Se 1701 års infanteriförordning, s. 155, 156 och 167. Däremot var det tillåtet för soldaten 
att tala under marsch, så fort han var formerad i en bataljon. Innan dess var tystnad anbefal-
len, se vidare 1701 års infanteriförordning, s. 184, 186. 

43. Karolinska krigares dagböcker, band 2. Lund: Gleerup, 1903, s. 59. Citat och resonemang 
återfinns i Perlestam, 2003, a.a., s. 65. 

44. Karolinska krigares dagböcker, band 3. Lund: Gleerup, 1907, s. 196. Citat och resonemang 
återfinns i Perlestam, 2003, a.a., s. 65

45. Ser vidare Perlestam, 2003, a.a., och där anförd forskning.
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Men om det till en reträtt (vilket Gud den allrahögste avböje) komma 
skulle: så bör den likväl med god ordres ske, och att kavalleriet, bak 
om alla pass sig sätta och sedan med god contenance dit gå, varest det 
fört bliver.46

Här gav man alltså Stenbock anvisningar i hur en ordnad reträtt bäst skulle 
ske. Någon motsvarande artikel finns varken i Karl XI:s krigsartiklar (år 1683) 
eller infanteriförordningen från år 1701. I infanteriförordningen erkänns för-
visso indirekt att även den karolinska armén kunde råka i oordning. På si-
dorna 141–142 ges instruktioner ”hur och på vad sätt man skall komma ur 
konfusion i Ordning igen”.47 Men aldrig aviseras att reträtten var en realitet 
och att det därför var meningsfullt att förbereda sig inför den, på motsvarande 
sätt som Stenbock gör. I likhet med reglementets formulering, om vikten av 
att uppmuntra manskapet till ett modigt beteende, vill jag betrakta denna 
lydelse som en realistisk anpassning till det faktum att Stenbock skulle föra 
befälet över en oövad armé. 

Sammanfattningsvis vill jag i linje med tidigare forskning primärt beskriva 
Magnus Stenbocks reglemente från år 1710 som ett koncentrat av äldre för-
ordningar. Samtidigt vill jag dock understryka vissa särpräglade drag i den, 
att den kännetecknades av ett hänsynstagande till civilbefolkningen i sam-
band med skjutsning och furagering, att den uppmuntrade manskapet till 
ett modigt beteende samt föreskrev hur en ordnad reträtt skulle gå till. Dessa 
distinkta markeringar berodde sannolikt på att reglementet skrevs av en man 
erfaren i krig, för en oerfaren armé som stod inför att slåss i ett område som 
befolkades av svenska undersåtar. 
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Mellan Poltava och Tönningen
Svenska operativa förutsättningar och  
resursmobiliseringen 1709–1713
Lars Ericson Wolke

I ganska exakt tvåhundra år bestod myten om Magnus Stenbocks skånska 
armé åren 1709 och 1710 som ”Måns Bocks getapojkar”, den hoprafsade styr-
kan av dåligt utbildade och om möjligt än sämre utrustade bondpojkar och 
äldre män, som med sin stridsvilja slog tillbaka den danska armén vid Helsing-
borg. I ganska exakt hundra år har vi vetat att verkligheten var betydligt mera 
komplicerad än så.

Militärhistorikern Julius Mankell upprätthöll ännu i en uppsats 1889 den 
gamla traditionella bilden av den svenska armén och slaget vid Helsingborg. 
Det var egentligen först år 1903 genom danska generalstabsverket och Lunda-
historikern Arthur Stilles samma år utkomna pionjärarbete om kriget i Skåne 
1709–1710, som en annan bild trädde fram. Idag har den bilden bekräftats av 
senare forskning. Den armé som Magnus Stenbock ledde i slaget vid Helsing-
borg var en styrka av reguljära arméförband, med hyfsat god beväpning om än 
inte tillräckligt grundligt utbildade.

Trots denna nya bild florerar ibland fortfarande de gamla folkliga sägnerna 
om ”getapojkarna”, men vetenskapligt råder det ingen tvekan om de rätta 
förhållandena. Just ur vetenskaplig synvinkel är ju detta betydligt mera intres-
sant än den gamla sägnen. Hur gick det till när en nya, fältstark och relativt 
väl utrustad armé sattes på fötter efter katastrofen vid Poltava då den svenska 
armén förintades i Ukraina sommaren 1709? Sedan inledningen på det ryska 
fälttåget sommaren 1708 hade den svenska armén förlorat drygt 40 000 man 
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i stupade, svårt sårade eller fångna. Mot den bakgrunden blir frågan om re-
sursmobiliseringen extra intressant, eftersom ett studium av den kan hjälpa till 
att belysa grundläggande frågor om den senkarolinska militärstaten. Insikter 
i förutsättningarna för den svenska resursmobiliseringen ger i sin tur viktig 
kunskap för att vi ska kunna analysera Magnus Stenbocks operativa tänkande 
inför Helsingborgsslaget.

  För att börja bena upp detta problemkomplex kan det vara klokt att först 
vända blicken mot den banbrytande militärhistorikern Arthur Stille, verksam 
för jämnt ett sekel sedan, och Skåne innan vi för en stund vidgar perspektivet 
till hela det svenska Östersjöväldet, som faktiskt till betydande delar ännu 
bestod vintern 1709–1710. 

Historikern Arthur Stilles nydanande forskning1

Arthur Stille hävdade emfatiskt och konsekvent vikten av att den militärhis-
toriske forskaren, precis som alla andra historiker, använde sig av djupgående 
källforskning; källor som skulle utsättas för en systematisk källkritisk behand-
ling. Men Stille ansåg inte enbart att militärhistorien borde akademiseras, den 
måste också tillföras professionell militär kunskap. Här lyfte han in en, bland 
civila forskare tidigare oanad, grad av förståelse för den militära strategins för-
utsättningar liksom för de operativa och taktiska förhållanden som påverkade 
befälhavares beslut och stridens verklighet. Allra mest tydligt blev detta i Stil-
les intensiva, och helt banbrytande forskningar kring den militära topografins 
betydelse för fälttågen och de enskilda slagen. Här utnyttjade han som ingen 
tidigare forskare det samtida kartmaterialet för att vinna ökad förståelse för det 
historiska skeendet.

Till denna solida vetenskapliga bas fogade han ibland mer eller mindre 
intuitiva resonemang för att nå fram till kunskap om förutsättningarna för 
och den röda tråden i de ledande idéerna i krigföringen i äldre tid, främst den 
svenska stormaktstiden.

Arthur Stille beskrev 1918 detta arbetssätt med följande ord:
”Min afsikt har varit att söka klarhet öfver och därefter påvisa de vid krig-

föringen ledande idéerna, sådana dessa, betingade af den politiska och mili-
tära situationens kraf och af de handlande personernas läggning förhåller sig 

1. Om historikern Stille se Ericson Wolke, Lars. ”Arthur Stille: Nydanande krigshistoriker”, i 
Björk, Ragnar/Johansson, Alf W, red. Svenska historiker från medeltid till våra dagar. Stock-
holm: Norstedts, 2009, s. 282-295.
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i sammanhanget mellan rörelser och fakta.” Hans försök till tolkningar av ak-
törernas bevekelsegrunder där källmaterialet sviker kunde, det insåg han klart, 
”ådraga mig förebråelser för konstruktion och hypotesmakeri”. Men Stille var 
”af den bestämda åsikten, att det är den historiska forskningens, ej minst den 
krigshistoriskas uppgift … att uppvisa sammanhanget mellan de historiska 
händelserna och de moment, som betingat dessas förlopp”. Källornas tystnad 
får i dessa avseenden inte utgöra ett oöverstigligt hinder: ”Det skulle enligt 
min uppfattning vara oriktigt och olyckligt, om den historiska forskningen 
skulle i sådana fall, där inga direkta framlägganden af motiven gjorts af de 
handlande personerna själfva, alltid inskränka sig till att iakttaga tystnad. Om 
en uppfattning af motiven vid granskning finnes så att säga täcka förloppet, 
anser jag, att dess framläggande är berättigadt.2

Varifrån hämtade då Arthur Stille inspiration till denna sin militärhisto-
riska metod? Det går knappast att hitta någon direkt förebild i form av expli-
cita referenser eller liknande, men Stilles syn på militärhistorien låg delvis så 
att säga i tiden. Flera forskare i såväl Tyskland som Storbritannien och USA 
arbetade med att introducera liknande metoder.

Hans Delbrück bröt mot slutet av 1800-talet nya vägar för militärhistorien 
i Tyskland. Han hävdade att denna inte fick bli militärernas ensak, utan måste 
studeras av vetenskapligt skolade akademiker, men, och det var viktigt, dessa 
måste också tillägna sig en militärprofessionell insikt för att fullt ut förstå 
innebörden av militära operationer i gångna tider.3

Hans Delbrück visade i sina forskningar den vikt han lade vid topografiska 
och militärgeografiska förhållanden. Så noterade han till exempel i sin skild-
ring av slaget vid Torgau 1760, betydelsen av hur en del av den preussiska ar-
mén marscherade genom ett större skogsparti på väg till slagfältet, liksom hur 
även väder och vind påverkade stridens förutsättningar.4 Den metodiska lik-
heten mellan Stille och Delbrück har också framhållits i tidigare forskning.5

2. Stille, Arthur. De ledande idéerna i krigföringen i Norden 1563-1570. Lund: Gleerup, 1918, 
s. III-IV.

3. Buchholz, Arden. Hans Delbrück & The German Military establishment: War Images in Con-
flict. Iowa City: Univ. of Iowa Press, 1985 s. 29; Black, Jeremy. Rethinking Military History. 
London/New York: Routledge, 2004, s. 187 f.

4. Delbrück, Hans. Geschichte der Kriegskunst. Die Neuzeit. Vom Kriegswesen der Renaissance bis 
zu Napoleon, Berlin 2006 (1:a upplagan 1920) s. 476. 

5. Artéus, Gunnar. Krigsteori och historisk förklaring. I. Kring Karl XII:s ryska fälttåg. Göteborg, 
1970 s. 87f. Artéus framhåller dock en skillnad som närmast ligger i att Stilles sakkritik 
främst appliceras på en strategisk nivå, medan Delbrücks dito på en lägre, taktisk, nivå.
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De operativa aspekterna är också tydligt prioriterade i hans analys av det 
skånska kriget 1676–1679, där Stille framhåller den stora betydelsen av att 
danskarna snabbt erövrade Landskrona och därmed säkrade förbindelsen över 
Öresund. Därmed hade den danska armén fått den bas man behövde för att 
bedriva operationer djupare in i Skåne. På motsvarande sätt spelade kontrollen 
över Kristianstad en central roll för möjligheterna att genomföra operationer 
i östra Skåne, först för danskarna och sedan, efter stadens återtagande, för 
svenskarna.6

Undersökningen av kriget 1709–1710 har, som noterats ovan, mest gått 
till historien för sin omvärdering av de militära resurser som Magnus Stenbock 
hade till sitt förfogande i slaget vid Helsingborg. Fjärran från det folkuppbåd 
– ”Måns Bocks getapojkar” – som folktraditionen talar om, så visar Stille hur 
en nyrekryterad, reguljär armé ställdes på fötter för att slå tillbaka den danska 
invasionen. För Stille var det klart ”att berättelsen om ’getapojkarna’ oåterkal-
leligen förvisats till sagornas dunkla område”.

Även om slaget vid Helsingborg är centralt i framställningen, så avviker 
Stille från tidigare forskning genom att framhålla de närmast föregående ope-
rationernas betydelse:

Det förefaller dock, som om det just är i fälttågplanen och dess utfö-
rande som Stenbocks fältherreegenskaper klarast framträda … i det 
han sätter den fientliga arméns besegrande, den afgörande bataljen som 
fälttågets egentliga mål. Hos honom är det ej såsom hos de flesta andra 
samtida generaler frågan om att manövrera sig till en god ställning för 
att genom denna kunna dominera ett område, utan han har till mål för 
alla sina rörelser den fientliga hären. Rörelserna få sin särskilda prägel 
däraf, att fältherren själf vill välja terräng för sin batalj. Slaget skall ut-
kämpas, men först då man fått fienden dit man vill hafva honom och 
i en situation där slaget kan blifva absolut afgörande. Därför syfta alla 
Stenbocks rörelser till ett enda bestämt mål, och bataljen kommer till 
sist som den nödvändiga konsekvensen af hans manövrer.7 

Åter är det de operativa aspekterna som lyfts fram. Men här skymtar också 
den i Stilles samtid så vanliga idealisering av förintelseslaget, viljan att tolka 

6. Stille, Arthur. Fälttågen i Skåne 1676–1679. Några reflexioner och synpunkter, i Historisk 
Tidskrift 1901, s. 25-73; anförda resonemang på s. 27f och s. 69. 

7. Stille, Arthur. Kriget i Skåne 1709-1710. Stockholm: Militärlitteraturföreningens förlag, 
1903, s. 368 f. Jfr hans mera populära framställning i Stille, Arthur. ”Slaget vid Helsing-
borg”, i Bring, Samuel E (red.). Magnus Stenbock. Minnesskrift på 200-årsdagen af slaget vid 
Helsingborg. Stockholm: Norstedt, 1910, s. 17-59, citat s. 17. 
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in ett försök till en Cannaeomfattning i snart sagt alla den karolinska arméns 
rörelser.8

Vid 200-årsminnet av slaget vid Helsingborg den 28 februari 1910 var 
Stille föga förvånande en av högtidstalarna.9

De operativa gränserna för Stenbocks agerande 1709–1710

Genom Arthur Stilles försorg har vi inte bara fått en fördjupad förståelse för 
slaget vid Helsingborg som sådant, utan också för hela den militära operation 
som kulminerade med slaget. I sin tids anda ville Stille i Stenbocks agerande 
se en operationsplan som syftade till ett förintande av den danska armén, ett 
sin tids Cannae. Det är rimligen en rejäl övertolkning, men frågan är om inte 
Stille har en viktig poäng i sitt resonemang, även om han inte själv riktigt 
förstod vari just denna poäng bestod.

Om vi jämför de svenska dispositionerna 1675–1676 med de 1709–1710 
så framgår det tydligt att Stenbock försökte få den danska armén att röra sig 
västerut från sina positioner djupare in i Skåne och därmed tränga upp den 
mot Öresund. På så vis skulle en seger kunna medföra en snabb dansk reträtt, 
vilket också blev fallet. Men Stenbock kan knappast ha haft Cannae i tankarna 
när han planerade den operationen, snarast var det händelserna 35 år tidigare 
som bör ha fyllt hans tankar.

Det skånska kriget 1675–1679 innebar förvisso att det danska försöket att 
ta tillbaka Skånelandskapen misslyckades, men den svenska framgången häng-
de på en skör tråd. Dessutom, och detta är viktigt i detta fall, så innebar åren 
av krig att Skåne förhärjades dels genom själva striderna, dels genom olika for-
mer av kontributioner till de båda arméerna. Dessutom föröddes de svenska 
statsfinanserna av det skånska kriget; ännu vid krigsutbrottet 1700 kvarstod 
en del obetalda skulder från kriget som slutade 1679.10 Som generalguvernör 
i Skåne sedan ett par år tillbaka var Magnus Stenbock med all säkerhet ytterst 

8. Artéus, Gunnar, 1970, a.a., passim. 
9. Waldheim, Max Schürer von. Tvåhundraårsfesten i Hälsingborg den 28 februari 1910. Häl-

singborg, 1910.
10. Det skånska krigets ekonomiska och sociala följder har noga utretts i Fredriksson, Berndt. 

Försvarets finansiering. Svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79. Uppsala: Almqvist 
& Wiksell, 1976 och Dens., ”Krig och bönder. Hur drabbades skåningarna av kriget 1675-
79?”, i Revera, Margareta/Torstendahl, Rolf, red. Bördor, bönder, börd i 1600-talets Sverige. 
Lund: Studentlitt. (distr.), 1979, s. 163-213. Jfr även Sanders, Hanne. Efter Roskildefreden 
1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred. Centrum för Danmarksstudier 17. Göte-
borg: Makadam, 2008, s. 19-23. 
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medveten om att varken den nyuppsatta svenska armén i Skåne eller Skåne 
självt knappast skulle klara en sådan påfrestning till. Av rena resursskäl krävdes 
att kriget avslutades snabbare än förra gången.

Dessutom krävde högre operativa skäl också ett snabbt krigsslut i Skåne. 
Den ryska armén hade visserligen redan 1702–1703 infiltrerat stora delar av 
landsbygden i det svenska Estland, Livland och Ingermanland, och städer som 
Nöteborg, Narva och Dorpat var redan i ryska händer. Men det stora storm-
anloppet hade ännu, vid årsskiftet 1709–1710, inte kommit. Det kunde dock 
inte dröja alltför länge innan tsar Peters samlade militära kraft sattes in mot 
det som återstod av de svenska Östersjöprovinserna och för den delen även 
den finska riksdelen. Skulle ett sådant stormanlopp kunna hejdas så kunde 
den svenska armén inte samtidigt vara djupt engagerad i ett krig i Skåne mot 
den danska armén och, sannolikt, också behöva sätta av förband för att bevaka 
gränsen mot Norge. Därtill kom att det svenska Pommern behövde skyd-
das, mot såväl danska som sachsiska och, skulle det snart komma att visa sig, 
hannoveranska och ryska trupper. Samtidigt satt kungen nere i Turkiet och 
propsade ihärdigt på att en ny armé skulle rustas i Pommern för att slå sig 
söderut och förena sig med den turkiska armén i ett gemensamt angrepp på 
Ryssland.

Allt detta gick helt enkelt inte ihop, det var sannolikt Magnus Stenbock den 
förste att inse, efter att i många år ha deltagit i kriget mot polacker, sachsare och 
ryssar, först som chef för Dalregementet och sedan i än högre befattningar.

Den militärstrategiska situationen för Sverige nyåret 1710 var sådan att 
kriget i Skåne måste avslutas så snart det bara gick, och i samma riktning 
verkade det faktum att den nyuppsatta armén i Skåne inte var så erfaren och 
utrustad att den rimligen kunde genomföra ett tre år utdraget fälttåg som Karl 
XI:s armé hade lyckats med under skånska kriget, ens om försörjningsläget i 
Skåne hade medgivit så långvariga operationer.

Allt detta anser jag pekar i samma riktning, av såväl operativa som militär-
strategiska skäl så krävdes det att kriget i Skåne var avslutat till senvåren eller 
försommaren 1710. Om så inte skedde riskerade Sverige inte bara en upprep-
ning av 1670-talets extremt krävande krig i Skåne, utan att detta dessutom 
skulle utgöra ett av kanske fyra eller fem olika frontavsnitt.

Riks- eller Östersjöperspektivet har med andra ord ett högt förklarings-
värde för att vi ska förstå den operativa situationen i Skåne. Utan att ta ställ-
ning till den omfattande diskussionen om hur svårt härjat Sverige var efter de 
många åren av krig, så kan man notera några viktiga grunder.
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Stormaktsväldets successiva sammanbrott

De dryga två decennierna av krig under Karl XII, av vilka han själv upplevde 
18 år, varierade i intensitet. Visserligen befann sig armén nästan ständigt i fält, 
och örlogsflottan upprätthöll förbindelserna mellan rikets olika delar i Öster-
sjöområdet. Men kriget kunde ändå upplevas som avlägset av många svenskar. 
Om en familj inte drabbades av de ständiga förlusterna och de allt drygare 
skattepålagorna, är det inte säkert att kriget gjorde sig påmint i den enskilde 
svenskens och svenskans vardag.

Det går dock en ganska klar skiljelinje vid år 1709 och 1710. Efter kata-
strofen vid Poltava vid midsommartid 1709, då hela den karolinska fältarmén 
förintades, ökade behovet av nya soldater dramatiskt. Under de följande åren 
återkom kronan ständigt med pockande krav på män till armén och flottan, 
vartefter förlusterna fortsatte att stiga, samtidigt som en rad alltmer drako-
niska skattepålagor och regleringar lades på näringsliv och invånare för att 
finansiera kriget. År 1710 störtade det svenska väldet i Baltikum samman och 
ryssarna stod vid Östersjöns östra strand, medan Danmark gjorde förnyade 
försök att återta Skåne. Några år senare föll den östra riksdelen, Finland, i 
ryska händer, med stora flyktingströmmar över Ålands hav och Bottenviken 
som följd. De fientliga staternas kaparkrig mot den svenska handelssjöfarten 
i såväl Östersjön som Västerhavet, liksom de ryska härjningarna längs den 
svenska ostkusten sommaren 1719, bidrog ytterligare till att snart sagt ingen 
svensk familj, ingen man, kvinna eller barn kunde förbli helt opåverkad av 
kriget och dess följder.

Oavsett vilken bedömning man gör av graden av Sveriges mänskliga och 
ekonomiska utmattning när freden återkom år 1721, är det ingen tvekan 
om att den svenska stormakten, eller det som nu återstod av den, var, om 
inte golvad, så i alla fall en nation som knäade betydligt. Provinserna i Balti-
kum, Bremen-Verden och Pommern var förlorade, Finland ockuperat, kanske 
1 250 000 av rikets invånare (balter, finländare och pomrare) lydde under 
fientliga arméer. I det egentliga Sverige, eller den så kallade västra riksdelen, 
återstod bara en dryg miljon invånare, varav runt 25 000 civila flyktingar 
från Baltikum och Finland. Främmande örlogsfartyg hade angripit Gotland 
och härjat bruk och samhällen längs Östersjökusten. I Sibirien och Danmark 
satt tusentals krigsfångar och försmäktade, många sedan över ett decennium. 
Utrikeshandeln hotades av fientliga örlogsspärrar och kapare, även om den av 
allt att döma fortfarande fortgick i förvånansvärt stor omfattning.
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Det realpolitiska läget blev akut sedan Karl XII stupat vid Fredrikshald i 
november 1718, och Sverige hotades av de samlade krafterna från Ryssland, 
Danmark-Norge, Polen-Sachsen, Preussen och Hannover. Slutakten kom i 
och med freden med Ryssland 1721.

Även om man har uppfattningen att Sverige ännu vid krigsslutet hade en 
inte obetydlig försvarskraft kvar, råder det ingen tvekan om att landet (inklu-
sive den finska riksdelen) under dessa två decennier av krig förlorade 200 000 
stupade soldater, varav 50 000 var finländare. Av de män som föddes mellan 
åren 1665 och 1702, och därmed utgjorde de årsklasser som hade att bära 
huvudbördan av krigsansträngningen, miste mellan var tredje och var fjärde 
livet i arméns eller flottans tjänst. Dessa omfattande förluster skedde inte från 
ett nolläge, tvärtom. Redan före år 1700 var förlusterna mycket omfattan-
de, vilket vi kommer att se mera utförligt längre fram. Dessutom drabbades 
1696–1697 de östligaste delarna av det svenska väldet av en svår missväxt som 
slog hårt i Finland och i de baltiska provinserna avled var tredje invånare av 
svält dessa hemska år.

På det lokala planet slog detta självfallet hårt. Om vi som exempel tittar 
närmare på Östergötland syns konsekvenserna tydligt. Enligt indelningsverket 
skulle Östergötland sätta upp ett infanteri- och ett kavalleriregemente samt ett 
båtsmanskompani, sammanlagt 2 700 soldater. Men när kriget var över hade 
10 400 östgötska män skrivits ut till krigsmakten.

Det är föga förvånande att Sverige redan tidigt började uppvisa ett stadigt 
ökande kvinnoöverskott. Kvinnorna stod för en betydande del av produktio-
nen inom det helt dominerande jordbruket. En kontinental besökare kon-
staterade också förvånat, att han i inget land sett kvinnorna arbeta så hårt på 
åkrarna som i Sverige. Samtidigt organiserades staten helt för att tillgodose 
försvarets behov av manskap och andra resurser. Talande nog har forskare an-
vänt såväl termen militärstaten som knektänkornas land när de har velat be-
skriva den sena stormaktstidens Sverige. Dessa formuleringar passar i sällsynt 
hög grad in på Sverige under det stora nordiska kriget, och då i synnerhet 
1710-talet.11

Mot bakgrund av det ovan sagda måste man konstatera, att det ligger 
mycket i den vetenskapliga diskussion som velat hävda att frågan inte är var-
för den svenska stormakten med dess trots allt mycket begränsade befolkning 

11. De stora manskapsförlusterna behandlas bl.a. i Ericson Wolke, Lars. Svenska knektar. Indelta 
soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, 2:a utvidgade uppl. Lund: Historiska media, 
2002, s. 86-94.
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slutligen gick under, utan hur det kunde komma sig att sammanbrottet dröjde 
så länge som det gjorde. I det sammanhanget är 1710-talet ett centralt decen-
nium. Detta sista stormaktsdecennium uppvisar en rad tecken på vad vi något 
förenklat skulle kunna kalla det totala kriget, om inte i 1900-talstappning så 
i alla fall i dess 1700-talsvariant. Hela samhället ställdes i allt högre grad om 
för krigets och krigsmaktens behov, invånarna berördes alltmer av krigets åter-
verkningar och statens hänsynslöshet mot sina egna invånare och de många 
fienderna stegrades till tidigare okända nivåer. Den allt desperatare svenska 
stormakten ansträngde sig till det ytterst för att avvärja den slutliga kollapsen. 
Men efter 21 års krigsansträngningar gick det inte längre, stormaktsväldet föll 
samman i ett moln av rök och aska.

Omedelbart efter Poltava anlände således nya krigsförklaringar från Polen- 
Sachsen och Danmark, som med förnyat hopp kastade sig över det, som man 
hoppades, dödligt sårade svenska lejonet. I november 1709 strömmade de 
danska trupperna iland vid Råå fiskeläge strax söder om Helsingborg. Nota-
belt är att under detta krig uppstod ingen skånsk snapphanerörelse liknande 
den som på 1670-talet hade stött den reguljära danska armén. Skånelandska-
pens försvenskning hade i flera avseenden gått långt, alltför långt ur Köpen-
hamns synvinkel sett.

Kollapsen i Baltikum12

Om den hotande situationen i Skåne kunde räddas i sista stund så var förhål-
landena i Baltikum än allvarligare. Här blev konsekvenserna också mycket 
mera bestående. Så snart den svenska huvudarmén dragit söderut in i det 
polska Livland på sommaren 1701 började ryska strövkårer härja den baltiska 
landsbygd som ännu inte återhämtat sig från den ”outsägliga jämmer” som 
missväxten i slutet av 1690-talet hade förorsakat i Estland och Livland.

Under generalen Sjeremetjevs ledning ryckte ryska styrkor härjande in i 
östra Livland och redan den 30 december 1701 besegrade väsentligt över-
lägsna ryssar en svensk trupp vid byn Erastfer nära Dorpat (nuvarande Tartu). 
Det var ett första tecken på vad som komma skulle. År 1702 bröt ryssarna 
djupt in Ingermanland och staden Nöteborg föll efter en belägring som tsaren 
själv följde på plats. I maj följande år erövrades staden Nyen med fästningen 
Nyenskans vid floden Neva. Alla byggnader revs och på de öde tomterna lät 

12. Det stegvisa svenska sammanbrottet i Baltikum skildras insiktsfullt i Laidre, Magnus. The 
Great Northern War and Estonia. The Trials of Dorpat 1700-1708. Tallinn: Argo, 2010.
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Peter den Store börja bygga den nya staden S:t Petersburg, några år senare 
utnämnd till Rysslands huvudstad. Utanför Nevas utlopp i Finska viken an-
lades flottbasen Kronstadt, dit varvsanläggningar flyttades från Ladogas östra 
strand. Rysslands genombrott till Östersjön var ett faktum, något som bara 
bekräftades av Narvas fall år 1704. Sommaren det året beseglades definitivt 
det svenska Östersjöväldets öde, då även Dorpat föll i ryska händer, varvid den 
lilla svenska örlogseskadern på Peipussjön förstördes.

Svenska trupper slog tillbaka med framstötar in i Ingermanland och mot 
S:t Petersburg, men förgäves eftersom styrkorna var alltför små och led en svår 
brist på artilleri. Många högre militärer bönföll fram till 1707–1708 Karl XII 
att sända huvudarmén till Baltikums undsättning innan allt var för sent, men 
förgäves. Kungen vidhöll sin strategi att först besegra polacker och sachsare, 
för att sedan slå ut den ryska huvudarmén, övertygad om att därmed i efter-
hand kunna omintetgöra betydelsen av de ryska framgångarna i Baltikum. 
Efter Poltava var grunden för det resonemanget helt raserad. Nyare forskning 
har dock visat på betydande svårigheter att försörja den svenska huvudarmén 
i det av missväxt nyligen härjade Baltikum. Ett slag mot Ryssland skulle av lo-
gistiska skäl behöva riktas mot Rysslands hjärta, eller möjligen området mellan 
S:t Petersburg och Moskva. En förläggning av ytterligare 30 000 eller kanske 
40 000 man ur fältarmén i de baltiska provinserna var med andra ord inget 
reellt alternativ, den hade bara riskerat att smälta samman av umbäranden till 
följd av försörjningsproblemen.

När general Sjeremetjevs sommaroffensiv drog igång år 1710 föll de svens-
ka fästena som mogna frukter: Pernau, Viborg och Dünamünde. I juli föll 
det av hunger, pest och ryska granater pinade Riga, och därmed var kollapsen 
total. Huvuddelen av garnisonerna hamnade i rysk krigsfångenskap. Den 30 
september 1710 kapitulerade Reval som sista svenska stad i Baltikum. I de-
cember 1710 evakuerades en sista grupp på 53 sårade svenska officerare från 
det av ryssarna erövrade Ösel. År 1711 gjordes ett misslyckat svenskt försök 
att återta Ösel.13

13. För händelserna 1710–1711 se Ericson Wolke, Lars. ”Likasom en förmur för Sverige”. Got-
land och Östersjöområdet under senare delen av det stora nordiska kriget, 1710–1721, i 
Bohn, Robert/Rebas, Hain/Siltberg, Tryggve, Hrsg. Archiv und Geschichte im Ostseeeraum. 
Festschrift für Sten Körner. Kiel, 1997, s 107-118. 
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Kampen till sjöss14

Det var inte bara armén som lidit svåra förluster åren 1709–1714, även flot-
tan drabbades av hårda slag. Vid krigsutbrottet år 1700 förfogade den danska 
flottan över 32 linjeskepp och 10 lättare enheter, främst fregatter. För Sverige 
var siffrorna 39 respektive 10 fartyg. Dessa maktförhållanden hann inte göra 
sig gällande under det korta kriget sommaren 1700, och för den svenska flot-
tan blev de kommande åren fram till 1708 den nog så viktiga huvuduppgiften 
att försvara och upprätthålla förbindelserna mellan Östersjöväldets olika delar. 
Under de första krigsåren utgjorde enstaka polska kapare det enda marina 
hotet mot Sverige.

Som en jämförelse kan vi notera att den engelska flottan år 1700 mönst-
rade 127 linjeskepp, fransmännen 108 och holländarna 83 skepp. Sedan det 
förlustbringande spanska tronföljdskriget tagit slut år 1713 och följts av några 
års nedrustning främst på engelsk sida kunde Royal Navy år 1720 sända 102 
linjeskepp till sjöss, medan fransmännen bara kunde mönstra 27 och hollän-
darna 56 stycken. Den engelska flottan hade tagit det avgörande steget mot att 
“Rule the Sea”, en position som den skulle behålla i 200 år.

Sedan Danmark år 1709 återupptagit kampen utkämpades en rad strider 
främst i södra Östersjön och längs den svenska västkusten. År 1710 uppskat-
tades att danskarna kunde mönstra 39 linjeskepp och 10 lättare fartyg, medan 
svenskarna förfogade över 39 respektive 17 fartyg. Nu hade dock ett nytt hot 
börjat växa fram i öster, när Ryssland efter hand fick tillgång till flera hamnar 
längs Östersjön. Till en början var det de snabba och grundgående ryska rod-
dargalärerna som utgjorde det största hotet mot Sverige, men även den ryska 
örlogsflottan växte, trots att den grundats så sent som år 1696. När de baltiska 
hamnarna erövrades sommaren 1710 förfogade Peter I:s marin bara över fyra 
linjeskepp och sju andra enheter.

Men när kriget led mot sitt slut, 1720, var maktbalansen redan påfallande 
förskjuten. Danmarks sjöstyrka hade krympt till 24 linjeskepp och 16 andra 
enheter, medan Rysslands styrka vuxit till 33 linjeskepp och 13 mindre fartyg. 
Det vacklande Sverige kunde fortfarande sända 24 linjeskepp och 9 andra far-
tyg till sjöss, men underhållet var eftersatt under åren av krig, och nästa inga 
nybyggnationer hade hunnits med under 1710-talet. De svenska fartyg som 

14. De operativa och organisatoriska förutsättningarna för sjökriget behandlas i Glete, Jan. 
Swedish Naval Administration 1521-1721. Resource Flows and Organisational Capabilities, 
Leiden/Boston: Brill 2010 och Ericson Wolke, Lars/Hårdstedt, Martin. Svenska sjöslag. 
Stockholm: Medström, 2009, s. 136-193.
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byggts under 1600-talets båda sista decennier var dock av god kvalitet och 
uppvisade en mycket stor livslängd, ja många av dem bidrog aktivt till att den 
svenska flottan ännu under 1741–1743 års ryska krig uppvisade en stor styrka, 
inte bara kvantitativt utan även kvalitativt. Samtidigt hade den ryska upp-
rustningen forcerats på ett sätt som gjorde att kvaliteten på skeppsvirket och 
annan utrustning var åsidosatt, och det gällde i än högre grad besättningarnas 
sjömilitära utbildning. I verkligheten till sjöss var den svenska situationen un-
der 1710-talet inte lika hopplös som den kunde verka på papperet.

Försök att hejda ryssarnas framträngande till Östersjön

Samtidigt som ryssarna 1703 erövrade den svenska staden Nyen vid Neva-
mynningen och omgående började riva ned den för att bygga S:t Petersburg, 
så började den ryska militären bygga en bas på ön Reetusaari i Finska vikens 
inre del. Anläggningen växte snart ut till en stor marinbas och gavs namnet 
Kronstadt. Från svensk sida identifierade man genast Kronstadts oerhört vik-
tiga betydelse för framtida operationer i den norra delen av Östersjön, och 
därför gjorde man flera försök att förstöra den ryska basen innan motstånda-
ren hade etablerat sig alltför stadigt på ön.

Den 16 juni 1705 inleddes detta det största anfallet på Retusaari.15 Men 
nu resulterade naturförhållanden i friktioner av svårartat slag. Runt 100 meter 
från stranden fastnade landstigningsbåtarna på ett rev. Landstigningstruppen 
trodde att det var så långgrunt varför de hoppade ur båtarna och började 
vada iland. De visade sig dock att djupet raskt blev större, Mängder av föga 
simkunniga svenska soldater tyngdes ned av sin utrustning och drunknade en 
bra bit från land, medan andra nådde längre bara för att inse att de då kunde 
nås av eld från de ryska posteringarna. Ryska muskötkulor fällde många andra 
långt ute i vattnet. Hela anfallsrörelsen började stanna upp och i det läget 
valde den svenska ledningen att skyndsammast möjligt slå till reträtt för att 
rädda så många liv som möjligt. Men innan alla soldater var tillbaka på bå-
tarna och kunde ros ut till fartygen hade ytterligare åtskilliga träffats av rysk 
eld eller utmattade drunknat. 

Den stort upplagda landstigningen den 16 juni resulterade i mindre fak-
tiska framgångar än tidigare misslyckade försöken. Men kostnaderna var desto 
mera fruktansvärda. Av de 1 000 man som lämnade fartygen och började 

15. Amfibieoperationerna mot Retusaari/Kronstadt behandlas i Ericson Wolke, Lars/Hård-
stedt, Martin, 2009, a.a., s. 158-162.
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vada in mot land dog nästan 600 medan ytterligare drygt 100 hade sårats. 
Proportionerna mellan stupade och sårade låter oss ana att många skottska-
dade förmodligen inte orkat ta sig tillbaka utan drunknat på vägen. Med 70-
procentiga förluster söker den här svenska amfibieoperationen sin like i den 
militära historien. Frånvaron av ordentliga bottenundersökningar av vattnen 
utanför Retusaari är förvånansvärd och det var landstigningsförbanden som 
fick betala priset.

Nu upphörde de direkta svenska angreppen mot Retusaari. Såväl amiralitets-
kollegiet i Karlskrona som regeringen i riksrådet i Stockholm var motståndare 
till flera kostsamma anfallsoperationer mot Kronstadt. Amiralitetskollegiets 
chef, amiralgeneralen Hans Wachtmeister, betecknade ett landstigningsförsök 
på Retusaari som ett företag av ”eftertänklig konsekvens” som bara kunde ge-
nomföras ”icke utan största svårighet och äventyr och dock med ringa fördel”.

Istället blockerade svenska fartyg – den så kallade Nyeneskadern – under 
fyra somrar farvattnen i det inre av Finska viken, för att vägra ryssarna marin 
operationsfrihet. Men den blockaden fungerade inte bättre än att utländsk 
handel på S:t Petersburg i alla fall tidvis kunde pågå relativt ostörd. Underrät-
telseuppgifter åren 1706 och 1708 berättade om en ansenlig rysk marin styrka 
vid Retusaari och fästet Kronslott: drygt 40 mindre och mellanstora fartyg 
samt mer än 140 ”italienska halvgalärer”.

År 1710 erövrade ryssarna Viborg, Tallinn, Pernau och Riga. Helt plötsligt 
hade Kronstadtbasen fått ett mycket djupare försvar, något som ytterligare 
förstärktes när ryska land- och sjöstridskrafter år 1713 bland annat genom 
en serie mindre amfibieoperationer längs Finska vikens norra kust erövrade 
nästan hela Finland. 

Den svenska krigsmakten skulle aldrig mera försöka sig på en amfibieope-
ration i stor skala mot Kronstadt. Istället övergick den ryska marinbasen till 
att bli ett första rangs mål för svensk militär underrättelsetjänst. Redan 1724 
producerades den första svenska militära kartan över den ryska basen, för sä-
kerhets skull markerad med den vita flaggan med det blå Alexanderkorset. 
Därefter har det svenska underrättelseintresset för Kronstadt fortsatt att vara 
stort. Alla dessa ansträngningar under nära 300 år hade kanske aldrig behövts 
om landstigningsförsöken 1705 hade lyckats.

Ännu var dock den svaga ryska marinen ingen match för den svenska flot-
tan i strid på öppet hav. Men i och med Danmarks återinträde i kriget år 1709 
förväntades den svenska flottan också leverera batalj mot en fientlig linjeflotta 
av traditionellt snitt.
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Köge Bugt 1710

I och med det danska krigsinträdet raserades i ett slag den svenska flottans he-
gemoni i Östersjön. Det var därmed bara en tidsfråga innan de båda arvfien-
dernas örlogsflottor skulle stöta samman i ett avgörande slag. När dessutom 
den danska armén den 2 november 1709 landsteg i Skåne blev situationen 
än mera tillspetsad. Visserligen besegrades ju den danska armén och tvangs 
lämna Skåne för sista gången, men tvekampen mellan de danska och svenska 
flottorna väntade ännu på att avgöras. 

Både den danska och den svenska flottan visade 1709–1710 hur viktiga 
insatser som kunde göras så att säga i tysthet, utan drabbning med huvud-
fienden.  I det första skedet av kriget hade den danska flottan framgångsrikt 
lyckats skydda såväl den danska arméns överskeppning till Skåne, som dess 
återtåg tillbaka till Själland. Sommaren 1710 genomförde den svenska flottan 
framgångsrikt mer eller mindre i tysthet en kanske än viktigare operation än 
striden vid Köge Bugt. Den danska flottan hade förberetts för att eskortera en 
stor tranport av 6 000 ryska soldater från Danzig till södra Sverige, med plane-
rad landstigning någonstans söder om Stockholm. Men eftersom den svenska 
flottan låg oskadad i Karlskrona så fungerade den som en ”fleet-in-beeing”, 
det vill säga den avskräckte fienden genom sin blotta existens. Den planerade 
transporten och därmed invasionen av Sverige ställdes in. 

Amiralen Ulrik Christian Gyldenlöve blev vid krigsutbrottet 1709 chef för 
den danska Östersjöflottan. Han var medveten om den svenska flottans styrka 
och i månadsskiftet september-oktober 1710 avbröt han seglatsen till Danzig 
för att hämta de ryska trupperna, och valde istället att ankra med sina fartyg i 
Köge Bugt söder om Köpenhamn. Det skedde den 2 oktober 1710. 

Nu kunde Gyldenlöve pusta ut. Den svenska flottan borde rimligen inte 
löpa ut innan den snart instundande vintern. Trygg i den förvissningen valde 
han att inte sända ut spaningsfartyg, och inte heller mottog han larmrapporter 
från den danska utkiken på Christiansö om att den svenska flottan hade lättat 
ankar.

Amiralen Hans Wachtmeister hade nämligen gått till sjöss med hela sin 
styrka eftersom han måste hejda transporten av de ryska invasionstrupperna 
från Danzig. Invasionsflottan skulle angripas och slås redan till sjöss. Wacht-
meister valde att lägga sig i Köge Bugt och där invänta fienden. De fientliga 
transportfartygen skulle sänkas innan de nådde den skånska kusten och den 
danska flottan skulle samtidigt skäras av från sin hemmabas i Köpenhamn. 
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Så kom det sig att både danskar och svenskar sökte sig till Köge Bugt, lyck-
ligt omedvetna om den andres position. Överraskningen blev total när båda 
upptäckte sina respektive misstag.  

På morgonen den 4 oktober 1710 hade både Gyldenlöve och Wachtmeister 
insett vad som höll på att hända och samlade sina närmaste män till krigsråd.

Svenskarna hade fördel av att ha vinden i aktern så att de kunde segla in 
i bukten rakt mot den ankrade danska flottan. Nu blev det bråttom för de 
danska fartygsbesättningarna. I den hårda vinden förmådde inte alla fartyg att 
ta upp ankaret tillräckligt snabbt, så man tvingades kapa ankartrossarna för 
att vinna tid, samtidigt som man slängde mängder av lösa föremål överbord 
för att göra fartygen lite lättare och därmed snabba på processen att göra sig 
stridsklara. Ett offer för denna brådska var det lilla tryckeri som Gyldelöve 
använde för att trycka signalbrev och andra bestämmelser. Det slängdes i all 
hast överbord från hans flaggskepp Elephanten där det förvarades.

Totalt var det 30 svenska fartyg, inklusive 21 linjeskepp som ställdes mot 
47 danska skepp, varav 27 linjeskepp. Trots brådskan och oredan lyckades 
danskarna ändå formera sig till strid. Först ut var det 94 kanoner starka linje-
skeppet Dannebrogen, med den norske kommendören Ivar Huitfeldt som chef. 
Dannebrogen låg lite öster om den danska linje som höll på att formeras och i 
den positionen fick hon möta hela den svenska linjen som kom seglande. 

Den norske matrosen Niels Trosner, som befann sig ombord på fregatten 
Höyenald, har vittnat om hur Dannebrogen avfyrade tre salvor från sina kano-
ner samtidigt som hon fick ta emot en våldsam svensk kanonad. Eld bröt ut i 
skeppets skans, mesanmasten bröts och sedan föll också stormasten och fock-
masten. Flera sjömän räddade sig ut på bogsprötet i fören, i ett desperat försök 
att komma undan elden som nu spred sig över fartyget. Men det var förgäves. 
En gnista nådde gösen (vimpeln ytterst på bogsprötet) som brann upp och 
sedan kastades alla männen i vattnet. Efter en och en halv timmes brand ex-
ploderade skeppet. Av Dannebrogens 550 mans besättning överlevde endast 
9 stycken. Forskarna har länge tvistat om tolkningarna av Dannebrogens öde. 
Var hon fortfarande förankrad eller hade även hennes besättning tvingats kapa 
ankartrossen för att komma i position tillräckligt snabbt? 

Men Dannebrogen räddade genom sin position och hårdnackade strid, 
oavsiktligt eller ej, resten av den danska flottan genom att tvinga den svenska 
linjen mot nordöst, innan de kunde vända tillbaka och konfrontera de andra 
danska fartygen. Därmed vanns värdefull tid så att den danska linjen hann for-
mera sig. Svenskarnas fördel från slagets inledningsskede hade gått förlorad. 
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Resultatet blev att striden avstannade, medan de båda sidorna vaktade 
på varandra. Men vinden fortsatte att blåsa så kraftigt att striden inte kunde 
återupptas. Den 6 oktober kunde dock svenskarna erövra delar av en dansk 
transportflotta som på sin väg från Danzig, intet ont anande, kom seglande in 
i området. Fem av tjugo danska fartyg föll i svenska händer.

Slaget vid Köge Bugt slutade oavgjort och båda flottorna fick segla hem till 
sina vinterkvarter utan att ha kunnat oskadliggöra sin fiende. 

Mot den här bakgrunden är det inte så konstigt att mycket av diskussionen 
och forskningen kring slaget har kretsat kring Dannebrogens öde och tolkning-
arna av Ivar Huitfeldts göranden och låtanden under striden. År 1886 restes 
på Langelinie i Köpenhamn ett monument över Ivar Huitfeldt, mannen som 
räddade den danska flottan till priset av sitt eget liv och sitt fartygs undergång. 
Det är faktiskt det största sjömilitära monumentet i hela Danmark. År 1872 
hittades vraket av Dannebrogen och så sent som under 1980-talet genomfördes 
marinarkeologiska undersökningar av vraket. Fyndet ger tidigare oanade möj-
ligheter att få fram kunskap om ett fartyg för 300 år sedan. Men däremot ger 
det ingen vägledning om svaret på gåtan om hur Danneborgen manövrerades 
under sina sista timmar.16

Det oavgjorda sjöslaget vid Köge Bugt 1710 innebar inledningen till en ny, 
och för den svenska flottan påfrestande, period av öppet sjökrig med en fient-
lig linjeflotta i Östersjön. Flottans traditionella uppgift var åter satt i fokus. 
Men de marina resurserna var, föga förvånande, ändliga.

Bristen på nybyggande och, i än högre grad, underhåll av redan befintliga 
örlogsfartyg utgjorde ett växande hot mot den svenska flottans stridsförmåga. 
Åren 1700–1708 sjösattes inte mindre än 36 fartyg vid örlogsvarvet i Karls-
krona, vilket är flera än vad som sjösattes under de produktiva första åren 
1680–1699. Men det fanns en fundamental skillnad. Det tidiga 1700-talets 
produktion var främst fregatter, brigantiner, bombkitsar, lastdragare, galjo-
ter, jakter och andra mindre fartyg. Bara tio av de sjösatta fartygen var större 
skepp. Av dessa var två stycken tredäckare, nämligen Göta Lejon år 1702 (be-
styckad med 94 kanoner) och Tre Kronor år 1706 (80 kanoner). 

En bit in på 1710-talet började antalet linjeskepp i den svenska flottan 
minska på ett oroväckande sätt, samtidigt som effekterna av ett under krigs-
åren bristande underhåll började märkas mer och mer. Under år 1711 sjösattes 

16. Slaget vid Köge bugt och dess efterhistoria analyseras i Melien, Tor Jørgen. Iver Huitfeldt 
og slaget i Køge Bugt 1710. Oslo, 2010. I samma bok (s. 13-15) ses slaget ur ett svenskt 
perspektiv av Ericson Wolke, Lars.
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visserligen fregatten Vita Örn (30 kanoner), och andra förstärkningar tillkom 
genom att några i Pommern byggda fregatter lyckades slå sig igenom till Karls-
krona, alltmedan de svenska positionerna i norra Tyskland rasade samman år 
1715. Dessutom köptes enstaka fregatter, och den nybyggda Vita Örn eröv-
rade år 1715 den danska fregatten Svarta Örn. Dessvärre förlorades Vita Örn 
till danskarna bara ett par veckor senare.

Endast två andra nybyggnader löpte av stapeln i Karlskrona under 1710-
talet, den första av dem fregatten Gillerim (34 kanoner) som levererades till 
flottan i maj 1717. Redan tre veckor senare erövrades hon dock av de formellt 
icke krigförande engelsmännen. Den andra kölen som sträcktes var ämnad 
till ett tvådäckat skepp, men arbetet drog ut på tiden och Drottning Ulrica 
Eleonora (84 kanoner) sjösattes först år 1719, efter Karl XII:s död. En del av 
förklaringen var att Karlskrona drabbades av den förhärjande pestepidemin år 
1711, under vilken 7 000 dödsoffer skördades i staden, varav många ur flot-
tans och varvets personal. Symbolisk för olyckorna under den andra hälften 
av kriget var den explosion som av misstag utlöstes när krutlasten den 16 
november 1717 höll på att lossas från linjeskeppet Riga. Hela 179 av totalt 
281 besättningsmän dödades, tillsammans med många anhöriga som kommit 
ombord för att hälsa på sina anförvanter bland besättningen. Svårigheter att 
försörja de viktiga utländska skeppstimmermännen – som “dö bort med hus-
tru och barn av hunger”– utlöste 1719 en strejk, som bara kunde hejdas när 
befälhavande holmamiralen Carl Henrik von Löwen hotade med dödsstraff 
eftersom det rådde krig.

I januari 1715 beskrev Amiralitetskollegiet den alltmer prekära bristsitua-
tionen när flottan skulle utrustas för kommande sommars sjötåg: “Skeppen 
icke allenast till stor del svaga och bräckliga utan ock på deras tacklage, stäng-
er, rår och segel destituerade, espingar och chalouper så utgångna att många 
skepp, om än de kunna göras färdiga, lära få gå till sjöss utan slika ound-
gängliga mindre fartyg och rekvisiter, varpå skepps och folks livsbärgning an-
kommer”. Den situationen förvärrades betydligt efter slaget mot den danska 
flottan vid Rügen i juli samma år. En rad fartyg återvände till Karlskrona med 
skador efter 20–30 kanonkulor. Värst däran var linjeskeppet Skåne, som fått 
möta hela 50 danska kanonkulor, varav en genom stormasten.17

17. Förhållandena vid Karlskronavarvet under dessa dramatiska år är undersökta i Ericson Wol-
ke, Lars. ”Pionjärer och rustningar 1680-1721”, i Norberg, Erik (red). Karlskronavarvets 
historia. Del 1, 1680-1866. Karlskrona: Karlskronavarvet, 1993, s. 9-64. 
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Men också den strategiska situationen försämrades snabbt. Örlogsflottans 
bas hade flyttats från Stockholm till Karlskrona för att komma närmare den 
danske arvfienden, men nu växte snabbt ett nytt hot fram i öster, genom den 
ryska örlogsbasen i Kronstadt och baseringar i andra erövrade hamnar. År 
1710 kunde Ryssland, förutom galärerna, mönstra 4 linjeskepp och 7 andra 
seglande fartyg i Östersjön. Samtidigt som Sverige förfogade över 39 linje-
skepp och 17 lättare fartyg (ungefär jämbördigt med den danska flottan). År 
1720 hade den ryska marinen vuxit till 33 linjeskepp och 13 andra fartyg, 
medan Sverige fortfarande kunde sända 24 linjeskepp och 9 andra fartyg till 
havs. Men den ryska huvudstyrkan utgjordes fortfarande av galärer som dock 
var synnerligen effektiva, inte minst på grund av sin goda samverkan med 
ryska arméförband. År 1712 gjorde ryssarna en första våldsam sjöburen fram-
stöt västerut från Viborg och 1713–1714 opererade galärerna längs hela Fin-
ska vikens norra kust, i nära samverkan med den ryska armé som steg för steg 
erövrade Finland. Den ryska sjösegern vid Hangö udd 1714 var den första 
ryska framgången mot den svenska flottan, som började få svårt att hålla ställ-
ningarna. Hangöslaget hade vunnits med numerärt överlägsna roddargalärer 
mot enstaka svenska örlogsfartyg, men redan 1715 växlade ryska linjefartyg 
framgångsrikt skott med svenska enheter i höjd med Gotska Sandön. Samma 
år såg sig marinledningen tvingad att åter etablera en örlogsbas på Skeppshol-
men i Stockholm, 35 år efter avvecklingen av den gamla. Främst satsade man 
på att bygga en galärflotta, men även högsjöfartyg och resurser fördes upp från 
Karlskrona, som med naturnödvändighet försvagades.18

Tidigare hade den svenska flottan kunnat koncentrera sig på att möta ho-
tet från Danmark i södra Östersjön och Öresundsområdet, nu måste man 
också parera de ständigt växande ryska flottstyrkorna och, framför allt, se till 
att danskar och ryssar inte gavs tillfälle att samordna och förena sina styrkor. 
Dessutom saknades under de sista krigsåren en stark och sammanhållande 
marin operationsledning, vilket ytterligare försvårade möjligheterna att parera 
de olika hoten. Resultatet av dessa olika faktorer visade sig tydligast under 
den katastrofala sommaren 1719, då de ryska galärerna härjade den svenska 
ostkusten, medan örlogsflottan till stor del låg inaktiv i sydligare farvatten, 
inriktad på att möta sin danske motståndare.

18. Den marina styrkeförskjutningen i Östersjön har beräknats i Glete, Jan. Navies and Nations. 
Warships, Navies and State Building in Europé and America, 1500-1860. Volume Two. Stock-
holm: Almqvist & Wiksell International, 1993, Appendix 2.
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I det läget blev det näst intill omöjligt att också hålla en tillräckligt hög 
gard mot de förenade danska och norska sjöstridskrafterna i Västerhavet. Vis-
serligen inrättades redan vid krigsutbrottet 1700 en örlogsstation även i Gö-
teborg, men den fick redan från början känna av flottans begränsade resurser. 
Det gick inte att hålla tillräckligt stora fartygsförband sjödugliga längs alla de 
hotade kustavsnitten. I ett läge med hårda prioriteringar kom Göteborg rela-
tivt långt ned på listan, samtidigt som staden fick en allt viktigare betydelse 
för den svenska utrikeshandeln. Därför blev behovet av insatser med civila 
kaparfartyg extra stort just längs västkusten under 1710-talets eskalerande 
sjökrig.

Konsekvenserna av det strategiska vägvalet

Under kungens frånvaro hade riksrådet under Arvid Horns ledning styrt lan-
det och visat entydig strävan att söka fred, även om en sådan medförde land-
avträdelser. Redan 1710 hade rådet inkallat ett ständermöte inför de omfat-
tande skatte- och soldatutskrivningar som förestod för att återskapa armén 
efter Poltava. Den riksdagen har ibland överskattats som en första öppen op-
position mot det kungliga enväldet. Det är av allt att döma, att rejält överdriva 
den kritik som framfördes vid mötet. Någon principiell konstitutionell kritik 
framfördes inte, men däremot uppfattade rådet och Arvid Horn att man hade 
ständernas stöd för en politik som syftade till att söka fred. Denna fredspolitik 
blockerades dock av Karl XII, främst för att han inte ville riskera att Sveriges 
tyska provinser skulle gå förlorade, medan Arvid Horn och rådet var redo att 
offra dem för att rädda resten av det svenska riket. Istället följde segern vid 
Gadebusch 1712 och sedan katastrofen vid Tönningen 1713, då Stenbock och 
hela hans armé gick i dansk fångenskap.

Resursmobiliseringen i Skåne

Alltsedan krigsutbrottet 1700 hade Skåne, liksom övriga svenska landskap 
avkrävts såväl soldater som pengar utöver indelningsverkets ramar för att 
understödja kriget. Redan 1700–1701 började man sätta upp de så kallade 
männingsförbanden eller reservförbanden, av vilka det Skånska tre- och fem-
männingsregementet till häst var ett i mängden. Till skillnad från andra män-
ningsförband sändes det skånska kavalleriet inte iväg till fältarmén utan be-
hölls till hemlandskapets försvar. Men år efter år gick utan att regementet, trots 
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regementschefens ideliga propåer, fick komplett beväpning och utrustning. 
De båda ordinarie skånska kavalleriregementena var hårda och framgångsrika 
konkurrenter om resurserna. Ett liknande konkurrensförhållande mellan ordi-
narie och männingskavalleri finner vi även till exempel i Småland.19

Central för krigspolitiken i Sverige, inklusive rustningarna, under kungens 
frånvaro utomlands var Defensionskommissionen i Stockholm i vilken Arvid 
Horn och ledande rådsledamöter ingick.20 Men forskningen har också visat 
hur viktig tidsfaktorn var; om en landshövding eller länsstyrelse ansåg att det 
var bråttom beslutade man själv om extra krigsbördor på befolkningen utan 
att fråga Defensionskommissionen om lov och än mindre vänta på initiativ 
från denna.21

Talande för denna situation är att när kriget 1709 kom till Skåne, ja egent-
ligen även strax innan, så vidtog Magnus Stenbock22 i egenskap av general-
guvernör rustningsåtgärder som bland annat skulle säkra det skånska tre- och 
femmänningskavalleriets fulla utrustande.

Landshövdingen, eller i Skånes fall generalguvernören, var den som 
ansvarade för nyrekrytering av soldater liksom även mobilisering av andra, 
inte minst ekonomiska, resurser för krigföringen. Därför är landshövding-
arna och länsstyrelserna, vid sidan av defensionskommissionen, ett centralt 
studieobjekt om vi vill veta mera om resursmobiliseringen efter Poltavakata-
strofen.

Den skånska mobiliseringen inleddes redan 1708. Nya soldater skrevs ut 
för att komplettera leden. Särskilt ”lösdrivare” var som alltid illa ute i sådana 
här sammanhang, men exempel finns hur bönderna innan den danska in-
vasionen kunde få loss män som tagits för lösdrivare av misstag, genom ett 
rättsligt förfarande på häradstinget.  Det fanns även i denna krigstid ett mått 
av rättssäkerhet, även om det krävs systematiska studier för att kartlägga de 
mera exakta förhållandena.23 Kärnan i den armé som Stenbock samlade be-

19. De första årens rustningar undersöks i Persson, Roland. Rustningar i Sverige under det stora 
nordiska kriget. Lund: Univ., Lund, 1975. Jfr även Larsson, Olle. Stormaktens sista krig. 
Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721. Lund: Historiska media, 2009, s. 230-234.

20. För defensionskommissionens roll i det svenska förvaltningssystemet se Lennersand, Marie. 
Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, 
ca 1680-1730. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1999, s. 133.

21. Persson, Roland, 1975, a.a., s. 157-169.
22. Bland nyare arbeten om Magnus Stenbock märks Asker, Björn. ”Magnus Stenbock”, i 

Svenskt Biografiskt Lexikon. Häfte 162. Stockholm, 2008 och Marklund, Andreas. Stenbock. 
Ära och ensamhet i Karl XII:s tid. Lund: Historiska media, 2008.

23. Se t.ex. Stenbocks brev till vice kommissarien Jacob Meyer i Landskrona angående drängen 
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stod av 60 kompanier fotfolk från ett 20-tal förband, av vilka drygt hälften var 
nyuppsatta, resten ”gamla” förband.24

De grundläggande operativa idéerna bakom Magnus Stenbocks krigföring 
i början av år 1710, alldeles innan slaget, kan vi också utläsa genom att se hur 
han systematiskt placerade ut den svenska arméns fältmagasin i norra Skåne 
och i synnerhet den nordvästra Skåne delen av landskapet. Här byggdes ett 
dussin fältmagasin ut för att stödja arméns operationer: Kristianstad, Tven-
torp, Hejdarp, Loshult på Smålandssidan, Osby, Hästveda, Vandkiva, Norra 
Rörum, Eriksholm (där Stenbock själv hade sitt högkvarter) och Norra Hen-
dunge. Efter segern den 28 februari fördes en stor del av förråden in till det 
erövrade Helsingborg.

Från förråden levererades under februari månad 1710 betydande mängder 
proviant till ett 20-tal arméförband: bröd, kött, fläsk, råg, korn, havre, vete, 
salt, smör, tobak, ost, öl, finöl, brännvin, humle, gryn och ärtor. Dessutom 
fick en del proviant, som brukligt var, gå själv till det förband där de skulle 
ätas: 2010 oxar, 95 stutar, 116 unga slaktnöt och 25 får. Bara till Söderman-
lands infanteriregemente levererades 17 oxar.25

Nya varor av olika slag strömmade till den skånska arméns förråd från ett 
stort uppland. Kontanta medel främst i form av kyrkomedel och kronräntor 
kom från Skåne, vilket är närmast självklart i och med att det är där som 
Stenbock var generalguvernör. Men annars hämtades mycket norrifrån, på 
säkert avstånd från den danska arméns operationer. Varuleveranser från södra 
Skåne skulle lätt kunna erövras av danska styrkor. Istället köptes oxar bland 
annat i Loshult, alldeles norr om Smålandsgränsen, medan mediciner i flera 
omgångar inhandlades av apotekare i Växjö. I Växjö inhandlades också tobak 
till arméns behov.26

Tydliga bevis för att Magnus Stenbock och den svenska militären inte på 
något sätt ansåg faran vara över i och med segern vid Helsingborg är de inten-

Hans Björnsson som tagits av soldater som lösdrivare till fästningen, men som bonden 
Hans Jönsson i Herslöv bad att få fri på Rönnebergs häradsting 23/2 1709, i Krigsarkivet, 
samlingen Stora Nordiska Kriget avdelning 5 volym 4.

24. En förteckning över de olika förbanden är tryckt i Mankell, Julius. Uppgifter om svenska 
krigsmagtens styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet af femtonhundratalet. Stock-
holm, 1865, s. 399 (nr 489). En sammanställning över de i Helsingborgsslaget deltagande 
förbanden återfinns i Stille, Arthur (1910). a.a.

25. Uppgifter om fältmagasinen, deras lager och leveranser i februari 1710 återfinns i Krigsar-
kivet, samlingen Stora nordiska kriget, avdelning 5, volym 22.

26. Den skånska fältkassans förslag 22/9 1709-april 1710, i Krigsarkivet, samlingen Stora nord-
iska kriget, avdelning 5, volym 22. 
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siva aktiviteter som Stenbock lade i dagen för att mobilisera ytterligare resurser 
för Skånes försvar åren 1711–1712, samtidigt som han också försökte leda 
försöken att bekämpa pestens framträngande i Skåne.

Året 1711 framstår Stenbock som den obestridde härskaren över ett Skå-
ne som lydde under svensk militärförvaltning. Han arbetade intensivt för att 
stärka landskapets försvar, underlätta soldaternas och civilbefolkningens för-
sörjning samt, inte minst, hindra den med rätta fruktade pestens dödliga fram-
trängande genom det skånska landskapet. Pestförordningar och skrivelser om 
månadstraktamenten från västgötska soldater blandas här på ett talande sätt.27 

Det fasta kustförsvaret längs Öresundskusten28

Ett annat väl så tydligt tecken på hur man såg på det operativa läget efter se-
gern vid Helsingborg var de omfattande försvarsarbetena vid Råå, den kanske 
bästa landstigningsplatsen i Skåne och den plats där den danska armén gått 
iland 1709.

Redan i oktober 1709 hade svenska trupper bevakat stränderna vid Råå, 
men när den danska landstigningen kom den 2 november, då hade den svens-
ka styrkan dragits bort, bland annat för att skydda Malmö. Detta misstag fick 
inte upprepas.

På försommaren 1712 förberedde Fortifikationen en rad försvarsanlägg-
ningar längs den skånska kusten och bland annat uppmätte man stranden vid 
Råå. Byggnadsarbeten startade omgående på en plats mellan Råå fiskeläge och 
vårdkasen, ”som står halvvägs mellan Råå och Helsingborg”. Enligt Fortifika-
tionen var detta den absolut bästa landstigningsplatsen: ”varandes intet ställe 
i Sundet därest de Danske med större fördel tillförene kunnat landstiga uti 
Skåne”, vilket de senast visat just hösten år 1709. Här byggdes en 800 meter 
lång försvarslinje bara ett 50-tal meter från stranden. 

Nere i sin turkiska exil fick Karl XII en utförlig rapport om Rååanläggning-
en och i maj 1713 förklarade han att den var väl anlagd men, att profilen skulle 
göras kraftigare och att den borde få en bredare vallgång och flera positioner för 

27. Magnus Stenbocks brevväxling 1711 och de närmast följande åren och in i den danska 
fångenskapen förvaras i Riksarkivet, Ericsbergsarkivet volym E 5656-5657. Hans försök att 
bekämpa pesten i Skåne granskas i Persson, Bodil, ”Magnus Stenbocks “Cordon Sanitaire” 
1710-1712”, i Karolinska Förbundets årsbok 1989, s. 34-37. 

28. För fortifikationsarbetena längs Öresund se Munthe, Ludvig W:son. Kungl Fortifikationens 
historia. III:2. Fortifikationsstaten under Dahlbergh, Stuart och Palmquist 1674-1719. Stock-
holm, 1911, s. 596-598 och s. 602f.
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kanoner, vilket skedde redan samma år. Försvarsanläggningen vid Råå byggdes 
med andra ord upp ganska snabbt och samtidigt byggdes liknande positioner 
norr om Barsebäckshamn, vid Mölle och Helsingborg samt vid Höganäs och 
Viken. Vid Klinte källa något söderut, närmare Landskrona, byggdes en annan 
försvarsanläggning. Redan 1715 klagade den nye överbefälhavaren över trup-
perna i Skåne, fältmarskalken Nils Gyllenstierna, över att de båda anläggning-
arna vid Råå och Klinte källa var ”förfallne, ofullkomlige och för låga”. Skyd-
dade positioner för kavalleri skulle byggas, sidoskydd konstrueras från sjön och 
inåt land och dessutom skulle hela fiskeläget inneslutas av ett försvarsverk. Råå 
hade dock sina svagheter, bland annat i form av en del döda vinklar och ett del-
vis olämpligt läge, trots skyddade gångar ned mot stranden, längs vilka soldater 
relativt skyddade kunde komma till och ifrån sina skyttepositioner. Åren 1717 
och 1718 kompletterades anläggningen med fyra nya positioner i närområdet: 
Helsingsborgsbastionen och den nya försvarslinjen upp från stranden, vid de så 
kallade Varggroparna, vid bastionerna i Landskrona, Råå och Saltbo samt vid 
de två kanonbatterierna (redutter) mellan Råå och Helsingborg. 

Förråden i Helsingborg

I ett avseende innebar Helsingborgssegern faktiskt ett bidrag till den svenska mi-
litära upprustningen i Skåne, förutom det självklara värdet av segern i sig. Efter 
den danska erövringen i november 1709 hade två danska regementen förlagts i 
staden och dess omedelbara omgivningar. Men efter nederlaget evakuerades de 
snabbt, tillsammans med resten av den danska armén. Kvar i Helsingborg låg 
hundratals och åter hundratals hästar som danskarna avlivat eftersom man inte 
hade kunnat ta med dem tillbaka över Öresund och inte ville att de skulle falla 
i svenskarnas händer. Hästkadaver blandades med utslängda matförråd i vinter-
sörjan på stadens gator. Det torde vara svårt att föreställa sig hur stadsbilden ted-
de sig för Helsingborgsborna dagarna efter den danska masslakten på hästar.29 
Direkt efter den svenska återerövringen inkvarterades sårade svenska soldater i 
staden, men ganska snart minskade Helsingborgs garnison till mera normala 
fredsförhållanden. Under resten av 1710 var runt 70 svenska soldater förlagda 
i staden de följande åren sjönk styrkan än mer, till 20–30 man som detacherats 
dit från den för svenskarna betydligt viktigare garnisonen i Landskrona.30

29. Åberg, Alf. ”Den politiska historien 1658-1719”, i Johannesson, Gösta (red). Hälsingborgs histo-
ria. IV:I. Försvenskningen. Hälsingborg: Helsingborgs stad, 1969, s. 13-109, spec. s. 101-105.

30. För inkvarteringarna i Helsingborg se Johannesson, Gösta. Helsingborgs historia. IV:II. För-
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Med de retirerande danska trupperna följde, sannolikt mot sin vilja, råd-
männen Johan Cöster och Jonas Bleikman samt postmästaren Lucas Lohman 
över till Helsingör. Cöster återkom dock snart till hemstaden och kvarstod 
som rådman ända till sin död i Helsingborg 1729. Detsamma gäller även 
Lucas Lohman som i juni 1711 installerades som rådman i Helsingborg och 
kvarstod på den posten till 1721; han avled 1731.31 Rådmannen Jonas Bleik-
man, som även hade varit kämnär (underdomare) i både Helsingborg och 
Ängelholm, återvände sedan till rådmansposten i Landskrona.32

De försvunnas egendom beslagtogs av svenskarna. Medan det ”odugliga” 
brändes upp så fördelades ett byte i form av bord, stolar, sängar, skåp, sängklä-
der, mässings- och kopparkärl, öltunnor, tavlor, kläder, böcker med mera mel-
lan magasinen i Malmö och Kristianstad, innan ett antal svenska tjänstemän 
fick olika persedlar.

Malmö tycks ha fått de bästa sakerna, medan Kristianstadsmagasinet för-
sågs med en del persedlar som ”dock är odugeligt”.

Därtill kom en betydande mängd proviant – spannmål, mjöl, salt, humle, 
korv, spanskt vin med mera – som återfanns efter flyktade danska officerare, 
präster och tjänstemän i Helsingborg. Varorna fördelades främst mellan tyg-
huset i Malmö samt slottet och magasinet i Landskrona.

I Helsingborg erövrades också kvarlämnad dansk militär materiel. Tyngre 
materiel som rustvagnar, pontoner, tält samt stenkol, spik och troféer som 
pukor fördes till Landskrona fästning. Lättare materiel som musköter, karbi-
ner, bajonetter, handgranater, bantlärer, sadlar (inklusive 232 ”söndríge ock 
gamle”) med mera fördelades mellan tyghuset i Malmö, magasinet i Kristian-
stad och flera svenska generaladjutanter vid armén.

Mitt ibland alla dessa mängder materiel som sorterades, värderades och 
fördelades på nya ägare fanns också 12 tolfter bräder. Den svenske materiel-
redogöraren, Magnus Hobst, noterade att dessa hade inköpts av Hobst själv 
för Magnus Stenbocks räkning men som ”kort för än fijenden inföll borttagne 
blefwo”. Nu kunde Hobst i sin redovisning triumferande konstatera att dessa 

svenskningen. Hälsingborg: Helsingborgs stad, 1969, s. 278f. 
31. För Cöster och Lohman se Rooth, Margit. ”Ämbets- och tjänstemän 1720-1862”, ”Borger-

skapets äldste och andra förtroendemän 1666-1862”. Helsingborgs historia. VI:1. Personhis-
toriska anteckningar. Helsingborg: Helsingborgs stad, 1979., s. 158f, s. 352.

32. Johannesson, Gösta. ”Stadens styrelse och förvaltning”, i Dens., red., Hälsingborgs historia. 
IV:1. Försvenskningen. Hälsingborg: Helsingborgs stad, 1969, s. 243-435, spec. s. 327f och 
s. 427f.



69

Mellan Poltava och Tönningen 

bräder ”har iag igentagit”.33 Med ett mikroperspektiv på 1710 års händelser 
kan man konstatera att de 144 bräderna utgjorde Magnus Stenbocks högst 
personliga vinst av segern i slaget vid Helsingborg. 
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Helsingborg 1710 
De samtida kartorna över operationsområdet
Björn Gäfvert

Det är svårt att 300 år i efterhand konstatera vilken topografisk kunskap den 
svenska militären hade om det område där slaget vid Helsingborg stod 1710. 
Staden med omgivning hade varit svensk i drygt 50 år och det fanns natur-
ligtvis många som hade kännedom om området och som var villiga att dela 
med sig av den. Slaget var dock bara en, om än avgörande, del av ett fälttåg 
som omfattade mycket större delar av Skåne. För att planera ett sådant fälttåg 
krävdes bland annat ett så gott och pålitligt kartmaterial som möjligt.

Avsikten med denna uppsats är att granska det befintliga kartmaterialet, i 
första hand i Krigsarkivet i Stockholm, inte bara det som gällde Helsingborg 
med omgivning eller nordvästra Skåne i allmänhet utan hela landskapet.

Trots den betydelse som Skåne hade såväl i det danska riket fram till 1658 
som i det svenska därefter kom karteringen av landskapet igång förhållandevis 
sent. Detta kan tyckas förvånande eftersom det borde ha funnits goda skäl, 
både militära och civila, att prioritera ett sådant arbete.

Det första egentliga försöket gjordes inte förrän 1644 under det svensk-
danska kriget, det så kallade Horns krig. Svenskarna ockuperade då Skåne 
och den betydande kartografen Örnehufvud gjorde den första kartan (fig 1, i 
slutet av artikeln). 

Givetvis låg det militära behov bakom den och den var strängt sekretess-
belagd. Åtminstone för utomstående var det förbjudet att kopiera den. Kartan 
var tämligen primitiv, något som ett utsnitt över Helsingborgsområdet visar 
(fig 2).
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Det fanns ingen motsvarande dansk originalkarta över Skåne före 1658. 
Detta år påbörjade dock Johannes Meijer ett stort projekt som blev klart 1660 
och som resulterade i drygt 45 Skånekartor. Vid den tidpunkten var Skåne 
redan förlorat för Danmark. Meijers arbeten gjorde att Skåne plötsligt var 
den del av Skandinavien som det fanns flest kartor över. Kartorna var dock av 
ganska dålig kvalitet. De blev kvar i Danmark och trycktes inte. Fredsuppgö-
relserna 1658 och 1660 nämnde för övrigt inget om kartor.

Landskapets nya svenska herrar gjorde efter 1658 inte på länge några för-
sök att kartera Skåne. Lantmäteriet åstadkom i stort sett inga nya kartor trots 
behov av att reglera jordbeskattningen. Inte förrän 1687 upprättades de första 
lantmäterikartorna över Skåne. De var dock endast ett fåtal och visade begrän-
sade områden. Takten ökade under 1700-talets första årtionde men kartma-
terialet av denna typ i svensk hand var fortfarande 1710 sämre än för någon 
annan provins i riket.

Den militära karteringen i Fortifikationens regi dröjde också. Någon hjälp 
av lantmäterikartor fick man alltså inte. Bristen på Skånekartor var ett pro-
blem inte bar för militären utan även för exempelvis postväsendet eftersom 
tillförlitliga vägkartor saknades.

När det skånska kriget bröt ut 1676 hade den svenska militären alltså en-
dast Örnehufvuds karta från 1644 att tillgå. Den var helt klart otillfredsstäl-
lande men ändå gjordes ingen ny svensk kartering av Skåne under detta krig.

Danskarna, däremot, hade redan Meijers kartor från 1658–1660. Dessa 
förbättrades ytterligare 1677 av Husmann (fig 3 och 4). 

Man förfogade sålunda över bättre Skånekartor än svenskarna ännu tjugo 
år efter att landskapet blivit svenskt. Det finns dock uppgifter om att den 
svenske fältmarskalken Konrad von Mardefelt 1677 gjort en militärkarta över 
Skåne. Någon sådan finns inte bevarad och det kan möjligen snarast ha rört 
sig om en rekognocseringsskiss. 

Svenskarnas erfarenheter ledde inte fram till någon större militär eller civil 
satsning på kartering av Skåne. Militärens intresse försköts i första hand mot 
Blekinge och den nya örlogshamnen Karlskrona. Ändå medförde de första 
åren av 1680-talet ett genombrott. Orsaken var att indelningsverket skulle 
införas i ett landskap som saknade tillfredsställande militär- och lantmäte-
rikartor. Genombrottet var helt ett verk av en man, fortifikationskaptenen 
Gerhard Buhrman.

År 1684 blev han färdig med sin originalkarta över Skåne (fig 5 och 6). 
Troligen gjorde han först ett antal kartor över mindre områden som sedan 
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sattes ihop till en, en procedur som tydligen egentligen inte använts. Dessa 
mindre kartor finns inte bevarade, med ett undantag, en rekognoscering av 
kusten från Båstad till Sölvesborg (fig 6 b). 

Behrmans karta synes vara ett originalarbete som inte bygger på tidigare 
Skånekartor av olika slag.

Behrmans originalkarta kopierades i ett antal och i högst varierande stor-
lekar (fig 7, 8, 9, 10, 11). 

De flesta kopiorna behölls inom det militära systemet men allt eftersom 
den stränga generella kartsekretessen luckrades upp dök allt flera kopior upp 
också på civila händer.

Buhrmans karta innebar en stor förbättring jämfört med tidigare Skåne-
kartor och förblev standardkartor över Skåne ända till och även åtskilliga år 
efter slaget vid Helsingborg 1710.

Det kom visserligen även andra Skånekartor, till exempel av Erik Dalbergh 
i en handritad atlas dedicerad till Karl XII 1698 men den bygger i allt väsent-
ligt på Buhrmans karta. Ett mer självständigt arbete med okänd författare och 
utan angiven tillkomsttid (dock troligen före 1710) finns också (fig 12 och 
13).

En intressant originalkarta av Clas Bödker från cirka 1700 visar området 2 
mil kring Landskrona (fig 14 och 15). 

Även om Helsingborg inte sår i centrum för denna karta ger den värdefull 
och ovanligt storskalig information om området kring staden.

Också av intresse är en så kallad situationskarta över Helsingborg med 
byarna däromkring (fig 16). 

Tonvikt ligger på vägar, åar och broar. Denna karta är odaterad och sak-
nar uppgift om författare. Möjligen kan den sättas i samband med händelserna 
1710 och ses som en del av förberedelserna för slaget vid Helsingborg detta år.

Ingen av dessa kartor ger någon närmare bild av området där slaget stod. 
Om man går till bevarade planer över Helsingborg. Den äldsta, troligen från 
1643–1645 års krig (fig 17) visar inte det som skulle bli 1710 års slagfält. En 
vacker och i många avseenden intressant karta från 1658 (fig 18) ger däremot 
en viss uppfattning om terrängen. Inte förrän på en plan från 1666 (fig 19)  
framträder mer detaljerat åtminstone en mindre del av det kommande slagfäl-
tet. Planerna ger en hel del information om stadens gatunät och befästningar 
(fig 20) men man måste övergå till kartor över själva slaget för att få mer 
detaljerade beskrivningar av hur terrängen på själva slagfältet såg ut 1710 (fig 
21 och 22). 
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Dessa säger dock givetvis ingenting om vilken kännedom svenskarna hade 
om det aktuella terrängavsnittet 1710.

Sammanfattningsvis kan sägas att det befintliga militära kartmaterialet inte 
gav detaljerad kunskap om det område där slaget vid Helsingborg utkämpades 
1710. Så fort man rör sig utanför stadens murar blir den geografiska informa-
tionen bristfällig. Det fanns dock andra sätt att täcka denna lucka, inte minst 
med hjälp av lokalbefolkningen.

Figur 1. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 2. Källa: Krigsarkivet.

Figur 3. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 4. Källa: Krigsarkivet.

Figur 5. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 6. Källa: Krigsarkivet.

Figur 6 b. Källa: Krigsarkivet.

Figur 7. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 8. Källa: Krigsarkivet.

Figur 9. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 10. Källa: Krigsarkivet.

Figur 11. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 12. Källa: Krigsarkivet.

Figur 13. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 14. Källa: Krigsarkivet.

Figur 15. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 16. Källa: Krigsarkivet.

Figur 17. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 18. Källa: Krigsarkivet.

Figur 19. Källa: Krigsarkivet.
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Figur 20. Källa: Krigsarkivet.

Figur 21. Källa: Krigsarkivet.



87

Helsingborg 1710  – De samtida kartorna  över operationsområdet

Figur 22. Källa: Krigsarkivet.
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Forberedelse til krig
Dansk langtidsplanlægning med  
henblik på revanche mod Sverige
Kjeld Hald Galster

Under Ni-Årskrigen, 1688–1697, tog Danmark aktiv del i koalitionen, der 
skulle dæmme op for de franske hegemoniske aspirationer på det europæiske 
kontinent. Dette var ikke blot en isoleret militær indsats, men et led i for-
beredelserne og træningen til den forudsete revanche-krig mod Sverige, som 
Danmark jo under den Skånske Krige, 1675–1679, ikke havde haft held til at 
fratvinge de gamle danske landskaber Skåne, Halland og Blekinge.

De begrundelser, der gives for deltagelse i koalitioner, varierer fra tid til 
anden, og for det meste afviger de offentliggjorte motiver i ikke ubetydeligt 
omfang fra de reelle. Den centrale bevæggrund forbliver dog til stadighed 
statens sikkerhed.

Dette begreb skal forstås i dets bredest mulige betydning. Det indbefat-
ter elementer som dynastiske interesser, hævdelse af territorium, økonomiske 
behov, afskrækkelse og en række andre overvejelser, der vedrører statens inte-
gritet og sikkerhed på det givne tidspunkt.

Det 17. århundredes koalitioner dannedes centreret omkring magter, der 
ansås for tilstrækkeligt ressourcestærk til at tage føringen, ganske som nutidens 
multinationale styrker indsættes under en ’lead nation.’ Lederen forventedes 
at være en magt med betydelige militære og økonomiske potentialer og med 
ambitioner om at være et forbillede på verdensscenen.

Det var ikke nogen ny international ambition, der lå til grund for Dan-
marks ønske om deltagelse i en slagkraftig koalition. Det havde man prøvet 
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flere gange før. Ønsket om politisk prestige gav stødet til dansk føring af den 
protestantiske koalition under Trediveårskrigen, 1618–1648, og eksternt pres 
der lod landet indgå alliance med Napoléon i 1807. Tilsvarende var trop-
pebidraget til den Williamitiske koalition, der kæmpede i Irland 1689–1691 
en konsekvens af et nationalt sikkerhedsbehov, nemlig det at vedligeholde det 
militære instrument, så det kunne være klart til den forventede revanche mod 
Sverige. Hæren skulle holdes beredt og kampduelig, og det skulle gøres – lige-
som i dag – på den billigst mulige måde.

Denne forberedelse til krig vil i det følgende blive beskrevet med fokus rettet 
mod det danske troppekontingent i den kamp, som Storbritannien førte i Irland 
1689–1691 med det generelle formål at sætte en stopper for den franske kong 
Louis XIV’s trang til at dominere Europa og med den mere specifikke hensigt 
at forhindre hans de facto marionet, den detroniserede kong James II, fra at 
generobre den irske, og ikke mindst den engelske og den skotske, trone.

Selvom den danske konge, Christian V, befandt sig på den modsatte side i 
denne konflikt, var hans beundring for Solkongen betydelig, og han så gerne sig 
selv i en tilsvarende position. Efter sin tronbestigelse i 1670 var Christian Dan-
marks anden enevældige monark. Han arvede sin fars, Frederik III’s, politiske 
rådgiver Peder Schumacher grev Griffenfeldt, som havde været instrumentel i 
bestræbelserne på at skabe forudsætninger for enevældens indførelse i 1660 og 
dermed i skabelsen af en ny centraliseret og borgerlig, meritokratisk baseret stat, 
der gjorde op med det århundredegamle adelsvælde. Den ny konge besad dog 
ikke sin faders endsige Schumachers politiske snilde, og han indledte straks fra sin 
tronbestigelse en aggressiv og aktivistisk udenrigspolitik.1 Han ville dominere i 
sit eget nordtyske interesseområde, og han ville retablere det danske herredømme 
i provinserne øst for Øresund.2 Militært havde han i nogen grad heldet med sig 
i Den Skånske Krig, men han fik ikke det ønskede udbytte af den. Efter fransk-
svensk aftale i Fontainebleau afsluttedes den nemlig i 1679 med en skuffende 
fredsslutning i Lund. Denne bevarede status quo ante bellum, selvom Danmark 
have kæmpet med betydelig succes både til lands og til søs. Til gengæld var der 
blevet opbygget betydelige maritime og militære styrker, der nu var kamptræ-
nede, talstærke og meget kostbare.3 De var udrustet med dagens state-of-the-art 
våbenteknologi, og de var for dyre at have stående uvirksomme hjemme.

1. Molesworth, Robert. An Account of Denmark in the year 1692. London, 1694.
2. Childs, John. The Williamite Wars in Ireland 1688-1691. London: Hambledon Continuum, 

2007, p. 194.
3. Vaupell, Otto. Den danske Hærs Historie [The History of the Danish Army]. Kjøbenhavn: 

Forlaget af den gyldendalske Boghandel, 1872, p. 97.
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Ikke kun Danmark anså den franske udgave af europæisk statsræson for 
tvivlsom, også de Forenede Nederlandske Provinser var blandt de protestan-
tiske stater, som havde lidt under Louis’ aggressive geostrategiske ambitioner. 
Dengang som nu var småstatens overlevelse afhængig af dens evne til at skaffe 
sig alliancepartnere. Således blev Provinserne tiltrukket af interessefællesskabet 
med Storbritannien, men netop det var absolut uønskværdigt for Frankrig. 
En forening af de britiske og nederlandske flåder og handelsinteresser ville 
have betydelige uønskede effekter for Frankrig, der derfor gjorde, hvad der var 
muligt for at forhindre det. Men her spændte den britiske Glorious Revolution 
ben for Louis.4 Den frankofile og katolske James II blev sat på porten, og prins 
Willem af Oranje-Nassau, statholder i Provinserne, valgtes til ny engelsk og 
skotsk konge. Frankrig forsøgte at rette op på denne tingenes tilstand ved at 
støtte James’ forsøg på generobring af Irland i håbet om, at dette på længere 
sigt kunne føre til oprør i Storbritannien og til James’ endelige tilbagevenden 
til magten på de atlantiske øer.

Her greb Christian V chancen og indledte forhandlinger om afsendelse af 
et troppekontingent på ca. 7.000 mand – en femtedel af hæren – til støtte for 
briterne. Dette ville give hans officerer såvel som mandskabet kamperfaring, 
holde hæren kampklar til den dag, han selv skulle bruge den, og spare ham en 
betydelig sum, idet briterne ville blive ansvarlige for aflønning og forsyning af 
styrken så længe den var en del af koalitionen.5 Forhandlingerne herom førtes 
i København over sommeren 1689 og resulterede i afsendelsen af 6.000 mand 
infanteri og 1.000 kavaleri mod slutningen af året.6

Grunden til dette arrangement var altså tosidet: hæren skulle vedligehol-
de sin kamperfaring, og staten skulle spare på sine finanser, der i parentes 
bemærket blev administreret med usædvanlig enestående udygtighed af en hr. 
Brandt, der var blevet ansvarlig for rigets finanser efter sin svigerfader.7

4. Jahn, J.H.F. Det danske Auxilliaircorps i engelsk Tjeneste fra 1689 til 1697. Kjøbenhavn: 
Udgiverens Forlag, 1840, pp. 6-7.

5. Ibid., Det danske Auxiliærkorps, p. 30
6. Danske Traktater, VIII, pp. 625 ff.
7. Overrentemester Peter Brandt; om hvem den danske politiske udsending ved ekspeditions-

styrken Jean Payen de la Fouleresse på et tidspunkt skriver: ’Je veux dire vôtre protection 
auprès de Mr de Brandt, qui me fait mourir de faim dans ce Royaume. Je voudrais qu’il 
voulu faire reflexion sur L’etat d’une personne qui est dans un païs étranger, et qui n’a point 
d’argent. Je suis assuré Monsieur que vous entrerez dans cette considération et que vous me 
procurerez du soulagement.’
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Et militariseret samfund

Formelt var det danske kontingent rent dansk – det vil sige opstillet og betalt 
af den danske konge – men der var ikke desto mindre adskillige officerer fra 
den norske hær og fra hertugdømmerne, og officerskorpset var i det hele taget 
rekrutteret fra det meste af Europa.

Det er bemærkelsesværdigt, at Danmark, der på det tidspunkt var et re-
lativt lille land med 1,7 mio. indbyggere, var i stand til at opstille et så stort 
ekspeditionskorps. Det kunne imidlertid lade sig gøre, bl.a. fordi man siden 
Den Skånske Krig havde opretholdt en hær omtrent på størrelse med den 
engelsk-skotske og således havde en militariseringsgrad på en soldat pr. halvt-
reds indbyggere, hvilket var mere end de fleste stormagter præsterede i samme 
periode. Så stor en styrke vurderedes påkrævet dels p.g.a. ydre sikkerhedsbe-
hov dels for at sikre den nyindførte enevælde.

Organisation

Danmarks troppebidrag til koalitionen i Irland får følgende ordre-de-bataille.

Figur 1. Det danske kontingents organisation. Illustration: Kjeld Hald Galster.
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Våben og udrustning

I 1689 var den danske hærs udrustning på toppen af, hvad international vå-
benteknologi kunne præstere. Der var moderne flintlåsgeværer [flintlocks] til 
erstatning for de mindre pålidelige luntebøsser [matchlocks], som mange eng-
elske og alle irske regimenter var udstyret med. Pikerne [pikes] var helt for-
svundet og erstattet i anti-rytteri-rollen af spunsbajonetter [plug bauonnets] og 
spanske ryttere [chevaux-de-frises].

Figur 2. Flintlåsgevær. Foto: Tøjhusmuseet 

Infanteristens flintlåsgevær var 1,2 meter langt og vejede 5,5 kg.
Grenadererne var udrustet med håndgranater, som var kugler af glas, ler 

eller jern med en diameter på 9,2 cm. Hulrummet var fyldt med krudt, og en 
træpløk lukkede påfyldningshullet i skallen. I denne pløk var der en udboring, 
gennem hvilken en lunte kunne antænde granatens sprængladning. Yderligere 
var Livgardens grenaderer ved kongelig forordning af 12. april 1687 blevet ud-
rustet med granatbøsser, der kunne slynge mindre granater ud på en afstand, 
der betragteligt oversteg den ellers opnåelige.

Figur 3. Granatbøsse. Foto: Tøjhusmuseet 
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Tidens infanteriregimenter (bataljoner) havde normalt tildelt fire 3-pun-
dige regimentskanoner, som det imidlertid er uvist, om de medbragte til Ir-
land.8 

Figur 4. Regimentskanon. Illustration: Tøjhusmuseet.

Den tids danske regimentskanon vejede 150 kg. Løbet havde et kaliber på 
77 mm, og længden var fjorten kalibre. Foruden de fire kanoner var hvert regi-
ment udstyret med fire forstillinger [limber boxes] og fire ammunitionsvogne. 
Hver kanon og hver ammunitionsvogn blev trukket af tre heste.9 

8. Childs, John. The Williamite Wars in Ireland 1688-1691. London: Hambledon Continuum, 
2007, p. 30.

9. Eriksen, Egon. ‘Dansk Artilleri i den Skånske Krig 1675-79’ [Danish Artillery in the Sca-
nian War 1675-79] in Vaabenhistorisk Aarbog XXIV. Copenhagen: Vaabenhistorisk Selskab, 
1977, pp. 65-108.
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Figur: 5 & 6. 6-poundig bronze kanon. Foto: Tøjhusmuseet.

Det tungere skyts fra seks pund og opefter var p.g.a. vægten ikke nemt 
at flytte rundt med og brugtes derfor primært til at blødgøre mål forud for 
planlagte angreb. I så tilfælde anbragtes de i stillinger foran eller til siden for 
de enheder af infanteriet eller kavaleriet, som de skulle støtte med direkte, 
fladbaneskydning. Krumbaneskydning anvendtes mod nedgravet infanteri og 
befæstninger og blev almindeligvis leveret af morterer.



96

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

Figur 7 & 8. 36-pundig morter. Foto: Tøjhusmuseet.

Desuden kunne de seks- og tolv-pundige kanoner støtte de tungere atten- 
og 24-pundige belejringspjecer, når det drejede sig om at danne batterier, der 
skulle slå brecher i fæstningsmure. Men selvom dette sås nu og da, var det de 
atten og 24-pundige skyts, der var det egentlige belejringsartilleri.

Figur 9. Dansk pistol. Foto: Tøjhusmuseet.
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Krigen i Irland

Ganske som det 21. Århundredes koalitioner i Irak og Afghanistan, gav af-
sendelsen af tropper til Irland i 1689 anledning til overvejelser om legitimite-
ten. Hvad kunne i det aktuelle tilfælde retfærdiggøre sådan aktivitet, hvad var 
målet, og var det acceptabelt set i lyset af det nationale forsvars raison d’être? 
Disse spørgsmål havde selvsagt etiske såvel som juridiske dimensioner. Svarene 
fandtes – dengang som nu – i den internationale sammenhæng, hvori landets 
sikkerhedsinteresser skulle ses på det aktuelle tidspunkt. Det har siden afslut-
ningen af Den Kolde Krig været tydeligt, at et lands udenrigspolitik og globale 
sikkerhedsinteresser ikke alene hviler på beskyttelse af det nationale territo-
rium, men nok så meget drejer sig om at stedfæste fjendtligsindet hensigt og 
militært potentiel, hvor end det måtte befinde sig rundt om på kloden, og om 
at bekæmpe disse, inden de når at manifestere sig som reelle trusler mod hjem-
landet. Det ligger, og har vel altid ligget, i et lands sikkerhedspolitiske interesse 
aldrig at lade dets militære styrker stå uvirksomme, men holde krigsmaskinen 
velsmurt og klar til indsats, når og hvor dette måtte behøves.

1690 – af sted til Irland

De danske styrker forlod Jylland på ca. 80 krigsskibe og transportfartøjer og 
landede for de flestes vedkommende i England og Skotland efter mindre end 
en uges sejlads.10 Træning af tropperne og dermed forberedelse til den næste 
konfrontation med Sverige begyndte i februar 1690, da det danske ekspe-
ditionskorps forlagde over Chester til Hoylake, en lille havneby på halvøen 
mellem floderne Mersey og Dee, hvorfra det skulle sætte over til Irland for at 
slutte sig til de britiske styrker under hertugen af Schomberg. Der var god tid 
til forskydningen, for, da briterne i modsætning til Danmark ikke havde et 
enevældigt styre, skulle parlamentet involveres i beslutningen om bevilling af 
de nødvendige midler til krigsførelsen – en tidkrævende proces. Dertil kom, at 
der skulle rekrutteres og uddannes supplerende engelske styrker.

Mens danskerne var på vej på tværs af England, var Schomberg allerede 
i kontakt med fjenden og havde været det i nogen tid. Kampene havde stået 
på siden sommeren 1689, men p.g.a. utrænede styrker og dårligt materiel og 
våben havde han afstået fra større sammenstød. Til gengæld havde han bedt 
kongen om hurtigst muligt at sende noget dansk infanteri til Irland, og om 

10. Claudianus. Mavors Irlandicus, pp. 1-3
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nødvendigt sende nogen til Hoylake ”to get them moving.”

Imidlertid gav situationens udvikling fra april og fremefter ham anled-
ning til forsigtig optimisme. Den 12. marts var den danske chef, Ferdi-
nand Wilhelm hertug af Württemberg-Neustadt og hans kavalerifører, 
Henri Suzannet marquis de la Forest, ankommet, og den 13. mødes 
Schomberg og Württemberg. I midten af april var alle danske styrker 
ankommet til operationsområdet.

Figur 10. Württemberg. Source. Foto: Kjeld Hald Galster.

Württemberg indlogerede sig på Galgorm Castle i County Antrim og af-
ventede dér kong William’s ankomst og starten på felttoget.
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Figur 11. Galgorm Castle. Foto: Kjeld Hald Galster.

Endelig, den 14. juni 1690 ankom den kongelige eskadre til Belfast Lough, 
og kort derefter gik William i land ved Carrickfergus.

Figur 12. William III statue ved Carrickfergus Castle. Foto: Kjeld Hald Galster.
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Analyse og konklusion

Selvom danskerne ikke var hjemme igen før mere end seks år senere, marke-
rede det brev, som William sendte sin danske kollega fra Whitehall den 27. 
oktober 1691 enden på det irske felttog, som Christian V oprindeligt havde 
sendt sine tropper ud for at deltage i.

Figur 13. William III’s brev til kong Christian af 27. oktober 1691. Foto: Kjeld Hald Galster.

My dear Brother. Having returned to England, I believe myself obliged 
to share with Your Majesty the [glory of the] surrender of Limerick, 
and the lucky successes of my arms in Ireland of which you will get 
a fuller account in a separate letter, which I shall write to you on this 
subject alone. You should know, at the same instant, of the part your 
troops have played in all the victories, which I have achieved in that 
country and the satisfaction caused by their services. Concurrently, I 
demand from Your Majesty, as a new token of his friendship, not only 
to dispatch the recruits necessary for the upkeep of his excellent troops, 
which will go to Flanders one of the coming days, but also to fill up 
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with personnel of the usual elite standards and steadiness of charac-
ter. My Brother, yours affectionate Brother William R. Whitehall 27 
October 1691.11

Den bilaterale traktat fra 1689 havde specifikt sigtet imod at bidrage med 
danske tropper til den coalition-of-the-willing, hvis formål var bekæmpelsen af 
den irsk-franske trussel i Irland.

I de sidste decennier af det 17. århundrede og de første af det 18. truedes 
freden i det protestantiske Europa, der bestod af Det Tysk-Romerske Rige, 
nogle uafhængige stater, De Forenede Nederlandske Provinser samt Storbri-
tannien, af Louis XIV og, i hvert fald indtil 1683, af hans allierede den os-
manniske sultan. Den Store Alliance i Den Pfalziske Successionskrig såvel 
som koalitionen, der kæmpede i Irland 1689–1691, var reaktioner på denne 
trussel.

Danmarks langsigtede interesse hang nøje sammen med de andre pro-
testantiske og ikke-franske staters – måske lige bortset fra Sveriges. Men det 
dansk-norske dobbeltmonarki havde også sine egne bekymringer. Sverige 
havde erobret tre vigtige landskaber øst for Øresund samt to norske len, og 
samtidig blev danske interesser ved Jyllands rod truet af lokale magnater støt-
tet af bl.a. Sverige. Skånske Krig, 1675–1679, havde drænet landets finanser, 
og den store hær, der var nødvendig både til territoriel beskyttelse og til en 
fremtidig generobring af Skånelandene, skulle betales, udrustes, trænes og 
holdes klar til det tidspunkt, hvor en chance måtte vise sig. Af disse årsager 
var penge og kamperfaring essentielle forudsætninger for opfyldelsen af sta-
tens umiddelbare såvel som langsigtede mål.

Militære mål

På det operative niveau – når bortses fra de mindre koalitionspartneres særlige 
interesser – havde hele koalitionen fælles mål. For den danske chef, Württem-
berg, udsprang de særlige behov af de vanskeligheder, der var forbundet med 
at tjene to herrer. På den ene side skulle han som underordnet chef, først un-
der Schomberg, senere under kong William og endelig under general Ginkel, 
engagere sine tropper bedst muligt for at vinde slag og tilsikre et gnidningsfrit 
samarbejde med andre våbenarter såvel som med andre kontingenter. På den 
anden side var det hans forpligtelse som Hans Majestæt Kongens kontingent-

11. RA. 301 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling, England, Brevveksling ml. Kongehusene 
1683-1725. 63-4. 
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chef at sikre danske interesser. Disse omfattede bl.a. ikke alene gode relatio-
ner til lead-nation, men nok så meget bevarelsen af kontingentets kampkraft, 
våben og udrustning såvel som vedligeholdelse af disciplin, kampstyrke og 
troppemoral. De to sider af Württembergs loyalitet var ikke nødvendigvis i 
indbyrdes konflikt, men de lagde et øget pres på hans skuldre, fordi han var 
afhængig af begge sine herrer for at sikre sig økonomiske midler, udrustning 
og personel.

Bortset fra sådanne juniorpartner-bekymringer, var de operative mål fælles 
anliggender for hele koalitionen. Mens på det strategiske niveau målet med 
krigen var frustreringen af de franske hegemoniale interesser, var de operative 
mål i krigen mangeartede.

Figur 14. Royaume d’Irlande. Källa: Det Kongelige Bibliotek.



103

Forberedelse til krig – Dansk langtidsplanlægning med henblik på revanche mod Sverige

Geografisk kan vi se tre overordnede mål i landkrigen: sikring af et broho-
ved i Ulster, erobring af hovedstaden Dublin og det omkringliggende terræn, 
dvs. det nordlige og østlige Irland, og endelig indtagelsen af havne, gennem 
hvilke franskmændene ville kunne levere forsyninger og støtte, med andre ord 
det sydlige og vestlige Irland.

I alle disse henseender var Royal Navy’s støtte nødvendig. For det før-
ste afhang logistikken af søtransport og dermed af maritim sikkerhed. For 
det andet var søherredømmet eller i det mindste lokal maritim overlegenhed 
nødvendig for at forhindre jakobinernes forbindelse til Frankrig. Og for det 
tredje var støtte fra skibsartilleri afgørende for landgangsoperationer og for 
bombardement af befæstede kystbyer.

Opnåelse af målene

Kong Christian havde tre strategiske mål med at slutte sig til koalitionen i 
1689: Som mange andre europæiske monarker så han gerne den franske in-
dflydelse mindsket. Dette var en forudsætning for etableringen af en rimelig 
magtbalance. For det andet havde han brug for økonomisk støtte til opret-
holdelsen af sin overdimensionerede hær, ligesom han skulle bruge træning-
smuligheder for sine officerer, fordi, for det tredje, Danmark måtte forudse 
fornyet konflikt med Sverige.

Selvom betaling og forsyninger ikke var tilgået kontingentet som forud-
sat i traktaten af 1689, kunne danskerne efter to års felttog forlade Irland, 
stort set uden at det havde kostet den danske statskasse noget. I Flandern 
ventede nye opgaver, og det var først i 1697, at det danske kontingent kunne 
vende tilbage til Danmark. Med de succesrige kampe i Ni-Årskrigen, havde 
Danmark langt om længe forladt fra den katastrofale kurs, der havde ført 
det uforberedt, dårligt ledet samt utilstrækkeligt forsynet med materiel og 
økonomiske midler ind i Trediveårskrigen.

Rollen som deltager – ikke laed nation – i den coalition-of-the-willing, der 
kæmpede i Irland og senere i Flandern, må ses som en vel gennemført forbe-
redelse til ny konfrontation med Sverige, og effekterne af denne træning kom 
til at stå deres prøve mindre end tyve år senere ved Helsingborg.



104

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

Referencer

(anon.) Histoire de la Révolution d‘Irlande arrivée sous Guillaume III. Amster-
dam : Pierre Mortier, 1691.

Account of Cha. Fox & Thom Coningsby Esqrs Receivers & Paymasters Gen. 
of their Maties Revenue and Forces in Ireland.

Bircherods, Jacob Thomassøn. Optegnelser [Diaries], Rigsarkivet (RA) [Danish 
National Archives], Gl. Kgl. Saml. 3018 b, 4to. 

Claudianus, Andr. Mavors Irlandicus, sive Historia de bello Hibernico biennium 
in Hibernia gesto, chartis consignata á Commilitone. Hafniæ: Characteribus 
Ovidii Lynnow, Anno 1718.

Danaher, K. and Simms, J.G., Eds. The Danish Forces in Ireland 1690-1691. 
Dublin: Stationary Office for the Irish Manuscripts Commission, 1962.

Molesworth, Robert. An Account of Denmark as it was in 1692. London, 
1694.

National Archives of the UK (NA): SP 8/7 King Williams Chest.
National Archives of the UK (NA): SP 63/353 A Diary of the Siege and Surren-

der of Lymerick: With the Articles at Large both Civil and Military. Dublin, 
1692.

National Archives of the UK (NA): SP 63/353. The Articles of Galway. Dublin, 
1692.

Rigsarkivet (RA), 301, Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling, England, 1689, 
63-71.

RA. 301 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling, England, Brevveksling ml. 
Kongehusene 1683-1725. 63-4.

RA. 301 Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling, England, Brevveksling ml. 
Kongehusene 1683-1725. 63-4.

A-Geoghegan, M. l’Abbé. Histoire de Irlande ancienne et moderne, tirée des 
Monumens les authentiques. Paris : Antoine Boudet, 1762.

Barstad, H.J. Om Nordmænds Deltagelse i det danske Hjælpekorps i Irland og 
Flandern 1689-1697. Oslo: Jakob Dybvad, 1928.

Childs, John. The Williamite Wars in Ireland 1688-1691. London: Hamble-
don Continuum, 2007

Edwards, David. Pádraig Lenihan & Clodagh Tait (Eds.). Age of Atrocity: Vio-
lence and Political Conflict in Early Modern Ireland. Dublin: Four Courts 
Press, 2007.

Jahn, J.H.F. Det danske Auxilliaircorps i engelsk Tjeneste fra 1689 til 1697. 
Kjøbenhavn: Udgiverens Forlag, 1840.



105

Forberedelse til krig – Dansk langtidsplanlægning med henblik på revanche mod Sverige

Kazner, Joh. Friedrich August. Leben Friedrichs von Schomberg. Mannheim: 
L.F. Schwan und L.S. Sösz, 1789.

L.B.T. Mémoires de la dernière révolution d’Angleterre. La Haye : Les Frères 
l’Honoré, 1702.

Lenihan, Pádraig (Ed.). Conquest and Resistance: War in Seventeenth-Century 
Ireland. Leiden, The Netherlands; Brill, 2001.

McNally, Michael. The Battle of the Boyne 1690: The Irish Campaign for the 
English Crown. Oxford: Osprey Publishing, 2005.

Vaupell, Otto. Den danske Hærs Historie. Kjøbenhavn: Forlaget af den gyl-
dendalske Boghandel, 1872.





107

Slaget vid Helsingborg  
den 28 februari 1710
Bilden av slaget: när – var – hur?
Per Iko

När?

Det kan synas vara lite pikant att ställa frågan när? strax nedanför artikelrubri-
ken som fastslår att det ägde rum den 28 februari 1710. Men det finns faktiskt 
en poäng med denna fråga.

Magnus Stenbock sände en skrivelse till Rådet och Defensionskommissio-
nen, daterad ”Vahlplatzen den 3 Martij 1710”, där han beskriver slaget till att 
ha ägt rum tre dagar tidigare, den 28 februari. I brevet framgår även att den 
svenska armén höll gudstjänst den 27 i Hässlunda före den fortsatta marschen 
mot Helsingborg.1 Av detta torde det vara möjligt att dra slutsatsen att slaget 
skedde på en måndag.

Senare utarbetade både den svenska och danska generalstaben omfattande 
verk om det stora nordiska kriget, där också slaget vid Helsingborg behand-
las.2

1. Stenbock till Rådet och Defensionskommissionen 1710-03-03, avtryckt i Carlson, Ernst. 
”Magnus Stenbock om fälttåget i Skåne 1709–1710 och slaget vid Helsingborg”, i Historisk 
tidskrift, 1890, s. 66–71.

2. Generalstaben (Danmark). Bidrag til den store nordiske krigs historie. Bd 2. Felttoget i Skaane 
1709–1710. København: Gyldendal, 1903, s. 418-458; respektive Generalstaben. Karl XII 
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Det danska verket, Bidrag til den store nordiske krigs historie, kom först och 
är ett mastodontverk som utgavs i tio band mellan 1899 och 1934. I volym 2 
från 1903 behandlas denna period (Felttoget i Skaane 1709–1710). På sidan 
418 börjar avsnittet med skildringen av detta slag: XIII. Slaget ved Helsingborg 
10de Marts 1710.

Det får förmodas att allmänt bekant för kretsen av läsare till denna tidskrift 
är skillnaderna mellan och orsakerna till skiftet från den julianska till den gre-
gorianska kalendern, där Europas länder från 1582 fram till 1923 övergick till 
den senare. Danmark och det protestantiska Tyskland hade genomfört skiftet 
år 1700, medan Sverige lät vänta till 1753. Skillnaden under 1700-talet var 
11 dagar. Vän av ordning räknar då snabbt ut att den 10 mars i så fall skulle 
motsvara den 27 februari enligt den julianska kalendern.

Men det är möjligen inte lika känt att Sverige under tolv år, 1700–1712, 
hade en egen kalender som låg en dag före den julianska men tio dagar efter 
den gregorianska. Det var Karl XII som intresserat sig för en kalenderreform 
och helt enkelt tog bort skottdagen år 1700. Avsikten var att under fyrtio 
års tid gradvis anpassa sig till den gregorianska kalendern genom att slopa 
skottdagen var fjärde år. Av någon anledning bibehölls denna 1704 och 1708. 
Efter sannolikt många komplikationer återgick Sverige 1712 till den julianska 
kalendern genom att lägga in två skottdagar – därmed kom februari 1712 i 
Sverige att få 30 dagar. Först 1753 övergick Sverige till den gregorianska kalen-
dern genom att det året låta den 17 februari följas av den 1 mars.3

Följaktligen rapporterade Stenbock att slaget ägt rum den 28 februari, 
medan hans danske motståndare torde skrivit den 10 mars. Hade engelska 
eller ryska observatörer varit på plats, hade de sannolikt redogjort för ett slag 
den 27 februari.

Var?

Dagens besökare till Helsingborg har något svårt att finna slagfältet. Några 
spår – ovan jord – synes inte finnas kvar. Vad som påminner om händelsen 
för tvåhundra år sedan är minnesstenarna från 1860 och 1960, placerade på 
Ringstorpshöjden, vilket är ungefär där den danska vänstra flygeln och artil-
leriet utgångsgrupperades.

på slagfältet. Karolinsk slagledning sedd mot bakgrunden av taktikens utveckling från äldsta 
tider. Band 4. Stockholm: Norstedt, 1919, s. 912–926.

3. Se t.ex. Generalstaben (Danmark): Bd 2, s. 9.
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Det område som 1710 i huvudsak bestod av öppen terräng är idag synner-
ligen bebyggt och urbaniserat. En blick på fastighetskartan över det huvudsak-
liga området för slaget visar endast spridda plättar av kvarstående åkermark. 
Det kan konstateras, att såväl kasernområdet från 1908 för Skånska husarre-
gementet, som platsen för symposiet, Scandic Hotell Nord, går att lokalisera 
på det gamla slagfältet.

Hur har slaget betraktats?

Först med det danska generalstabsverket från 1903 och den samtidigt utkom-
na Kriget i Skåne 1709–1710 av Arthur Stille växte en mer modern syn av 
slaget fram.4 Det var här som legenden och folksägnen om Måns Bock och 
hans getapågar äntligen vederlades.

Ett alltför tydligt exempel på en förvrängning är den som gavs av den i 
övrigt aktade krigshistorikern Julius Mankell. I sin skildring av fälttåget och 
slaget från 1889 i Kongl. Krigsvetenskaps-Akademiens Tidskrift ger han i många 
avseenden en vrångbild genom sin uraktlåtenhet att alls beakta de danska käl-
lorna.5

Några år efter danskarna och Stille, närmare bestämt 1919, utkom den del, 
volym 4, av det svenska generalstabsverket, Karl XII på slagfältet. Karolinsk 
slagledning sedd mot bakgrunden av taktikens utveckling från äldsta tider, som 
omfattar fälttåget och slaget vid Helsingborg.

Det kan vara intressant med en jämförelse av utgångspunkt och syfte med 
dessa två generalstabsverk. I förordet till den aktuella volymen av det danska 
framgår att:

Arbejdet er fortsat efter de engang fastslaaede Principper: den militære 
Del af Verket hviler udelukkende paa første Haands Undersøgelser, 
den politiske, der kun tjener som Ramme, er i Hovedsagen udarbejdet 
paa rundlag af nyere trykte Kilder, af hvilke de svenske har haft størst 
Betydning.6

Över det svenska generalstabsverket, om vilken en omfattande debatt förts, 
räcker det i detta sammanhang att referera till verkets egentliga titel: Karl XII 

4. Stille, Arthur. Kriget i Skåne 1709–1710. Militärlitteratur-föreningens förlag nr 88. Stock-
holm, 1903.

5. Mankell, Julius. ”Slaget vid Helsingborg den 28. februari 1710”, i Kongl. Krigsvetenskaps-
Akademiens Tidskrift, september 1889, s. 481–537.

6. Generalstaben (Danmark): Bd 2, s v.
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på slagfältet. Det finns med andra ord en tendens till att vilja rättfärdiga den 
svenske kungens egenskaper som fältherre. Styrkan i verket är emellertid fort-
farande den grundliga arkivforskning det föregicks av.

När det gäller slaget vid Helsingborg, där som bekant Karl XII inte deltog, 
kom det med av just denna anledning. Avsnittet om Helsingborg, som är för-
siktigt men konsekvent kritiskt mot Stenbock, inleds med:

Bilden av Karl XII:s slag och deras plats i fältherrens strategiska bygg-
nad bliver icke fullständig, utan att man med nödig kritisk skärpa gått 
även till Hälsingborg och Gadebusch.7

Möjligen med en viss överdrift vill verket genom analysen av slagets för-
lopp påvisa skillnaden mellan en mer stel lineartaktik och den av Karl XII 
tillämpade karolinska taktiken med sin initiativrika gåpåaranda. Om syftet 
därmed var att nedvärdera Stenbock, och i så fall varför, är oklart och framgår 
inte med tydlighet.

Hur kan det ha gått till? – Upptakten8

Officiellt började kriget den 18 oktober 1709 då det svenska riksrådet blev 
underrättat om den danska krigsförklaringen. Som skäl angavs fusk med 
Öresundstullen och dålig behandling av befolkningen i Skåne, Halland, Ble-
kinge och Bohuslän. Förutsättningarna för ett fälttåg mot det försvagade Sve-
rige var goda även om årstiden inte var idealisk.

Den 2 november 1709 började den danska armén landstiga vid Råå strax 
söder om Helsingborg. Den danske befälhavaren, general Christian Ditlev 
Reventlow, syntes nästan gå mot en promenadseger. Efter några dagar var Hel-
singborg intaget och i början av december behärskades mellersta Skåne med 
undantag av fästningarna Malmö och Landskrona. Övriga svenska förband 
hade retirerat mot Kristianstad. Den danska föresatsen var att fortsätta in i 
Blekinge och helst slå ut flottbasen Karlskrona.

7. Generalstaben: Band 4, s. 913.
8. Beskrivningen av händelserna före samt slagets förlopp bygger på författarens artikel;  Iko, 

Per. ”Danskarna lämnar Skåne. Helsingborg 1710”, i Svenska slagfält. Stockholm: Wahl-
ström & Widstrand, 2003, s. 305–311. Denna artikel bygger i sin tur på de bägge gene-
ralstabsverken jämte anförda arbeten av Mankell och Stille. För en utförligare skildring av 
såväl fälttåg som slag kan hänvisas till Isacson, Claes-Göran. Vinterbrand. Fälttåget i Skåne 
1709–1710 och slaget vid Helsingborg. Helsingborg: Helsingborgs museum, 2000.
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Generalguvernören Stenbock uppvaktade under tiden frenetiskt defen-
sionskommissionen i Stockholm, vilken i kungens frånvaro ledde landets mi-
litära angelägenheter, om att sända truppförstärkningar. Vid Fjälkinge öster 
om Kristianstad utkämpades en mindre strid den 13 januari 1710 vilket fick 
den svenska reträtten ur Skåne att skyndas på.

Först i slutet av januari 1710 kunde Stenbock i Växjö mottaga fler och fler 
nyuppsatta regementen. De ibland ofullständigt utrustade rekryterna lät han 
dagligen öva på isen vid staden. Redan den 5 februari hade han förflyttat sin 
armé till Osby där ytterligare förband anslöt. Från Bohuslän hade generalma-
jor Christian Ludvig von Ascheberg anlänt med tre gamla regementen. Den 
11 februari var Stenbocks armé fulltalig, omkring 9 000 fotsoldater och 5 000 
ryttare. Av infanteriets tio regementen var sju nyuppsatta, för kavalleriet fyra 
av nio.

Brister i de lägre officersgraderna hade gjort att ibland mindre dugligt folk 
hade antagits. En del av rekryterna var äldre gubbar eller unga pojkar, kavalle-
riets hästar många gånger små och magra. Uniformer saknades och en stor del 
gick klädda i vad de råkat komma över. Det enda som fanns i tillräcklig mängd 
var ammunition. Detta förhållande bidrog till att fröet till myten om ”Måns 
Bocks getapojkar” kunde gro. Dagen efter bröt armén upp söderut.

Nyckeln till en seger över danskarna utgjordes av Helsingborg som var 
den enda förbindelsen med hemlandet. Stenbocks föresats var att marschera 
över Rönneån och bemäktiga sig Kävlingeån och därmed definitivt klippa av 
danskarna från Helsingborg. Här finns det likheter med den svenska arméns 
manövrerande inför slaget vid Lund 1676; ett exempel på när militärgeografin 
är tidlös.

Söder om Kristianstad insåg Reventlow att ett slag mot den svenska armén 
var oundvikligt. Under tiden hade Stenbocks armé nått till Vankiva nordväst 
om Kristianstad. Den danska armén förflyttade sig skyndsamt till Skarhult 
söder om Ringsjön i tanken att upprätta en förbindelse med Danmark över 
Barsebäck.

I det läget tvingas Reventlow överlämna befälet till generallöjtnant Jörgen 
Rantzau på grund av sjukdom. Denne var av uppfattningen att den danska ar-
mén lätt kunde bli klämd mellan två eldar – Stenbocks armé och den svenska 
garnisonen i Malmö. Därför påbörjade han den 19 februari ett hastigt återtåg 
mot Helsingborg.

Sena underrättelser gjorde att Stenbock först dagen efter fick vetskap om 
den danska marschen. Den svenska armén låg därefter hela tiden steget efter 
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och framryckte mot platser danskarna redan lämnat, exempelvis övergången 
vid Billeberga. Några dagar senare nådde Rantzau fram till Helsingborg. Ge-
nom förstärkningar från Danmark kunde Rantzau i sin armé mönstra 10 000 
fotsoldater och 4 000 ryttare. De förlades i fältläger nordost om staden.

Stenbocks armé, ungefär lika stor, förfogade över ett större kavalleri men 
hade i gengäld färre infanterister. Natten till den 28 februari slogs läger i Fle-
ninge, tio km nordost om Helsingborg, med avsikt att dagen efter kringgå den 
danska ställningen norrifrån. Terrängen mellan Fleninge och Helsingborg var 
fylld av sankmarker, djupa diken och stenhögar.

Hur kan slaget ha gått till?

Tidigt på morgonen den 28 februari marscherade Stenbock först rakt västerut 
till Allerum och sedan rakt söderut över Pilshult. Armén uppställdes i slag-
ordning och framryckte på fem kolonner mot den förmodade danska vänstra 
flygeln.

En tät dimma dolde såväl svenskar som danskar för varandra. Därför blev 
det en ömsesidig överraskning för båda parter när dimman lättade vid tioti-
den. Stenbock upptäckte att danskarna stod ”helt annorlunda och fördelak-
tigare än mina inbringade efterrättelser det utsade” medan Rantzau till sin 
förvåning konstaterade att svenskarnas ”högra flygel av kavalleriet stäckte sig 
förbi Pilshult halvvägs emot Pålsjö ned mot stranden”. Från dansk sida hade 
man – tämligen naturligt – antagit att svenskarna skulle komma från Ängel-
holmsvägen.

Rantzau lät omedelbart sin armé rycka ut och förstärkte sin vänstra flygel. 
Sitt tunga artilleri lät han gruppera på Ringstorpshöjden. Från klockan halv 
tolv utsattes de svenska ställningarna för en häftig kanonad. Men istället för 
att utnyttja den upptäckta fördelen på sin högra sida lät Stenbock vrida hela 
sin armé åt vänster. Danskarna uppfattade emellertid detta som ett försök att 
omfatta den danska högra flygeln. Rantzau beslöt därför att låta denna rycka 
fram till Filborna. Förflyttningen förorsakade att även de övriga danska för-
banden började röra sig framåt och i praktiken svängde hela den danska linjen 
i nordlig riktning. Följden blev att luckor uppkom i den danska grupperingen, 
luckor som aldrig sedan kunde tätas.
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Figur 1. Slagets inledande skede utlagt på en modern karta. Källa: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

Den första sammanstöten uppstod när generalmajor Christian Rodsteens 
skvadroner på högerflygeln överraskade en del av den svenska vänsterflygeln 
under generallöjtnant Jakob Burenskiöld ända vid Brohuset. Burenskiöld 
hade endast fått fram Västgöta kavalleriregemente och tre skvadroner ur Öst-
göta kavalleriregemente när Rantzau kommenderade anfall med det danska 
Livregementet, Livgardet till häst och tre skvadroner själländska landdragoner. 
Svenskarna slogs tillbaka, danskarna erövrade elva standar och Burenskiöld 
föll fången. Två av de danska regementscheferna stupade och den tredje blev 
sårad. Återstoden av den svenska vänsterflygeln kom dock snart till undsätt-
ning och började efter hand vinna övertaget. Rantzau deltog själv handgripli-
gen i den häftiga striden, utan att tänka på att ledningen av armén på samma 
gång gled mer och mer ur hans händer. Under kampen blev han sårad av ett 
skott genom ena lungan. När ett rykte kom i omlopp bland de danska ryttarna 
att svenskarna anföll dem i ryggen, föll hela ställningen samman. Högerflygeln 
greps av panik och tog till flykten mot Helsingborg.
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I mitten hade danskarna med svårighet fortsatt framgruppera sig. När de 
befann sig i höjd med Ängelholmsvägen gick det svenska infanteriet till anfall 
under parollen ”Med Guds och Jesu hjälp!”. Bakom medförda spanska ryt-
tare stod danskarna stilla kvar och avgav eld. Svenskarna framryckte enligt 
reglementet oförtrutet med pikar och bajonetter, understödda av 34 pjäser 
artilleri. Först på drygt trettio stegs avstånd avlossades den första svenska mus-
kötsalvan.

Det var dock märkbart hur danskarna i mitten var lämnade utan styre sedan 
Rantzau begivit sig mot Brohuset. Den danska högra flygelns öde skyndade på 
händelseförloppet, för när det danska kavalleriet efter den inledande striden i 
upplösning avvek mot Helsingborg, började också infanteriet att vackla. Det 
svenska kavalleriet avancerade dessutom farligt nära in i högerflanken. Elitför-
banden på mittens flanker, Grenadjärkåren till vänster och Gardet till fot på 
högra sidan, uppehöll svenskarna så länge att de övriga regementena kunde 
dra sig ur. Smålands fyr- och femmänningsregemente som gick rakt på Gardet 
förlorade 200 man av 550. Av de flyende danskarna blev många dock ned-
huggna eller tillfångatagna av det från söder kommande svenska kavalleriet.

I luckan mellan den danska vänstra flygeln och mitten stormade svenskt 
kavalleri från generalmajor Johan August Meijerfelts högra flygel fram. Även 
den danska vänstern var utan ledning sedan dess chef, generalmajor Frantz 
Joachim von Dewitz, beordrats bege sig till den högra flygeln. Sammanbrot-
tet där borta hindrade honom från att återvända till sin egen avdelning. Ett 
ungerskt dragonregemente i dansk tjänst gick till angrepp, men Meijerfelts 
ryttare gjorde en hastig frontförändring och slog dem tillbaka. Dragonerna 
jagades på flykten och förföljdes till Helsingborg. Grenadjärkåren fick därmed 
sin vänsterflank blottad. I dess högersida anföll det Sachsiska regementet fre-
netiskt, understött av Upplands regemente. Gardet hade redan tvingats vika 
och fortsatt motstånd var meningslöst. Träffenchefen, generalmajor Valentin 
von Eickstedt, beordrade dansk reträtt.

Utanför staden måste de svenska kavalleriförbanden göra halt. Bakom 
Helsingborgs murar hade det danska infanteriet tagit sin tillflykt och besatt 
vallarna. Stenbock insåg att det vore ”betänkligt, fienden uti dess fördelaktiga 
post att attackera”. Mindre skärmytslingar utspelades under resten av dagen. 
Stenbock beordrade återsamling till det tidigare danska lägret.

Klockan var fyra på eftermiddagen när Stenbock kunde avsända sin adju-
tant ryttmästare Henrik Hammarberg till Stockholm med det första budska-
pet om segern. ”Av Skånes våta lera hans dräkt är fullbestänkt – ur Smålands 
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gråstenshällar hans fåle gnistor sprängt” skaldade Carl Snoilsky 1886 i dikten 
Stenbocks kurir.9 I verkligheten företogs färden med skjuts och ej till häst.

Något försök att storma Helsingborg gjordes inte, och frågan är om Sten-
bocks armé skulle haft kapacitet till det. Ett förslag om kapitulation avvisades 
av Dewitz med stolthet. I ett krigsråd bestämdes att hålla den danska armén 
innesluten i Helsingborg. De danska förlusterna hade ändå varit avsevärda. 
Över 7 500 man (5 000 döda och sårade, 2 500 tillfångatagna; svenskarna 
3 000 döda och sårade), och därtill hela artilleriet hade förlorats. Den 5 mars 
lämnade den sista återstoden av danska armén Skåne.

Danskarna hade ingen möjlighet att medföra kavalleriets hästar eller de 
insamlade proviantförråden. Över 5 000 hästar sköts därför ihjäl, sprättades 
upp och släpades sedan in i källare, kök och brunnar medan tarmar och in-
älvor vällde ut. I smutsen och sörjan östes därefter innehållet av 10 000 tun-
nor spannmål, ärtor och salt. De kvarvarande 22 järnkanonerna förnaglades 
och krutet ströddes ut. En oerhört motbjudande syn mötte svenskarna vid 
intåget i Helsingborg. Både soldater och stadens invånare vägrade att rensa 
bort kadavren. Med tvång förmåddes till slut ett antal bönder och fiskare att 
gräva gravar för hästarna. Den utförda förödelsen hade uppenbarligen skett i 
största hast. I hästgravar upptäckta på senare tid bar en del hästar fortfarande 
full mundering.

Hur? – Generalstabsverkens slutsatser

Hur var det då med det svenska generalstabsverkets anklagelse mot Stenbock 
att ha fastnat kvar i den föråldrade lineartaktiken istället för att tillämpa en 
mer modern karolinsk taktik?

I verket förekommer formuleringar som: ”Generalen hade visserligen varit 
med vid Kliszov, men det är föga troligt, att han gillade det fullständiga brott 
mot den lineara ordningen, segraren där begick. - - - Till karolinsk slagtaktik 
hade hört en uppehållande strid på vänstra flygeln, medan all offensiv kraft 
vänts till den högra, från vilken avståndet till fiendens återtågsväg var kortast. 
--- här var det icke fråga om ett avgörande i Karl XII:s mening, utan fortfa-
rande om en kamp med slagordningar”.10

I fullständighetens namn kan väl sägas att det danska generalstabsverket 
med referens till Stenbocks egen relation gör tolkningen att han hade för av-

9. Snoilsky, Carl. Svenska bilder. Stockholm: Seligmannn, 1886.
10. Generalstaben: Band 4, s. 924–925.
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sikt att leverera ett ”parallellslag” och inte ett ”flygelslag” som det kom att 
bli.11

Förhållandet förefaller således vara att Stenbock anklagas för att leva kvar 
i gamla föreställningar om stridens förande – trots att han går segrande ur ba-
taljen. Det är väl dock ytterst tveksamt om det idag verkligen går att påvisa att 
någon sådan tydlig och formalistisk skillnad mellan de olika stridsteknikerna 
existerar.

Annan kritik som kan riktas mot den svenska ledningen är att Meijerfelt 
på den svenska högerflygeln genom att alltför länge förfölja de danska drago-
nerna lämnade vägen öppen till Helsingborg för det tillbakaryckande danska 
infanteriet.

Å andra sidan går det att peka på två allvarliga misstag av Rantzau. An-
ledningen till att hela den danska slaglinjen i början av striden började röra 
sig framåt och orsaka de luckor i leden som till slut blev fatala, lär ha varit att 
Rantzau underlät att meddela att framgrupperingen bara gällde den högra 
flygeln. Det andra ödesdigra misstaget var att bli så uppeldad och involverad 
i högerflygelns strid att ledningen av armén försummades och slutligen för-
lorades.

Resultatet av slaget var att den danska armén visserligen drog sig undan 
och Sverige erhöll nödvändigt andrum i kriget. Men eftersom den danska 
armén inte blev i grunden slagen hade i själva verket ringen runt landet bara 
vidgats, inte brutits. Detta är också kärnan i den kritik det svenska general-
stabsverket riktar mot Stenbock.

Hur? – I dikt och visa

Tidigare har Snoilskys Stenbocks kurir nämnts, en dikt som är författad åtskil-
liga år efter händelsen. Emellertid dröjde det inte så länge förrän folkvisorna i 
samtiden började uppmärksamma slaget.

Anonymt kom en visa, kallad Stenbocksvisan, att utges med det tidigaste 
kända trycket från 1788, men troligen är den av äldre ursprung. Visan visar på 
en frisk humor med säkert medvetna överdrifter. Magnus Stenbock som Måns 
Bock får en motsvarighet i Rävenklo som ett hånfullt namn på Reventlow.

Visan förekommer i tryckt form i flera olika versioner med upp till sjutton 
verser. En lämplig avslutning på denna artikel kan vara ett utdrag på några 
verser:

11. Generalstaben (Danmark): Bd 2, s. 456.



117

Slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710

Konung Fredrik i Danmark han satt på sin stol,
Stort buller så månde han göra.
”Om jag vore konung som jag var i fjol,
Visst skull jag de svenske förgöra.”
- - -
Strax kom den Räfvenklo, dryger var han,
Tro mig han var ingen fåne.
Han samlade adertontusende man
Och förde dem över till Skåne.
- - -
Den Räfvenklo började med ett stort rop
De svenska männer förgöra.
”Måns Stenbock kom hit med din lilla hop,
Dina getter så vill jag förstöra.”
- - -
Måns Stenbock förde sina männer i fält,
Som bockar begynte de stångas,
De slogo tolftusende jutar ihjäl
Och fångade grufligen många.
- - -
Den Räfven, som förr var stor i sin trut,
Han teg som muren så stilla.
”Jag reser med kungen till Seland förut;
Ty här så luktar det illa.”
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Records of battlefield  
archaeology in Scania, Southern Sweden
Bo Knarrström

Introduction

This paper will briefly present three battlefields were the Swedish National 
Heritage Board Battlefield Team has conducted fieldwork and research.1 All 
three engagements involved Danish and Swedish forces. In addition to exa-
mining the battlefields, the importance of projectile analysis and experimental 
archaeology will also be discussed in the final chapter. The sites are all from the 
17th century but they represent three very different research areas.

The Landskrona battlefield (1677) represents an open air sites with almost 
no change in over 300 years. The landscape is more or less intact with very 
few developments added to it. It is also one of the largest battles fought on 
Swedish soil with more than 20 000 participating soldiers. Being a Swedish 
victory, there were numerous written statements in the archives in Stockholm 
which had to be taken into consideration before planning the fieldwork.2

In December 1676, the battle of Lund turned in to the bloodiest slaughter 
in Scandinavia. Of approximately 18 000 soldiers, 9 000 were killed on the 

1. Svensson, H. ”Slagfältsarkeologi”. Ale 2007:2. Lund, 2007, s. 4 ff.
2. Knarrström, B. Slagfältet. Om bataljen vid Landskrona 1677 och fynden från den första arkeo-

logiska undersökningen av ett svenskt slagfält. Stockholm: Efron & Dotter, s. 9 ff.
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day.3 Since battles usually occurred in conjunction to sieges – or attempts to 
brake them – most battles were fought next to large cities or infrastructural 
central points (bridges, mountain passes, crossroads etc). Following the mo-
dern expansion of economy and demography, the towns has grown substan-
tially, thereby engulfing the adjacent flat lands were the armies once clashed. 
In the case of Lund it is estimated that 70–80 % of the southern and central 
parts of the battlefield is now completely destroyed by housing development. 
Small patches of original top soil might still be found and fragments of cast 
iron hand grenade shells and occasional musket balls sometimes turn up in 
peoples flower beds. However, the major part of this site must be considered 
lost for future research.

The small scale battle in Borst (1644) between the then Danish peasants  
militia and Swedish cavalry was fought in a rough terrain, difficult to access 
even today and even harder to survey with metal detectors. It is a heavily 
forested area with steep gorges, water streams, rock boulders and thick brush 
wood. Needless to say, very little has changed in this environment over the 
centuries. In contrast to the large scale 17th century battles fought in Sca-
nia, this story had only survived through the oral traditions in the local rural 
community. The anecdotes mentioned mass graves, fortified canon positions, 
entrenchments and of course, the brave stand of their own ancestors.4  

The Swedish battlefield research team was founded six years ago and con-
sists of experienced professional archaeologists. We share the view that con-
flict was a dominate factor in the course of history and therefore should be 
studied. This may sound rather obvious, but, the prevailing concept in many 
archaeological communities since the 1960s has been to look away from vio-
lence as a crucial denominator in terms of socio-economical, political and 
demographical change. However, in the last decades research projects – both 
theoretical (for instance Carman 1997) and practical (Scott et al 1984, 1989) 
has time and again proven that battlefield archaeologists or scholars looking 
at violent behaviour in an historical perspective do not have hidden agen-
das. Uncovering the horrors of war through physical evidence which can be 
touched and felt, renders a new dimension to the field of conflict studies and 

3. Wahlöö, C. & Larsson, G. Sextonhundrasjuttiosex. Minnet av historien, historien om minnet; 
berättelsen om ett krigets år och det blodiga slaget vid Lund. Lund: Föreningen gamla Lund, 
1996.

4. Persson, E. ”Slaget vid Borst 1644”. Ale 2007:2. Lund, 2007. Svensson, H., Knarrström, B. 
& Olsson, J. Åter till Borst. Dokumentation av fältarbetsfasen 2007:7. Arkeologisk undersök-
ning 2007. Lund: Riksantikvarieämbetet UV Syd, 2007.
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enriches the possibilities of truly understanding the full spectra of civilization 
itself.  

Figure 1. Landskrona 1677, the testing ground for Swedish battlefield archaeology. Map of Scania, south-
ern Sweden. The sites of battles discussed in the text are marked with crossed swords. Source: National 
Heritage Board.

In the year 1677, in one of the countless wars between Denmark and Swe-
den, there was yet another furious battle just outside the city of Landskrona, 
southern Sweden. The casus belli was always the contest for supremacy over 
the province “Skåne” (Scania), on the southernmost tip of the Scandinavian 
Peninsula. 

The battle

During the early summer 1677, the Danes besieged the sea side city of Mal-
mö (Malmoe), the only remaining Swedish stronghold in Scania. In the me-
antime, Swedish reinforcements trickled down from the north to join King 

Helsingborg

Landskrona

Malmö

Lund Borst
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Charles XI;s forces. In a hurry, the Danish army attempted to storm the city, 
only to be repulsed with severe casualties. Again they retreated to Landskrona, 
but this time the resupplied Swedish army rapidly came after them in pursuit 
of a decisive battle.

In Landskrona, the Danes received fresh troops from the homeland as well 
as from their German and Austrian allies. After some manoeuvring, the two 
armies finally clashed outside the city on a very hot day. On July the 14th, 12 
000 Danes and 9 000 Swedes formed ranks early in the morning. The battle 
started with an artillery-duel, lasting an hour. The Swedish King Charles XI 
led the first assault on the Danish left flank, but after an initial success he 
found himself surrounded together with his mounted Royal Guards. For a 
few moments, the King was thought to be lost, but as more troops joined the 
attack, he suddenly appeared – weary but unhurt. At the same time, King 
Christian V noticed that the Swedish left flank lacked cover, and decided to 
outflank. He launched an attack, primarily with allied troops, which swept 
away many of the Swedish brigades and companies. Both Kings fought in 
close quarter with their broad swords, in the very thick of battle. In the centre, 
heavy fighting raged and lines of infantry soldiers where mowed down by 
showers of musket-bullets. Exploding hand grenades and whizzing grape shots 
also took a heavy toll of the front line troops. Individual units on both sides 
were almost wiped out (Ericson et. al. 2003: 247ff). 

Figure 2. The Danish and Swedish armies clashed on the western side of a pronounced valley. Source: 
Knarrström 2006:15. 
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The Danish left flank, under hard pressure from repeated cavalry charges 
began to crack. Some units fell back, and this initiated a chain reaction which 
turned into a rout. Charles XI and the bulk of the cavalry started a long pur-
suit, which in fact left the rest of the Swedish forces without the benefit of a 
supreme commander, and also depriving them of the support from highly 
mobile horse mounted troops. 

On the Danish right flank though, things appeared much more satisfy-
ing and King Christian X sensed a day of victory. Redeployed artillery now 
pounded the disrupted Swedish units, and new assaults were being prepared. 
Many high-ranking officers, among them a Swedish field marshal, were killed 
or wounded. The loss of so many important officers caused the chain of com-
mand on both sides to more or less brake down.

When the Danish left flank broke, the centre also started to disintegrate. 
This enabled the Swedish commanders in the middle to turn against the Da-
nish right flank. In spite of the heroic efforts from King Christian V, his troops 
could not form a cohesive defensive line when also the Swedish cavalry retur-
ned to attack from behind 

The two armies instead formed new lines further south and after a brief 
lull, the battle continued. Since morning, many soldiers had fainted or even 
died from heat stroke. In spite of the miserable state of both armies, they again 
approached each other with muskets raised and broadswords drawn. The rene-
wed fighting ended with a Danish retreat, thus closing the battle. Approxima-
tely 2 500 Danes, and 1 000 Swedes lay dead on the battlefield together with 
horses, equipment and broken weapons (Isacson 2000:93ff).

How to do archaeology?

The battleground covers an area of 3, 0x1, 5 km. The funding for this project 
has in total allowed for 15 field days, and this factor necessitated giving prio-
rity to only a few basic questions. Since this was the first research of this kind 
in Sweden, we simply wanted to know if any artefacts had been preserved at all 
– and not at least what they looked like. The second aim was to examine diffe-
rent methods and to test what kind of field equipment would prove itself with 
regards to the specific Scandinavian conditions in terms of soil and weather.
All detecting areas and finds were mapped with a GPS which from the begin-
ning provided instant data for line of sight analysis, ballistic calculations and 
correlation with digitized historical maps. 
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The team members started the survey by walking lines perpendicular to 
the imagined infantry lines. With this method it was hoped that whenever 
a skirmish- or volley line was crossed, it would easily show up on the de-
tector displays. When mapped, the presumed finds would produce a pattern 
which could then be followed up with a tighter grid search area. The outcome 
was very disappointing. Nothing was found and the research group started to 
question the location of the battle itself.  

It became necessary to change the tactics. Instead of lines, we measured 
out larger rectangular areas and started a slow but thorough trod to cover 
100% of the mapped surfaces. And finally, from a rather poor start in the first 
days of surveying, the research team started to find musket- and pistol balls, 
grape-shots, horseshoes, hand grenade fragments, buttons and clasps. Slowly 
we became familiar with the specific metal detector signatures from various 
types of materials and sizes of objects. 

   A     B   C
Figure 3. A collection of artifacts from the battlefield. A. Golf ball sized cast iron grape shots. B. Thumb-
sized nails fired in canisters from Danish canons.  C. Hand grenade fragments. Source: Knarrström 
2006:70f.

The equipment was constantly reprogrammed and tuned in order to find 
the most optimal adjustment. This meant a lot of back tracking on already 
detected surfaces to verify that our own programs actually worked. It was 
considered of vital importance that everyone in the team worked with same 
technological specifics, thus securing a basic level of confidence in the end 
result and minimizing the reasons to doubt individual achievements. 

Not surprisingly, some of the find material confirms what was written 
down in contemporary sources, others deviate quite substantially. It is an un-
derstatement to say that 15 days of fieldwork has not allowed for the whole 
research area to be covered. However, the identification and examination of 
the turning points of the battle has led to a new understanding of the chain 
of events. 
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Figure 4. Material consisting of Danish musket- and pistol balls and hand grenade fragments mapped on 
an older reconnaissance photo. The distribution is interpreted as an attempt from a Swedish company 
(from the Guards on Foot), to charge the northern flank of the Danish center. Some buttons believed to 
have been dropped by hit Swedish soldiers are also present. Source: Knarrström 2006:72. 

The actual place where the Swedish King launched the first attack was 
found, as well as the epicentre of the battle. The flank where the Danes under 
King Christian V almost turned the whole thing around showed several inter-
pretable traces of the desperate fighting where broken Swedish units tried to 
ward of multiple attacks. 

Lund 1676. A devastating battle and a devastated battlefield

The war in 1675–1679 saw several extremely bloody battles, where the battle 
in Lund 1676 is considered to have been one of the most devastating. Roughly 
half of the participants were killed, with the list of fatal casualties reaching 
over 9 000 at the end of the day. In the cold dark  winter night, the surviving 
Danes commanded by King Christian V retreated from the battlefield. To-
gether with the remains of his army, the King sought refuge under the guns of 
the citadel in Landskrona.

The battle

In accordance with most large scale battles of the time, the encounter at Lund 
consisted of a series of clashes and skirmishes. Despite the fog of war and 
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distance in time, military historians have recognized four major events which 
finally led to the Swedish victory (Wahlöö & Larsson 1996). 

The Swedish army prepared to march at midnight between the 3 and 4 
December. Under the cover of darkness, they successfully crossed the wide 
and deep Kävlinge Creek which had frozen during the night. The moving 
army was spotted form the Danish camp in the early morning light and both 
armies raced south towards Lund, seeking flank support from the city walls. 
They simultaneously reached their objectives at around 08.30. The southern 
wings immediately entered combat and after one hour of gruelling fighting, 
the Danish/German cavalry fled. The Swedish King Charles XI started a long 
pursuit together with several of the several high ranking officers.  

The centres of both armies clashed as the fleeing Danish left wing hurried 
away from the battle. Solid shots and grapes from the vastly superior Danish 
artillery ripped open large gaps in the Swedish ranks. At noon, the outnum-
bered Swedish infantry was forced to retreat leaving behind heaps of dead 
and wounded. From the point of the Danish centre, it looked like victory 
was eminent. A Swedish messenger was sent and he managed to find King 
Charles XI almost 10 kilometres to the north-east. At the disturbing news that 
the battle was being lost, he quickly assembled nine squadrons and headed 
back. The returning cavalry caught one of the Danish wings by surprise and 
the charge shattered their lines. The King was one of the few survivors from 
this carnage and after reaching his own line, he asked the troops for one final 
push. The Danish formations disintegrated and the final slaughter took place 
on the fields in the vicinity of the 12th century church at the small village of 
Vallkärra. The Swedes lost 3 000 dead and it is believed that 6 500 Danish 
and German soldiers, along with Dutch sailors pressed into battle, were killed 
(Ericson et al 2003:230ff). 

The Swedish army, starving since a week before the battle, moved into the 
rich and comfortable Danish camp. There they brutally finished off wounded 
and sick enemies, as well as some of the civilian personal. In eye witness ac-
counts the authors actually describe a massacre taking place (Wahlöö & Lars-
son 1998:49).

Archaeology

Since the main battlefield has been subjected to extensive urban development, 
the battlefield team has only attempted to locate a few patches with remaining 
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material. There are still open areas were the final phase took place, but the 
Danish camp 3 kilometres away from the present city borders presented the 
best opportunity of finding undisturbed environments in connection to the 
battle. Sources stated that this site housed 15 000 people consisting of soldiers 
and regular army personal (the city of Lund at the time had 1 500 citizens). It 
is believed that another 10 000 civilians (carpenters, cobblers, washing ladies, 
prostitutes, beggars etc) accompanied the Danish army. 

In an effort to locate the exact position of the camp, the battlefield team 
conducted a one week survey of the possible location in November 2006. We 
expected that the site would mostly produce tools and civilian objects asso-
ciated with the daily life in any military field camp. The surrounding villages 
were pillaged and raised to the ground by the huge Danish army which needed 
building material for their winter quarters and pots and pans for cooking. 

Figure 5 A-D. A. A makeshift candlestick. B. Lead dice (hammered in shape from a Danish canister ball). 
C. Iron tent peg. D. Ceramic piece from a saucer. Source: National Heritage Board.

The team managed to locate the north-east limits of the camp and to fol-
low it for approximately 1,5 kilometres to the south-west. We found iron 
tent pegs (the clay ground was frozen rock hard and the useless wooden pegs 
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was probably used for camp fires), ceramics, some weights, a candlestick and 
pieces of iron tools. But, the civilian finds were scarce. Instead, the bulk of the 
material rather corresponded with what is normally found on a 17th century 
battlefield. Fired musket- and pistol balls, pieces of broken military equip-
ment and fragments from hand grenades and howitzer rounds dominated the 
picture. Judging from the mapped finds, some areas of the camp must have 
been the scene of very fierce fighting.

The limited survey of the Danish camp clearly demonstrated that even a 
well documented battle as the one in Lund 1676 can benefit from archaeolo-
gical scrutiny. To the four major events in the battle, archaeology can now add 
a fifth one; the mêlée in the Danish camp. 

While the thirty years war raged on the Continent of Europe, the Da-
nish King took the opportunity of raising the taxes on naval transports in 
the Öresund strait. The situation was deemed critical by the Swedish Royal 
Council. The state treasure could simply not carry the costs in the long run. It 
was decided that Denmark was to be knocked out in swift military campaign. 
One army corps moved north from the German theatre of war while another 
one was to disembark on Zealand. A third corps consisting of 8 000 infantry 
men and 3 000 cavalry troops under Field marshal Horn fell into Scania. 
Horns army quickly took control over the major cities except Malmoe which 
was besieged. The main army settled in the city of Lund. 

The Battle 

The Swedish army needed huge stocks of food for the men and fodder for the 
horses, and since the armies by necessity fed themselves of the land in which 
they operated, the civilian population suffered from constant war taxations 
and pillaging. The Danish defensive system relied on an inadequately trai-
ned militia which time and again was thrown against the aggressor (Jeppsson 
2007:1ff). From the records we can conclude that the poorly armed peasants 
never stood a chance in pitched battles against the Swedes. One of these events 
– only surviving in local oral traditions – took place at the Borst creek, situa-
ted in a very rural part of central Scania. 

The local story claim that a posse made up of some 500 peasants braced 
themselves to defend one of the few fords where it was possible to cross the 
stream. They had information of a 300 men strong Swedish cavalry forage 
party closing in. When reaching the defended crossing, the Swedish com-
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mander sent a squadron to look for another ford downstream. The dispatched 
force succeeded in this mission and managed to get over to the other side and 
outflank the defenders. Hit from both the front and side, the peasants was said 
to have fled and cut down almost to the last man. 

Archaeology

Far from any main road and in a rough terrain consisting of steep gorges and 
thick brush woods, the story of the battle would easily have been lost with 
the past generation. A few enthusiasts though painstakingly collected details 
from the older inhabitants Scorned by some historians, they kept their belief 
and even raised a memorial stone at the 18th century stone bridge which no-
wadays has replaced the old ford. The battlefield team was asked to join them 
in pursuit of physical evidence, and with financial support from a regional 
bank, we spent two weeks together in the woods, searching for remains of the 
battle.

During thousands of years, the water stream has cut deeply into the mo-
raine, creating steep gorges of 20 to 30 meters in depth. As such, it was an 
ideal spot for preparing a defense given that the flanks could be protected.  
The most obvious starting point for the archaeological project was the east side 
of the stone bridge. It was likely that the bridge connected to the older road 
system and hence was built on top of the old ford. We could easily imagine 
the militia men standing on the bank waiting to open fire on the Swedish 
troops as they crossed the water. In such a scenario, the steep sides should be 
peppered with musket- and pistol balls.

Just a few hours of detecting clearly showed the area to have been subjected 
to extensive earthwork. The soil was also littered with modern metal garbage, 
and there was no indication whatsoever pointing towards even a light skirmish 
taking place here. The team slowly moved south along the top of the steep 
ridge. We also examined some small pits that local tradition claimed by the 
locals to be “defensive positions”.  These were ruled out from the beginning 
to have anything to do with the battle and the archaeological investigation 
strongly supported this view. 
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Figure 6. Interesting finds from the 1644 militias ”defensive pits”. It is quite clear that these pits were 
used by the local militia, but in the form of home guard units training to repel a possible German invasion 
in the 1940:s. The cartridges belong to the Second World War 6.5 mm Husqvarna M/96 Mauser rifle. 
Source: National Heritage Board.

From a meagre start, the survey gained momentum by the finds of some 
17th century military horse shoes, the so called “Schwedeneisen” (Ekman 
2007:152). These were found along a path running along the ridge high above 
the water stream. The detecting was intensified within this area and after a 
couple of hours, we summed up the findings. One wheel lock pistol ball with 
extended sprue, one round lead ball with a calibre suggesting it was fired from 
a smooth bore cavalry carbine. The horse shoes and balls likely originated from 
the Swedish troop outflanking the militia. Some buttons, a blade of a dagger 
and a makeshift fighting knife represented the armament of the peasants.

Figure 7. The blade from a dagger believed to have belonged to one of the unfortunate peasants. Source: 
National Heritage Board.

Several days of metal detecting yielded only a few additional finds. Instead 
of wasting more time, we decided to make a field walk and follow the creek 
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downstream. Our aim was to find out whether or not there actually was a ford 
where the Swedish cavalry squadron could have passed. Pouring rain, steep 
slopes and a rugged terrain slowed things down, but finally we came across a 
ford which had not been found in any of the Heritage Boards national surveys 
for ancient monuments. 

Figure 8. The old ford found in the extended field survey. Here, the Swedish cavalry detachment could 
have sneaked across the creek and charged the southern flank of the peasant militia. Source: National 
Heritage Board.

In the Borst project, the find material was very sparse and we are not able 
to judge how many people were involved or how many of the combatants 
died. But, the physical evidence helped the local historical community to pro-
ve that violent events had occurred. 
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Figure 9. A combined picture based on the local stories and the archaeological project. The main battle 
area and the plausible ford were identified. Source: National Heritage Board.

Understanding find material;  
the approach of experimental archaeology

Experiments have been a crucial part of archaeology since its early beginning. 
Stone tool manufacturing and use wear analysis, iron production, pottery ma-
king and building technology are just a few of the areas which have been 
better understood by methods of practical testing. Likewise, experiments are 
sometimes the only available option to answer questions posed both by mate-
rial recovered from ancient battlefields. 
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           A        B      C
Figure 10: A-C. Stone Age research methods practiced on Landskrona 1677-material. Using micro wear 
analysis on retrieved musket flints, it was possible to determine them as having been heavily used. The 
bright traces of metal from the ignition mechanism are clearly visible on the flints surface. Source: Knarr-
ström 2006:24. Magnification 100x.

Projectiles have usually been the main focus for experimental studies, but 
also hypothesis regarding logistics, marching distances and clothing can be 
tested and compared to written sources. One of the most ambitious experi-
mental programs hitherto with regards to black powder technology was con-
ducted in Graz, Austria, between the years 1988–1989. The test team fired on 
several different targets with smooth bore pistols and muskets. Amongst other 
things, they found out that a musket ball leaves the muzzle at 400 meters/
second (Hall 1997, p. 134ff). This is equivalent to the velocity of a modern 9 
mm handgun bullet. However, the spherical form of the musket ball – from a 
ballistic point of view the worst imaginable – causes it to lose half its velocity 
in a 100 meters. This was of course known to the officers and soldiers in the 
17th century, and it explains the adoption of a new tactic in the Swedish army 
(Knarrström & Larsson 2008: 106). It was stated in the army manual that 
no soldier was permitted to fire until “the white of the enemies’ eyes could 
be clearly seen”. In reality, this meant a firing distance of 25–20 meters, and 
within this space, a musket ball would have inflicted a terrible damage.  Expe-
riments conducted in conjunction to the field work at the 1677 Landskrona 
battlefield clearly demonstrated the power. Balls fired at limbs from pig at a 
distance of 20 meters virtually shattered the targets. Pieces of flesh and bone 
were spread all across the target area. Soldiers hit by musket balls at this dis-
tance would have sustained the same type of injuries. If not instantly fatal, the 
damages would surely have killed them within minutes. 
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Figure 11. To the left an experimental ball hammered by a ramming rod. To the right, a ball from the 
Landskrona battlefield with the same kind of flattened surface. Although many balls on the battlefields 
have no other damage besides the flattened surface, we can still record them as having been fired. 
Source: Knarrström 2006:91. 

An important issue in the Swedish experiments was to understand the 
morphology of the lead balls found on the battlefield. Which ones were fired 
or simply dropped in the heat of battle? Would it be possible to correlate 
damage patterns to specific types of material? With the help of a local black 
powder society, we fired smooth bore musket and pistol balls at steel sheets 
(breast plates), wooden poles (pikes, musket butts) and pigs (men and horses, 
i.e. living organic material). The balls were then retrieved and compared with 
the projectiles from the battlefield. In addition, modified ammunition which 
had its equivalents in the archaeological material was also tested. 

Figure 12. To the left a musket ball fired through wood. The structure of the fiber has clearly left its mark 
on the edges of the flattened ball. On the right, one of several balls from the Landskrona 1677 battlefield 
displaying the same pattern of impact damage. Source: Knarrström 2006:94. 
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Figure.13. Musket balls fired from a 20 mm smooth bore musket against a steel sheet. A heavier powder 
load caused the balls to make deeper dents in the sheet, hence giving them a rounded shape. A light 
powder load (or a longer firing distance) gave a lighter impact and caused the balls to look like bird drop-
pings. Source: Knarrström 2006:90.

Figure 14. A musket ball (to the right) fired from the Danish line in the battle of Landskrona 1677. The 
impact marks has similarities with the Neolithic twisted cord pottery decoration. To the left is a broad 
sword handle found in the city of Helsingborg, north of Landskrona. The handles of Scandinavian 17th 
century broad swords were all provided with twisted metal cord, and the imprints on the ball fits perfectly 
with such a cord pattern. Source: Knarrström 2006: 86.
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Digging deeper

Another important factor in understanding the swirling and often irrational 
movements on a battlefield is the psychology of war. The military preference 
of drawing strait lines on a map in order to explain a victory or defeat is usu-
ally misleading. When at one time asked to describe how he won the battle 
at Waterloo, Wellington simply answered that this was just as impossible as 
describing the confusing movements in a ball dance (Keegan 2004:117). His 
honest reply is probably closer to the truth than anything we see in battle 
paintings or on military maps. Once a battle commenced, it started to live 
its own life and there was actually very little a commander could do to alter 
its course. This circumstance has in fact been shown in several archaeological 
projects on battlefields. It is obvious that there are more aspects to a distri-
bution pattern on a battlefield, than the pure tactical one and how a military 
formation was intended to perform. 

So, what did in reality happen to the men and boys facing showers of 
deadly lead and iron. How did people react to such an unreal reality? A com-
mon denominator shared by all mammals is the fight or flight behavior. The 
first reaction to danger is to seek safety by running away, but if this option 
is ruled out, fight – even at very bad odds – is a typical animal and human 
response. When this deeply rooted biological reflex is tested against 16th-19th 
century linear tactics, the picture becomes complex and somewhat awkward. 
Men were lined up and took turns in gunning each other down. Braking 
ranks was usually punishable by death, and in the Swedish army soldiers were 
forbidden to even crouch. It was said that “the bullet will hit regardless if you 
stand upright or crouch”. A battle was won by imposing your own will on the 
enemy, and a brave and proud behaviour was considered to be a key factor in 
achieving victory.

However, this also meant that soldiers every now and then had to stand 
motionless for hours in artillery fire without possibilities to fight back. Solid 
shots, grape shots and chain shots ripping through the lines of human flesh 
in reality meant having pieces of comrades and their bodily fluids splashing 
uniforms, flags and weapons of the remaining soldiers. Secondary projectiles 
in the form of sharp bone and tooth splinters caused additional damage. 
The smells, the sounds and the unforgiving sights caused immediate and 
sometimes irreparable psychological damage. Keeping ones composure in 
such an environment must have stretched the human mind to the limit (c.f. 
Wallenius 1999:54, 2001). Up to 20 per cent of the survivors could have 
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been spent mentally even before they had the opportunity to fire their own 
weapon. 

When returning to archaeological contexts of battle, we need to have the 
very grim but true picture of combat in mind. With a few exceptions, strait 
lines of musket balls fired in volleys from well-ordered troops can rarely be ex-
pected. As we have seen so far on the Swedish battlefields, artefacts are usually 
mixed and rather portray scenes of utter confusion and mayhem. To sort out 
the chain of events is one of the greatest challenges to battlefield archaeology.    

Recent developments…

A small archaeological research project conducted during the late autumn 
2009, and a large scale contract archaeological project during the summer 
2010, has reinforced the view that historical sources and archaeological re-
sults on occasion go separate ways. The first example concerns the siege at 
the Hönjarum redoubt in 1679. Situated north of the Danish stronghold in 
Kristianstad, it controlled the traffic on one of the few main roads connecting 
Sweden proper with the Scanian province. Hence, it was of vital importance 
to both sides in the war. The redoubt was manned by approximately 30 Swe-
dish soldiers on foot when a light dragoon company of Scanian Volunteers 
(Friskyttar) in the service of the Danish King was ordered to capture the fort. 
They swiftly surrounded the Swedish garrison and were soon reinforced by an 
additional Scanian company. 

The Swedes held out for several days and one of the Scanian company 
commanders sent a written message to the Danish supreme commandant in 
Kristianstad, complaining of the extremely tough conditions. The enemy up-
held a very strong musket fire and he wanted a couple of artillery pieces in 
order to solve the issue. The canons never arrived but the garrison eventually 
surrendered with honours (Sörensen 1917). This is the official version of the 
events which can also be read on the information board on the redoubt itself.  

In spite of a very thorough metal detecting in and around the remnants 
of the still visible redoubt, the battlefield team only found a splinter from a 
musket ball and a small fragment from a hand grenade. This area has never 
been subjected to agricultural activities and even the 17th century road is still 
preserved in between the trees. Locals say that they had never seen any looting 
at the remote site, and this was confirmed during the 2009 fieldwork. We 
found numerous World War two M/96 brass shells buried in situ in the soil. 
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On the detectors displays, these objects give an almost identical signature to 
standard musket led balls. Since they were lying undisturbed, the place must 
be considered to be in pristine condition.

From a conclusion regarding the find material, it is safe to say that the let-
ter sent by the Scanian company commander was an outright lie. There were 
no significant exchanges of musket fire, nor from the Swedish garrison and 
certainly not from the besieging forces. Had there been, we would easily have 
found it. Interesting though, is that the siege was not the proclaimed shoo-
tout, but was rather conducted in accordance with contemporary military 
conduct. This in turn renders a more professional picture of the Scanian rebel 
troops (Knarrström & Larsson 2010). 

The second example emanates from a large scale contract archaeological 
excavation taking place during the summer of 2010 in the eastern outskirts of 
Landskrona. Four large medieval farmsteads belonging to the village of Örja 
was excavated by the National Heritage Board. Two archaeologists from the 
Battlefield team spent six months metal detecting the entire area, layer by 
layer. 

Together with several other villages in the vicinity of Landskrona, Örja was 
burnt in to the ground by Swedish raiding parties in 1676. The purpose was 
to deprive the Danish garrison in the citadel of supplies and firewood. During 
the excavation, these stratigraphical horizons were clearly visible through the 
charcoal pieces and reddish burnt clay from the wattle and daub walls.        

According to Jacobsen (1897) Örja was the scene of several small scale 
skirmishes during the Scanian war; nothing prepared us for the extent of the 
find material. Several hundred fired musket- and pistol balls was retrieved 
around the ancient ruins. In some areas, the density of artefacts equals the 
pattern found on significant linear battlefields. However, none of the writ-
ten sources tells of such a fierce clash of troops. Skirmishes can of course be 
ferocious, but when also solid cannon balls were unearthed – solidly lodged in 
the stone fundaments of the ruined farmsteads – the combat elevates from a 
skirmish to a full scale battle.  

In addition, fragments of hand grenades and pieces of broken fire arms de-
monstrate that close quarter combat took place around and even in the ruins 
themselves. The excavation report is still being processed, but from the preli-
minary results, it would be tempting to mention Örja in the same sentence as 
the battles of Fyllebro, Lund and Landskrona. 
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Helsingborg, lokalsamhället 
och de dansk-svenska krigen
Skånelandskapen i krig och fred
Hanne Sanders

I en skrift om slaget vid Helsingborg är det viktigt att komma ihåg att även om 
detta slag ägde rum 1710 avslutade det 1600-talets många krig mellan Dan-
mark och Sverige. I flera av dessa krig hade Skånelandskapen spelat en viktig 
roll. Slaget 1710 var också danskarnas sista försök att återinta Skånelandska-
pen som man hade förlorat vid Roskildefreden 1658. Jag vill här se slaget 
vid Helsingborg i en sådan större krigskontext. Och i detta sammanhang är 
det speciella med detta slag att det inte drabbade så stora delar av Skåne eller 
Danmark, som flera av 1600-talets andra krig. I krigen 1657–1660 led sär-
skilt den danska befolkningen medan Skånelandskapen under skånska kriget 
1675–1679 blev krigsskådeplats. 

Jag har under en längre tid forskat om Skånelandskapens övergång från 
Danmark till Sverige och bland annat författat boken Efter Roskildefreden 
1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred.1 Det är en syntes, som byg-
ger på min egen och andras forskning. Som framgår av titeln lägger jag stor 
vikt vid att denna övergång från Danmark till Sverige ägde rum både i krig 
och i fred. Med detta har jag velat understryka att både krig och fred är viktiga 
för förståelsen men också att det är stor skillnad på om man väljer att be-

1. Sanders, Hanne. Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred. Gö-
teborg: Makadam, 2008.   
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skriva Skånelandskapens övergång till Sverige under krigstid eller under freds-
tid. Också för människorna på 1600-talet var skillnaden mellan krig och fred 
oerhört viktig. Om man läser likpredikningar var freden en gåva från Gud, 
kanske det man önskade sig mest av allt.2 Det är kriget som är i fokus i denna 
artikel, men jag börjar med att problematisera ett sådant krigsperspektiv.

Det är självfallet inget fel på krigshistoria som sådan, men problemet är att 
kriget har dominerat vår förståelse av Skånelandskapens övergång till Sverige, 
särskilt krigen 1657–1660 och skånska kriget. De fyller så mycket i beskriv-
ningarna och förklaringarna att freden har blivit bortglömd eller förbigången 
– även om det efter Roskildefreden bara var krig i åtta år under resten av 
1600-talet.3 

Det är därför lätt att få intrycket att det sätt som båda svenska staten och 
skåningarna betedde sig på under krigen var det normala, det sätt som Skåne 
försvenskades på. Det ses till exempel i att snapphanarna spelar en stor roll i 
den traditionella övergångshistorien, ja ofta ses de som närmast identiska med 
den skånska reaktionen på svenskarna. Och detta trots att snapphanarna bara 
var aktiva under just krigen och ofta mobiliserades av den danska staten. Det 
fanns inga snapphanar i fredstid. Vi vet inte hur många snapphanarna var, 
men det var långt ifrån alla skåningar som blev snapphanar. Snarare var det så 
att snapphanarna ofta kom i konflikt med skåningarna när de till exempel för-
sökte lägga beslag på befolkningens resurser för den danska arméns räkning.4 

Sättet man behandlade snapphanarna på uppfattas också ofta som det sätt 
som svenskarna behandlade skåningarna på. Det vill säga man straffade dem, 
slog ihjäl dem eller fick dem att lämna landet. Några har till och med valt 
att kalla detta etnisk rensning och har därmed använt ett politiskt aktuellt 
begrepp från det sena 1900-talet. Modern forskning har dock visat att denna 
bestraffning inte var så omfattande som det ofta beskrivs, utan att en del av 
dessa berättelser är okritiska överföringar av dramatiska episoder från text till 
text utan att författarna har kontrollerat mot de ursprungliga källorna. Detta 
betyder inte att svenskarna tyckte om snapphanarna. De var ett uttryck för en 
illojalitet i Skåne, och det kunde man inte acceptera. Svenskarna genomförde 
därför hårda bestraffningar, men inte i den omfattning man tidigare har be-

2. Sanders, Hanne. ”Religiøst eller nationalt verdensbillede? Skåne efter overgangen til Sverige 
i 1658”, i red. Sanders, Hanne. Mellem Gud og Djævelen. Religiøse og magiske verdensbilleder 
i Norden 1500-1800. Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2001, s. 231-252. 

3. Sanders, Hanne, 2008, a.a., s.9-12, s. 122-128.
4. Ibid., s. 37-44.
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skrivit, och det var inte ovanligt med benådningar.5 Det viktiga i mitt sam-
manhang är dock att oberoende av hur kraftiga bestraffningarna var så var de, 
liksom snapphanarna, en del av kriget.

Man kan också se Karl X Gustavs konfiskering av skånska adelsgods 1659 
som ett exempel på hur den svenska staten behandlade den skånska adeln. 
Återigen är det dock ett unikt beteende som ordnades upp i paragraf 13 i fre-
den i Köpenhamn från 1660. Det konfiskerade godset skulle lämnas tillbaka 
till dess rätta ägare.6

Under krigen blev befolkningens lojalitet mot de två staterna och de två 
arméerna särskilt viktig, varför det också var till följd av kriget som man till-
satte särskilda kommissioner för att pröva de skånska undersåtarnas lojalitet. 
Snapphanarna hade genom att gå över till den danska armén varit som mest 
illojala. Men också andra, bland annat ett antal präster, ställdes till svars efter 
kriget. Sådana rannsakningskommissioner ser vi inte heller i fredstid.7

Allt detta var speciellt för kriget, men undersökningar från fredstid visar 
en annan historia. Om vi återvänder till adeln så kännetecknades relationen 
mellan kung och adel snarare av förhandlingar där båda kände till varandras 
rätt och makt. Kungen visste att adeln hade äganderätt till sin jord och i 
övrigt privilegium som man inte bara kunde ta ifrån dem. Adeln visste att 
det kostade att ha en kung och att man var tvungen att vara trogen honom, 
därför att statssystemet byggde på detta. Lojalitet var även i fredstid mycket 
viktig. 

När det handlar om befolkningen i stort var huvudintresset för den svens-
ka staten inte att slå ihjäl dem eller slänga ut dem, utan snarare att få land-
skapet att fungera med de människor som bodde där och som tidigare hade 
haft ansvaret för att Skåne var ett rikt område. Denna rikedom var just en 
av anledningarna till att svenskarna ville ha Skåne vid fredsförhandlingarna 
i Roskilde.8 Liksom för den danska staten var målet för den svenska självfal-

5. Lerbom, Jens. ”Massavrättningen vid Kristianopel 1677 och något om problemen med 
övergångstidens historieskrivning”, i Ale 2008, s. 25-32; Lerbom, Jens. ”Kritiska besök i 
’snapphaneland’. Något om problemen med historieskrivning kirn Skånelandskapens över-
gång från Danmark till Sverige”, i red. Sanders, Hanne och Karlsson, Per. Roskildefreden 
1658 – i perspektiv. Roskilde: Roskilde museums forlag, 2009, s. 113-126; Sanders, Hanne, 
2008, a.a., s. 37-44.

6. Sanders, Hanne, 2008, a.a, s.74; Fabricius, Knud. Skaanes overgang fra Danmark til Sverige, 
förste del. Lund/Köpenhamn: Nordisk forlag, 1955, s. 86, s. 153-154.

7. Sanders, Hanne, 2008, a.a., s. 29-33.
8. Gustafsson, Harald. ”Att göra svenskar av danskar? Den svenska integrationspolitikens fö-

reställningsvärld 1658-1693”, Da Östdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske 
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let också att kunna utvinna så mycket av traktens resurser som möjligt – ett 
intresse man hade för hela sitt maktområde. 

För att få området att fungera, få in skatter och tull, bygga upp en bas för 
finansiering av militären och skapa lojalitet skickades ett antal kommissio-
ner ner för att ta in information, ordna upp och förhandla. Det skedde kort 
efter Roskildefreden 1658, och därefter 1662 och 1669–1670. De svenska 
ämbetsmän, som kom till Skåne i samband med att landskapen gjordes till 
ett generalguvernement, hade också ständiga kontakter med de skånska ak-
törerna. Alla dessa möten gjorde att problemen blev tydliga, och i några fall 
försökte man lösa dem. Skåne fick till exempel en egen tulltaxa 1669 därför 
att skåningarna hade klagat mycket över den svenska tullen och dess negativa 
konsekvenser för produktionen i området.9 Allt detta var ett vanligt 1600-
talsbeteende i fredstid.

Det är särskilt intressant, att man från svensk sida efter 1658 inte ville inte-
grera Skånelandskapen i Sverige, utan förhandlade fram en situation där Skå-
nelandskapen fick en provinsställning som Estlands i 1600-talets Sverige. Det 
vill säga att skåningarna fick behålla egna lagar och privilegier om dessa inte 
stred mot de såkallade fundamentallagarna. Detta, som uttrycktes i paragraf 
9 i Roskildefreden, betydde att mycket danskt fortsatte gälla i Skåne, nu som 
speciellt skånskt i ett svenskt sammanhang. Det finns därför all anledning till 
att kalla perioden efter 1658 för en förskånskning av Skåne. Detta blev senare 
bekräftat i vad man kunde kalla den skånska grundlagen, Malmö recess från 
1662, som var resultatet av förhandlingarna vid en lantdag i Malmö.10

Denna provinsställning var aktuell till efter skånska kriget. 1680 införde 
Karl XI envälde i riket Sverige och från regeringens sida bestämde man sig 
för att försöka integrera Skånelandskapen i detta rike. Skånska kriget hade 
nämligen visat att det var problem med den skånska lojaliteten. Man hade inte 
kunnat lita på skåningarna. Genom att integrera landskapen i Sverige hoppa-
des man kunna ändra på det. Övergången till svenska lagar och svensk kyrka 
skedde 1681–1683, även om det under lång tid framöver fanns speciella lagar 
och regler för ett eller flera av de skånska landskapen. Från 1681 kan man där-
för tala om en försvenskning av Skånelandskapen, och det skedde samtidigt 
med att Karl XI försökte juridiskt försvenska hela Sverige.11

relationer i 1600-tallet. Ebeltoft: Skippershoved, 2003, s. 31-60.
9. Sanders. Efter Roskildefreden. s. 58-60, 62, 79-81, 108-109.
10. Sanders, Hanne, 2008, a.a., s. 60-65.
11. Ibid.
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Helsingborg under krigen

Även om det aldrig hade hänt utan krig så är det min klara övertygelse att 
Skånelandskapen blev svenska i fredstid. Det betyder dock inte att krigen och 
deras särskilda problem inte är viktiga, och självfallet också fick inflytande på 
fredstiden. Under tidigmodern tid var det stor skillnad på om kriget ägde rum 
hemma eller ute. En armé krävde mycket av sitt närområde. Man tog ut av-
gifter, ofta i naturalier, för att föda soldater och hästar. Man krävde arbetskraft 
och gjorde ingrepp i städer och kulturlandskap för att förbättra krigföringen. 
Och man krävde lojalitet. Det sista kunde vara svårt för områden, där armé-
erna drog runt och turades om att ha kontroll.12 

Det var just denna besvärliga situation som Skåne hamnade i, särskilt un-
der skånska kriget. Staden Helsingborg är särskilt intressant att följa om man 
vill se det besvär som krig kunde bereda människor. Från 1600-talets första 
krig mellan Danmark och Sverige, Kalmarkriget (1611–1613), till slutet på 
skånska kriget bytte helsingborgarna herrar inte mindre än sju gånger. De kän-
de också av krigen genom ett ständigt byggande av befästningar, som kraftigt 
påverkade deras vardag.13 

Under Kalmarkriget inkvarterade man danska soldater i staden och efter 
kriget, 1627–1629, började den danska staten att befästa Helsingborg med 
skansar och vallar. De nya skansarna låg utanför staden så borgarnas hus tog 
inte skada. Den 17 februari 1644, under Torstenssonkriget, ockuperades 
staden av fältmarskalk Gustaf Horn. Nu var det svenska soldater som skulle 
inkvarteras och svenskarna började mäta upp staden för att planera sin för-
svarsanläggning. Man arbetade med stor noggrannhet och denna nya plan 
krävde att flera borgarhus försvann. Bygget påbörjades, och borgarna samlade 
in ersättningskrav till den ansvarige kungen för de rivna husen. 

Vid freden 1645 återfick danskarna staden och därmed också inkvartering-
arna och försvarsbygget. Helsingborgarna lämnade fortfarande ersättningskrav 
men nu till den danska kungen. 1657 samlade man danska soldater i Helsing-
borg. Befästningarna var i stort sett klara. De sattes dock aldrig på prov därför 
att man så snabbt slöt fred i Roskilde. Den 5 mars landsteg Karl X Gustav med 
delar av sin armé i Helsingborg och staden fylldes åter av svenska soldater. 

12. Fredriksson, Berndt. ”Krigets krav och konsekvenser. Ekonomiska och sociala aspekter på 
Skånska kriget”, i red. Askgaard, Finn och Stade, Arne. Kampen om Skåne. Köpenhamn: 
Zac, 1983, s. 335-378;. Sanders, Hanne, 2008, a.a., s. 19-23.

13. Detta avsnitt bygger på Mårtensson, Torsten. ”Hälsingborgs befästning under svensk tid”, i 
Hälsingborgs historia bd IV,1. Helsingborg: Helsingborgs stad, 1969, s. 131-240.
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Efter 1660 utvecklade svenskarna en ny befästningsplan, som utgick från 
nya strategiska problemställningar. Först övervägde man att flytta hela staden 
till Råå ljung, men valde i stället att bygga om och bygga ut de danska för-
svarsverken, Man ville ha ett kastell med fyra bastioner. Arbetet påbörjades 
1666 och fortsatte fram till krigsutbrottet 1675. I början av skånska kriget, 
dagen efter landstigningen vid Råå 29 juni 1676, kapitulerade Helsingborg 
och de danska soldaterna återvände. Danskarna planerade inga nya försvars-
anläggningar, utan reparerade de svenska. Efter en svensk belägring blev Hel-
singborg åter en svensk stad den 30 december 1676. Och svenskarna fortsatte 
försvarsbygget. 

Arton månader senare, den 28 juni 1678, lyckades danskarna åter inta 
staden och denna gång stannade de i drygt ett år. Det blev ett år där man först 
byggde vidare på de gamla försvarsanläggningarna, men sedan plötsligt änd-
rade försvarstaktik. Man bestämde sig för att satsa på den anläggning, som låg 
centralt i staden, Kärnan, och bygga en kommunikationslinje härifrån och ner 
till hamnen. De yttre bastioner, som både danskar och svenskar hade arbetat 
mycket på, förstördes därför och många hus som låg längs linjen från Kärnan 
till hamnen revs. Inte heller denna anläggning prövades militärt. Svenskarna 
närmade sig Helsingborg mot slutet av skånska kriget, men fred slöts innan 
de nådde fram. Kommunikationslinjen till hamnen kunde danskarna dock 
använda när de lämnade staden – och Skåne – den 21 oktober 1679. 

Staden Helsingborg bytte alltså herrar sju gånger under 1600-talet och 
med varje ny furste följde soldater som skulle inkvarteras och därtill storslagna 
planer på försvarsanläggningar. Planerna ändrades men det handlade inte all-
tid om att det kom nya herrar. Man kunde bygga vidare på föregångarens 
plan eller man kunde byta plan själv. Soldatinkvartering var en stor belast-
ning för borgarna, men försvarsbygget kostade också mycket. Borgarna ville 
ha ersättning för detta och skickade sina krav till den furste som regerade och 
som för tillfället stod för stadens plats i kriget. Det vill säga man ställde den 
svenska kungen till svars för vad den danska kungen hade gjort och tvärtom. 
Helsingborg blev ständigt och uppenbart påverkat av krigen. Även om denna 
skrift i huvudsak ska diskutera slaget vid Helsingborg, vill jag med detta visa 
att även för Helsingborg var krig mycket annat än de stora välkända militära 
slagen. Faktiskt var slagen om Helsingborg inte många, och befästningarna 
blev använt i ganska liten grad. 

Berättelsen visar också att det för helsingborgaren inte handlade så mycket 
om skillnaden mellan dansk och svensk, utan mellan krig och fred. Det tunga 



147

Helsingborg, lokalsamhället och de dansk-svenska krigen

med kriget för dem var inte heller de militära slagen utan – dansk eller svensk 
– krigsplanering och krigsmobilisering, och detta kunde vara en belastning 
också i fredstid

För stora delar av Skånelandskapen var krigen slut med skånska kriget, 
men så var det alltså inte för Helsingborg. Här upplevde man också danskar-
nas sista försök att återerövra Skåne och resultatet blev att man återigen fick 
byta herre. I november 1709 intog en dansk armé staden för sista gången, men 
bara för några månader. Den 5 mars 1710 lämnade danskarna Skåne för gott 
– efter slaget vid Helsingborg – och i Helsingborg kunde man så småningom 
börja tänka på annat än krig, under den nionde fursten, den svenska kungen.

Krig i Skåne

När det handlar om krigshistoria blir motsättningen mellan dansk och svensk 
ofta tydlig. Det är två stater som krigar, krigspropagandan är fylld med tankar 
på danskt och svenskt och resultatet blir ofta att en stat görs geografiskt större 
eller mindre. Detta beror säkert också på att berättelsen om krig har varit vik-
tig i den nationella historia från 1800-talet, som vi fortfarande skriver vidare 
på. Berättelsen om Helsingborg visar dock att detta med danskt och svenskt 
inte betydde mycket – inte ens när det var krig. Danska och svenska soldater 
krävde ungefär detsamma av befolkningen och ställde till med lika mycket 
besvär. Och när man i Helsingborg såg på vem som hade ansvar för att staden 
ständigt förstördes, såg man inte skillnad på vilken stat som hade makten vid 
den aktuella tidpunkten. Den som hade ansvaret – danska eller svenska staten 
– fick stå för ersättningen, menade man. 

Detta mindre nationella perspektiv kan man vidga till hela Skåne, och vi 
förflyttar oss nu några mil syd om Helsingborg, till området utanför Lands-
krona. Danskarna satt i Landskrona under hela skånska kriget. Det var fak-
tiskt den enda stad som inte bytte herre under kriget. Detta fick som konse-
kvens att området kring staden led extra mycket. För det första var danskarna 
tvungna att leva av vad trakten erbjöd och krävde mycket av bönderna. Detta 
inspirerade självfallet den svenska armén till att förstöra så mycket så möjligt 
kring Landskrona – inte för att förstöra för skåningarna utan för danskarna. 
Det fick till resultat att området blev mycket sargat och människor flydde, 
många med danskarnas hjälp, till Danmark. Kyrkorna stod tomma, och även 
prästerna flydde.14 

14. Sanders, Hanne, 2008, a.a., . s. 28-33.
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En viktig aspekt här är att alla områden inte led lika mycket under ett krig. 
Landskrona-trakten var speciell. När man i den skånska regionala historie-
skrivningen fokuserar på snapphanarna kommer Göingebygden i centrum, 
därför snapphanarna var särskilt starka där. Man beskriver hur svenskarna här-
jade i dessa snapphanebygder. Nedbränningen av Örkeneds socken 22 april 
1678 är en klassiker i denna historieskrivning.15 Här hade svenskarna som 
straff hotat med att avrätta alla vuxna män i socknen. De flesta lyckades fly 
och bara några få förlorade livet. Byggnaderna tog dock stor skada. Det var 
en tydlig straffaktion mot ett område som hade hjälpt snapphanar, men det 
är inte mycket skada om man jämför hur svenskarna behandlade människor 
och deras möjligheter att överleva runt Landskrona. Skånska kriget var ett 
krig mellan Danmark och Sverige, och snapphanarna spelade en mindre roll i 
detta. Det viktigaste var att förstöra för danskarna. 

Skåningarna flydde till Danmark, och det har av bland annat den danska 
historikern Knud Fabricius tagits som ett uttryck för att de var dansksinnade 
och därför flydde från svenskarna.16 Så var det inte. De flydde därför att det 
var krig. Människor från det krigsdrabbade Landskrona-området var överre-
presenterade bland dem som flydde. Att det var kriget och inte svenskarna de 
flydde från ses särskilt tydligt när det blev fred. Många återvände till sina hem 
och sin socken. De stannade inte i Danmark.17

Jag har undersökt prästerna. De är lättare att följa än vanligt folk med hjälp 
av herdaminnet för Lunds stift.18 Och de återvände alla. De flesta fortsatte 
med sitt prästämbete. Åtta präster fick problem. De kom för en av de rann-
sakningskommissioner som jag nämnde tidigare. Det stöd de hade gett dans-
karna upplevdes av svenskarna som ett uttryck för illojalitet. Bara tre präster 
blev dock tvungna att lämna sina ämbeten, de resterande fem fick återvända 
eller fick nya ämbeten. De tre förlorarna stannade dock i Skåne. Även för dessa 
betydde danskheten så lite att de föredrog att stanna – fattiga – i sitt land, 
Skåne, framför att flytta till Danmark.

15. Ibid., s. 43.
16. Fabricius, Knud. Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige, del 3. Lund/Köpenhamn: Gle-

erup, 1955, s. 205- 224.
17. Leide, Helga. ”Ödeläggelse och uppodling efter skånska kriget. En studie av gårdar, bönder 

och jordens uppodling i Landskrona-trakten 1674-1700”, i Scandia. 1971, s. 398-461.
18. Carlquist, Gunnar, red. Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid, ser. II, bd. 

7. Lund: Gleerup, 1959; Sanders, Hanne, 2008, a.a., s. 28-33.
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Avslutning

Danskt och svenskt var viktigt när det handlade om vilken kung man var lojal 
med, och lojaliteten till kungen var grundtanken i de tidigmoderna staterna. 
Det visades genom att alla direkt eller genom representant skulle svära en tro-
hetsed när det kom en ny kung – dansk som svensk. Edsavläggelser var därför 
något av det första man arrangerade i Skånelandskapen efter Roskildefreden. 
Historien om Skånelandskapens övergång till Sverige visar att utan krig var det 
lättare att vara lojal; med krig och ständigt nya herrar var det svårare, men för 
staten kanske ännu viktigare. 

Kriget visar alltså en samhällsstrukturerande princip av stor allmängiltig-
het. Samtidigt visar den skånska historien att oberoende av allt tal om danskt 
och svenskt under krigstid hade dessa lojalitetsband inte dagens nationella 
innebörd. Det var inte en del av en nationellt färgad kulturell hegemoni. Folk 
flydde inte till Danmark under skånska kriget för att de var dansksinnade utan 
för att det var krig, och även människor som dömdes som illojala stannade 
kvar i Skåne, för att detta var deras fädernesland. För helsingborgarna var det 
inte stor skillnad på om det var danskar eller svenskar som styrde. Alla för-
störde staden för att bygga befästningar och alla krävde ekonomiskt och mate-
riellt stöd. Detta var krigets verklighet snarare än de stora slagen. Den viktiga 
skillnaden var om det var krig eller fred. För människorna i lokalsamhället var 
den viktigaste frågan vad och hur mycket man skulle leverera till regenten. 
Och när man satt mitt i krigets elände önskade man sig fred.

Fokuset på motsättningen mellan danskt och svenskt, som lätt kan bli 
följden av att krigets historia får dominera, förvrider alltså bilden av det äldre 
samhället. Detsamma gäller också dåtidens samhällsprinciper och interak-
tionsformer, där de som var legitima eller nödvändiga i krig inte var gångbara 
i fred. De våldsamma motsättningar som uppträdde i krigets spår befinner sig 
långt från fredstidens förhandlingar och respekt för enskildas och gruppers 
rätt, även om statsmakten och dess krav på resurser var starka. Det är tydligt 
att Skånelandskapen blev svenska efter ett krig, men det var under fredstid 
som de integrerades i Sverige på sitt speciella sätt. Det är alltså avgörande för 
historisk forskning att klart skilja på krig och fred – och inte glömma bort 
någon av dem.
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Abstract

Den danske Søetat stod i perioden 1720–1801 overfor den særlige udfordring, 
at etaten måtte finde en måde at lade officererne avancere inden for systemet, 
uden at de først fik lejlighed til at udmærke sig i kamp. Dette stod i stærk 
kontrast til forholdene under Store Nordiske Krig, hvor der var en direkte 
sammenhæng mellem udmærkelse i kamp og avancement. Dette gjaldt ikke 
blot for den berømte søhelt Tordenskiold, men også generelt for de øvrige 
officerer. 

Enevældens Danmark var et topstyret samfund, og Søetaten var ingen 
undtagelse. Det gjaldt hele vejen ned i systemet, at personer og myndighe-
der rangerede i et fast etableret hierarki, hvis kommandostrukturer var klart 
defineret. Til enhver tid var det den enevældige konge, der havde det sidste 
ord. Personlige begunstigelser som f.eks. forfremmelser kunne i nogle tilfælde 
med fordel opnås ved direkte henvendelse til kongen. Det var som ovenfor 
anført særlig klart tilfældet under Store Nordiske Krig i begyndelsen af 1700-
tallet, men i perioden efter 1720 var kongens indflydelse på forfremmelser 
aftagende. Dog var der undtagelser, som f.eks. Søetatens dynamiske, men 
ofte kritiserede øverste chef i perioden 1735–1746 og 1766–1767, Frederik 
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Danneskiold-Samsøe som gentagne gange måtte søge direkte kongelig beskyt-
telse hos Christian d. 6., når der blev konspireret imod ham. Og det er da 
også betegnende, at han faldt fra magten, da Christian d. 6. døde.1 Denne 
vej til indflydelse direkte gennem kongens person eller via personer, der nød 
kongens gunst og havde adgang til ham, synes at mindske i betydning i løbet 
af 1700-tallet. De institutioner, der administrerede Søetatens sager, vandt i 
stedet i indflydelse, og sager, der i begyndelsen af 1700-tallet ofte var overladt 
til kongens skøn, blev i slutningen af århundredet rutinemæssigt behandlet af 
embedsmænd i Admiralitetet.

Slaget ved Kolberger Heide 1715

Indespærringen og den efterfølgende erobring af hovedparten af en svensk 
eskadre ved Femern i april 1715 skal tælles blandt de absolut mest markante 
danske sejre i Store Nordiske Krig. Da den danske schoutbynacht Christian 
Carl von Gabel modtog den svenske admiral Carl Wachtmeisters overgivelse, 
lå seks svenske orlogsskibe på grund ved Femerns kyst, og selvom det ene, 
SOPHIA HEDWIG, var i brand og så ødelagt, at det ikke kunne bjærges, 
var de øvrige fem skibe alligevel en stor erobring, der bragte Gabel stor ære 
og økonomisk gevinst. De fem af skibene kom til at sejle videre under dansk 
flag hele resten af krigen, og et af dem, NORDSTIERNEN, kunne sågar ses 
liggende i Flådens Leje ved Holmen i København helt frem til ophugningen 
70 år senere i 1785. I en tid, hvor danske orlogsskibe sjældent var længere end 
ca. 30 år i tjeneste, var det en uhørt lang tjenestetid, som vel først og fremmest 
afspejlede den danske konges og Søetats glæde ved at have en svensk erobring 
liggende så længe som muligt.

Slagets udfald var ikke blot en fin taktisk sejr og stor gevinst for den danske 
Søetat og rigets ære. Resultatet betød også stor personlig succes for de medvir-
kende søofficerer dels i form af forfremmelser, dels som økonomisk gevinst. 
Den danske konge, Frederik 4., var så begejstret, at han personligt valgte at 
besøge stedet og besigtige de erobrede skibe. Få uger efter slaget, den 18. maj, 
spiste kongen middag om bord på Gabels flagskib, hvor der blev skålet og 
saluteret og uddelt rigelige belønninger. Gabel blev forfremmet fra schout-
bynacht til viceadmiral, og samtlige danske skibschefer og en række under-
ordnede officerer, der havde deltaget i slaget, modtog ”Tapperhedsmedaljen 

1. Treschow, Herman. Bidrag til Hr. General Admiral Lieutenant Greve Friderik Danneskiold 
Samsøes Levnets Beskrivelse. Kbh., 1796.
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for Søetaten”, en medalje, som de kunne bære i et bånd på brystet.2 Den 19. 
maj, dagen efter kongens besøg, modtog en række løjtnanter forfremmelse i 
anledning af slaget. Månedsløjtnanterne Ole Budde og Lars Bille blev begge 
forfremmet til sekondløjtnanter. Christian Degen, der også var månedsløjt-
nant, udnævntes til kaptajnløjtnant og kaptajn Michael Bille sprang i samme 
anledning fra rang af kaptajn direkte til kommandørsrang. Seneca Christoph-
ersen Hagedorn, Hans Kaas og Johan Anton von Paulsen forfremmedes alle fra 
kommandørkaptajn til kommandør. Slagets danske sejrherre, schoutbynacht 
Christian Carl Gabel blev udnævnt til viceadmiral.3 Ud over den ære, der 
fulgte med forfremmelsen, fulgte også en lønforhøjelse, som dog var for intet 
at regne imod den økonomiske gevinst, der var et andet resultat af erobring af 
fjendtlige fartøjer. Gabel kunne som øverstkommanderende over den danske 
eskadre indkassere denne økonomiske gevinst – prisepengene – på mere end 
7000 rigsdaler. Sidst men ikke mindst blev han udnævnt til kammerherre og 
kom dermed i standsmæssig forstand på lige fod med nogle af kongerigets 
mest magtfulde og indflydelsesrige mænd.

Dette er blot et enkelt eksempel på, hvordan udmærkelse i søslag medførte 
forfremmelse under Store Nordiske Krig. Der findes mange andre eksempler 
på, at der fandtes denne sammenhæng mellem ære vundet i søslag og for-
fremmelser med kongelig protektion. Takket være det yderst værdifulde og 
grundigt gennemarbejdede personalhistoriske værk om danske søofficerer er 
det muligt at undersøge forskellige karriereforløb både under og efter Store 
Nordiske Krig.4 

Det mest berømte eksempel på avancement på baggrund af udmærkelse 
i krig er søhelten Tordenskiolds karriere, der i særlig grad viser, hvordan en 
kombination af udmærkelse i søslag og kongelig protektion kunne være be-
fordrende for en karriere som officer i den danske Søetat. Tordenskiolds eller 
Peter Jansen Wessels karriere begyndte i 1708, hvor han blev optaget som vo-
lontær kadet ved Søkadetakademiet og blev forfremmet til regulær kadet med 
løn året efter i 1709. Hans karriere begunstigedes af krigsudbruddet, hvorfor 
han allerede i 1711 forfremmedes til sekondløjtnant og betød bl.a. at han i 
en meget ung alder fik kommandoen over sit eget skib, fregatten Løvendals 

2. Stevnsborg, Lars. Kongeriget Danmarks ordener medaljer og hæderstegn. København: Køben-
havn: Syddansk Universitetsforlag og Ordenshistorisk Selskab, 2005, s. 235 ff.

3. Topsøe-Jensen og Marquard. Officerer i den Dansk-Norske Søetat. Kbh., 1935, opslag for de 
nævnte søofficerer.

4. Ibid., Hvor intet andet anføres er biografisk oplysninger om navngivne søofficerer hentet i 
dette værk.
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Galej med små 20 kanoner. Efter et heldigt gennemført søslag ved Rügen i 
1712 blev Wessel forfremmet til kaptajnløjtnant og sprang dermed premier-
løjtnantsgraden over. I 1714 blev han frikendt i en krigsretssag, der blev an-
lagt mod ham for ikke at have udvist nok aggressivitet over for et fjendtligt 
skib (begge skibe var løbet tør for krudt), men på ridderlig vis havde skålet 
med det fjendtlige skibs kaptajn, da kampen var slut. Frifindelsen medførte, at 
kongen umiddelbart efter afgørelsen forfremmede ham til kaptajn. Efter den 
uhørt dristige operation i Dynekilen i 1716 blev han dels adlet under navnet 
Tordenskiold, dels forfremmet til kommandør og sprang dermed komman-
dørkaptajnsgraden over. I 1718 viste han endnu en gang evne til at kombinere 
sin deltagelse i krigens operationer med en sans for at fremme sin sag over for 
kongen. Denne gang udmærkede han sig heller ikke i direkte kamp, men sør-
gede blot for at være den første til at overbringe den vigtige nyhed om Karl d. 
12.s død ved Frederikshald til den danske konge. I anledning af at han havde 
overbragt dette særdeles velkomne budskab, kunne Tordenskiold indkassere 
en forfremmelse til schoutbynacht. Året efter var det den dristige og snu ero-
bring af Marstrands Fæstning, der betød forfremmelse til viceadmiral.

Det er helt givet, at Tordenskiolds karriere var den mest ekstreme ekspo-
nent for den direkte sammenkædning mellem udmærkelse i krig og forfrem-
melse, samtidig med at den viser vigtigheden af at have kongens bevågenhed, 
hvis man ønskede at fremme sin sag.5 Men der var som sagt en række andre 
eksempler på, at der fandtes denne automatik generelt i Søetaten under Store 
Nordiske Krig. Andre officerer, der også havde deltaget i Marstrands ero-
bring, kunne også glæde sig over forfremmelse. Det gjaldt eksempelvis atter 
engang Lars Bille og Ole Budde, der også var blevet forfremmet efter slaget 
ved Femern i 1715. Men også Christian Flensborg, Conrad Ployart og Søren 
Bircherod, der alle modtog forfremmelse 18. september 1719 efter at have 
deltaget i erobringen 25. juli samme år. Også på anden vis gjorde Tordenski-
olds indflydelse sig gældende selv efter hans tidlige død ved en duel i 1720. 
Det ses eksempelvis i sagen om forfremmelsen af Benjamin Fontenay, der 
ligesom Tordenskiold ved krigens begyndelse i 1709 havde haft rang af søka-
det. Men hvor Tordenskiold hurtigt var avanceret i graderne, var Fontenay 
blevet stående som kadet frem til 1715, hvor han forfremmedes til den mid-
lertidige grad af månedsløjtnant. Først i december 1719 forfremmedes han 
til sekondløjtnant. Efter Tordenskiolds død klagede Fontenay over, at han var 

5. Se f.eks. Andersen, Dan H. Mandsmod og Kongegunst: en biografi om Peter Wessel Tordenski-
old. København: Aschehoug, 2004, s.186 f.
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blevet holdt tilbage i avancementet under krigen på grund af Tordenskiolds 
negative omtale af ham i konduiteudtalelserne. Tilsyneladende accepterede 
admiralitetet dette argument og forfremmede Benjamin Fontenay til pre-
mierløjtnant i 1723.

På fuldstændig tilsvarende vis foregik forfremmelse blandt officerer i bri-
tiske Royal Navy stort set udelukkende i krigstid i hele det 18. århundrede.6 
Dette kunne fungere for den store britiske organisation, idet der udbrød krig 
med jævne mellemrum ca. hvert årti, hvilket gjorde, at man ikke løb tør for 
søofficerer.

Efter Store Nordiske Krigs afslutning oplevede den danske Søetat en uhørt 
lang fredsperiode, der varede i en 80-årig periode fra 1720 til 1801. I disse 
mange år kunne den danske Søetat af gode grunde ikke udnævne officerer på 
baggrund af indsats i krig. Det var en bemærkelsesværdig og usædvanlig situa-
tion for en europæisk sømagt i 1700-tallet. Stillet overfor denne paradoksale 
udfordring måtte Søetaten som institution indrette sig på en måde, der var 
tilpasset freden snarere end krigen. Samtidig måtte søofficererne indstille sig 
på, at der var andre formål i livet end at vinde hæder, ære og prisepenge i kamp 
med fjendens skibe. 

Hvor det fornemste mål i livet for en søofficer i Royal Navy var at få kom-
mando over sit eget skib med udsigt til at vinde store formuer i kamp, blev 
det i den danske søetat snarere oplevet som et besværligt onde at komme til 
søs – også selvom det var med selvstændig kommando. De danske søofficerer 
havde til gengæld et andet mål i deres karriere, nemlig at blive chef for et af 
de 40 kompagnier af søfolk, der dannede den faste kerne af mandskab både i 
land på Holmen og om bord på Søetatens skibe. Det var først når en officer 
”fik kompagni” at han kunne regne med at generere et egentligt overskud af 
sin årsindtægt. Årsagen hertil var, at han ud over sin faste indtægt også kunne 
disponere over en ekstraindtægt fra den tilbageholdte løn for ”frimænd” fra 
kompagniet, der var ude at sejle i civil søfart. Han kunne også beholde et 
beløb, som egentlig var beregnet på at hverve nye søfolk til kompagniet. Et 
beløb, som en undersøgelse viser, at han sjældent brugte. Derfor var de 40 
stillinger som kompagnichef yderst attraktive. Det var ikke noget uopnåeligt 
mål at blive kompagnichef. Faktisk var antallet af officersstillinger i Søetaten 
dimensioneret efter antallet af kompagnier. Der var fire officerer ved hvert 
kompagni, hvilket betød at der til 40 kompagnier var et behov på 160 office-

6. Rodger, N.A.M. “Commissioned Officers’ Careers in the Royal Navy, 1690-1815”, Journal 
for Maritime Research, July 2001, Graphs 1.0-1.3.



156

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

rer. Hertil kom et antal stillinger som enrolleringsofficerer og andre adminis-
trative poster. Antallet af officerer i Søetaten lå derfor forholdsvis fast med i 
alt mellem 160 og 200 officersstillinger i den lange freds periode. Efterhånden 
som officerer med højere anciennitet døde eller pensioneredes, kunne yngre 
officerer derfor forvente at avancere til mere attraktive stillinger. Dette system 
minder mere om hvad man ville forvente at finde blandt embedsmænd i et 
bureaukratisk hierarki i 1800-tallet, snarere end blandt officerer i et militært 
system i 1700-tallet. Men det var betinget af den lange fredsperiode.

Det kom til at betyde, at anciennitet blev det universelt anerkendte para-
meter for forfremmelse, så udstået tjenestetid i forhold til første udnævnelse 
til løjtnant var afgørende for, hvornår man kunne forvente at avancere. Der 
var dog også andre forhold, der blev taget i betragtning, herunder særlig offi-
cerernes opførsel og tjenstlige og professionelle udvikling, der opsummeredes 
i jævnlige indberetninger til Admiralitetet – de såkaldte konduitelister. Disse 
er desværre ikke bevaret i deres helhed, men kun i form af ret korte ekstrakter 
af de oprindelige lister, der blev indsendt efter hvert togt.7 

Konduiteudtalelserne indgik i en vurdering af, om den enkelte officer 
egnede sig til forfremmelse. En anden forudsætning for avancement var fra 
1763, hvilke fag man havde bestået på Søkadetakademiet. Alle skulle bestå 
to grundeksaminer, men hvis kadetten også havde bestået en tredje udvidet 
eksamen i sfærisk trigonometri blev han udnævnt foran de jævnaldrende ka-
detter, der ikke havde taget dette fag.8 Også løjtnanter, der ikke længere gik på 
akademiet forventedes at overvære de forelæsninger, der jævnligt arrangeredes 
i matematik og vandbygningskunst.9 Deltagelse i disse kurser kan have ind-
gået i vurderingen af, om en officer skulle avancere. Også officerernes evne til 
at udføre administrative opgaver i land må have indgået i vurderingen af, hvor 
egnede de var til forfremmelse.

Imidlertid var disse tegn på meritorienteret professionalisering i funda-
mental strid med det herskende princip i Søetaten, nemlig princippet om an-
ciennitet, altså at officererne avancerede i takt med, at der blev numre ledige 
enten ved dødsfald blandt de højere rangerende, eller ved udvidelser af offi-
cerskorpset. Det oplevedes ydmygende for officerer at blive ”foretrukket”, som 
man kaldte det, når man blev sprunget over i avancementet. I søofficeren Peter 
Schiønnings dagbog, som er en helt central kilde til hverdagen i 1700-tallets 

7. RA, Søkrigskancelliet, ekstrakter af indkomne konduitelister.
8. Lund, H.C.A. Søkadet-Korpsets Historie 1701-1901. Kbh., 1901, s. 107.
9. KALTS 1756 § 20.
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danske Søetat, findes hyppigt omtale af dette fænomen.10 Således var eksem-
pelvis kommandør Conrad von Schindel ifølge Schiønning i dårligt humør på 
et togt i 1773, da han her havde stået under kommando af admiral F.C. Kaas, 
som han i 1751–1752 havde stået over i anciennitet, da han var skibschef, og 
Kaas kun næstkommanderende.11 Et andet sted omtalte Schiønning, hvilke 
følelser og hvilke konsekvenser, det havde at blive sprunget over (”foretruk-
ken”) i avancementet: 

… at blive foretrukken i den militære etat er skrækkelig, nedslagende 
og foragtende, man tiener saa ikke mere med lyst, det er oprørende 
blot at se et saadant Menneske [som er avanceret foran en selv], men 
utaaleligt at komme til at staa under en saadans Commando. 

Da Peter Schiønning i 1772 anmodede admiral Rømeling om at få en ad-
ministrativ post i land som officer ved enrolleringen begrundede han ønsket 
med, at han ikke havde udsigt til andre attraktive poster i nær fremtid.12 Der 
var syv foran ham i anciennitet, der kunne forvente at blive kompagnichefer, 
før han, og som ung kaptajn havde han allerede været næstkommanderende 
tre gange og været vagtskibschef i to år. Han anførte blandt andet, at han 
ønskede at blive fri for at være næstkommanderende på endnu et skib, ”da 
man kuns var nødt til at skulle være dette en Gang, og ieg været dette tre 
Gange”. Dette må tages som udtryk for, at der var en nogenlunde fast eta-
bleret praksis for, hvor mange gange, man behøvede at udføre forskellig form 
for tjeneste, før man kunne avancere. Så foretrak han hellere en enrollerings-
post, selvom han var bevidst om, at man generelt sendte de dårligste officerer 
til enrolleringsposterne.13 Han havde imidlertid brug for en fast base i de 
kommende år, da han var ved at stifte familie. Anmodningen blev afslået, og 
allerede året efter fik Schiønning sit eget kompagni, da en højere rangerende 
kompagnichef uventet døde.

Peter Schiønning mistede selv sit kompagni, da han blev kasseret efter at 
have mistet en konvoj til tre britiske kapere i Vestindien i 1780. Hans kom-
pagni på Holmen blev derefter tildelt den relativt unge premierløjtnant Otto 

10. For en generel præsentation af Schiønnings dagbøger og arkiv se Seerup, Jakob. ”Peter 
Schiønning, søofficer og dagbogsskriver”, Personalhistorisk Tidsskrift nr. 2, 2005 s. 173 ff.

11. KB, Håndskriftssamlingen, Peter Schiønnings journal for 11. august 1773. Schiønning 
skriver, at Kaas kun havde været løjtnant og ikke engang næstkommanderende, men iflg. 
Topsøe-Jensen og Marquard var han næstkommanderende i fregatten FALSTER.

12. KB, Håndskriftssamlingen, Peter Schiønnings journal for 3. februar 1772.
13. KB, Håndskriftssamlingen, Pensees Detachees, Schiøn. 57, 4to, s. 12, ”Slette Officerer sen-

des paa Enroullering, Skade deraf”.
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Lütken, der ved en tilsvarende lejlighed havde forsvaret sit skib, snauen LÆR-
KEN mod kapere ved Vestindien og derved havde ”æret vort Flag og forsvaret 
det baade mod Overmænd og Ligemænd”.14 Dette må klart tolkes som et 
politisk signal fra Admiralitetet og Kronprinsen. Imidlertid gjorde Lütkens 
voldsomme springavancement, hvor han sprang forbi syv årgange af office-
rer og endog overhalede sin egen storebror, ham ganske upopulær, og ifølge 
søkrigshistorikeren H.G.F. Garde afholdt Kronprinsen sig fra ekstraordinære 
udnævnelser efter dette ene tilfælde.15 Denne ene udnævnelse kom altså til at 
stå som et foreløbigt punktum for den kongelige indblanding i officersavan-
cementer i 1700-tallet.

Militær rang og hofrang

En vigtig parameter for 1700-tallets standssamfund var Rangforordningen. 
Denne forordning indførtes i 1671 og var et vigtigt redskab for den enevæl-
dige kongemagt i bestræbelserne på at udøve social kontrol over adelen og det 
øverste borgerskab.16 Ved at indføre ni rangklasser med hver ni underindde-
linger afhængig af både kongelig gunst og placering i eksempelvis det militære 
hierarki gjorde den enevældige konge op med den gamle adel. Nu var adgang 
til kongen og kongelige stillinger og begunstigelser vigtigere end adelig fødsel. 
I systemet var der indbygget en mulighed for dygtige og talentfulde officerer i 
kraft af deres evner at svinge sig op til endog meget høje placeringer i samfun-
det. Omvendt var der også mulighed for at tage en genvej og opnå tilsvarende 
høje placeringer ved at indynde sig ved hoffet. Rangforordningen medførte en 
forventning om, at officerer og andre kunne arbejde sig frem i rangklasserne i 
kraft af deres meritter snarere end deres ædle byrd eller gode forbindelser. 

Imidlertid var netop gode forbindelser ofte en langt hurtigere vej frem 
i rangklasserne end lang og tro tjeneste om bord på majestætens skibe.  At 
blive udnævnt til kammerherre var sådan en genvej. Kammerherrer skyldte 
udelukkende deres forfremmelse kongelig gunst og bar en symbolsk forgyldt 
nøgle, der viste at de havde adgang til kongens sovekammer. Selvom der var 
velfortjente personer blandt kammerherrerne, synes hovedindtrykket at have 
været, at de fleste ikke havde gjort sig fortjent til dette spring op i 2. Rang-

14. Kgl. Kabinetsordre, Kgl. Resolution 4.10.1781 nr. 83, her citeret efter Topsøe-Jensen og 
Marquard, 1935, a.a., s. 137.

15. Garde, H.G. Den dansk-norske Sömagts Historie 1700-1814. Kbh., 1852, s. 271.
16. Se Henningsen, Peter. ”Den bestandige maskerade”, Historisk Tidsskrift bd 101, hæfte 2, 

Kbh.. 2001. 
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klasse. Kammerherrer rangerede midt i 2. Rangklasse, og hvis man skulle 
opnå samme status i rangklasserne i kraft af sin militære karriere skulle man 
avancere til rang af viceadmiral. Sådanne misforhold mellem militær rang og 
hofrang undergravede efter Peter Schiønnings mening idealet om den militære 
subordination og absolutte hierarki. 

Disse tanker afspejlede dog ikke, at Schiønning på nogen måde var re-
volutionær i sin tankegang. Han rummede selv mange af de modsætninger, 
som det enevældige samfund afspejlede. For en ting var, at han gik ind for, 
at folk skulle avancere og belønnes i kraft af deres meritter, som han blandt 
andet skrev i en strøtanke under overskriften ”Rang og Belønning at gives efter 
Chargernes Vigtighed”.17 Men samtidig kunne han skrive, at selvom flere var 
misfornøjede med det, så var det godt, når der kom grever og fornemme folks 
børn ind i Søetaten. Dels gav det etaten ”luster” altså kastede glans over den, 
dels kunne man håbe, at de store folk havde ”Credit til Hove”, og i kraft af 
dette kunne skaffe etaten forskellige fordele.18

Her ses altså en forståelse for, at netop forbindelserne ”til Hove” var gode 
at have både på det personlige og institutionelle plan. Denne forståelse afspej-
lede også en anerkendelse af de faktiske forhold. Det forekom nemlig at unge 
adelsmænd valgte at gøre karriere som søofficerer. De gik alle i kortere el-
ler længere tid på Søkadetakademiet, men ofte avancerede de langt hurtigere 
end deres borgerligt fødte kollegaer. Det mest ekstreme eksempel herpå var 
den lille Adam greve Moltke, der i 1755 blev kadet i en alder af syv år. Efter 
kun to år som kadet udnævntes han til sekondløjtnant og i 1760 sprang han 
direkte til at blive kaptajn og sprang dermed både sekond-, premier- og kap-
tajnløjtnantsklassen over. Han var da blot 12 år gammel! Et tilsvarende hurtigt 
avancement blev den kongelige ætling Christian Conrad greve Danneskiold-
Laurvig til del. Han blev kadet som 12-årig i 1736 og efter fire år som kadet 
blev han udnævnt til kaptajn. I forhold til Rangforordningen var det største 
spring dog, da han som 19-årig i 1743 udnævntes til kammerherre. Som et 
sidste eksempel på adelige lynkarrierer skal nævnes Conrad Georg greve Re-
ventlow, der som elleveårig blev kadet i 1760, og efter seks år på akademiet 
udnævntes til sekondløjtnant som 17-årig, hvilket ikke var nogen unormal 
alder. Til gengæld kunne han allerede året efter glæde sig over udnævnelsen til 
kaptajn, hvorved han sprang premier- og kaptajnløjtnantsklassen over. 

17. KB, Håndskriftssamlingen. Peter Schiønnings journal; KB, Håndskriftssamlingen. Pensées 
Detachées, Schiøn. 53 4to, s. 22.

18. KB, Håndskriftssamlingen. Pensées Detachées, Schiøn. 57, 4to, s. 140-143.
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Omvendt kan det indvendes, at der også var eksempler på adelige, der gik 
ind på akademiet i en helt almindelig alder og avancerede på helt almindelig 
vis, f.eks. Christian Carl greve Sponneck, der var født i 1706, blev kadet i 
1720 og udnævntes til sekondløjtnant i 1728. Det var ikke nok, at være adelig, 
for at man kunne gøre sig forhåbninger om de ekstremt hurtige avancementer. 
Disse synes at have været forbeholdt de allerøverste familier med helt tætte 
relationer til kongefamilien.

I midten af 1760’erne skrev Schiønning en af sine strøtanker under over-
skriften ”Hvorfor Adelen muelig ikke vil være Capt. Lieut. I Søe Etaten”.19 
Her anførte han, at unge adelige godt kunne blive sekond- og premierløjt-
nant, men gerne sprang kaptajnløjtnantsklassen forbi. Ved at konsultere en 
liste over avancementer i Søetaten ses det, at selvom strøtanken er holdt i 
generelle vendinger, så sigtede den konkret til en meget lille gruppe, nem-
lig Christian Conrad Danneskiold-Laurvig, Friderich Christian Kaas, Adam 
Moltke, Niels Krabbe Juel og Conrad Georg Reventlow. Alle fem var blevet 
protegeret hurtigt gennem systemet, og det faktum, at de havde sprunget kap-
tajnløjtnantsklassen over, tolkede Schiønning som udtryk for, at de generelt 
ikke magtede at føre kommando. Kaptajnløjtnanter havde et stort ansvar som 
eksempelvis skibs- eller kompagnichefer og der forventedes væsentligt mere af 
dem end af f.eks. en premierløjtnant. En kaptajn havde til gengæld som oftest 
en fuldmægtig i form af en næstkommanderende – ofte en kaptajnløjtnant. 
Og derved undgik man ifølge Schiønning at eksponere de fornemme unge 
adelige officerer, hvis de ikke havde ”meritter” nok – altså talent. Hvis de de-
rimod faktisk havde talent, mente han de burde ”gaae deres Tour som andre” 
og altså ikke springe over i køen, for så lærte de øvrige officerer at værdsætte 
dem.20 Hvis de ikke ”havde meritter”, så var det til gengæld bedst at skjule det 
så godt som muligt, mente han. De ovennævnte fem unge adelige opnåede i 
øvrigt også alle hurtigt at blive benådet med kammerherrenøglen.

Gennemsnitlige karriereforløb i tiden efter Store Nordiske Krig

De ovenstående eksempler på adelige lynkarrierer viser, at kongen opretholdt 
en vis grad af indflydelse på udnævnelsen af søofficerer i hele 1700-tallet. Men 
det er vigtigt at understrege, at disse adelige udgjorde undtagelsen, der bekræf-
tede reglen. Og reglen var, at avancement hang nøje sammen med ancienni-

19. KB, Håndskriftssamlingen. Pensées Detachées, Schiøn. 57, 4o, s. 140 ff. 
20. KB, Håndskriftssamlingen. Pensées Detachées, Schiøn. 57, 4to, s. 143.
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tet og professionelle meritter. Det er muligt at få et mere overordnet billede 
af de mere gennemsnitlige træk ved avancementer i søofficerskorpset ved at 
undersøge en større gruppe af søofficerer. En undersøgelse af den generation 
af danske søofficerer, der gjorde tjeneste i perioden 1766–1771 giver et mere 
akkurat billede af karriereforløb for de enkelte søofficerer. I 1766 udnævntes 
grev Gregers Haxthausen (1732–1802) til civil kommitteret i det nyoprettede 
General-Commissariat for Søetaten, han førte en notesbog, hvori blandt an-
det findes en oversigt over samtlige danske søofficerer, der var aktive i perioden 
1766–1771.21 Denne gruppe er anført med deres fødselsår, året for starten 
på Søkadetakademiet og de følgende avancementer. Listen, der omfatter 221 
navne giver et komplet billede af en generations søofficerer og kan blandt 
andet anvendes til at undersøge, hvor hastigt forskellige typer af søofficerer 
avancerede. Som ovenfor nævnt kunne enkelte officerer fra højadelen springe 
over en række charger og hurtigt bane sig vej til de højeste rangklasser.  Men 
langt de fleste måtte slide sig op gennem rækkerne. Af de tre officerer, der i 
denne periode opnåede rang af admiral (Friderich Hoppe, Christian Con-
rad Danneskiold-Laurvig og Caspar Fr. Fontenay) var det kun Fontenay, der 
havde slidt sig igennem samtlige charger fra kadet til admiral. Hoppe havde 
kunnet springe direkte fra rang af kommandørkaptajn til schoutbynacht, og 
Danneskiold-Laurvig havde på grund af sin ædle byrd kunnet springe direkte 
fra kadet til kaptajn. Fontenay var barn af en fransk huguenot-familie, som var 
flygtet fra Frankrig, og var dermed ”2.-generationsindvandrer”. Det er muligt, 
at hans mere slidsomme vej mod toppen skal finde sin forklaring i, at hans 
familie ikke havde samme gode forbindelser som danske familier.

Ekstraordinære udnævnelser

Indtil 1764 var det muligt for enkelte styrmænd både fra Søetaten selv og fra 
civile skibe at blive udnævnt til løjtnanter i fast tjeneste. Disse udnævnelser 
var ikke hyppige, men er interessante, og tjener i det følgende som sammen-
ligningsgrundlag i forhold til mere almindelige, gennemsnitlige karrierefor-
løb i Søetaten. I det følgende vil det blive undersøgt, hvordan denne praksis 
udviklede sig i perioden fra Store Nordiske Krig til midten af 1700-tallet. I 
den undersøgte gruppe af officerer, der var tjenestegørende mellem 1766 og 
1771 var der i alt 29 personer ud af 219, svarende til 13 procent, som ikke 
var uddannet på Søkadetakademiet. Dette tal virker ikke umiddelbart som en 

21. KB, Gregers Haxthausens notesbog, NKS 782, 4o s. 29 ff.
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andel, der kunne true de uddannede officerers status. Men ikke desto mindre 
ses det, at der i samtiden var vrede over disse udnævnelser. De brød med Søka-
detakademiets monopol på at uddanne danske søofficerer og med officerernes 
avancement efter anciennitet. 

I den undersøgte gruppe forekom udnævnelser uden om akademiet ude-
lukkende i perioden 1744–1764 med hovedvægt på årene i slutningen af 
1750’erne (13 udnævnelser) og begyndelsen af 1760’erne (otte udnævnelser). 
Det kan være en statistisk tilfældighed, men under alle omstændigheder står 
denne kronologiske fordeling i et misforhold til den stigende grad af professio-
nalisering, der i øvrigt fandt sted inden for Søetaten i perioden. Under Store 
Nordiske Krig blev der udnævnt en del månedsløjtnanter, men disses ansøg-
ninger om antagelse som løjtnanter i fast tjeneste blev konsekvent afvist.22 I en 
forestilling om ansøgningerne, dateret 9. maj 1714, anførte Admiralitetet bl.a. 
drikfældighed og manglende erfaring i sømandskab og orlogstjeneste blandt 
månedsløjtnanterne som årsag til afvisningen.23 Forklaringen på dette mis-
forhold var, at man efter Store Nordiske Krig ønskede at spare på Søetatens 
budgetter, og derfor snarere skred til afskedigelser end til nyansættelser, mens 
oprettelsen af 4. Division i 1755 medførte et behov for at udvide søofficers-
korpset.

Den største gruppe ekstraordinære udnævnelser fandt sted i slutningen 
af 1750’erne. Seks af dem fandt sted på samme dato, 25.12.1755, alle seks 
havde været styrmandslærlinge på Styrmandsskolen på Holmen indtil denne 
blev nedlagt i 1747. Deres udnævnelse må ses som et tegn på, at lærlingene 
fra denne skole har haft så gode maritime færdigheder, at man har ønsket 
at fastholde dem i Søetaten. Og da styrmændene efterhånden mistede deres 
betydning netop fra midten af 1700-tallet, har det været mest naturligt at 
ansætte dem som løjtnanter.

Mønsteret fra Store Nordiske Krig gentog sig ikke under den store udrust-
ning i 1762. Også ved denne lejlighed udnævntes der en række månedsløjt-
nanter. I modsætning til 50 år tidligere, var det nu muligt for nogle af de civile 
styrmænd og skippere at avancere fra månedsløjtnant til officer i fast tjeneste. 
Under udrustningen havde der været så stor mangel på officerer, at 20 skippere 
havde fået rang af månedsløjtnanter. Da krisen var overstået udnævnte kongen 
de otte af dem til løjtnanter.24 I den anledning tog Søkadetakademiets chef 

22. Se Garde 1835 bd. 2 s. 297, fodnote.
23. Se Garde 1835 bd. 2 s. 297, fodnote.
24. Garde 1835 bd. 3 s. 427, af den bevarede liste i Haxthausens notesbog har det dog kun 



163

Fra Kongelig Gunst til Professionel Merit - Søofficerersavancementer i 1700-tallet

kraftigt til genmæle og havde held til stort set at få standset denne praksis.25 
Løjtnanter kunne udnævnes uden om akademiet af flere forskellige år-

sager. For eksempel skyldte Jahn Lorentz Hansted sin udnævnelse i 1760, 
den marokkanske ambassadørs anbefaling. Hansted havde været chef på et af 
det Afrikanske Kompagnis skibe og haft ambassadøren som passager, hvilket 
udvirkede anbefalingen, der blev imødekommet af kongen.26 I en udateret 
”strøtanke” fra 1760’erne uddybede Schiønning sin kritik af, hvad han kaldte 
”Cinesiske Skippere”, som han nedladende kaldte de folk fra kompagnierne, 
som han mente søgte over i Søetaten, fordi de var trætte af lange sørejser og 
havde tjent en formue, som de nu ønskede at nyde i fred i København.27 
Det underminerede avancementssystemet, når officererne fra f.eks. Asiatisk 
Kompagni overhalede de løjtnanter indenom, som udelukkende havde tjent i 
Søetaten og gik i et håb om at avancere til kaptajn.

Et andet eksempel på en kongelig udnævnelse uden om Søkadetakademiet 
var nordmanden Johannes Johansen, der havde været i den hollandske marine 
og derfra kom ind i den danske i 1763.28 Peter Schiønning nævnte Johansen 
i sin dagbog, da han var bekymret for, at denne ville overhale Schiønning 
i avancementet.29 I den forbindelse havde han henvendt sig til højtstående 
søofficerer i admiralitetet og fået løfte om at Johansens avancement ikke ville 
blive ham ”til prejudice”. Dette ene eksempel viser, at anciennitetsfaktoren 
var vigtig i forhold til udnævnelser uden om akademiet. Disse udnævnelser 
undergravede de øvrige officerers karrieremuligheder. 

Schiønnings analyse var uden tvivl korrekt. Det var demotiverende for de 
unge løjtnanter, når de blev sprunget forbi i avancement. Men der var også 
en fordel ved disse udnævnelser for Søetaten, hvilket Schiønning undlod at 
nævne i sine strøtanker. Nemlig at Søetaten i folkene fra kompagnihandels-
skibene havde yderst erfarne officerer, der havde lange udkommandoer bag 
sig. Derfor er Søetatens fravalg af muligheden for at gøre brug af disse erfarne 
folk egentlig bemærkelsesværdig og må tolkes som et udtryk for at Søetaten 

været muligt at identificere syv af disse løjtnanter.
25. H.C.A. Lund, 1901, s. 112. Her nævner Lund, at det var sidste gang, der blev udnævnt 

skippere, der ikke havde gennemgået Søkadetakademiet, dette er dog ikke helt korrekt, som 
de anførte eksempler viser.

26. Se Topsøe-Jensen og Marquard, 1935, a.a., s. 537.
27. KB, Håndskriftssamlingen, Pensees Detachees, Schiøn. 53, 4to, s. 64 ”Ubilligt Cinesiske 

Skippere bliver Capitainer i Søe Etaten”.
28. Se Topsøe-Jensen og Marquard, 1935, a.a.
29. KB, Håndskriftssamlingen, Peter Schiønnings journal for 16. februar 1763.
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prioriterede professionalisering i kraft af uddannelse højere end praksisprofes-
sionalisering.

Udnævnelsen af søfolk, der ikke havde gennemgået uddannelsen på Søka-
detakademiet, er et parallelt fænomen til de børn af højadelen, som fik lynkar-
rierer og som ganske vist gik på akademiet, men ikke i praksis havde en chance 
for at få en nær så grundig uddannelse som deres mindre fornemme kolleger. 
De to grupper af hhv. højadelige officerer med lynkarrierer og ekstraordinært 
udnævnte skippere og styrmænd udgjorde en klar undtagelse i forhold til det 
samlede officerskorps. I 1760’erne bestod de to grupper tilsammen af færre 
end 15 personer ud af et samlet søofficerskorps på ca. 180 mand. Gruppen 
kan derfor kun tjene som referenceramme i forhold til den største gruppe af 
officerer med gennemsnitlige karrierer.

Konklusion

I artiklen er det påvist, at der under Store Nordiske Krig fandt en række for-
fremmelser af søofficerer sted på baggrund af deres indsats i krig, og at disse of-
ficerer også kunne tjene ganske store formuer i prisepenge. Det er også påvist, 
at der ikke fandtes samme mulighed for danske søofficerer i den lange freds 
periode i årene mellem 1720 og 1801. Derfor orienterede søofficersstanden 
sig efter 1720 primært mod andre lukrative stillinger, primært stillingen som 
kompagnichef i en af Holmens divisioner, hvor en lønsom stilling kunne op-
nås enten i kraft af anciennitet inden for søofficerskorpset, men undtagelsesvist 
også som følger af kongelig protektion. Kongens indflydelse var dog stadigt 
aftagende i løbet af 1700-tallet. Der argumenteres for, at Søetaten adskilte sig 
fra andre europæiske flåder ved at have dette fokus på fredstidsorganisationen. 
Der var et skisma mellem forfremmelse på baggrund af meritter og kongelige 
forbindelser på den ene side og forfremmelse på baggrund af anciennitet på 
den anden side. Selvom gode forbindelser ved Hoffet havde en positiv afsmit-
ning på Søetaten, var det for størstedelens vedkommende datoen for deres 
udnævnelse og deres anciennitet, der var afgørende for deres avancements-
mønster. Dette avancementsmønster kendetegner de danske søofficerer som 
en form for militære embedsmænd snarere end som klassiske krigere.
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Slaget vid Helsingborg 1710
Sveriges gradvisa övergång från  
stormakt till medelstor makt i Europa
Kent Zetterberg

Gustav II Adolf (1611–1632) var en av krigskonstens stora genom tiderna. 
Han skapade under 1620-talet en ny svensk härorganisation, som var interna-
tionellt ledande och till stora delar kom att bestå i Sverige fram till 1901, då 
den moderna värnpliktsarmén tog över. 

I 1634 års regeringsform fixerades armén till 8 kavalleriregementen och 23 
Infanteriregementen. En stor del av dessa var landskaps- eller länsregementen. 
Infanteriregementena bestod av åtta kompanier som fördelades på två batal-
joner. Nästan samtliga regementen från RF 1634 ägde bestånd till 1925 års 
nedrustningsbeslut, dvs. i nästan 300 år. Efter försvarsbeslutet 2009 i Sverige 
återstår av de gamla regementena endast ett fåtal, bl.a. huvudstadens regemen-
te Livgardet, Upplands regemente i form av Ledningsregementet, Skaraborgs 
regemente och Norrbottens regemente.

Både knekt och ryttare skulle enligt Gustav Adolfs bestämmelser ha ett hem-
man som boställe, det s.k. äldre indelningsverket. De gamla ryttarfanorna avskaf-
fades nu och ryttarna var nu till stor del bönder, som fick avdrag på skatten.

En stor del av armén togs dock ännu ut genom inhemska utskrivningar. Till 
detta kom värvade, utländska trupper, vilka utgjorde huvuddelen av armén i 
Tyskland (främst tyskar och skottar) under det trettioåriga kriget, där Sverige 
deltog 1630–1648 och fick stormaktsstatus. Artilleriet och fortifikationen fick 
nu en fast organisation, en svensk vapenindustri skapades och officersutbild-
ningen blev mer professionell.  Örlogsflottan blev en av de största i Nordeuropa 
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och inledde en lång kamp om maktställningen i Östersjön med främst Dan-
mark och Nederländerna, senare även med Storbritannien och Ryssland. 

Under Karl XI tillkom det ständiga knektehållet efter mängder av lokala 
klagomål mot utskrivningssystemet. Det skapade en ökad stabilitet i bonde-
samhället. Rytteriet rekryterades genom adeln och rusthållare, de senare var 
främst storbönder. Det s.k. yngre indelningsverket ägde bestånd till 1901 års 
försvarsbeslut. Officerarna och manskapet blev nu bofasta. Den indelta armén 
räknade ca 45000 man vartill kom ca 25000 man värvad trupp, främst vid liv-
gardet, artilleriet och gränsgarnisonerna. Under Det stora nordiska kriget 1700-
1721 tvingades dock Karl XII att genom värvningar öka fältarméns styrka.1 

Storpolitik, krig och diplomati

I slutet av detta europeiska storkrig 1700–1721 var Sverige i krig med alla 
sina grannar. Det ledde till en katastrof och stormaktens fall. Sveriges främste 
allierade var Frankrike, som dock var djupt indraget i det spanska tronföljds-
kriget och inte kunde ge Sverige annat än diplomatiskt stöd.2 Båda länderna 
hade i början framgångar i de två krigen, men tvingades efterhand till reträtt 
och led militära nederlag. Skillnaden var dock stor i ambitionsnivå, det bör 
understrykas. Frankrike sökte bli den ledande staten på kontinenten medan 
Sverige sökte försvara sitt nya Östersjöimperium mot en rad fientliga grannar, 
som ville återta förlorade territorier.

1. Zetterberg, K. ”Den svenska krigsmaktens organisation”, ingår i Zetterberg, K. Konsten att 
överleva, Studier i svensk säkerhetspolitik och strategi under 200 år, FOKK nr 12. Stock-
holm: Försvarshögskolan, 2007 . Om Gustav II Adolf se Ahnlund, Nils. Gustav Adolf den 
store. Stockholm: Aldus/Bonnier, 1963, och Oredsson, Sverker. Gustav II Adolf. Stockholm: 
Atlantis, 2007.

2. Spanska tronföljdskriget var europeisk storkonflikt 1701–1714 om tronföljdsfrågan i Spa-
nien. Orsaken till spanska tronföljdskriget var grannländernas rädsla för fransk dominans 
sedan den franska kungen Ludvig XIV:s sonson Filip blivit spansk kung som Filip V. En 
koalition bildades 1701 av England, Nederländerna och den tysk-romerska kejsaren. Bay-
ern, Savojen och Portugal anslöt sig till Frankrike. Savojen och Portugal bytte emellertid 
sida 1703. Frankrike led flera nederlag, men splittring inom koalitionen mildrade freds-
villkoren. Fred i spanska tronföljdskriget slöts i Utrecht 1713 mellan Frankrike och bl.a. 
Storbritannien, Nederländerna, Savojen och Portugal, och 1714 undertecknades freden i 
Rastatt mellan Österrike och Frankrike. Filip V fick behålla Spanien med dess amerikanska 
besittningar. Österrike erhöll Spanska Nederländerna och italienska områden. Storbritan-
nien erhöll Gibraltar och Menorca från Spanien samt Newfoundland och Nova Scotia från 
Frankrike. Nederländerna fick gränsfästningar och Savojen bl.a. Sicilien. http://www.ne.se/
spanska-tronföljdskriget.
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Krigens tribut 1620–1720: skatter och blodsoffer

Stormaktstidens svenska arméer och flottor krävde enorma skatter och blods-
offer av det svenska folket, men tog även sin tribut i form av värvad utländsk 
trupp. Forskare har beräknat att ca en halv miljon soldatliv förlorades under de 
svenska fanorna under stormaktens 100 år, 1620–1720, varav merparten kom 
från det svenska riket, sannolikt drygt 300 000 man.3 Därtill kom förluster 
av människoliv bland civilbefolkningen till följd av krigen. Det var en enorm 
förlust av en befolkning i det dåtida Sverige på runt två miljoner invånare.

Bakgrund till slaget vid Helsingborg 1710, balanssystemet i Europa

Den svenska stormakten hade byggts upp 1621–1660 på grannarnas bekostnad, 
dvs. främst Danmark, Ryssland och Polen. Kampen mellan de kungliga dynasti-
erna för att breda ut sina imperier var typisk för tiden och gällde även i hög grad 
kontrollen över handeln och handelsvägarna. Diplomatiskt och folkrättsligt sökte 
man dock vid denna tid skapa en ny internationell ordning för att reglera kriser, 
krig och fred. (Hugo Grotius var folkrättens skapare). Den westfaliska freden 
1648, som gjorde slut på det trettioåriga kriget på tysk botten, var den första där 
man sökte bygga upp ett balanssystem i Europa mellan makterna under reglerade 
former. Den skulle också högtidligt inleda ”Den eviga freden” mellan kristna sta-
ter, något som dock visade sig stämma illa med verkligheten. Maktkampen och 
krigen i Europa fortsatte. Dock kom freden 1648 att till stora delar göra slut på 
de förödande religionskrigen mellan katoliker och protestanter, vilket var en stor 
vinning. De protestantiska stormakterna Sverige, Nederländerna och England 
trädde nu fram med en ny maktställning i Europa medan habsburgarnas katolska 
välden började försvagas (Tysk-romerske Kejsaren, Österrike, Spanien).4 

3. Några strategiskt viktiga svenska militära segrar fram till 1814 var till sjöss: Bornholm 1565 
(nordiska sjuårskriget, amiral Jakob Bagge), Femern 1644 (svensk seger mot Danmark) och 
Svensksund 1790 (Gustav III:s ryska krig) och till lands Narva 1581 (mot Ryssland), Riga 
1621 (Gustav II Adolf mot Polen), slagen vid Breitenfeld 1631 och 1642 (Trettioåriga kri-
get), Lützen(1632), Wittstock (1634) Lund 1676 (mot Danmark), Düna 1701 (mot Polen-
Sachsen), Fraustadt 1706 (mot Sachsen-Ryssland), Helsingborg 1710 (mot Danmark) och 
Södra Stäket 1719 (ryssarna stoppade vid Stockholm). De största nederlagen på slagfälten för 
de svenska trupperna var Kirkholm 1606 (Karl XI förlorade ca 8000 man mot Polen), Nörd-
lingen 1634 (ca 10 000 stupade och fångar), Poltava 1709 (ca 7 000 stupade, 20 000 fångar ), 
Villmanstrand 1741 (ca 2 000 i förluster mot Ryssland), Sveaborg 1808 då en svensk garnison 
på ca 7 000 man kapitulerade till Ryssland. Jfr Svenska slagfält, W & W, 2003, om dessa slag.

4. Om Westfaliska freden 1648 se Böhme, KR (Ed). 1648 and European security, proceedings: 
Stockholm, October 15-16, 1998. Stockholm: Försvarshögskolan, National Defence College.
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Det svenska imperiet

Sverige hade till 1660 erövrat nya Östersjöprovinser från Nordtyskland (Pom-
mern, Bremen-Verden) från Polen (Livland) och hade tagit kontroll över Est-
land och Ingermanland (dagens St Petersburg) i riktning dagens Ryssland. 
Nya landvinster var dessutom de skånska landskapen, Bohuslän, Jämtland och 
Härjedalen från Danmark-Norge genom krigen 1643–1645 och 1658–1660. 
Vid Karl X Gustavs död 1660 kulminerade den svenska stormakten. Sverige 
sökte sedan under perioden 1660–1718 konsolidera stormaktsställningen och 
försvara den mot grannländerna, främst Danmark, Polen och Ryssland. En 
huvudtanke var att säkra imperiet genom land- och sjöfästningar vid grän-
serna, något som Karl XI:s store fästningsbyggare Erik Dahlberg och Hans 
Wachmeister satsade stor energi på. (Karlskrona, Riga m.fl.)

I sydöstra Europa fortsatte kampen mellan islam och kristendomen, mel-
lan det osmanska väldet och de katolska habsburgarna, under århundraden. 
Den turkiske sultanen expanderade sitt välde på Balkan men stoppades vid 
belägringarna av Wien, den sista 1683, då den polska kronarmén och tyska 
hjälptrupper (inklusive svenska trupper då Sverige var tysk länsherre) omintet-
gjorde angreppet. Från 1700-talet kom Ryssland även med mot turkarna, och 
det osmanska väldet befann sig sedan på reträtt (”Europas sjuke man”) till dess 
undergång under det första världskriget 1914–1918. 

Sveriges strategiska partner, alliansen med Frankrike

Sverige ingick en säkerhetspolitisk allians med Frankrike under trettioåriga 
kriget (Richelieu, Axel Oxenstierna 1628), som baserades på gemensamma 
strategiska intressen i Tyskland och fiendskapen mot Habsburg, dvs. kejsaren 
i Wien. Indirekt kunde Sverige använda denna allians för att erövra land på 
grannarnas bekostnad, Danmark, Preussen och Polen. Denna svensk-franska 
strategiska allians satte sin prägel på svensk utrikespolitik under hela epoken 
1628–1812, även om den tidvis försvagades då båda länderna ingick i nya 
utrikespolitiska kombinationer. 

Övergripande kom dock under nära 200 år Frankrikes och Sveriges stra-
tegiska intressen att förenas, framförallt på den europeiska kontinenten. En 
huvudfiende var kejsaren i Wien, men efterhand kom en ny balans att växa 
fram mellan stormakterna på kontinenten, där Sverige  blev en viktig aktör 
i nya kombinationer. En viktig faktor i den svensk-franska säkerhetspolitiska 
alliansen var Frankrikes ekonomiska subsidier till Sverige. Dessa säkrade  tid-



171

Slaget vid Helsingborg 1710

vis att Sverige kunde hålla en omfattande krigsmakt, genomföra värvningar 
och rustningar vid en rad säkerhetspolitiska kriser och sedan föra krig. Under 
epoken 1721–1792 (frihetstiden, Gustav III) kom de franska subsidierna på 
nytt att spela en mycket stor roll för Sverige, inte minst vid utbyggnaden av 
de marina försvarsfästningarna som man hoppades skulle hejda det expan-
siva Ryssland i Östersjöområdet. (Sveaborg, Karlskrona, Stockholm/Vaxholm 
m.fl. fästningar).5

Angreppsplanerna mot Sverige 1700

Sveriges grannar hade gaddat ihop sig i en allians år 1700 för att anfalla Sverige 
och återta förlorade territorier. Det gällde Danmark, Ryssland under tsar Peter 
I och Polen-Sachsen under August den Starke. Under tsar Peters europeiska 
rundresa mötte han kung August i Rawa i Polen sommaren 1698: ” Under 
den våldsamt festliga samvaron aktualiserades här de ryska och polska pla-
nerna mot Sverige. Det är dock ovisst vem som tog initiativet. I alla händelser 
var den det den förestående avvecklingen av det turkiska kriget som jämte 
Danmarks aktivitet hade kommit att vända de båda härskarnas blickar mera 
bestämt mot Östersjön.”6

Den fortsatta utvecklingen är välkänd. Det stora anfallet mot Sverige bör-
jade år 1700. Sverige stod dock militärt redo att möta grannarnas kombine-
rade angrepp till lands och till sjöss.

Karl XII lämnade nu Stockholm och mobiliserade den stora svenska krigs-
makten. Den hade  vid denna tid europeiskt rykte (”En svensk officer är som 
en greve”, ”Ein schwedischer Offizier ist wie ein Graf”) och den var väl under-
hållen och övad av fadern Karl XI (regent 1672–1697). Karl XII gick nu i fält 
med den stora armén, stödd av en av Europas största flottor, fast besluten att 
besegra den fientliga koalitionen på slagfältet.

Målet för kungen var att segra på slagfältet och därigenom få freder som 
säkrade det svenska imperiet och dynastins fortbestånd. Det var en långsiktig 

5. Om tiden 1628-1721 se serien Den svenska utrikespolitikens historia, utgiven av Utrikespo-
litiska institutet, från 1945. Se särskilt band I, 1560-1649 av Tham, Wilhelm, och 1648-
1697 av Landberg, Georg, band II 1697-1721 av Rosén, Jerker. Om Frankrike bl.a. Fahl-
borg, Birger. Sveriges förbund med Frankrike 1672, Stockholm, 1935. Jfr Wetterberg, G. 
Axel Oxenstierna. Jfr. Wolke, Lars Ericson, Hårdstedt, Martin, Iko, Per, Sjöblom, Ingvar 
& Åselius, Gunnar. Svenska slagfält. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003, inled-
ningen.

6. Den svenska historien, del 5, 1654-1718. Stockholm: Bonnier, 1967, s. 225.
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offensiv målsättning som skulle visa sig förödande för den svenska stormakten.   
Envåldshärskaren Karl XII var fast besluten att värja sitt imperium med vapen 
i hand och hade föga till övers för diplomatiska lösningar och andra metoder 
att för att nå samma mål.   Länge verkade hans offensiva målsättning kunna 
fungera eftersom Danmark, Sachsen-Polen och Ryssland militärt besegrades 
genom snabba fältslag 1700–1701, varpå Karl XII fortsatte kriget i Polen, och 
blev allt djupare inblandad i denna kungliga ”adelsrepubliks” trassliga affärer. 
Karl XII och hans generaler cirklade runt i Polen och Baltikum (övergången 
vid Düna 1701) och vann rader av fältslag med den slagkraftiga karolinska 
armén. Karl XII fick till sist August den Starke avsatt som Polens kung och 
tillsatte en egen ”lydkonung”, Stanislaus Lescynski år 1704.7 

Från höjden till stormaktens fall

Karl XII och Sverige stod nu på höjden av sin makt i vinterlägret i Sachsen, vid 
trakten av Altranstädt (östra delarna av Tyskland) år 1706–1707. Det var här 
Karl XII uppvaktades av John Churchill, hertigen av Marlborough, som för 
de allierade hade vunnit det stora fältslaget mot Frankrike vid Blenheim 1704. 
Marlborough smickrade nu Karl XII, allt i hopp om att denne inte skulle 
ingripa vid västfronten på Ludvig XIV:s och Frankrikes sida, vilket kunde få 
vågskålen att tippa över i kriget mellan de allierade och Frankrike. Karl XII 
ville tillgodose Frankrikes intressen, men lät sig nöja med diplomatiska åtgär-
der. Han var inte beredd att ingripa på västfronten utan tågade österut för att 
slå den nye huvudfienden, Ryssland. Det blev den svenska stormaktens fall 
och ledde till Rysslands uppstigande till en ny stormakt i Europa med konse-
kvenser in i våra dagar. 

Ingen makt varar evigt och inga torn växer till himmelen. Det svenska stor-
maktsimperiet vilade på en bräcklig grund och stod nu anno 1707 inför sitt 
fall, även om det skulle ske i form av ett utdraget försvarskrig, en kamp som 

7. Ödets nyck gör att ett porträtt av Stanislaus Lescynski hänger på väggen i vår lägenhet på 
Kungsholmen i Stockholm. Kungen ser mycket välvillig ut, iförd rustning och hermelins-
mantel och söker uppenbart efterlikna Karl XII. Stanislaus avsattes efter Poltavanederlaget 
1709, kom som flykting till Sverige och förde under några år ett spartanskt hov i Kristian-
stad i Skåne. Han var Karl XII trogen till kungens död. Sen vände lyckan när hans dotter, 
Maria Lescynska, gifte sig med Europas rikaste monark, kung Ludvig XV av Frankrike. Med 
hans hjälp blev han på nytt Polens kung 1733-1736 men avsattes under det polska tron-
följdskriget. Stanislaus blev till sist hertig av Lothringen och levde länge i bästa välmåga.” Jfr 
wikipedia.se, Stanislaus.
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kostade stora blodsoffer för alla inblandade parter. Två stora krig dominerade 
den europeiska scenen under epoken från slutet av 1690-talet till Ludvig XIVs 
död och freden i Utrecht 1715, dels det Stora Nordiska kriget 1700–1721, dels 
det spanska tronföljdskriget mellan Frankrike och de allierade med Storbritan-
nien, Nederländerna, tyska furstar, kejsaren m.fl. som sökte stoppa Frankrikes 
expansion västerut på grannarnas bekostnad. Karl XII var fast besluten att 
göra upp med Ryssland och tsar Peter och tågade med sin armé österut år 
1707, vilket slutade med nederlaget vid Poltava 1709 och kungens landsflykt 
i Turiket med spillrorna av hans armé 1709–1714.

Freden i Rijswijk 1697, fördraget i Altona

Diplomatiskt kom det spanska tronföljdskriget att medföra en febril verk-
samhet i hela Europa för att skapa allianser och förbund inför den väntade 
kraftmätningen med Frankrike i fokus. Freden i Rijswijk 1697 var endast ett 
stillestånd då det spanska arvet inte kunde avgöras, Frågan stod ännu öp-
pen, skulle det rika spanska arvet tillfalla Habsburg, dvs. kejsaren i Wien eller 
Bourbon, dvs. Frankrike? Ett franskt-spanskt imperium fruktades som alltför 
starkt och dominerande i Västeuropa av sjömakterna (England, Holland) och 
Habsburg, varför man intensivt bekämpade en sådan lösning. Sverige, med 
sin traditionella allians med Frankrike, hade diplomatiskt gått över på sjömak-
ternas sida under 1690-talet och även som tysk länsherre sänt trupper mot 
Frankrike för att stoppa de franska anfallen mot Nederländerna och de franska 
försöken att utvidga sitt territorium i norr och väster. Den diplomatiska belö-
ningen för detta var att sjömakterna garanterade den svenska säkerheten mot 
Danmark och den svenska alliansen med furstendömet Holstein-Gottorp vid 
den danska sydgränsen.

Sverige lyckades genom fördraget i Altona få sjömakterna (England, Ne-
derländerna) som garanter mot Danmark. Den svenska diplomatin hade nu 
kunnat utnyttja de allierades strävan att bevara lugnet i Tyskland genom att 
stärka den gottorpska hertigens ställning och hindra danska expansionspla-
ner söderut. De svenska positionerna gentemot Ryssland och Sachen-Polen 
var dock mycket bräckligare. Den svenska diplomatin anade faran och förde 
förhandlingar med båda makterna, men visste inte att detta enbart var sken-
förhandlingar. Man sökte även få Kejsaren att garantera Livlands ställning 
och därmed stärka det svenska imperiet diplomatiskt i öster, men även detta 
misslyckades. Konsekvensen var att Sverige i väster kunde bygga på ett dip-
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lomatiskt allianssystem men saknade detta och stod helt isolerat i öster. En 
möjlig allians var med Brandenburg, som såg sig hotat av August II:s expan-
sionsplaner. Brandenburg sökte konsolidera sina spridda besittningar i öster 
och väster till ett mer sammanhängande rike, vilket kolliderade med Polen och 
Sachsens intressens i detta läge.

Till bilden hörde dock även att Brandenburg hade ambitioner på det 
svenska Pommern sedan trettioåriga krigets dagar.  Brandenburg förde nu en 
avvaktande politik för att se om några fördelar kunde yppa sig. Strävan blev 
sedan att utnyttja motsättningarna i det stora nordiska kriget och i spanska 
tronföljdskriget utan att militärt engagera sig. Först när Sverige militärt var 
på defensiven gick Brandenburg in som Sveriges fiende och kunde sedan med 
Sveriges övriga fiender erövra Hinterpommern under striderna 1714–1715.8

Danmarks läge  

Danmark hade utträtt ur det Nordiska anfallsförbundet år 1700 efter freden 
i Traventhal. 

Den svenska landstigningen på Själland 1700 tvingade Fredrik IV och 
Danmark till snabba eftergifter genom sjömakternas (England, Holland) för-
medling. Freden återinsatte den holsteinske hertigen i hans rättigheter och 
garanterades av både sjömakterna och Frankrike., dvs. de krigförande i väster 
under det spanska tronföljdskriget.9 Diplomatiskt hade Sverige därmed vun-
nit en framgång: Dock var inte Danmark militärt försvagat, vilket lundahisto-
rikern Jerker Rosén uttryckte på följande sätt:

I militärt avseende innebar dock fälttåget (mot Danmark) ett miss-
lyckande. Sjömakterna hade dirigerat händelseförloppet på ett sådant 
sätt, att Danmark vid fredsslutet (1700) stod militärt obrutet. För 
fortsättningen av det stora nordiska kriget blev detta av oerhörd be-
tydelse. Till skydd mot danska anfall nödgades den svenska krigsled-
ningen kvarlämna avsevärda stridskrafter i både Sverige och Tyskland. 
När de svenska motgångarna i öster började kunde danskarna 1709 
landsätta en stark armé i Skåne under skyddet av den flotta som ett 
knappt årtionde tidigare hade överlevt de svenska försöken att tillin-
tetgöra den.10

8. Den svenska historien, del 5, 1654-1718. Stockholm: Bonnier, 1967 s. 238 ff.
9. Ibidem. s. 242.
10. Ibidem s. 245.
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Karl XII fast i Turkiet

I juli 1709 – efter nederlagen vid Poltava och Perevoltjna – slog sig Karl XII 
med eskort ned som den turkiske sultanens gäst i Bender, beläget i nuvarande 
Moldavien. Här skulle han komma att stanna i fem år. Hans mål var nu att 
med sultanens hjälp öppna en ny ”sydfront” mot Ryssland. Hans politik gick 
hela tiden ut på att stödja Turkiet i dess krigföring mot Ryssland i hopp om att 
komma åt tsar Peter den vägen.  Efter freden vid Prut 1711 mellan Ryssland 
och Turkiet var dock det kortet slutspelat. Därefter blev Karl XII:s vistelse i 
Turiket allt mer obekväm för turkarna. Det ledde till kalabaliken i Bender 
1713, där kungen och hans mannar försvarade sig men till sist gav sig och 
sattes i husarrest. Läget blev allt mer prekärt och gjorde att kungen och den 
svenska kolonin återvände till hemlandet under åren 1714–1715. De efter-
lämnade en hög med ekonomiska skulder, som den svenska kronan slutligen 
lyckades reglera och avveckla årtionden senare.

Stormmolnen hopas efter Poltava 1709, det svenska väldet skakar

Sveriges fiender gaddade åter ihop sig efter det stora svenska nederlaget vid 
Poltava och kungens flykt till Turkiet. Stanislaus avsattes från Polens tron och 
August II återtog tronen, dock över ett mycket splittrat Polen, som blev allt 
svårare att styra. (Den polska oredan).

Ryssarna fortsatte nu sin militära offensiv mot de baltiska provinserna. 
Under 1710 föll de sista svenska ställningarna i Riga, Pernau och Reval. Även 
Viborg kapitulerade sommaren 1710. Därmed hade tsar Peter säkrat sina po-
sitioner kring Finska Viken och skyddat inloppet till Petersburg, som nu bygg-
des ut på platsen för den tidigare svenska fästningsstaden Nyen /Nyenskans/
Landskrona.11 Tsar Peter fick nu även ta itu med inre oroligheter och krig 
med turkarna. Dessutom var han oense med de förbundna om krigföringen i 
Tyskland, vilket gjorde att den ryska offensiven kom att sättas in mot Finland 
1713–1714. (Den Stora Ofreden i Finlands historia). Finland erövrades av 
de ryska trupperna som även hann med att bränna ned Umeå i Västerbrotten 
under detta skede av kriget.

11. Den svenska historien, 1967, a.a., s. 283.
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Pommern och Skåne hotas

I söder kom snart det väntade danska anfallet mot Skåne och de förbundnas 
anfall mot Pommern. Sverige var till sist invecklat i krig mot nästan alla sina 
grannar i sin tids europeiska storkrig: Hannover/Storbritannien, Danmark, 
Brandenburg, Sachsen/Polen och Ryssland var fiender, några bundsförvanter 
syntes ej till vid de hotade gränserna. Det var för mycket för det gamla riket, 
Vasarnas och Pfalzarnas kungarike. Svenska Pommern föll trots ett utdraget 
och tappert försvar under ledning av Karl XII. Denne visade åter sin stora 
taktiskt-operativa begåvning i en rad drabbningar innan han utskeppade sig 
till Skåne anno 1715.

Uppmarschen i Skåne, avgörandets stund

Men innan detta timade, medan kungen ännu var kvar i Turkiet, hade kam-
pen om Skåne  mellan Sverige och Danmark avgjorts genom slaget vid Hel-
singborg 1710. 

Den danska planen att återta Skåne var identisk med den från 1676 och en 
dansk här landsteg på nytt vid Råå fiskeläge, söder om Helsingborg. Opera-
tionerna skulle stödjas av ett anfall från södra Norge. Det norska anfallet kom 
dock av sig, vilket gjorde att den danska strategin blev försvagad.  Den svenska 
flotteskadern i Göteborg och markstridskrafterna lyckades skydda både bo-
huskusten och staden 1709–1710. Stridskrafterna från Norge, till sjöss och 
till lands, fick därmed ingen betydelse för den avgörande drabbningen om 
Skåne. Det var en svensk militärstrategisk och operativ framgång i väster. Helt 
avgörande skulle dock bli den stora drabbningen om Skåne mellan två jämn-
starka arméer.

Den danska armén under Ditlev Reventlow hade till en början stora fram-
gångar i Skåne under 1709/10, den rika provinsen som nu hårt beskattades. 
Detta ledde till ett missnöje hos de skånska bönderna, som till skillnad från 
1676 inte var beredda att starta en upprorsrörelse mot den svenska makten. 
I stället förhöll sig befolkningen i Skåne avvaktande i väntan på utgången av 
den militära kraftmätning som förestod. Det var på en mindre svensk fram-
gång., skåningarna var nu inte fientliga utan avvaktande. I början av 1710 
var den svenska hemmaarmén under ledning av Magnus Stenbock redo att 
gå till motangrepp.12 Danmark stod nu ensamt mot Sverige i slaget och hade 

12. Om Stenbock se Eriksson, Ingvar. Karolinen Magnus Stenbock. Stockholm: Atlantis, 2007.
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ingen militär uppbackning från andra stater i detta läge. I praktiken var det en 
dansk-svensk slutuppgörelse om den rika provinsen Skåne som nu förestod.

Karl XII säger nej till neutralitetsakten i Haag 1710

Våren 1710 slöts den så kallade neutralitetsakten i Haag, som säkrade Holsten-
Gottorp från angrepp och  säkrade en neutralitet för Brandenburg-Preussen. 
Den undertecknades av Kejsaren, sjömakterna, Preussen och Hannover (nu 
även på Englands tron) och biträddes av August II och tsar Peter.13 Karl XII 
vägrade dock envist att godta neutralitetsakten i Haag, vilket rådet i Stock-
holm, under ledning av kanslipresidenten Arvid Horn, såg som en möjlighet. 
Rådet hade i princip accepterat den erbjudna neutraliteten, men Karl XII väg-
rade att finna sig i detta. Det var ödesdigert – Karl XII visste överhuvud inte 
vad neutralitet betydde.

Det gav hans motståndare fria händer i de svenska provinserna i Tyskland 
och anfallen mot dessa kunde starta sommaren 1711. Kungens halsstarrighet 
och ovilja till diplomatiska kompromisser gjorde att Sverige här gick miste 
om en möjlighet till fred och även diplomatiska möjligheter att spela ut de 
splittrade motståndarna till Sverige mot varandra. 

Resultatet känner vi – i slaget vid Gadebusch hösten 1712 besegrade Mag-
nus Stenbock en dansk här, men kunde sedan inte militärt klara kampen mot 
den samlade rysk-sachiska armén på 20 000 man utan fick kapitulera vid fäst-
ningen Tönningen 1713. 

Sjömakterna ingriper för att skapa en ny balans

1715 slöt sig Preussen och Hannover öppet till Sveriges fiender men ”jordskre-
det vid Östersjön” fick de båda sjömakterna England och Holland att inskrida 
för att stoppa det svenska raset.  Syftet var att medla i det nordiska kriget och 
att hindra en ytterligare rysk dominans vid Östersjön – det räckte med att 
ryssarna hade erövrat de baltiska provinserna. England sände även en flotta, 
som delvis agerade till Sveriges hjälp i slutskedet av kriget för att balansera den 
ryska sjömakten. Den stod under ledning av amiralen Sir John Norris, som 
åren 1715–1719 och genom sjökampanjer i Östersjön utövade  Sea Power 
Projection, inte minst för att trygga de brittiska handelsintressena. Det var 
en svår balansgång mellan makterna vid de danska sunden och i Östersjön. 

13. Den svenska historien, 1967, a.a., s. 285.
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David Denis Aldridge sammanfattar denna brittiska handelspolitiska och sjö-
diplomatiska insats på följande sätt i en biografi från 2009:

Admiral Norris succeeded in navigating between the different inter-
ests of Sweden, Denmark and Russia and (was) a commander of clear-
hedged judgement who played a significant role in upholding Britain´s 
commercial relations by convoying merchantmen between the British 
Isles and the Baltic.14

En ny maktbalans vid Östersjön

En konsekvens av slaget vid Helsingborg 1710 blev att Sveriges ställning vid 
Östersjön för en tid stabiliserades. Gränsen mellan Danmark och Sverige blev 
intakt, den viktiga östersjöhandeln med öresundstullen kunde fortsätta till 
sjömakternas belåtenhet. Sverige förblev en viktig nordeuropeisk aktör, dock 
reducerad från en stormakt med hegemoniska ambitioner vid Östersjön till en 
medelstor stat efter Det stora Nordiska krigets slut 1719–1721 och Karl XII:s 
död 1718.

Sjömakterna såg sedan till att fredsavtalen 1719–1721 skapade en ny 
maktbalans i Östersjöområdet. Sverige miste Estland och Livland och delar av 
de tyska provinserna med fick behålla Vorpommern med Stralsund. Det var 
nu viktigt för sjömakterna att Ryssland inte blev för mäktigt och att Sverige 
fick en ny säkrad position som en central, viktig Östersjöstat, bestående av 
Sverige, Finland och Svenska Pommern, dvs. i hög grad ett sjövälde där Öst-
ersjön fortfarande band samman det svenska riket. 

Det stora bekymret var i stället det sönderfallande, en gång mäktiga Polen, 
som Ryssland, Preussen och Österrike under resten av 1700-talet kom att in-
tervenera i och slutligen delade upp sinsemellan så att Polen försvann som ett 
eget rike. Samma öde hotade även Sverige under Frihetstiden och det Gusta-
vianska skedet (1719–1772, 1772–1809/18), men landet lyckades hävda sig. 
Sverige hade dessutom en mer fördelaktig strategisk position, med Östersjön 
som ”vallgrav” till skillnad mot Polen, där stormakterna tryckte på från alla 
håll under ”Den polska oredan.” Karl XII:s lydkonung Stanislaus lyckades 
återkomma på Polens tron 1733–1736 med Frankrikes stöd, men det blev 
bara en episod i det olyckliga Polens historia. 

14. Aldridge, David Denis. Admiral Sir John Norris and the British Naval Expeditions to the 
Baltic Sea 1715-1727. Lund: Nordic Academic Press, 2009, baksidestext.
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Sverige en ruvande medelstor makt, Napoleonkrigen

Konkret hade Sverige därmed reducerats från en stormakt till en medelstor 
stat vid Östersjön, dock ruvande på möjligheter till revanschkrig och att 
återta förlorade provinser. Detta ledde i sin tur till två krig med Ryssland 
(1741–1743, 1788–1790 och deltagande i sjuårskriget mot Fredrik II:s Preus-
sen (1756–1763) i hopp om att återta förlorade tyska provinser vid Östersjön. 
Alla dessa revanschkrig misslyckades och till sist reducerades både Sverige och 
Danmark till europeiska småstater under Napoleonkrigen – Sverige förlorade 
nu Finland och Pommern och Danmark förlorade Norge.

År 1814 förlorade Danmark Norge, nu till Sverige som fick Norge som 
kompensation för förlusten av Finland 1809 till Ryssland. Det var även en 
belöning för att Sverige deltog bland de allierade i kampen mot Napoleon, där 
Danmark hade valt att följa Frankrike. Sveriges gamla strategiska och säker-
hetspolitiska allians med Frankrike var nu definitivt bruten och det var med 
Storbritanniens och Rysslands stöd den svensk-norska unionen kunde skapas. 
Sverige drog sig nu undan kontinentens affärer och en lång fredsperiod kunde 
inledas, som ännu varar.  Från 1815 började den svenska alliansfrihetens och 
långa fredens historia i Europa. Men det är en annan historia. 

Slaget vid Helsingborg bestämde Skånelandskapens öde definitivt. De 
stannade i svenska händer. Den avvägningen passade i hög grad sjömakterna 
i Västeuropa, som ogärna såg att en enda makt behärskade inloppen till Öst-
ersjön. Nu började en lugnare epok efter frederna 1719–1721. Den långa 
dansk-svenska antagonismen 1563–1721 i Östersjön var också till stor del 
över. Båda länderna hade tappat sin forna maktställning och ställde nu in sig 
på handel och mer fredliga näringar.
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Nu eller aldrig 
Dansk strategisk tankegang i 1700-tallet
Lars Bangert Struwe

Nu eller aldrig – Aut nunc aut nunquam

Dansk norsk strategisk tankegang i 1700-tallet er aldrig blevet analyseret 
under et. Typisk og helt naturligt har man opdelt perioden i en lang række 
af mindre bidder eller også har man sat lighedstegn mellem A.P. Bernstorffs 
(1735–1797) udenrigspolitik og så dansk norsk udenrigspolitik fra Freden i 
1720 og frem. I denne artikel vil vægten være på strategien, og hvordan den 
blev udført fra 1720 og frem. Argumentet i artiklen er, at man ikke holdt sig 
til den berømte maksime fra 1709 om ”Nu eller aldrig”. I hele 1700-tallet 
havde Danmark Norge planer om erobring af dele af Sverige. 

På baggrund af en lang række arkivstudier og fremdragelse af allerede 
kendte tekster vil det blive vist, hvordan den dansk norske stat arbejdede for 
at få udvidet sit territorium. Den danske professor Ole Feldbæk har mange 
steder fremhævet, at den dansk norske stat i 1720 opgav tanken om en re-
vanche over for Sverige. Det er denne artikelskriver helt enig i. Imidlertid 
betyder opgivelsen af revanchetanten ikke opgivelsen af tanken om erobring 
af territorium. Dette er to forskellige politiker, der klart må adskilles, og som 
vil blive vist i det følgende.
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Den manglende strategi

Det noget paradoksale for denne artikel er, at intet arkivalie findes, der angiver 
en dansk strategi. Dette kan skyldes flere forhold. For det første havde man 
ikke en national sikkerhedsstrategi, som man i dag kender det i USA. Først 
nu er man i Danmark ved at udvikle en sådan. Man kan argumentere for, at 
kongernes politiske testamenter var en type sikkerhedsstrategi, men efter 1723 
findes der ikke et testamente, der angiver en sådan strategi.1 For det andet var 
der ikke et planlægningselement i det militære eller politiske system frem til 
begyndelsen af 1800-tallet. En dansk generalstab med langtidsplanlægning 
fandtes først i 1800-tallet. Ind til da havde Generalstaben primært fokuseret 
på logistik og topografi, og planer blev først udviklet ved udsigten til krig. 
Derfor kan planer i de militære arkiver bruges til at følge kriser, idet plan-
lægning i 1700-tallet var nøje knyttet til mulige kriser. For det tredje kan der 
have eksisteret en mundtlig overleveret strategi, der blev diskuteret imellem 
Kongen og hans ministre. Vi har kun meget få referater fra Gehejmekonseilet, 
hvor forhandlinger om en strategi kan have fundet sted. Imidlertid er der intet 
i hverken officielle arkivalier eller i private arkivalier, der giver et spor heraf.

På grund af disse forhold må vi skønnes os frem til en dansk strategi. En 
sådan kan – med forbehold – udledes fra følgende forhold:

• Det overordnede tankesæt – absolutismens mål for en god konge

• Policy papers – herunder kongelige testamenter

• Planer – da de er udtryk for et ønske om aktion

• Den førte politik

Resten af artiklen vil således forme sig som en gennemgang af ovenstående 
fire punkter.

Det overordnede tankesæt

En klassisk dansk beskrivelse af absolutisme finder vi hos Knud J.V. Jespersen, 
der i 1992 gav følgende beskrivelse af det absolutistiske statssystem:

1. Se Olden-Jørgensen, Sebastian. ”Christian V’s og Frederik IV’s politiske testamenter” i Hi-
storisk Tidsskrift, Bind 16. række, 5 (1996) 2 , p. 313-348 for en gennemgang af testamen-
terne.
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(…) påberåbte sig(…) Gud som legitimitetens kilde. Monarkerne var 
indsat af Gud, de regerede på Guds vegne og var derfor alene ansvarlige 
over for Gud. De kunne derfor også i kraft af deres magtfuldkommen-
hed udskrive de nødvendige skatter.2

Den danske stat var absolutistisk, og blev som sådan reelt defineret i 
Kongeloven.3 Rent praktisk betød det, at den danske konge havde den abso-
lutte magt, der dog i praksis blev politikken defineret efter råd fra en række 
personer ofte placeret ved hoffet og i toppen af centraladministrationen. 
Dette selvindlysende – for alle der kender perioden – er interessant i det 
følgende, idet man ved at rette blikket på top embedsmændene kan få et 
indblik i den førte politik og tankerne der bag. Men først til det generelle 
tankesæt. 

En 1700-tals stormagt eller mellemmagt kan generelt siges at have haft 
følgende hovedelementer i sin udenrigspolitik:

A. Territoriet

 • Bibeholde territoriet

 • Samle territoriet 

 • Udvide territoriet

B. Forbedre økonomien

 • Sikring af handelen

 • Udvidelse af handelen og industrien

C. Sikring af kongens ære.

Elementerne er alment europæiske. Studerer man samtidens statsmoral/
filosofi og fyrstetestamenter vil man kunne genkende disse elementer. Terri-
toriet var af helt afgørende betydning, da det definerede fyrsten. Kampen om 

2. Jespersen, Knud J.V. ”Stat og Nation”, in Det Europæiske Hus. Bind 4. Ed. S. Mørch. Co-
penhagen: Gyldendal, 1992, p. 93. 

3. For en diskussion om absolutisme se: Henshall, Nicholas. The Myth of Absolutism. Change 
and Continuity in Early Modern European Monarchy. London: Longman, 1992. Scott, 
Hamish M. Enlightened Absolutism: Reform and Reformers in Later Eighteenth-Century Eu-
rope. Basingstoke: Macmillan, 1990. Bregnsbo, Michael. ”Oplyst enevælde – Idé, realitet 
eller skalkeskjul?” In 1066. 2004. Årg. 34. P. 3-11.



184

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

territorium var en af de vigtigste årsager til krig.4 Derfor måtte man i første 
omgang sikre sit eget territorium i en perioden, der var præget af vækst blandt 
nogle stater og andre staters decimering eller ophør som stat – mange stater 
ophørte med at eksistere i perioden. Tænk blot på Polens tre delinger, der 
endte med statens ophør i 1795. 

Økonomien skulle for 1700-tallets fyrster sikres. Den fortsat voksende 
stat, der var med til at sikre fyrsten og dennes families regering krævede mange 
penge. Derfor måtte man sikre handlen. Rent sikkerhedsmæssigt foregik det 
ved at bekæmpe smuglere og pirater, mens man med monopoler, toldmurer 
og skatter sikrede sig indenrigs. 

Pengene som man fik ind fra handel og afgifter skulle bl.a. bruges til at 
forøge fyrstens anseelse. Dette kom i høj grad til udtryk ved større byggerier, 
voldsomt opsatte fester, patronage af kunstnere, satsning på kultur generelt 
etc. På det sikkerhedspolitiske plan var krig en vigtig faktor i fyrstens anse-
else – hans ære. Ved krig kunne fyrsten forøge sit territorium, økonomi og 
reputation. Æren eller La Gloire var eller blev en af de aller vigtigste parametre 
i 1700-tallets statsmandstankegang. Den var et af de styrende, hvis ikke det 
styrende element i udenrigspolitikken.5 

I resten af artiklen er vægten derfor på den sikkerhedspolitiske strategi for 
så vidt angår bibeholdelse af territoriet, samling af territoriet og udvidelse af 
territoriet, mens økonomien og kolonier ikke diskuteres.

Midlerne i dansk sikkerhedspolitik

Den danske sikkerhedspolitik byggede på udbredt brug af diplomati med en 
stor militærmagt som muligt yderste middel. Det dansk norske diplomati var 
professionelt og pålideligt med repræsentation i de vigtigste europæiske stater. 
Man brugte alle midler fra forhandlinger over gaver og bestikkelser til truslen 
om militær aktion.6 Den største ikke-militære satsning foregik i 1740–1744, 
hvor man prøvede at få valgt den danske kronprins til svenske konge hertil 
brugte man alle de ovenfor anførte diplomatiske midler. Vigtigste var forsøget 
på at købe sig til stemmer i den svenske rigsdag. Dette skete med gaver, løf-

4. Holsti, Kalevi J. Peace and War. Armed Conflicts and International Order 1648-1989. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1991, 89 ff. 

5. Lebow, Richard Ned. A cultural theory of international relations. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2010, 262 ff. 

6. e herom i Struwe, Lars Bangert. Jeg er sikker på, at Danmark har onde hensigter over for Sve-
rige. Kriserne i Norden i 1740’erne. Upubl. Ph.d., Odense, 2009.
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ter om pensioner og rene bestikkelser. Samlet brugte man omkring 300.000 
rigsdaler svarende til cirka et års flådebudget. Denne meget store satsning blev 
støttet af en militær mobilisering. 

Den militære styrke man havde til rådighed i århundredet var relativ sta-
bil. Den dansk norske hær var på ca 70 000 mand ved fuld mobilisering fra 
1740’erne og frem. Den var delvis hvervet delvis udskreven og delt mellem 
Danmark og Norge. Hæren var i forhold til antal indbyggere den største i 
Europa.7 Flåden havde en kapacitet på op mod 30 linjeskibe. Derved var Dan-
mark Norge en af de stærkeste magter i det Nordeuropæiske sikkerhedskom-
pleks i midten af 1700-tallet. Flåden var stærkere end såvel den svenske som 
den russiske i store dele af århundredet. På samme vis var den dansk norske hær 
større end den svenske, men  Ruslands samlede hær kunne man aldrig matche. 
Et uafklaret spørgsmål er, om Rusland havde tilstrækkeligt med mandskab til 
at det kunne matche  f.eks. et dansk norsk svensk samarbejde. Det samlede tal 
for en hærs mandskab beskriver aldrig, hvor mange mand man kan sende til 
en given front. I den forbindelse må man også huske, at den dansk norske hær 
skulle fordele sine styrker, og et realistisk bud på en samlet dansk hær bragt 
til kamp i Nordeuropa er en styrke på ca. 30–35.000 mand, mens resten ville 
skulle klare vagttjeneste, uddannelse etc. I 1762 da en krig med Rusland var 
undervejs var et korps af denne størrelse opstillet i Nordtyskland.8

Policy papers

Der findes kun bevaret meget få danske policy papers, men historikerne har 
kendt gennem mange år. Der kendes ikke nogle policy papers fra første halv-
del af århundredet. Første kendte papir er fra 1746. I kronologisk rækkefølge 
drejer det sig om følgende: Hofmarskal Adam Gottlob Moltkes (1710–1792) 
plan for Frederik 5. regeringsførelse fra 1746. Udenrigsminister Johan Hart-
vig Ernst Bernstorffs (1712–1772) skrivelse til C.H. Gleichen (1733–1807) 
som  ny dansk gesandt i Paris i 1763. Johan Friedrich Struensees (1737–1772) 
forsvar over for Inkvisitionskommissionen i 1772. Gehejmekabinetssekretær 
Ove Høegh-Guldberg (1731–1808) redegørelse i gehejmestatsrådet for dansk 
udenrigspolitik i 1780. Udenrigsminister Andreas Peter Bernstorff (1735–

7. Lind, Gunner. ”Den dansk-norske hær i det 18. århundrede: optimering, modernisering og 
professionalisering”, in Historisk tidsskrift. København, 1986, vol:86 hft.:1, p. 26-73.

8. Dette afsnit bygger på Struwe, Lars Bangert. Dansk sikkerhedspolitik i anden halvdel af 1700-
tallet – set i lyset af den militære udvikling i Europa og moderne teorier om alliancer. Upubl. 
speciale, Københavns Universitet, 2000.
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1797) forsvar af hans udenrigspolitik også fra 1780 samt endeligt Enkedron-
ning Juliane Maries formaninger om rigets styrelse til kronprins Frederik fra  
1784. 

Adam Gottlob Moltke skrev i sin egenskab af Frederik 5. hofmarskal i sep-
tember 1746 en plan som skulle være en rettesnor for kongen i hans regerings-
førelse. I planen anbefalede Moltke kongen at bruge sit konseil og overlade 
store dele af arbejdet til dette.9 Dette kan næppe helt overraske læseren, da 
Moltke var kronprins Frederik (5.)’s hofmarskal, og ved dennes tronbestigelse 
i 1746 blev han overhofmarskal. Moltke indtog en særegen stilling, hvor han 
de facto var førsteminister under Frederik 5. regeringstid.

Moltke formulerede sin udenrigspolitik på følgende vis: 

… Mein so sehnlicher als allerunterhänigster Wunsch gebt dahin, dass 
Ew. K.M. mit allen Mächten insonderheit aber mit Dero Nachbaren 
in Friede und in guten Verständnisse leben und durch Schleiszung 
vortheilhafter Bündnisse Dero Länder Sicherheit, Wolhstand und 
Aufnahme beförden mögen.10 

Noget nær de vigtigste begreber her er Sicherheit und Wohlstand. Moltke 
begrænsede reelt set muligheden for aggressionskrige fra dansk side. Moltke 
lagde dog stor vægt på, at hæren og flåden i allerede fredstid skulle være klar til 
at løse sine opgaver. Han mente helt klart, at det var for sent at gøre militæret 
klart når krigen stod for døren – dette kan i høj grad ses som en reference til de 
reformer, man med stor hast gennemførte i perioden 1740–1746 på baggrund 
af en truende krig med Sverige og eller Rusland. Hvis forholdene i fæstning-
erne f.eks. ikke var i orden måtte det indrapporteres og rettes.11 Imidlertid er 
han på ingen måde optændt af krig og opfordrer i klare vendinger Frederik 
d. 5 til ikke at gå i krig. Moltke skriver direkte, at erobringer ikke vil tælle 
som et af spørgsmålene på den yderste dag. Her afviger Moltke fra normalen 
i europæisk politik. Moltkes plan for Frederiks 5.’s regeringsstyrelse er dateret 
1746, men man ved reelt set ikke om det er en senere omarbejdet version, da 
den ikke er arkiveret på det pågældende tidspunkt. Planen kan derfor både 
være et øjebliksbillede på 1746 og en refleksion over dansk norsk politik. Er 
det fra 1746 kan det ses som en refleksion over det mislykkedes dansk norske 
forsøg på en overtagelse af den svenske trone først med fredelige midler i form 

9. Planen er gengivet i Hille, G. ”Grev Adam Moltkes plan for Frederik den Femtes regering”, 
in Historisk Tidsskrift, Bind 4. række, København, 1873-1874.

10. Ibid., p. 56.
11. Ibid., p. 53-54.
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af gaver, løfter og bestikkelser og senere rene militære trusler. Er der tale om en 
refleksion, så kan det bl.a. gå på den dansk norske stats problemer under Den 
Preussiske Syvårskrig, hvor man på trods af en alliance med Frankrig ikke fik 
hjælp, da Peter 3. af Rusland ville angribe Danmark. 

Sverige og Rusland indtager en stor plads i Moltke gennemgang af sik-
kerhedspolitikken. I forholdet til Sverige men te han, at man skulle sikre, at 
Sverige fortsat havde en svækket kongemagt. Dette skulle gøres ved brug af 
rigelige bestikkelser af Rigsdagen. Endvidere skulle Danmark presse på for at 
få den svenske tronfølger til opgive sine arvekrav på Slesvig mod en passende 
økonomisk belønning. De svenske arvekrav på dele af Holsten skulle mage-
byttes med det grevelig Oldenborg-Delmenhorst.12 Moltke mente i forlæng-
else heraf, at det gottorpske problem skulle løses. Det skulle ske ved, at Sverige 
Rusland og Danmark skulle forhandle om de forskellige arvekrav på de got-
torpske jorde i Slesvig Holsten. Hvilket ville betyde en række omrokeringer 
og afgivelse og modtagelse af land som antydet ovenfor. Interessant er det, at 
han på baggrund af den uløste konflikt med Rusland skulle søge kontakt med 
det Ottomanske Rige. Herved kunne man true Rusland med en mulig to-
frontskrig samt sikre handelsskibene mod sørøverne fra Barbaresk-staterne.13 

Frankrig var den stormagt, som Danmark skulle satse på. I henhold til 
Molkte, ville det give fordele for handlen, skabe indtægter i den danske stats-
kasse i form af subsidier og endeligt men ikke mindst anså han det for meget 
vigtigt, at man på ingen måde kunne ønske sig at lægge sig ud med Frank-
rig, som han mente det var væsentligt bedre at have med sig end mod sig.14 
Med Storbritannien må man sikre sig et forsat venskab, på grund af landets 
beliggenhed, flåde og naturlige interesser. Endvidere påpeger Molkte, at Stor-
britannien rent faktisk har opereret i Østersøen, og at det har haft og kan få 
indflydelse på udfaldet af krige som Danmark har deltaget eller kommer til at 
deltage i. I forlængelse af dette understreger han, at Nederlandene, på trods af 
at de ikke længere er den magt de tidligere har været, også har en anselig flåde, 
det ikke er rådeligt at komme op imod, og at der er store fordele i samhandel 
med landet. Preussen advarer Molkte direkte imod og betegner det (eller ret-
tere Frederik den Store) som en farlig og frygtelig nabo.15

12. Ibid., p. 57-58.
13. Ibid., p. 58-59.
14. Ibid., p. 60.
15. Ibid., p. 61.
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Handelen på Amerika og Middelhavet anser han for særdeles fordelag-
tig når Frankrig og Storbritannien er i krig, og påpeger hvorledes man med 
handelsflåden vil få uddannet gode søfolk i denne forbindelse, der vil kunne 
bruges i flåden. Imidlertid må man få bekæmpet sørøveriet i Middelhavet, 
inden man rigtigt vil kunne tjene penge på denne handel.16 Man må endvi-
dere holde sig gode venner med Spanien, idet det kan give en række fordele i 
Vestindien, og omvendt vil kunne true besiddelserne og handlen i tilfælde af 
krig Danmark og Spanien imellem.

I en skrivelse fra udenrigsminister Johan Hartvig Ernst Bernstorffs 
(1712–1772) til den nyudnævnte gesandt  C.H. Gleichen (1733–1807) i 
Paris, håbede Bernstorff på, at man kunne vende tilbage til magtbalancen 
fra før Den Preussiske Syvårskrig eller til en endnu mere stabil situation.17 
Centralt står Bernstorffs ønske om, at Frankrig, for at sikre Norden dets 
frihed, skulle være med til at begrænse Ruslands magt. Bernstorff håbede 
på – et år efter, at Rusland havde forsøgt at angribe Danmark Norge – at 
Sverige og Danmark Norge i fællesskab kunne modbalancere Rusland. Sam-
tidigt ønskede Bernstorff, at man bibeholdt den svenske statsordning med 
en stærk rigsdag og derved en svag svensk kongemagt.  Denne dansk svenske 
alliance skulle sikre den fri adgang til Østersøen for Frankrig.18 Helt afgø-
rende for det gode fransk dansk norske forhold ville være de fortsatte fran-
ske subsidier. En manglende betaling ville blokere for en forlængelse af den 
dansk norsk franske alliance. 

Bernstorff understregede i instruksen til Gleichen vigtigheden af fortsatte 
gode dansk norsk franske forbindelser. Han understregede Danmark Norges 
vigtighed som allieret for Frankrig under en mulig konfrontation med Stor-
britannien. Bernstorff koblede den militær sikkerhed med forøget handels-
samkvem, og fransk støtte til dansk norsk erhvervelse af Krabbeøen i Vestin-
dien.19 

Forholdet til Sverige og Preussen beskrives i en anden depeche, der kun til 
des har karakter af et policy paper. Til den danske gesandt i Berlin understre-
ger Bernstorff vigtigheden af, at man forklarer Frederik den Store, at et styrket 
svensk kongehus vil medføre genoptagelsen af en aggressiv svensk udenrigspo-

16. Ibid., p. 54.
17. Vedel, P. Correspondance Ministerielle du Comte J.H.E. Bernstorff 1751-1770. København, 

1882, bind 2.,  p. 135.
18. Ibid., p. 135.
19. Ibid., p. 140.
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litik.20 Samtidigt frygtede Bernstorff også aggression fra Preussens side, og han 
forklarer, at en del af politikken går ud på at undgå at tirre Preussen.21 

Johan Friedrich Struensee (1737–1772) forsvarede sin udenrigspolitik 
overfor Inkvisitionskommissionen i 1772. Et vigtigt element i hans forsvar 
var hans angreb på fremmede staters indflydelse på dansk politik.22 Selv søgte 
han at begrænse udenrigspolitikken til at dreje sig om handel. Derfor skulle 
den dansk norske stat ikke blande sig i andre staters indre anliggender. Direkte 
angriber han brugen af bestikkelser ved den svenske rigsdag. Også Struensee 
understregede vigtigheden af alliancer, og han mente, at man på trods af pro-
blemer med Rusland skulle man bibeholde alliancen med denne stat.23

I 1780 afsatte Enkedronning Juliane Marie og Guldberg A.P. Bernstorff 
som udenrigsminister. Det betød, at der i dag er overleveret to dokumenter 
om dansk udenrigspolitik på dette tidspunkt. Gudlbergs ”program” for den 
kommende udenrigspolitik, og A. P. Bernstorffs forsvar for den af ham hid-
til førte politik. Kort tid afsættelsen af Bernstorff fremlagde Guldberg i ge-
hejmestatsrådet en redegørelse for de udenrigspolitiske forhold, og hvorledes 
Danmark Norge skulle agere over for disse. Guldberg påpegede den en gensi-
dige afhængighed mellem Danmark Norge og Rusland, og mente at Danmark 
Norge ved at bibeholde alliancen med Rusland fik løst flere sikkerhedspoli-
tiske problem på en gang. For det første eliminerede man en mulig trussel fra 
Sverige. Og samtidigt eliminerede man en mulig trussel fra Preussen.24 Guld-
berg afviste, at Danmark skulle angribe Sverige for at tilbageerobre sine tabte 
provinser, men samtidigt afviste han ikke tanken om at erobre Bohuslen.25 
Her ses tanken om revanche som opgivet, men muligheden for en territorial 
udvidelse udelukkes på ingen måde. 

A.P. Bernstorff gjorde karriere i finansadministrationen frem til 1773, hvor-
efter han blev chef for Departementet for udenlandske Affairer og direktør for 
Tyske Kancelli. Undre både under Struensees og Guldbergs styre kom han i 
unåde og var i perioderne 1770–1772 og 1780–1784 uden for indflydelse. 

20. Ibid., p. 152-153.
21. Holm, 3. bind, 1. afd., p. 189.
22. Hansen, H. Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772. Udvalg af papirer og brevsamlinger 

til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. 1927, p. 17.
23. Inkvisitionskommissionen, p. 22.
24. Giessing, H.P. Struensee og Guldberg eller Revolution ved hoffet i Kiöbenhavn. København, 

1849, p. 171-179.
25. Ibid., p. 179.
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På baggrund af udbruddet af den Amerikanske Frihedskrig og Frankrig 
og Spaniens tilslutning til de amerikanske oprører, var Storbritannien stærkt 
presset. Fra 1778 og frem til 1780 forhandlede Storbritannien om en trip-
pelalliance med Rusland og Danmark.26 En alliance som Bernstorff til en vis 
grad følte sig tiltrukket af, men var Guldberg, Arveprinsen og enkedronning 
Juliane Marie imod.27 Briterne ville leje dele af den danske flåde, da de ikke 
kunne nå selv at udbygge flåden, så den kunne modsvarer et samlet fransk 
spansk amerikansk pres. I et skriftligt forsvar i marts 1780 for den af ham førte 
politik formulerede Bernstorff sig således, at man kan tolke hans bevæggrunde 
også mere overordnet. Det hedder her at: 

So lange kein vederblicher Geist der Eroberung die Haupttreibfeder ei-
nes Staattes ist, so kann das wahre System desselben, welshes Sicherheit 
und Wohlstand zur Hauptabsicht hat, nur dureh die Kentniss seiner 
natürliche Feinde und durch die Beschaffenheit seines zu seinen wohl 
unentbehrlichen handels bestimmt werden.28 

Nøglebegreberne er her Sicherheit und Wohlstand, som Moltke måske al-
lerede lancerede i 1746. Danmarks naturlige fjende definerede han derefter 
som Sverige, og da en fjendes fjende er ens ven, definerede han på baggrund af 
dette Storbritannien og Rusland, som Danmarks naturlige venner. A.P. Bern-
storff mente, at Danmark for at sikre sig og sin handel, måtte arbejde for et 
forbund mellem Storbritannien, Rusland og Danmark. En vigtig forudsæt-
ning for hans samlede politik var en tæt forbindelse med Rusland, uden at 
denne kom til en for stor afhængighed. For såvidt angik Storbritannien havde 
dette behov for danske orlogsskibe, som Danmark mod (god) betaling ville 
stille til rådighed. Også i A.P. Bernstorffs overvejelser indgik også tankerne om 
en mindre udvidelse af de vestindiske kolonier med Krabbe Øen, tanker som 
også fandtes hos Guldberg.29 Han nævnte imidlertid intet om andre udvidel-
ser af territoriet. A.P. Bernstorff var således indstillet på et samarbejde med 
sømagten Storbritannien og landmagten Rusland, hvorved dansk sikkerhed 
og handel (velstand) kunne sikres.

26. Holm, Edvard. ”Om Danmarks Deeltagelse i Forhandlingerne om en væbnet Neutralitet 
fra 1778-1780” in Historisk Tidsskrift, Bind 3. række, 5. København, 1866–1867, p. 65 
ff. og Feldbæk, Ole. Dansk neutralitetspolitik under krigen 1778-1783. Studier i regeringens 
prioritering af politiske og økonomiske interesser. København: Institut for Økonomisk Histo-
rie, GAD, 1971. p. 71 ff

27. Holm, Edvard, 1866-1867, a.a., p. 72-73
28. Ibid., p. 75
29. Giessing, H.P., 1849, a.a., p. 178



191

Nu eller aldrig – Dansk strategisk tankegang i 1700-tallet

Med A.P. Bernstorff og Enkedronning Juliane Marie ophørte tanken om 
en dansk ekspansion af territoriet i det Nordeuropæiske sikkerhedskompleks. 
Enkedronning Juliane Marie formanede kronprins Frederik i april 1784 på 
følgende vis om forsvaret: 

…13. Danmarks Flode og Marine er til den Danske Stats Forsvar og 
Vælde, aldeles Hovedsagne. Erfaring skal, min kiere Søn lære Dig 
dette. Holmen og dens Arbeide, Orden og Fiid der kræver en stadig 
opmærksomhed, og fordrer store Penge. En nye Dokke have vi ønsket, 
og er nødvendig; Men skal Floden have Anseelse, maae Vi ogsaa have 
Mængden af Matroser, og den kand Vi ikke have, uden en stor Siø-
fart og et vidtløftigt Fiskerie. Lær heraf, min Søn, vor nødvendig, Vor 
omhu for disse to Ting er, og har været.

14. Armeen eller Land-Magten, er Statens anden Forsvar, men kun 
det andet. Du veed min bedste Søn, at allehaande Projectmagere, have 
omstøbt fra en Form, i en anden. Foralt hvad jeg kand bede Dig, lad 
ingen forlede Dig til, at ville ønske en ny Form. Herefter vil vi holde 
fast ved den, som nu er, og sørge for, at der vaages over og holdes i Liv 
og Munterthed… Begynd ikke med at ville være militaire, og fald ikke 
i Generalers og officerers Hænder. Du ved ikke, hvad Ulykker deraf i 
det danske Konge Huus er kommen.… Husk altid, at Staten er ei til 
for den Militaire Etat; men denne for Staten. Husk at den danske Stat 
hverken er eller behøver at være en militair Stat…30

På baggrund af dette kan det konkluderes, at der i Enkedronningens po-
litik på ingen måde lægges op til offensiv handlen. Sikkerhed og økonomi 
kombineres stærkt i Enkedronningens skrift. Flåden og det defensive sættes 
først med sammenhængen mellem en forøget handels- og fiskeriflåde og den 
flådemæssige kapabilitet. Der er en vis dobbelttydighed i afsnit 14, hvor det 
kongelige hus omtales. Det kan være, at teksten her skal tolkes som henvis-
ninger til Struensee perioden, hvor en del officerer markerede sig. På den an-
den side kan også være almene advarsler mod at bringe landet i fare.

Generelle træk i tankerne bag den danske udenrigspolitik

Et fælles træk for de ovennævnte policy papers er ønsket om at fremme hand-
len. Dette kombineres i en række tilfælde med at fremme af søfart vil styrke 
den danske flåde. Der er samtidigt ingen tegn på, at der skulle eksistere en 

30. Jørgensen A.D. Regeringsskiftet 1784. København, 1888, p. 246-247.
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revanchetanke mod Sverige i den øverste politiske ledelse. Til gengæld er der 
klare bekymringer over såvel Preussen som Rusland, der begge viste en ekspan-
siv holdning, som man måtte frygte følgerne af. Hele tankegangen er centreret 
omkring Norden, og vægten lægges hos de fleste i forholdet til Sverige og 
Rusland med en stærk bekymring for Sveriges mulige aggresive politik, og 
Ruslands konstante ekspansion. J.H.E. Bernstorff lagde vægten på Frankrig 
som alliancepartner, som modvægt til Rusland, mens A.P. Bernstorff mente, at 
Danmarks naturlige allierede var Rusland og Storbritannien. Der sker således 
et skifte i tankegangen mellem den ældre og den yngre Bernstorff. Den snæv-
reste politiske tankegang findes reelt set hos Enkedronningen og Guldberg. 
Her kommer handelen til i høj grad til at indtage den primære rolle, og der 
advares direkte mod offensive operationer med hæren. Der har således blandt 
kredse i den øverste politiske ledelse været en tanke om at brugen af hæren og 
lytten til hærofficerer kan medføre krig og deraf følgende ulykker. Denne tan-
kegang måtte ganske naturligt pege i mod at forholde sig neutral, og udenfor 
enhver tænkelig konflikt. En sådan tankegang passer godt sammen med A.P. 
Bernstorffs sicherheit und wohlstand, men han var mere åben og pegede f.eks. 
på en trippelalliance med Rusland og Storbritannien.

Den førte sikkerhedspolitik

Danmark Norge indgik konsekvent i alliancer og var ikke neutralt i 1700-tal-
let. Alliancer og en stærk militær magt var hovedhjørnestenene i dansk norsk 
sikkerhedspolitik, såvel praktisk som her vist i policy paperne. De forskellige 
alliancer havde primært karakter af at være defensive, men dette gav reelt set 
Danmark Norge et ganske stort spillerum i dets udenrigspolitik, hvor der var 
rygdækning, hvis man skulle blive angrebet. I en periode, hvor krig var nor-
malen og fred undtagelsen var alliancer nærmest nødvendige for at overleve. 
Den dansk norske militære kapacitet tiltrak sig international opmærksomhed. 
I slutningen af 1600—tallet og begyndelsen af 1700-tallet blev danske og nor-
ske styrker udlejet til fremmede fyrster, hvilket gav den dansk norske konge 
gode indtægter samtidigt med, at hæren opretholdt en høj træningsgrad og 
effektivitet. For eksempel deltog i det berømte slag ved Blenheim i 1704 en 
bataljon fra Den Kongelige Livgarde i den engelsk østrigske højre fløj. Under 
den Store Nordiske Krig indgik Danmark alliance med en lang række stater 
rettet mod Sverige. I perioden 1726 til 1742 indgik Danmark i en alliance 
med Storbritannien, der umiddelbart blev afløst af en alliance med Frankrig 
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fra 1742 til 1762 for fra 1765 og resten af århundredet at have en alliance med 
Rusland. I dele af århundredet indgik Danmark også i en defensiv alliance 
med Sverige, og i midten af århundred havde Danmark på samme tid defen-
sive alliancer med Frankrig, Sverige og Rusland – en kompleksitet, som den 
danske udenrigsminister Johan Sigismund Schulin (1694–1750) var dygtig til 
at spille på. 

Bibeholdelse af territorium

Helt centralt for en stat står dens behov for at overleve. I 1600 og 1700-tallet 
var der mange stater, der voksede, og nogle blev endda stormagter som fyr-
stendømmet Brandenburg, der blev kongeriget Preussen. Men samtidigt fors-
vandt en lang række af stater. Derfor var topprioriteten at undgå en altødelæg-
gende krig, der kunne fjerne Danmark Norge eller reducerer det til et meget 
lille territorium. Dette lykkedes for Danmark Norge. Flere gange var staten 
tæt på krig, men man holdt sig tilbage. Dette skete i 1743, hvor man var dage 
fra at angribe Sverige, men man endte med at holde sig tilbage og undlade et 
angreb. Årsagerne hertil er mange.31 På samme vis opgav man erobringen af 
Bohuslen i 1788, da man var nået frem til Gøteborgs murer efter et pres fra 
den britiske gesandt i København. Han og den preussiske gesandt kom tilsy-
neladende med trusler om at angribe Danmark Norge, hvis det bibeholdt sine 
erobringer og ikke trak sig ud af den svensk russiske krig i 1788–1790.32 Det 
lykkedes samtidigt for den dansk norske stat at opretholde en sådan militær 
magt og alliancepartnere, at staten kun få gange stod over for en reel trussel 
om invasion, der aldrig blev gennemført. Det lykkedes således for Danmark 
Norge at bibeholde sit territorium.

Samling af territorium

Den dansk norske stat var ikke blot adskilt af havet. I den danske kongefami-
lies besiddelser i Nordtyskland var der endog meget vanskeligt overskuelige 
arvefold og delinger af områderne.33 I visse områder var der to regerende her-

31. Se Struwe, Lars Bangert, 2009, a.a., p. 211 ff.
32. Se nærmere i Holm, Edvard. Danmark-Norges Historie fra Den Store Nordiske Krigs Slutning 

til Rigernes Adskillelse (1720-1814) (København, Gad, 1891-1912), 6. bind, 1. afs. p. 296-
299.

33. For en nærmere beskrivelse se Hübner, Eckhard. Staatspolitik und Familieninteresse. Die got-
torfische Frage in der russischen Aussenpolitik 1741-1773. Wachholtz, 1984. På dansk er der 
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tuger i skikkelse af den danske konge og hertugen af Gottorp, der ikke altid 
var enige om forholdene.34 Da hertug Frederik IV af Gottorp (1671–1702) 
indgiftede sig i den svenske kongefamilie blev problemerne ikke mindre. Han 
blev gift med Karl 12. af Sveriges søster Hedvig Sophie. Dansk norske forsøge 
på at inkorporere de gottorpske områder ville derved hurtigt kunne udløse en 
krig med Sverige. Og omvendt kunne Sverige benytte de gottorpske områder 
til en opmarch rettet mod Danmark. Området blev derfor ved udbruddet af 
Store Nordiske Krig øjeblikkeligt kampplads. I 1713 besatte danske styrker 
Gottorp, og kongen meddelte, at områderne var inkorporeret i hans lande. 
Dette fandt støtte i Frankrig og Storbritannien, der i 1720 anerkendte, at de 
slesvigske områder blev inkorporeret, mens de holstenske fortsat skulle høre 
under hertugen af Gottorp. Afgørende for dansk sikkerhedspolitik og strategi 
blev, at de to stormagter stillede garantier for inkorporationen, mens den nye 
stormagt Rusland nægtede at stille en sådan. For Danmark Norges vedkom-
mende betø det en delvis samling af territoriet, men da hertug Karl Frederik 
af Gottorp (1700–1739) i 1725 blev gift med Anna af Rusland skærpedes 
situationen. Tre af de vigtigste stater i det Nordeuropæiske sikkerhedskom-
pleks Danmark Norge, Sverige og Rusland var derved knyttet til, hvad den 
Dansk norske stat anså for at være dets territorium. I 1740’erne eskalerede 
situationen da Adolf Frederik (1710–1771) af Gottorp, blev valgt til svensk 
konge, og hertug Karl Frederik af Gottorps søn, Karl Peter Ulrik, blev russisk 
tronfølger. Hovedproblemet blev fra midten af 1740’erne herved at få fjernet 
den Gottorpske-trussel i Nordtyskland, og samlet det nordtyske territorium. 

I 1740’erne opstod der et spændt forhold mellem Sverige og Danmark 
Norge. Efter et dansk norsk diplomatisk og militært pres på Sverige i 1748 og 
1749 overbevidste Frankrig Sverige om det nødvendige i, at Sverige opgav sine 
gottorpske krav.35 Frankrig var allieret med både Danmark Norge og Sverige, 
og fungerede her som mægler. Danmark Norge behøvede under denne krise 
ikke at trække sablen ud af skeden, men kunne nøjes med at true med det. 
Den svenske tronfølger Adolf Frederik af Gottorp blev presset til at afstå sine 
arverettigheder til de gottorpske dele af Slesvig.36 Traktatmæssigt sket det i tre 

kommet det fortrinlige værk av Porskrog Rasmussen, Carsten, Adriansen, Inge & Madsen, 
Lennart S. (Ed). De slesvigske hertuger. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 
2005.

34. For dette afsnit se Porskrog Rasmussen, Carsten, et al., 2005, a.a., p. 14 ff.
35. Se herom i Struwe, Lars Bangert, 2009, a.a., p. 247 ff. 
36. Jägersköld, Olof. Den svenska utrikespolitikens historia, bd. II:2, 1721-1792. Stockholm: 

Norstedt, 1957, s. 178-179. Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris, Frankrig 
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tempi. Først en præliminær aftale om løsningen af det gottorpske spørgsmål 
med Sverige i august 1749, dernæst en defensiv alliance fra oktober 1749 og 
til sidst den endelige løsning af den svenske del af det gottorpske spørgsmål i 
april 1750.37 Herved manglede Danmark Norge nu ”kun” at få løst proble-
merne med Rusland. Samtidig fornyede man alliancen med Frankrig, hvorved 
man principielt blev sikret både militært og økonomisk.38

Fra 1750’erne søgte den danske regering tilnærmelser til den russiske za-
rina og den russiske tronfølger Karl Peter Ulrik af Holsten Gottorp. Da til-
nærmelserne ikke gav frugt søgte man hjælp hos tronfølgerens hustru. Dette 
skete ved brug af korruption. 39 Senere gav man rige gaver til den russiske 
forhandler Caspar von Saldern. Forhandlingerne var hårde, men begge stater 
havde behov for at udrede forholdene, og at sikre en stabilitet, så de kunne 
koncentrerer sig om Sverige. Det medførte en række af traktater. Først kom 
den 6-årig alliance og garantitraktat med virkning fra foråret 1765.40 I 1767 
kom den foreløbige mageskiftet kontrakt. Derefter kom det dansk russiske al-
liance af 13. december 1769, og endeligt i 1773 undersjkrev man mageskifte-
traktaten hvorved den dansk norske konge afgav hertugdømmerne Oldenburg 
og Delmenhorst til den russiske tronfølger, mod at denne afstod på alle krav 
i Slesvig og Holsten. Kort efter underskrev man også en alliancetraktat, der 
bandt Danmark Norge relativt tæt til Rusland – sikringen af territoriet havde 
sin pris. 

Udvidelse af territorium

Der fandtes mange planer om en udvidelse af territoriet, og der blev gjort en 
del forsøg. Meget kort kan det opridses til at bestå af: 

• Erobre Skåne, Halland, Blekinge og Bohuslen under Store Nordiske Krig 
1700, 1709–1720, under det svenske tronfølgevalg 1742–1744, under 

(Quai d’Orsay), Correspondance Politique (-1871), Danemark. Pk. nr. 120, DK, pakke nr. 
120, s. 91 ff.

37. TKUA. E 2 Traktater, 1700-1879, Sverige, Pk. nr. 87.
38. TKUA. E 2 Traktater, 1700-1879, Frankrig, Pk. nr. 41.
39. Se mere herom i Struwe, Lars Bangert. ”Til statens sikkerhed. Om brugen af bestikkelser i 

dansk udenrigspolitik i 1700-tallet” in Den jyske Historiker. Nr. 104 tema: I statens tjeneste. 
Korruption, bestikkelse og underslæb blandt enevældens embedsmænd. Juni 2004, p. 28-50.

40. Holm, Edvard. Danmark-Norges Historie fra Den Store Nordiske Krigs Slutning til Rigernes 
Adskillelse (1720-1814). 3. bind, 1. afs. København: Gad, 1891-1912, p. 328 ff.
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krisen i Norden, hvor Rusland og Danmark overvejede en deling af Sve-
rige 1748–1749, under krisen med Gustav den 3., hvor Rusland, Preus-
sen og Danmark Norge overvejede en deling af Sverige 1772–1773 og så 
skal man ikke glemme de dansk norske planer for en erobring af Skåne i 
1807–1814.41

• Under det svenske tronfølgevalg fra 1741 til 1744 forsøgte Danmark Nor-
ge at genetablere Kalmarunionen, og derved helt inkorporere Sverige i den 
dansk norske konges besiddelser.42

• Man havde forskellige planer om en erobring af Bohuslen helt frem til i 
hvert fald 1788, hvor dansk norske tropper rykkede ind i Bohuslen og ind 
til Gøteborg, som en del af de dansk norske forpligtelser over for Rusland, 
der var blevet angrebet af Sverige.43

• Helt frem til i hvert fald 1762 overvejer Danmark Norge at erobre Bremen 
Verden. Områderne indgik seriøst i udenrigsminister Schulins diskussio-
ner med Frankrig under det svenske tronfølgevalg.

• Hamborg og Lübeck indgik særligt i overvejelserne i 1730’erne og 
1740’erne. Frem til 1740 overvejede den danske konge at lade de to byer 
hylde sig.44 Og senere blev Hamborg presset til at give Danmark store lån 
eller blive besat. Enkelte gange var presset på de to byer ved at udløse krig 
med Preussen.45

I dansk sikkerhedspolitik indgik der således helt frem til 1780’erne forskel-
lige tanker, planer og direkte forsøg på at udvide territoriet. Planerne lykkedes 
ikke. Men det afgørende for at identificere strategien er, at en udvidelse af 
territoriet kontinuerligt indgik i overvejelserne.

41. Se f.eks. Lind, Gunner. ”1720-1814. Den lange fred og den store krig” in Ed. Ole L. Frant-
zen og Knud J.V. Jespersen. Danmark Krigshistorie. Bind 1. 700-1814. København: Gads 
Forlag, 2008 og Struwe, Lars Bangert, 2009, a.a.

42. Se nærmere herom i Struwe, Lars Bangert, 2009, a.a.
43. Om selve krigen se Lind, Gunner, 2008, a.a., p. 394 ff.
44. Koch, L. Kong Christian den sjettes historie. København, 1886, p. 257.
45. Ibid., p. 254-255.
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Udlandets tanker om danske territoriale udvidelser

Udlandet så da også Danmark Norge som en stat med territoriale ambitio-
ner. Dette er helt afgørende for forståelsen af dansk norsk sikkerhedspolitik 
i hele 1700-tallet. Udlandet etablerede dets sikkerhedspolitik på en forståelse 
af, at Danmark Norge havde ambitioner om ikke kun at bibeholde og samle 
territoriet, men også om at udvide territoriet. Et godt eksempel på dette sik-
kerhedspolitiske spil i 1740’erne. Under de dansk norsk franske i begyndelsen 
af 1740’erne nævnes Bohuslen og Bremen-Verden som mulige territoriale ud-
videlser. 46 I Frederik den Stores overvejelser ved udbruddet af Den Østrigske 
Arvefølgekrig indgik, at han regnede med, at Danmark kunne overtales til at 
angribe det britiske Bremen-Verden.47 Hvilket ikke overraskede Storbritan-
nien, der godt vidste, at de europæiske stater tilbød Danmark Bremen-Ver-
den.48 I Sverige havde man den samme forståelse af de danske ambitioner om 
territorial udvidelse. F.eks. tilbød man Danmark Norge territoriale udvidelser, 
hvis det gik med i en krig mod Rusland. Danmark Norge skulle have Livland, 
som det så kunne tilbyde hertugen af Holsten-Gottorp til mageskifte.49

Eksempler herpå er, at Frankrig tilbød Danmark Norge enten at få territo-
rium i Nordtyskland eller skånske områder under forhandlinger i 1740’erne. 
I 1748 til 1749 var den franske gesandt i København ganske overbevidst om, 
at Danmark Norge var klar til at bruge militær magt til at gennemtvinge sin 
politik over for Sverige, at han fik Paris til at presse såvel Sverige som Dan-
mark Norge til en fredelig løsning på det gottorpske problem. Storbritanniens 
ambassadør i København var helt sikker på, at Danmark Norge var klar til at 
gå ind i en krig eller et projekt, hvis udbyttet var godt nok i forhold til ind-
satsen.50

Rusland havde en klar overbevisning om, at Danmark Norge ønskede ter-
ritoriale udvidelser. Det ses ved en række af de dansk norsk russiske forhand-
linger. Typisk overvejer man en deling af Sverige, hvor Danmark Norge får de 

46. Holm, Edvard. ”Den dansk-norske Stats Stilling under Krigene i Europa 1740-42” in Ind-
bydelseskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest i anledning af Hans Majestæts Kongens fød-
selsdag den 8de April 1891. København, 1891, p. 52.

47. PCFG, 1879, s. 93.
48. Rigsarkivet, Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling, England, Gesandtskabsrelationer 1742-

1743. Pk. nr. 63-99 16. marts 1742.
49. Rigsarkivet, Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling. Sverige, Gesandtskabsrelationer 1740. Pk. 

nr. 78-121. 9. august & 2. september 1740.
50. Rigsarkivet, Danica-arkiv nr. 600: Public Record Office, London, State Papers 75/Foreign, 

Denmark. Spole 40, Titley til London, 28. marts 1741.
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skånske områder samt Bohuslen, mens Rusland får Finland. Under forhand-
lingerne om en dansk norsk russisk alliancetraktat i 1769 kom dette op, men i 
traktaten ender man med ”kun” at tilbyde Danmark Norge i § 10  ”…toutes les 
conquêtes qui pourront êtres faites sur les Suédois du côté de la Norwègue…”, hvil-
ket m læses som Bohuslen.51 På trods af de mange forhandlinger med Rusland 
om mulige delinger af Sverige, blev en sådan deling aldrig gennemført. Det 
skyldtes i høj grad frygten imellem de to stater, om at den anden ville få for 
stor magt. Helt gennemgående fra Schulin til begge Bernstorffer er der en 
manglende tiltro til Rusland. Igennem hele krisen i Norden i 1748/49 overve-
jede Schulin en udvidelse af den dansk norske stats territorium. Derved ville 
man etablere en barriere mod øst. Frederik 5. godkendte dette og beordrede i 
februar 1749 den dansk norske gesandt de Cheusse i Skt. Petersborg til at kræ-
ve en barriere, der skulle sikre kommunikationen med Norge ved at få Skåne, 
Blekinge, Halland og Bohuslen under dansk kontrol.52 De Cheusse meddelte 
også Rusland, at det var gamle danske områder, der retmæssigt vendte tilbage 
til deres herrer.53 Herved havde man kasseret revanchetanken – men på ingen 
måde tanken om en generobring af de tabte områder. 

Tanken om at etablere en barriere mod øst viser samtidigt den dansk nor-
ske bekymring for Rusland. J.H.E. Bernstorff havde ingen tillid til, at Rusland 
ville andre end Rusland det godt. Han frygtede, at Rusland ville regere hele 
Norden.54 Der var således en gensidig frygt imellem alliancepartnerne – et 
internt sikkerhedsdilemma, der gjorde, at man ikke kom videre med planerne 
gang på gang. Hvor om alting er, så havde dansk norsk strategi således udvi-
delse af territoriet som et vigtigt element set med udlandets øjne.

Konklusion

Den historiske udvikling blev, at Danmark Norge i 1700-tallet stort set bi-
beholdt sit territorium, at territoriet blev samlet ved svenske afståelser på ar-
vekrav og mageskifte med Rusland. Danmark Norge fik derimod ikke udvidet 

51. Danske Traktater. Danske Traktater 1751-1800. Ed. Udenrigsministeriet København, 1882, 
p. 303 ff.

52. TKUA. Rusland, Gesandtskabsarkiver, 1746-1750, 73-148, Frederik 5. til Henrik de Cheus-
se. 8. februar 1749.

53. TKUA. Rusland, Gesandtskabsarkiver, 1746-1750, 73-148, Schulin til Henrik de Cheusse. 
11. maj 1749.

54. Vedel, Peter. Correspondance Ministerielle du Comte J.H.E. Bernstorff 1751-1770. Køben-
havn: J. Jørgensen og Co., 1882, 2. bind, p. 235.
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sit territorium. Årsagerne til den manglende udvidelse skal efter al sandsyn-
lighed findes i to forskellige forhold. For det første var det ovenfor anførte 
interne sikkerhedsdilemma meget afgørende. De stormagter, som Danmark 
Norge blev allieret med, havde ikke en interesse i at Danmark Norge voksede 
sig større – og på samme tid ønskede Danmark Norge ikke, at stormagterne 
øgede deres indflydelse i det Nordeuropæiske sikkerhedskompleks. Det andet 
afgørende forhold var den manglende kongelige ledelse fra 1750 og fremefter. 
Frederik 5. og Christian 7. var ikke regeringsduelige. Det kan næppe under-
vurderes, hvor afgørende dette har været. Enevældig stat uden en velfungeren-
de konge kan opretholde en vis stabilitet indadtil, men har meget svært ved at 
håndtere angrebskrige. Her mangler den kongelige ledelse. Derfor var de krige 
Danmark Norge blev engageret i efter 1750 enten allianceforpligtelser, som i 
1788, hvor Rusland blev angrebet af Sverige eller også angreb på dansk norsk 
handel som krigen mod Algier og dets pirater i 1769–1772. Imidlertid må 
argumentet om den manglende kongelige ledelse som faktor for, at Danmark 
Norge ikke udvidede sit territorium henstå som en påstand, der næppe kan 
afprøves af kilder. 

Imidlertid kan vi samle brikkerne fra puslespillet i form af policy papers og 
realpolitik. Det giver et billede af, at dansk strategi i 1700-tallet gik ud på:

• At overleve som stat – man havde alliancer, og kastede sig ikke ud i alt for 
farlige projekter.

• Holde Sverige i niveau eller under Danmark Norge, hvilket lykkedes. Sær-
ligt på baggrund af alliancen med Rusland. De svenske stormagtsdrømme 
blev ikke realiseret i 1700-tallet.

• Samle territoriet – særligt løse det Gottorpske problem, hvilket man brug-
te perioden 1739 til 1773 på.

• Når disse to forhold blev løst ville man udvide territoriet. Derfor var det en 
sejr, at Sverige i 1749 afstod dets krav, og man nøjedes med dette.

• Udvidelsen af territoriet havde i visse perioder højere prioritet end sam-
lingen af territoriet. Da muligheden bød sig, så satsede man under Chris-
tian 6. og Schulins ledelse hårdt på at enten få den svenske krone til den 
danske tronfølger, eller erobre den. Det lykkedes ikke, men 1740’erne var 
en lang kamp om den svenske trone.
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Den dansk norske stat arbejdede for at få udvidet sit territorium. I 1720’erne 
opgav man tanken om revanche overfor Sverige – og ordet kan ikke findes i 
arkivalier fra senest 1730 og frem. Imidlertid betød opgivelsen af revanche 
ikke opgivelsen af tanken om erobring af territorium. Det pågældende terri-
torium måtte meget gerne være de tabte territorier, som man i hvert fald frem 
til 1749 betegnede som den dansk norske konges områder, der ville vende 
tilbage til dets retmæssige ejer. Men man lod sig ikke begrænse af disse tanker. 
Bremen Verden, Hamborg eller Lübeck kunne man også overveje. Muligvis 
havde man endog endnu større tanker i hovedet – men det er meget svært at 
spore arkivalsk. Danmark Norge holdt sig med andre ord ikke til den berømte 
maksime fra 1709 om ”Nu eller aldrig”. I hele 1700-tallet havde Danmark 
Norge planer om erobring af dele af Sverige. 
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Varför blev man  
Finlandsfrivillig 1939–1944? 
En enkät ett halvt sekel senare
Lars Ericson Wolke

Frågan om varför en människa beger sig från den relativa tryggheten i det egna 
landet, för att delta i en militär konflikt i ett annat land, med allt vad det inne-
bär av faror och umbäranden, är alltid lika intressant, men samtidigt svår att 
svara på i ett historiskt perspektiv. Motiven är, självfallet, mångskiftande både 
hos den enskilde, och i än högre grad om flera personers motiv sammanställs.

Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga – veteranorganisationen för de tusen-
tals svenskar som åren 1939–1944 valde att strida på Finland sida – omorga-
niserades i mars 2000 till en minnesförening, Svenska Finlandsfrivilligas Min-
nesförening. Bakgrunden var självfallet den oundvikliga utvecklingen med allt 
färre Finlandsveteraner i livet, och än färre som orkade och kunde vara aktiva 
och bära upp förbundet. En liknande utveckling genomgick något tidigare 
sammanslutningen för svenska Spanienveteraner.

Med anledning av den förestående omorganisationen genomförde förbun-
det under 1997–1998 en enkät hos sina medlemmar, och de 228 insända 
svaren gav en hel del intressanta uppgifter och synpunkter. Därför finns det 
anledning att lyfta fram denna enkät och svarens forskningspotential i ljuset. 
Inte minst belystes hur de överlevande medlemmarna betraktade sin och sina 
kamraters insats så här ett drygt sekel efteråt.1

1. Enkäten genomfördes främst av framlidne Finlandsveteranen Sten Claeson, med visst stöd 
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Svaren från de 228 medlemmarna visar på en stor spridning över landet, 
även om 29 procent kom från Stockholm. De flesta var, föga förvånande, unga 
när de gav sig iväg till Finland. Över 80 procent var 25 år eller yngre. Men 
eftersom förhållandevis flera av de äldre är borta är den samtida medelåldern 
säkert något högre. Vid en studie som genomfördes 19642 undersöktes också 
åldern på samtliga de 8 260 frivilliga ur den Svenska frivilligkåren som 1940 
nådde Finland. I den undersökningen uppgick andelen frivilliga under 30 år 
till 84,2 procent.

Sammansättningen av de frivilliga enligt 1964 års undersökning visar att 
23 procent varit verksamma inom industri och hantverk, 12 procent var kom-
munikationsarbetare, 12 procent hade sin bakgrund i jord- och skogsbruk, 11 
procent var byggnads- eller skogsarbetare, 10 procent var yrkesmilitärer (varav 
2 procent var officerare), medan 9 procent var kontors- eller affärsanställda 
och 3 procent utgjordes av sjöfolk och fiskare. I stora drag motsvarar detta den 
sociala strukturen i dåtidens Sverige, med en viss (föga överraskande) övervikt 
för militärer, medan industriarbetare och i jordbruket verksamma är något 
svagare representerade än genomsnittet för landet.

Av de med militär bakgrund utgjordes påfallande många, tre av fyra, enligt 
den senaste enkäten av personer som ganska jämnt fördelade sig på de tre ka-
tegorierna stamunderbefäl, värnpliktigt underbefäl och meniga. Ungefär var 
tionde kom från flygvapnet och var tjugonde från marinen, vilket i sig ganska 
bra speglar SFK:s och andra frivilliginsatsers sammansättning, bland annat 
med en särskild flygstyrka (F 19).

Förhållandevis många av de frivilliga, 20 procent enligt den sista enkäten, 
deltog i Finlands båda krig mot Sovjetunionen, medan 68 procent endast 
deltog i vinterkriget och 12 procent endast i fortsättningskriget. Ingen av de 
nu svarande hade deltagit med de frivilliga i internationella brigaderna i det 
spanska inbördeskriget, men 4 procent av dem fortsatte som frivilliga till Nor-
ge efter det tyska anfallet på vårt västra grannland den 9 april. De före detta 
Finlandsfrivilligas betydelse för de första svenska FN-insatserna understryks av 
att 4 procent av de svarande i den senaste enkäten också har gjort FN-tjänst 
1956 eller senare. Den totala siffran Finlandsfrivilliga i svensk FN-tjänst un-
der 1950- och 60-talen har därmed rimligen varit mycket högre. En särskild 

från undertecknad, då verksam som 1. arkivarie vid Krigsarkivet. Enkätsvaren från 1997–
1998 förvaras i Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga arkiv, Krigsarkivet. Grundläggande om 
de olika frivilliginsatserna för Finland 1939–1944 är Svenska frivilliga i Finland 1939-1944. 
Stockholm: Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, 1989.

2. Redovisad i Förbundet Finlandsfrivilligas Tidning nr 1, 1964, s. 3.
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studie av omfattningen av deras engagemang, liksom placering och funktioner 
i de svenska FN-förbanden i Gaza, Kongo och på Cypern skulle säkert un-
derstryka betydelsen av Finlandsveteranernas erfarenheter av så kalla skarpa 
lägen, inte minst i Kongoinsatsen.

  Den viktigaste frågan i 1997–1998 års enkät var vilket eller vilka motiv 
som låg bakom att man begav sig till Finland som frivillig. Eftersom det för 
många var en kombination av orsaker så blir summan högre än 100 procent:

Ideella skäl 79 procent

Finlands sak är vår 47 procent

Sverige hotade att bli nästa offer 51 procent

Att bli en bättre yrkesmilitär 14 procent

Äventyr och romantik 7 procent

Personliga problem hemma 1 procent

Deltagande i fortsättningskriget p.g.a. anpassningssvårigheter vid  
hemkomsten från vinterkriget

2 procent

Vid en läsning av de här siffrorna bör man självfallet vara källkritisk. Lång 
tid har gått mellan krigsåren och den tidpunkt då svaren lämnades och san-
nolikt förhåller det sig så att flera individer kan ha en tendens att försköna sina 
motiv, från ”Äventyr och romantik” till ”Ideella skäl”. Omfattningen av detta 
går naturligtvis aldrig att belägga med någon större grad av säkerhet, men man 
måste ändå väga in den möjligheten att det i ett antal fall förhåller sig så. All 
internationell forskning om frivilliginsatser understryker att bakomliggande 
orsaker till att man beger sig ut i främmande krigstjänst innefattar en bred 
pallett av äventyr/romantik eller problem (inte minst av kärleksnatur) hemma, 
även om de aldrig dominerar. Precis som emigrantforskarna talar om ”push-” 
och ”pullfaktorer”, det vill säga vad som driver någon hemifrån respektive 
lockar och drar, så är sådana faktorer verksamma också när det gäller militär 
frivilligtjänst.3 Om de svarande också kan ges möjlighet att själva formulera 
svaren om sina skäl, och inte bara fylla i bland på förhand formulerade alter-
nativ så ökar det också sannolikt skärpan i svaren.

Utöver svaren på frågorna har en dryg tredjedel av de svarande också bifo-
gat mer eller mindre utförliga egna kommentarer och nio stycken har skrivit 

3. För ett resonemang kring detta se Ericson Wolke, Lars. Svenska frivilliga. Militära uppdrag i 
utlandet under 1800- och 1900-talen. Lund: Historiska media, 1996, s. 12-14.
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mera omfattande anteckningar som lämnats in tillsammans med tidskrifts- el-
ler tidningsartiklar.

Några av kommentatorerna har redovisat hur uppmaningen att gå ut som 
frivillig togs emot ute på de militära förbanden. Ebbe Lindblom har i en ar-
tikel 1980 utförligt belyst förhållandena på Upplands regemente (I 8).4 Det 
började med att regementschefen delgav de samlade befälkårerna ett upprop 
från SFK:s stabschef överstelöjtnanten Carl August Ehrensvärd, överstelöjt-
nanten Magnus Dyrssen, chef för SFK:s I:a stridsgrupp och överstelöjtnanten 
Viking Tamm, chef för SFK:s II:a stridsgrupp. Därefter kom en omfattande 
debatt igång på officersmässen och en grupp, främst bestående av yngre of-
ficerare, utskristalliserade sig snabbt. Alla som anmälde sig blev av olika skäl 
inte antagna, men i SFK ingick innan vinterkriget var slut fem aktiva och 
fyra reservofficerare från I 8. Detta resultat var inte enbart en följd av den 
inledande värvningskampanjen. Det fanns också tillfälle att anmäla sig senare 
och de första, oväntade, finska framgångarna vid fronten spelade en viktig 
roll för många svenska frivilliga. Genom de finska segrarna vid Tolvajärvi och 
Suomussalmi i december 1939 kom man till insikt om att utgången av kriget 
inte var helt ödesbestämd, och därmed kunde en frivilliginsats faktiskt spela 
en roll. Man riskerade inte att kasta bort sitt liv i ett krig som ändå bara kunde 
sluta på ett sätt.

En viktig studie för förståelsen av de Finlandsfrivilligas motiv är en un-
dersökning från 1996 som bygger på mera djuplodande intervjuer med nio 
deltagare i frivilligflottiljen F 19.5 I uppsatsen belyses hur uppropet till förmån 
för Frivilligkåren bemöttes på olika flottiljer. Vid till exempel Svea Flygflottilj 
(F 8) vid Barkarby norr om Stockholm frågade flottiljchefen vid en genom-
gång med flygarna vilka som var intresserade, ”varvid alla räckte upp handen”. 
Från Jämtlands flygflottilj (F 4) på Frösön heter det att ”det var självklart att 
alla skulle åka”. Motiven redovisas bland annat i form av en enkät gjord 1959, 
i vilken nio flygare fick kryssa för olika svarsalternativ. Det som drev dem 
att bli frivilliga var främst ”den allmänna stämningen ” och övertygelsen av 
att ”Finlands sak är vår”. Några redovisar även andra motiv som verklighets-
flykt, allmän vantrivsel med tillvaron och äventyrslystnad. Känslomässigt var 
medkänsla med finnarna i deras svåra stund ett dominerande inslag. Slutligen 

4. Lindbom, Ebbe. ”Frivillig i krig”, i Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift,  
nr 1980:1 s. 1-8.

5. Omegård, A. De flög för Nordens frihet. Rekryteringen av flygare till den svenska frivilligflottil-
jen F 19 under finska vinterkriget, B-uppsats. Historiska institutionen, Uppsala universitet, 
höstterminen 1996.
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anförde var tredje flygare egna yrkesambitioner. Genom ett krigsdeltagande 
kunde man i dubbel bemärkelse pröva sina vingar under verkligt realistiska 
förhållanden. I det avseendet påminner man lite om 1700-talets svenska ar-
méofficerare som tog tjänst i den franska armén och sjöofficerare som lät värva 
sig i den brittiska Royal Navy, ofta för att öka sitt yrkeskunnande.

Bland övriga kommentarer som har lämnats in i samband med 1997–1998 
års enkät märks personliga kompletteringar från ett par luftvärnsartillerister, 
som båda befann sig på beredskapstjänst i Övre Norrland under vinterkriget. 
En dag underrättade deras chef dem om att deras pjäser (Bofors 40 mm lva-
kan) av den svenska staten hade skänkts till Finland och de uppmanades att 
följa med som frivilliga. Redan dagen efter gav sig en luftvärnstropp iväg sedan 
personalen avtackats av Archibald Douglas, chefen för den 2:a armékåren i 
Tornedalen. Den 28 december gick den troppen i ställning, som det första 
färdiga svenska luftvärnsförbandet i Finland. 

Den bild som denna nya enkät ger av frivilligrörelsen, understryker hur 
viktig den allmänna stämningen för ett Finland i verklig nöd var för enga-
gemanget, inte sällan i kombination med känslan av en överhängande fara 
för att Sverige skulle bli nästa offer. Kompletterande motiv fanns hos många, 
inte minst yrkesmässiga, liksom de vid alla frivilliginsatser klassiska inslagen 
av äventyrslystnad och flykt från personliga problem i hemlandet. De många 
hänvisningarna till ”Finlands sak är vår…” visar indirekt också hur propagan-
dan för Finland spelade en viktig roll alltifrån vinterkrigets första dagar, även 
om regeringen till en början försökte dämpa de mest aktivistiska tongångarna. 
Det behövdes självfallet ingen utvecklad propagandan för att framkalla en ge-
nuin sympati för Finlands sak, den gav sig självt av den dramatiska händelse-
utvecklingen alltifrån det ökade sovjetiska trycket på Finland i oktober 1939. 
Men skildringar av hur man till exempel på I 8 , F 4 och F 8 dryftade frågan 
väcker också tankar om grupp- eller kamrattryck att anmäla sig frivillig.

De här, mycket ytliga, resonemangen liknar föga överraskande de som 
kan föras om tidigare svenska frivilliginsatser6, som de i Danmarks tyska krig 
1848–1849 och 1864, under boerkriget 1899–1902, Finland 1918 och det 
spanska inbördesskriget 1936–1939. Graden av officiellt understöd av en fri-
villigpropaganda har varierat, men i synnerhet om man ser till insatserna för 
Danmark så finns många likheter med Finlandsrörelsen 1939–1944, och då i 

6. För uppgifter om tidigare svenska frivilliginsatser se Ericson Wolke, Lars, 1996 a.a. För 
1900-talets frivilliga är ett viktigt arbete Gyllenhaal, Lars, Westberg, Lennart. Svenskar i krig 
1914-1945. Lund: Historiska media, 2004. 
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synnerhet under vinterkrigets mörka månader 1939–1940. Här är sympatin 
för ett annat, litet, broderfolk som angrips av en väsentligt starkare granne 
till sin natur likartad. Bilden av ett litet folk som utsätts för övergrepp av en 
stormakt finns med som en viktig del av motivbilden för de svenskar som – 
liksom danskar, norrmän och finländare – reste till Sydafrika för att stödja 
boerna mot engelsmännen kring sekelskiftet 1900. I det finska kriget 1918 
blandades sympatier för Finlands frihetskamp med politiska preferenser för 
den ena sidan i de inbördesstrider som bröt ut i början av detta år, medan de 
rent politiska sympatierna var ett helt avgörande motiv för de allra flesta av 
de drygt 500 svenskar som mot slutet av 1930-talet reste till inbördeskrigets 
Spanien.

Alla dessa frivilliginsatser hade också sina andelar av äventyrare och lycksö-
kare, få konflikter undgår sådana inslag. Det inslaget var dock påtagligt mycket 
större i den svenska frivilligstyrkan i Estland 1919. Det är intressant att så pass 
många i den nya aktuella Finlandsenkäten (8 procent) anger äventyrslystnad/
romantik och problem hemma som orsak eller i alla fall delorsak till att de 
gav sig av. Det är annars av lätt insedda skäl en typ av förklaring som man 
inte lyfter fram i första hand, utan efterhandskonstruktionen brukar leda den 
mänskliga naturen mot mera moraliskt högtstående motiv och förklaringar.

Det faktum att inte så få frivilliga, trots mötet med krigets brutala och 
verkliga ansikte, ändå fortsatte som frivilliga i Norge och sedan åter i Finland, 
visar på ett djupare engagemang men också, som medges i några fall, svårighe-
ter att anpassa sig till ett vanligt civilt liv efter krigsslutet. De inte så få yrkes-
militärerna i SFK drevs självfallet också, i blandad utsträckning, av önskemål 
om att utvecklas i sitt yrke och pröva på det under skarpa förhållanden.

Det kan inte nog understrykas hur blandad motivbilden var för många, 
och att alla sådana här försök till uppspaltning med naturnödvändighet blir 
lite fyrkantiga. Risken är stor att många som var med ”inte känner igen sig”, 
hur frågorna än formuleras och svaren än analyseras. Jag tror dock att de 228 
svar som inkommit under enkäten ger underlag för mycken ny och värdefull 
kunskap om motivbilden hos de 1997–1998 levande Finlandsfrivilliga.

Osökt kommer man att tänka på den blivande generalstabschefen Hugo 
Raabs lite högtravande och naiva, men samtidigt talande ord i ett brev till sin 
syster när han som ung officer gick ut som frivillig till Danmark 1864: ”Med 
friska mod, varma kläder, goda vapen och litet kunskaper går jag nu för att se, 
huru kriget verkligen ser ut på nära håll.”7 

7. Hugo Raabs brev, daterat Köpenhamn 7 mars 1864, i Hugo Raabs arkiv volym 1, Krigsarkivet.
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”Krigsman skall  
frukta Gud och vara  
Konungen huld och trogen”
Historiebruk i svenska  
soldatinstruktioner under mellankrigstiden 
Fredrik Eriksson

Citatet ovan kommer från den svenska krigsmannaerinran som inleder alla 
soldatinstruktioner under mellankrigstiden. Här illustrerar erinran den stora 
vikt krigsmakten lade vid nationella symboler och traditioner som länk mel-
lan historien och nutiden. Krigsmakter och militära organisationer är några 
av de mest traditionstyngda institutionerna i samhället, vilket sammanhänger 
med att militären också är en av statens äldsta funktioner. Men det handlar 
samtidigt om krigsmaktens funktion samt om uppfattningar beträffande of-
fervilja och nation. Historien i militära sammanhang är därför en berättelse 
som omtolkas och omformuleras när det gäller militär symbolik och tradition. 
Ett exempel på det motsatta, när traditionen blivit en belastning, är att när 
västtyska Bundeswehr återuppbyggdes från 1955, innebar detta skapandet av 
en krigsmakt utan historia. Inga förband fick historiskt orienterade namn och 
inga traditioner från tiden före 1945 skulle bevaras. Det fick absolut inte fin-
nas länkar tillbaka i historien, på grund av dess högst problematiska karaktär.
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Denna uppsats syftar till att förstå vilken roll historien spelade i svenska 
soldatinstruktioner under mellankrigstiden.1 Mellankrigstiden var på många 
sätt en bytningsperiod, såväl politiskt som militärt. Första världskrigets slut 
innebar uppkomsten av nedrustningsrörelsen, något som senare förbyttes till 
upprustning under 1930-talet. Mellankrigstiden innebar också demokratins 
införande och en period när moderniteten blev allt viktigare. Historikern 
Barbara Tuchman menar att det gamla Europa gick under i och med första 
världskriget.2 Urbanisering och demokratisering påverkade krigsmakten och 
av dessa anledningar är det intressant att åskådliggöra förändringar i historie-
syn och historiebruk inom densamma. Samhällsutvecklingen och de politiska 
konjunkturerna påverkade krigsmakten i och med försvarsneddragningarna 
1925, återupprustningen från 1936 och tvister om det framtida försvarets ut-
formning. Bland annat kretsen kring Ny Militär tidskrift (NMT) var högst 
aktiv och företrädde en mer modern syn på Sveriges försvarsproblem. I tid-
skriften lyftes tankar fram om ett försvar som var mindre men vassare, och 
under Helge Jungs redaktörskap tog man avstånd från högern och deras för-
svarspolitik (som man traditionellt hade stött) medan man istället förordade 
liberalernas förslag.3

Samtidigt handlar historiesynen inom försvaret också om värnpliktens 
historia. I och för sig infördes inte värnplikten under mellankrigstiden, utan 
1901. Men under den studerade perioden var just värnplikten den centrala 
aspekten gällande utbildning. Det innebar också att folket i gemen kopplades 
tydligare till de militära sammanhangen. Från officerskretsar fanns en viss oro 
över att de värnpliktiga kunde vara revolutionära, samtidigt som den militära 
utvecklingen krävde större, och framför allt bättre utbildade, truppförband 
än tidigare. Därmed blir också en studie av historien som förmedlades till de 
värnpliktiga av stort intresse. 

I processer då stora samhällsförändringar sker är makten över att beskriva 
historien synnerligen viktig. Historikern Peter Aronsson menar att historien 

1. Uppsatsen ingår i projektet Fredens hav i hotets skugga vid Samtidshistoriska institutet, Sö-
dertörns högskola. Inom projektet studeras hur krigsmakterna i Sverige, Finland, Estland 
och Polen såg på varandra och hur militära kretsar bedömde varandras försvarskapacitet 
under mellankrigstiden. Författaren är projektledare. 

2. Tuchman, Barbara W. Det stolta tornet: Världen före första världskriget: 1890–1914. Stock-
holm: Atlantis, 1994, s. 11-13. 

3. Cronenberg, Arvid. Militär intressegrupp-politik: kretsen kring Ny Militär tidskrift och dess 
väg till inflytande i 1930 års försvarskommission. Stockholm: Militärhögskolans militärhisto-
riska avd., 1977, s. 111-115.
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synliggörs och omtolkas aktivt i brytningstider som dessa. Uppsatsens fråge-
ställning handlar om hur soldatinstruktionernas presentation av svensk his-
toria var uppbyggd, och vad syftet med dessa beskrivningar var. Detta görs 
genom att artikeln teoretiskt länkas till det stora forskningsfältet om historie-
bruk, som växt fram under senare år. Det handlar också om att undersöka hur 
man i instruktionerna refererar till det förflutna för att skapa en helhet och 
därmed reproducera en bild av länkarna mellan dåtid, nutid och framtid.4 
Jarl Torbacke har visat hur historien användes i utbildningen av officerare före 
1914, men officersutbildning var väsenskild från värnpliktsutbildning. Det 
faktum att officeren själv hade valt karriär inom krigsmakten och även att hans 
utbildning pågick under lång tid, gör att bruket av historien hade en annan 
karaktär.5 Studien av hur historien framställdes för de värnpliktiga, i soldatin-
struktionerna bygger på en jämförelse, över tid av de svenska instruktionerna 
under mellankrigstiden.

Källor

I uppsatsen har alla svenska soldatinstruktioner under mellankrigstiden stude-
rats, och i denna process har de centrala verken valts ut. Instruktionerna riktade 
sig till värnpliktiga och delades ut vid inryckning. Jag har använt instruktioner 
från armén då den utgjorde den största delen av krigsmakten. Instruktionernas 
uppbyggnad var resultatet av långa framtagningsprocesser där orden valdes ut 
med omsorg. Instruktionerna omarbetades kontinuerligt, främst beroende på 
att ny utrustning tillkom, men också genom den doktrinära utvecklingen. De 
viktigaste instruktionerna är Soldatinstruktion för infanteriet 1918 års upplaga, 
Tillägg till Soldatinstruktion 1918 års upplaga (det fanns även utgåvor 1919, 
1920, 1922), Soldatinstruktion för infanteriet 1927 års upplaga (även utgiven 
1929), Soldatinstruktion, Allmän del, Vårt fädernesland och dess försvar 1930 
års upplaga och Soldatinstruktion för infanteriet 1938 års upplaga (även 1939 

4. Aronsson, Peter. Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, 2004. 
Omtolkningen av det förflutna, se sid. 7. Frågorna behandlar det som Aronsson betecknar 
som historiekultur (källor, artefakter, ritualer m.m. som används för att binda samman his-
torien med nutiden och framtiden). Historiebruket är de processer då kulturerna aktiveras 
och slutligen historiemedvetandet som handlar om uppfattningar om historiens roll som 
förmedlande länk över generationer, se s. 17-18.

5. Torbacke, Jarl. ”Historiker med tid och fädernesland: historien och den militära utbildning-
en före 1914”, i ”Försvaret främst” Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1982, s. 19-41. 
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och senare). Även soldatinstruktioner och reglementen för andra vapenslag har 
använts, bl.a. Undervisning för fästningsartilleristen 1917 års upplaga, Under-
befälsinstruktion för artilleriet 1932 års upplaga, Förslag till exercisreglemente 
för kavalleriet 1920 och Utkast till infanterireglemente 1938 års upplaga. Det 
finns tre tydligt urskiljbara faser av historiebruk i instruktionerna, vilket jag 
återkommer till. Huvudintresset har legat på att studera de allmänna delarna, 
det vill säga avsnitt om den svenske soldaten, flaggan, Kungen etc.

Krigsmakten i förändring – en kort historisk bakgrund

Den svenska krigsmakten var en av de sista i Europa att utveckla en fullfjädrad 
värnpliktsarmé, som i många andra länder tillkom tidigare under 1800-talet. 
I Sverige fanns indelningsverket som grund för armén och flottan, och byggde 
på frivillighet gällande rekryteringen av den enskilde soldaten. Under 1800-
talet och även i början av 1900-talet fanns en viss vördnad bland officerare för 
den indelte soldaten, som ansågs mer pålitlig än de värnpliktiga. Samtidigt var 
indelningsverket en förlegad organisation där gamla knektar inte längre kunde 
mäta sig med de modernt organiserare krigsmakterna. Som komplement till 
det gamla indelningsverket fanns olika typer av ersättningsförband, vissa med 
inslag av värnplikt, exempelvis vargeringar, ersättningsmanskap, tre- och fem-
männingsregementen samt lantvärn Det första egentliga värnpliktsförsvaret 
inrättades dock genom Gotlands nationalbeväring 1811. 

Under 1800-talet infördes således beväringsinstitutionen som var en typ 
av värnplikt dock med mycket kort utbildningstid. Försvarsdebatten i Sverige 
styrdes länge av bondeståndet (och senare av andra kammarens lantmanna-
parti) och dess intryck från lantvärnet under Gustav IV Adolfs tid. Block-
eringarna i frågan var många och en annan, lika viktig, fråga för bönderna 
var grundskatternas avskrivning. På den konservativa sidan fanns flera linjer, 
men en av de viktigare var Harald Hjärnes ”försvar och reformer”.6 I korthet 
innebar denna konservativa reformsyn att om man krävde att svenska män 
skulle försvara riket måste de också känna delaktighet i nationen. Men också 
liberalerna och till viss del socialdemokraterna sammanknöt frågan om allmän 
värnplikt med allmän rösträtt. Flera olika faktorer låg dock bakom införandet 
av allmän värnplikt 1901. Samhällsförändringarna ledde till fler krav på de-
mokratiska reformer och detta var länkat till försvarsfrågan. Likaså kunde inte 

6. Elvander, Nils. Harald Hjärne och konservatismen: konservativ idédebatt i Sverige 1865–1922. 
Uppsala: Statsvetenskapliga föreningens skrifter 42, 1961, s. 143-151.
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manskapsbehoven inom krigsmakten längre tillgodoses genom indelningsver-
ket. Den internationella militära utvecklingen sedan revolutionskrigen och 
allra senast genom krigen för Tysklands förenande förespeglade behovet av 
stora och välutbildade militära styrkor.  Slutligen tog man i Sverige intryck av 
förryskningskampanjerna i Finland i slutet av 1890-talet och fattade således 
beslut om införandet av allmän värnplikt 1901.7

Det viktiga att lyfta fram i denna process är inte det historiska skeendet 
i sig utan snarare länken till demokratiseringen. Inom vissa konservativa 
grupperingar fanns en motvilja att utbilda och beväpna menigheten, särskilt 
städernas arbetare. Dessa kunde vara revolutionärer och socialister, medan 
indelta soldater ur allmogen sågs som pålitligare, särskilt om de levde i bon-
desamhället.8 När värnplikten väl var införd sågs det som viktigt att uppfostra 
de värnpliktiga för att inympa en sant nationell anda. Det handlar också om 
en medborgarprocess, ett begrepp som spelat stor roll när det gäller historie-
bruk och värnplikt. Medborgaren med vapen i hand som försvarar en nation 
som, han känner delaktighet i, genom det nationella projektet förklarat ge-
nom historien. Artonhundratalets romantiska synsätt innefattade en generell 
skepsis mot förnuft och rationalitet, därmed blev historien i denna version en 
uppbygglig berättelse om svensk anda och om nationens storhet. Historien 
var på så sätt ett viktigt medel för att skapa, en av nationell anda, uppfylld 
medborgare. 

Man måste också minnas att folkskolan fanns sedan 1842 och att utbild-
ningen i skolan till viss del skapade, kanske inte ett historiemedvetande, men 
i alla fall en klangbotten. Det fanns en igenkänningsprocess genom det som 
nämndes i skolan och senare återkom i värnpliktsutbildningen. Historikern 
Göran Andolf skriver att det svenska samhället under 1800-talets första hälft 
var statiskt och att historieundervisningen därmed var oproblematisk. När 
samhällsförändringen sköt fart under sent 1800-tal förändrades också his-
torieundervisningens karaktär till att mer befordra fosterlandskärlek.9 Syftet 

7. Ericson Wolke, Lars. Medborgare i vapen: värnplikten i Sverige under två sekel. Lund: His-
toriska media, 1999. Se även Åselius, Gunnar. The ”Russian Menace” to Sweden: the belief 
system of a small power security élite in the age of Imperialism. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International.

8. Adolfsson, Roger, Brick, Olle och Dahlström, Jan. Ett militärt stadsproletariat: studier av 
garnisonsmanskapets levnadsförhållanden i 1800-talets Stockholm. Stockholm: Militärhögsko-
lan, 1988, s. 83-109. Här visas främst på att även de värvade soldaterna delvis sågs som 
opålitliga.

9. Andolf, Göran. Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820–1965. Stockholm: 
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med att dana de värnpliktiga var, förutom att skapa pålitliga soldater och med-
borgare, också att skapa en gemenskap och en anda. 

Tiden före första världskriget och delvis in i mellankrigstiden karaktäri-
serades i militära kretsar av en besatthet av andens makt över materien. Före 
kriget var detta tänkande utpräglat i Frankrike och innebar bland annat att of-
fensiven kom att hyllas som krigföringens etos.10 Den irrationella utanförstå-
ende kraften blev kittet som sammanfogade nationer, när rationella argument 
inte längre räckte till.11 Detta förändrades under intryck från världskriget, 
men samtidigt fanns tankegångar om andan kvar. Den visuella nationella kul-
turen i Sverige uppkom också under andra hälften av 1800-talet.12 Jubileer 
och skapandet av en historiespäckad offentlig miljö sammanföll delvis med 
värnplikten. Tanken var att nationens män gick man ur huse för att försvara 
fosterlandet vid ofred och örlog. 

Historiebrukets faser – en teoretisk utgångspunkt

I forskningen om historiebruk påtalas förekomsten av olika faser i historiekul-
turens utveckling. Mellankrigstiden befinner sig i spänningsfältet mellan en 
nationell historiekultur och en modern. Den nationella historiesynen utveck-
lades under 1800-talets romantik och dess primära uppgift var att berätta en 
nationell historia där det förflutna var viktigt som förklaring och legitimering 
av det existerande. Den moderna historiekulturen kännetecknades av en insti-
tutionalisering av nationella symboler. Artonhundratalets nationella historie-
kultur innebar egentligen överhetens upptäckt av folket som bas, i övergången 
till nya samhällsformer. Folket blev därmed grunden i samhällsbyggnaden och 
en stark historisk integration genom, skola, religion och politik, präglade ti-
den. Brottet till en ny historiekultur ligger enligt Peter Aronsson omkring 
1930, då större manöverutrymme tilläts i förhållande till historien. Förnuf-
tet ersatte traditionen som den förenande länken och en mer rationell syn 

Esselte Studium, 1972, s. 286-288. Se även Ammert, Niklas. Det osamtidigas samtidighet: 
historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år. Uppsala: Sisyfos, 2008.

10. Evera, Stephen van. ”The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War”, i 
International Security, 1984, vol. 9, no. 1, s. 58-59.

11. Lindaräng, Ingemar. Ett jubileum i tiden: Birgittajubileet 2003 som historiebruk, Tema kultur 
och samhälle skriftserie 2005:1. Linköping: Linköpings universitet, 2005, s. 18-19. 

12. Rodell, Magnus. Att gjuta en nation: statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-
talets mitt. Stockholm: Natur och kultur, 2001, s. 46. 
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trädde in.13 Man skapade ny historia, monument och traditioner i en process 
som innebar en popularisering av nationell mytologi. Historieförmedlingen 
innebar att man skapade svenska män, och värnplikten innebar att staten fick 
makten över i stort sett alla män under en formerande tid i livet. Det var alltså 
ett ypperligt tillfälle att utbilda och forma en lojal svensk man. 

Den konservativa historiesynen omkring 1918–1930

Det mest utmärkande för det som jag valt att kategorisera som konservativt 
utgår från tanken att historien skall vara ett föredöme. Detta var i och för sig 
ett allmänt idégods, men i den konservativa synen handlade det om att ta till-
vara erfarenheter i historien som utgångspunkt för handlingar i nuet. Histori-
en legitimerade den existerande ordningen. Krigsmakten är i de allra flesta fall 
en politiskt konservativ samhällskraft, inom vilken de traditionella eliternas 
ställning länge var ohotad. Politiskt sett tillhörde majoriteten av alla officerare 
den borgerliga sidan och omfattade en likartad historiekultur. Förekomsten av 
adliga officerare var under det tidiga 1900-talet hög, det gällde särskilt status-
regementen som gardesförband och inom kavalleriet. Först i och med den all-
männa värnplikten blev officersyrket ett heltidsyrke och kåren växte, men de 
högborgerliga och adliga officerarna var fortfarande viktiga. Det ingick näm-
ligen i den borgerliga kulturen att antingen vara officer eller reservofficer och 
detta gav kåren en specifik prägel.14 Krigsmakten är också i de allra flesta fall 
traditionell och upprätthåller sina traditioner och arvet från historien genom: 
segernamn på fanor, bygderegementenas anknytning till hemorten, marscher, 
jubileer och artefakter. Syftet med krigsmaktens historiekultur, åtminstone 
gällande armén och flottan, var att länka nutiden till dåtiden i en organisk 
förening för framtiden. Perioden omkring 1918 upplevdes av högergrupper 
i Sverige som hotfull, kanske inte genom att man främst fruktade revolution 
(även om det fanns i bakgrunden), utan genom att de traditionella bålverken 
mot demokrati inte längre höll. 

Soldatinstruktionen för infanteriet av 1918 års upplaga inledde en lång 
följd av likartat uppbyggda instruktioner. De inleds med ett fotografi av Gus-

13. Aronsson, 2004, a.a., s. 38. 
14. Bernström, Åke. Officerskår i förvandling: den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbild-

ning och tjänstgöringsförhållanden från 1860-talet fram till 1920. Stockholm: Stockholms 
universitet, 1988, s. 308-325. Frågan om borgerlig kultur och reservofficersställningen finns 
undersökt i Lars I Andersson. Tradition och förändring: den skånska högern i dess borgerliga 
omgivning 1928–1936. Lund: Sisyfos, 2003, s. 409-412. 
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taf V, följt av krigsmannarerinran och en beskrivning av soldatens uppgifter 
och skyldigheter. Dessa handlar om att försvara Konung och fädernesland. 
Den idealiske soldaten är trogen, lydig, modig, tapper, hedersam, en god kam-
rat, disciplinerad och käck. Efter denna uppräkning av föredömliga soldat-
egenskaper följer en betoning att straffen för feghet, förräderi, självstympning, 
simulering och överlöperi är hårda. I de inledande avsnitten om uppgifter och 
skyldigheter ingår också skötsamhetsregler för soldaten. Den hedrande van-
deln handlar om att inte dricka alkohol, inte ägna sig åt utsvävningar av något 
slag, inte skuldsätta sig samt inte svära. Det handlade också om skötsamhet 
och att vara uppmärksam på revolutionära tendenser.15 

Främst två företeelser utmärker de inledande avsnitten. Den idealiske sol-
datens egenskaper är universella, men den uppfostrande karaktären i texten 
sammanhänger med andra samhällsprocesser. Syftet var att från traditionellt 
håll inskärpa skötsamhet i soldatesken. Detta ligger mycket nära det som 
idéhistorikern Ronny Ambjörnsson skriver om i Den skötsamme arbetaren. 
Skötsamhetsideologin inskärptes i det fallet av arbetarna själva, medan det i 
värnpliktutbildningen var ett projekt ovanifrån.  Idealen var desamma men 
konsekvenserna annorlunda. Soldaten liksom arbetaren måste disciplineras till 
det borgerliga idealet för skötsamhet, exempelvis betonas det i instruktionerna 
att soldaten inte får spotta eller röka inomhus.16 Medan det i arbetarnas fall 
handlade om att få tillgång till den borgerliga sfären och därmed en demo-
kratisering, handlade det i militära kretsar om att inskärpa ordning och stöpa 
lydiga soldater. Den andra aspekten som står ut är det stora intresse som visas 
revolutionär verksamhet. Generellt var detta vanligt i instruktioner av olika 
slag under 1920-talet för att därefter alltmer försvinna. 

Även i de inledande avsnitten om soldatens utbildning ingår centrala be-
grepp som disciplin, uppfostran och fysisk fostran. Detta följs upp med den 
första egentliga länken till historien genom betonandet att svenska flaggan är 
sinnebilden för ett fritt fädernesland (något som förekommer i alla soldatin-
struktioner och under alla tider). Regementets fana är sinnebilden för dess 
historia och ärorika traditioner. Flaggan och fanan är en del av den militära 
historiekulturen som i historiemedvetandet utgör en förenande länk mellan 
fädrens offer, nationen och soldaten.17 Texterna är i sig inte anmärknings-

15. Soldatinstruktion för infanteriet, 1918 års upplaga. Stockholm: Norstedts, s. 1-4. 
16. Ambjörnsson, Ronny. Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssam-

hälle 1880–1930. Stockholm: Carlssons, 1988, s. 247-269 och Soldatinstruktion för infan-
teriet, 1918 års upplaga, s. 42.

17. Soldatinstruktion för infanteriet, 1918 års upplaga, s. 5-6.
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värda, det vore snarare anmärkningsvärt om dessa inte fanns där. En stor del 
av instruktionerna behandlar ordning och det korrekta sättet att utföra hand-
lingar. Det handlar om hälsning med god militär hållning och med det menas 
hälsning i alla dess former: vid hästkörning, sittande vid åkning, på skidor 
osv.18 Det handlar givetvis också om klädsel och uniformens skötsel som alltid 
har varit en viktig del och genom inskärpandet av ordning, renhet och sköt-
samhet uppfostrades soldaten till en ansvarskännande man. 

Det är dock i Tillägget till soldatinstruktionen som historiesynen verkligen 
kommer fram. Syftet med tillägget synes vara att det funnits ett behov att 
mer utförligt förklara fosterlandets behov samt att utbilda soldaterna i olika 
stridsformer på ett utförligare sätt. Även i tilläget är frågan om kommunistisk 
eller försvarsnihilistisk propaganda viktig. Intrycken från den tsarryska arméns 
sammanbrott under revolutionerna 1917, den tyska flottans myteri 1918 och 
revolutionsförsöken i Tyskland och annorstädes ledde till en rädsla för lik-
nande händelser i Sverige. Genom att historiskt poängtera sammanhållningen 
i samhället och nationen strävade man efter att motverka det revolutionära. 

Beskrivningen av Sverige är tydligt organisk, då det poängteras att vi tagit 
fäderneslandet i arv från våra förfäder. Vår uppgift är att förvalta, förkovra och 
försvara arvet. Detta illustreras med en bild av Gustav Vasa och en redogörelse 
för att Sverige inte alltid varit fritt. Hjältarna i frihetskampen var, förutom 
Vasa, även Engelbrekt och sturarna. Det poängteras att det var i spetsen för 
den svenska allmogen, som Gustav Vasa befriade riket. Krigen under Karl IX 
och Gustaf II Adolf hyllas också, då det betonas att Breitenfeld var en av de 
vackraste segrarna av alla. Svenska folkets gudsfruktan och frihetsvilja ledde 
till seger i trettioåriga kriget. Givetvis finns också Karl X Gustav, Karl XI och 
Karl XII med i beskrivningen. Om Karl XII sägs föga förvånande:

Karl XII var en äkta soldatnatur: enkel i levnadssätt och seder, tapper 
ända till oförvägen, skicklig att leda krigsoperationer och sina soldaters 
avgud.19

Det som dock saknas i den historiska redogörelsen är Erik XIV, Johan III, 
Kristina, Frihetstiden, Gustaf III och Gustaf IV Adolf. Historiesynen hand-
lar i detta läge om att lyfta fram karaktärer och individer, exempelvis Gustav 
Vasa. Det är förbundet mellan allmoge och kung som ligger till grund för 
historien. Kungarnas föredömen är något att följa är sensmoralen. Processerna 

18. Ibidem, s. 25-29.
19. Tillägg till soldatinstruktion, 1918 års upplaga. Stockholm: Norstedts, s. 8 (citatet) och de 

föregående texterna finns på s. 5-8. 
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och samhällsförändringarna beskrivs inte som, just processer utan som, utan-
förstående skeenden beroende av ande och personlighet. Det är införandet av 
en utanförstående kraft, en gudomlig rörare, kvintessensen eller vad man nu 
väljer att kalla den. Det är en form av romantikens historieideal, men ännu är 
det inte en svensk medborgare som tydligt framträder. Istället är det är allmo-
gen tillsammans med kungen, och inte den kosmopolitiska adeln, som driver 
nationen framåt. Förfäderna har skapat nationen och det är nutidens folk som 
skall försvara nationen för att Sverige skall bestå som fritt och lämnas över till 
framtida generationer. Historien visar enligt texten att ett folk som försummar 
sitt försvar förvekligas i njutning och vällevnad och upphör därmed att vara 
fritt och oberoende. Det poängteras att staternas öden liknar det mänskliga 
livet: stater uppstår, växer, blomstrar, går mot upplösning och dör. Men folkets 
anda kan upphäva denna naturenliga process.

Älskar ett folk sitt fädernesland och i kärlek tjänar detsamma, håller 
det enigt samman utåt, vårdar det sin nationella egendom och om-
huldar sitt försvarsväsende, då kommer det att bestå genom tiderna. 
Ett sådant folk vinner även sina grannars aktning för sig självt samt 
förtroende till egen kraft och styrka.20

Detta kombineras med aktning för de medborgerliga dygderna rätt, san-
ning och lagar och samt den traditionella dygden gudsfruktan, som villkor för 
statens utveckling. Detta är en kombination av traditionella och liberalt orien-
terade ideal. Lydnad i krigstjänst är bara en effekt av grundvalen för staten, 
laglydnaden. Om inte lagen efterlevs kommer staten och som en följd, folket 
att gå under. Folkligheten som finns i instruktionerna handlar egentligen om 
att inskärpa ordning. Genom att hylla folkets anda och påpeka behovet att 
upprätthålla denna, kommer krigsmakten och som följd nationen och folket 
att förkovras.

Denna historiesyn ligger mycket väl i linje med det romantiska idealet och 
behovet att berätta en folklig historia. Det ligger också väl i linje med tanken 
att överheten och eliter upptäcker folket i skapandeprocessen av nationalism 
och nationer. Miroslav Hrochs epoker för uppkomsten av nationella rörelser: 
överheter upptäcker folket och kulturen, eliterna använder denna och slutligen 
en folkrörelse, stämmer väl överens. Historiesynen i svenska soldatinstruktio-
ner, handlar om att sprida en historiebild för värnpliktiga, vars övertygelse och 
villighet anses stå i tvivelsmål. Det ligger också väl i linje med Ernest Gellners 

20. Tillägg till soldatinstruktion, 1918 års upplaga, nationernas utveckling, s 8, citatet från s. 9.
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beskrivningar av gamla och nya stater, vars behov till viss del skiljer sig, men 
likheten ligger i att betona nationens eller folkets evighet.21 

Under 1920-talets gång förändras soldatinstruktionerna till att också inne-
fatta referenser till folket genom att betona individers agerande som föredöme. 
Instruktionerna tryfferades med specifika exempel. I Soldatinstruktion för in-
fanteriet, 1927 års upplaga, är avsnittet om Sveriges flagga och regementets 
fana oförändrade, förutom att ett exempel förts till:

Vid Porrasalmi i Finland försvarade sig under Sveriges krig med Ryss-
land år 1789 några hundra soldater i 19 timmars tid mot en nära tio-
dubbel rysk styrka. Till sitt skydd hade de uppkastat en skans på näset 
mellan två sjöar. Plötsligt skedde en explosion i jordverket. Försvararna 
rusade ut ur skansen, varvid fanan blev liggande på marken. Då sprang 
en femtonårig yngling vid namn Brakel fram och höjde fanan till ett 
tecken för de skingrade att återsamlas. Försvaret återupptogs och fort-
sattes, tills undsättning anlände och ryssarna drogo sin väg.22

På detta sätt fick historien en mer förmanade roll i instruktionerna. Det 
arv från förfäderna, som man talat om tidigare, fick nu direkt tillämpbara ex-
empel. Ytterligare en skillnad är att även krig som förlorats, exempelvis finska 
kriget 1808–1809 och krig som slutat i status quo, exempelvis Gustaf III:s 
ryska krig 1788–1790 börjar finnas med. Liknande exempel har funnits även 
tidigare, i andra typer av instruktioner. Det är dock ingen förändring i själva 
synen på historiens roll, nämligen att vara ett föredöme. Ytterligare ett exem-
pel på denna typ av historia finns i Undervisning för fästningsartilleristen, 1917 
års upplaga. I denna är texterna om tjänsten interfolierade med historiska be-
rättelser. Avsnittet Den svenska soldaten inleds med en exposé över slaget vid 
Narva 1700, gudsfruktan hos den svenska soldaten beskrivs genom referenser 
till Gustaf II Adolf. För att ytterligare inskärpa behovet av mod och uthållighet 
refereras till finska kriget, men också till den skandinaviska kårens insatser i 
slaget vid Magersfontein i andra boerkriget.23 I Undervisningen för fästnings-

21. Hroch, Miroslav. Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis 
of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. New York: 
Columbia University Press, 2000 och Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Malden 
MA: Blackwell Publishers, 2007.

22. Soldatinstruktion för infanteriet, 1927 års upplaga. Stockholm: Lantförsvarets kommandoex-
pedition, s. 14. 

23. Undervisning för fästningsartilleristen, 1917 års upplaga. Stockholm: Norstedts. För Narva se 
s. 10, Gustaf II Adolf se s. 11, och Magersfontein se s. 14-16. För en närmare beskrivning 
av slaget vid Magersfontein, se Ericson Wolke, Lars. Svenska frivilliga: militära uppdrag i 
utlandet under 1800- och 1900-tallen. Lund: Historiska media, 1996, s. 44-54. 
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artilleristen förekommer också specifika exempel från fästningar (Bohus fäst-
ning och Sveaborg). Att boerkriget förekommer i svenska instruktioner kan 
synas underligt, men är snarare ett uttryck för tidens anda. I många europeiska 
länder fanns stor sympati för boerna som slogs mot det imperialistiska Stor-
britannien, och detta inte minst i Sverige.24 Att det sedan var skandinaviska 
frivilliga som slogs för boerna gjorde inte saken sämre. Men det visar också på 
att historien blev ett substitut för att Sverige saknade modern stridserfarenhet. 
Den långa freden sedan 1814 gjorde att historien var ett viktigt sätt att stärka 
andan. 

Avslutningsvis kan sägas att denna konservativa historiesyn låg mycket väl 
i linje med arvet från 1800-talets romantiska ideal. Det handlade om en folk-
lighet som fanns såväl hos historiker som krigsmakt under 1800-talet. Folk 
och kung byggde landet tillsammans. Det är precis samma sak som hyllan-
det av bonden, den svenska okuvliga odalbonden som, nu iklätts uniform. 
Bonden symboliserade folket, kungen symboliserades genom historien och 
tillsammans utfördes stordåd. Det begrepp som kan beskriva det konservativa 
historiebruket är traditionell i så måtto att det är en välkänd, genom skolan, 
spridd uppfattning. Den var också traditionell i och med att överheten ansågs 
behöva leda folket, allmogen i sig var passiv, men med en inneboende kraft, 
som ibland behövde tyglas. Historien var uppfostrande genom att det hand-
lade om att inskärpa överhetens krav på de värnpliktiga, genom betonandet 
av skötsamhet och anda. Hotet från revolutionen var alltid närvarande under 
1910-talet och under 1920-talets början. Därmed förekom ofta referenser till 
bristande anda och revolutionär verksamhet. 

Ras, modernitet och nation

Den nya allmänna delen till soldatinstruktionen fastställdes 1929 och innebar 
en väsentlig förändring. Avsnitten som behandlar historien är avsevärt längre 
och mycket mer välutvecklade. Den tidigare historiesynen var baserad på före-
dömet från förfäderna och poängterade nationell samling. Det var en nationell 
historiekultur då överheten upptäckte folket som bas under samhällets trans-
formationer. Soldatinstruktion, Allmän del. Vårt fädernesland och dess försvar, 

24. Rosenblad, Jan-Gunnar. Nation, nationalism och identitet. Sydafrika i svensk sekelskiftesde-
batt. Nora: Nya Doxa, 1992. Se även Hedin, Marika, Linderborg, Åsa och Nilsson, Tor-
björn. Bilden av Sveriges historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet. Stockholm: Wahlström och 
Widstrand, 2005, s. 26-33. 
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1930 års upplaga tillhör istället den moderna historiekulturen, vars inträde 
av Peter Aronsson tidfästs till omkring 1930. Instruktionen var uppdelad i 
avsnitten: ”Vårt fädernesland, Vårt försvar genom tiderna, Krigsmannaegen-
skaper, Uniform och fälttecken, Sveriges flagga och Krigsmans erinran.” 

Avsnittet ”Vårt fädernesland” inleds med en diskussion kallad ”Vår folk-
stam” vars historia tar sin början i forntiden. Det poängteras att Sverige sedan 
urminnes tider befolkats av samma nordiska stam, som vuxit fram ur de urfolk 
som efter istiden bosatte sig i Skandinavien. Det evolutionära synsättet beto-
nades genom berättelsen om hur riket fogades samman. Det inleddes med att 
stammarna slöt sig samman i småriken (landskapen), och därefter i ett rike 
som blev Sverige, när dess naturliga gränser nåtts. För att lyfta fram folkstam-
mens historia presenteras ett antal ”sanningar”, bl.a. att vikingarna grundade 
Ryssland, kristnade Finland (som gavs västerländsk kultur), stormaktstiden (då 
svenskarna stoppade moskoviternas framfart) och ”kulturinsatsen” under tret-
tioåriga kriget då rätten att tänka fritt bevarades åt den protestantiska världen. 
Man valde också att lyfta fram svenska kulturpersonligheter och vetenskaps-
män som: Linné, Berzelius, Scheele, John Ericsson, August Strindberg och 
Selma Lagerlöf. Referenser till svensk företagsamhet och ekonomisk framgång 
samt idrottsliga bragder var ytterligare bevis på det svenska folkets kraft. Allt 
detta hade förfäderna lyckats göra trots naturens karghet och Sveriges avskilda 
läge. Men just dessa förhållanden alstrade mannakraft och ihärdighet samt 
hindrade folket att försjunka i dådlöshet. ”Det är i folkets rasegenskaper, som 
vår förmåga och kraft ytterst bottna.”25 Efter detta diskuteras behoven av att 
rasen bevaras, med hänvisningar till Balkan och Ryssland där degenerationen 
gått längst. Avsnittet avslutas med återgivande av Heidenstams dikt Sverige.

Denna historiesyn är väsenskild från tidigare uppfattningar. Samma ele-
ment finns kvar men omtolkas i en ”folklig” form. Givetvis finns fortfarande 
hjältarna kvar, men det var inte bara krigarkungarna och knektarna, utan 
även exempelvis Strindberg. Det finns egentligen en central punkt i denna 
historiekultur som skiljer den från tidigare, nämligen dess vetenskaplighet. 
Arkeologin har gjort inträde i soldatinstruktionerna genom referenserna till 
fornfynd. Syftet har varit att utsträcka historien tillbaka till forntiden, för att 
genom detta uppvisa hur samhällen utvecklats. Det var införandet av en, som 
Aronsson skriver, ”förment tidlös rationalitet”.26 Vetenskapligheten kommer 

25. Soldatinstruktion, Allmän del. Vårt fädernesland och dess försvar, 1930 års upplaga. Stock-
holm: Lantförsvarets kommandoexpedition, s. 5-8.

26. Aronsson, 2004, a.a., s. 38.



226

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

också genom betonandet av förnuftet och det rationella. Rastänkandet var 
allmänt förekommande idégods under mellankrigstiden, men det var en ve-
tenskaplig inriktning som grundlagts under 1800-talet. Frågan är varför den 
dyker upp i instruktionerna just under 1920-talet? En förklaring är uppbygg-
naden av instruktionen i stort, där man använder vetenskapliga resultat och 
argument för att visa på någonting uråldrigt. Det är således ett modernt sätt 
att definiera det man alltid velat säga. Berättelsen om Sverige och dess fram-
växt var evolutionär i och med att den fokuserade på hur samhällen naturligt 
utvecklats, på samma sätt som djurarter. Det fanns dock en underliggande 
naturlig hierarki mellan olika samhällen. Kvar fanns också uppfattningar som 
byggde på äldre tänkande. Exempelvis referenserna till att klimatet härdat fol-
ket, kan lätt tolkas in i 1700-talets klimatlära.27 

Avsnittet som behandlar plikten att försvara fosterlandet var också annor-
lunda gentemot tidigare och betonade gemenskap. Denna var förutsättningen 
för att ett folk skulle bestå i kampen för tillvaron och byggdes upp jämsides 
med samhället och kulturen. Gemenskapen växte fram genom att, det ut-
vecklades en känsla för familj och släkt, därefter offervilja för familj, stam, 
hembygd och slutligen nation.28 Uppföljningen kommer genom att man 
klassificerar det svenska folkets kynne. Ledorden var styvsinthet, fallna för 
storverk, vidsynthet, dådkraft, rättskänsla, mod, ståndaktighet, offervilja och 
viljestyrka. Svenskar är inte fallna för omstörtningar, samt kan befalla utan 
översitteri och underordna sig utan att åsidosätta sin värdighet. Svenskarnas 
brister är sorglöst lättsinne och njutning för dagen utan tanke på framtiden. 
Även avund lyfts fram som en karaktärsbrist.29 I denna redogörelse uppdyker 
tankar om samhällets evolutionära utveckling. Det finns länkar till en social-
darwinistisk tankesfär i denna syn. Men det fanns också betoningar i texten 
som hade direkt relation till tidens politiska förhållanden. Att det hävdades att 
man exempelvis inte var fallen för omstörtning, innebar att svensken var anti-
revolutionär. Att svenskar sedan kunde befalla utan översitteri och underordna 
sig, accentuerade de dagspolitiska frågorna. Det handlade om att betona dis-
ciplinen, den militära underordningen, men också att lyfta fram samhällets 
givna ordning. Det fanns de som skulle bestämma och de som skulle lyda, 
detta var av naturen givet.

27. Frängsmyr, Carl. Klimat och karaktär: naturen och människan i sent svenskt 1700-tal. Stock-
holm: Natur och Kultur, 2000.

28. Soldatinstruktion, Allmän del. Vårt fädernesland och dess försvar, 1930 års upplaga, s. 9-10. 
29. Ibidem, s. 11-13. 
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Den historiska berättelsen gick generellt längre tillbaka än tidigare instruk-
tioner. Referenserna till forntiden är många och man lyfte fram folkuppbå-
det som forntidens försvarsform, då förvarsordning och samhällsordning var 
synonyma. Medeltiden beskrevs som präglad av inre splittring, främmande 
regenter och av danska unionskungars edskränkning och skatteutpressning. 
Men frihetskänslan väcktes genom Engelbrekt, biskop Tomas, Sten Sture och 
Karl Knutsson Bonde. 30

I nödens bittraste timma framträdde den man, som efter seg och oav-
låtlig kamp bröt sönder våra fjättrar. Den unge Gustaf Eriksson Vasa, 
stödd på den svenska folkstam, som var kärnan i allt det motstånd mot 
det danska väldet, dalkarlarna, samlade vårt folk till en sista förtvivlad 
ansträngning. Den kröntes slutligen med seger. Från denna tid har vår 
genom Gustaf Vasa befrielseverk återvunna frihet bestått.31

Äldre vasatid beskrivs mycket positivt med referenser till bondehärar och 
fänikor. Man nämner dock inte förekomsten av utländska legoknektar, utan 
det är svenska soldater det gäller. Beskrivningarna av Erik XIV, Johan III och 
Sigismund är genomgående negativa, inte minst genom den sistnämndes ka-
tolicism. Men man nämner faktiskt också svenska nederlag i redogörelsen, 
exempelvis den svenska förlusten mot polsk-litauiska samväldet vid Kirkholm 
1605. 32 Men detta följs av, en på stordåd inriktad, berättelse om Gustaf II 
Adolf, den moderna armén, trettioåriga kriget och idel hjältedåd. Beskriv-
ningen av tiden handlar om karaktär och syftar till att lyfta fram betydelsen 
av disciplin och anda som segerns grundstomme. Slaget vid Breitenfeld 1631 
handlade inte om antal utan om kvalitet. Samma element fanns med i be-
skrivningarna från den karolinska tiden. Fältarmén höll alltid fienden stången 
därför att övning hade lett till självbehärskning. Svenska trupper genomsyra-
des av en okuvlig framåtanda.33 Beskrivningarna av frihetstiden liknar delvis 
synen på medeltiden i och med det utländska inflytandet och bristande natio-
nell hållning. Mygel, mutor och politiserande officerare styrde ända fram till 
Gustav III:s rådiga ingripande. Men generellt handlade historiebilden av tiden 
under senare delen av 1700-talet om att den svenska andan hade förstörts. 
Finska kriget beskrivs inte negativt, snarare gjorde soldaterna vad de kunde, 

30. Ibidem, s. 18-19. 
31. Ibidem, s. 20.
32. Ibidem, s. 27.
33. Ibidem, s. 34 och s. 56.
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medan förlusten berodde på politiserande och allmän modlöshet.34

Sveriges långa fred under 1800- och 1900-talen berodde på svenska folkets 
rasegenskaper och tidigare generationers försvar, som tryggat kulturen, friheten 
och freden. Utvecklingen under 1800-talet beskrivs kortfattat och avslutas med 
införandet av allmän värnplikt 1901. Det skrivs dock att under fredsperioden 
har svenska män deltagit frivilligt i andra länders krig och däri uppvisat prov på 
tapperhet och pliktuppfyllelse. Det är tydligt att bristen på krig under senare år 
måste kompletteras genom att hävda att andan hos svenska soldater är obruten. 
Den historiska redogörelsen avslutas med en betoning att kriget förr och nu 
skiljer sig åt. Industrin, tekniken och det totala kriget leder till att hemmafron-
ten är lika viktig som den militära. Hela nationen måste sluta sig samman.35

Syftet och uppbyggnaden av det historiska avsnittet var att på ett naturligt 
och vetenskapligt sätt sammankoppla försvaret, folket och nationen. Dessa 
storheter var egentligen samma sak. I och för sig bör man minnas att det för-
ment vetenskapliga i detta egentligen var pseudovetenskapligt. Syftet var också 
att på ett sätt som liknade vetenskap förklara att den svenska andan inte gått 
under. Medlet var pseudovetenskapligt, då svensk anda var likställt med folklig 
anda som i sin tur byggde på kynne och rasegenskaper. Arvet från romantikens 
förnuftsskepsis, hade ersatts av ett mer materiellt förhållningssätt, för att för-
klara den metafysiska andan. Detta var uttryck för kampen om symbolerna. 
Tidigare hade historien använts som ett motmedel mot liberalism, demokrati 
och arbetarrörelse, bl.a. i bondetåget 1914 där Torgny Lagman användes som 
symbol för nationens försvarsvilja.36 Den historiesyn som präglade 1930 års 
version var uttryck för ett folkliggörande av historien och symbolerna. 

Förklaringarna av krigsmannaegenskaper i instruktionen handlade om 
universella militära dygder, som plikttrohet, tapperhet, viljestyrka, disciplin 
samt kamratskap och hedrande vandel. Plikttroheten beskrivs som bottnande 
i ansvarskänslan, men det skrivs att hänförelse och fosterlandskärlek är spor-
rande men inte tillräckligt, utan det handlar slutligen om en ”seg” vilja. Dis-
kussionen om plikttrohet illustreras med ett verk av historiemålaren Gustaf 
Cederström där en ensam karolin med dragen värja väntar på att försvara 
fanan mot angripande kosacker. Tapperheten beskrevs som bottnande i offer-
vilja. Självbevarelsedriften kan försvåra detta men plikten, viljestyrkan och dis-

34. Ibidem, s. 58-64. Synen på Frihetstiden har bl.a. diskuterats av Lagerroth, Fredrik. Våra 
partiers historiesyn. Lund: Gleerups, 1968. 

35. Soldatinstruktion, Allmän del. Vårt fädernesland och dess försvar, 1930 års upplaga, s. 65-71.
36. Linderborg, Åsa. Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktre-

surs 1892–2000. Stockholm: Atlas, 2001, s. 272-274. 
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ciplinen motverkar. Tapperheten illustreras genom en bild på trofékanonerna 
Suggan och Galten vid Gripsholms slott. Viljestyrkan var också en grund för 
den ideale krigsmannen. Viljestyrkan kom av självförtroendet som, i sin tur 
byggde på duglighet. Viljestyrkan ledde till initiativkraft medan overksamhet 
ledde till fördärv. Detta illustrerades med en berättelse om general Döbeln. 
Disciplinen beskrevs som en naturlig del av krigsmakten, men också i samhäl-
let och på arbetsplatsen. Detta beskrevs som en kedja där ingen av länkarna 
kunde brista utan att helheten tog skada. Men soldaten måste också tänka 
själv, lydnaden är grunden, men en exemplarisk soldat måste också agera själv-
mant. Kamratskapet och den hedrande vandeln handlade om truppförbandets 
anda och var grundläggande för framgång. Illustrationen till detta kommer 
från slaget vid Oravais under finska kriget.37

Avslutningsvis kan sägas att det finns en dramatisk skillnad mellan des-
sa två synsätt. I den äldre instruktionen betonades kungarna och hjältarnas 
föredömen samtidigt som det fanns en uppenbar rädsla för revolutionära 
stämningar. Rädslan för socialismen var inte lika artikulerad inom den mer 
vetenskapliga historiesynen, istället handlade det om att hylla folket, rasen 
och andan, åskådliggjorda genom delvis vetenskapliga och delvis pseudoveten-
skapliga rön. Historien genomsyrades av både materiellt evolutionära förhål-
landen överförda till samhällen och metafysiska förhållanden som anda. 

Det demokratiska försvaret

När Soldatinstruktion för infanteriet, 1938 års upplaga, gavs ut innebar det 
ett väsentligt brott mot tidigare historiesyn och användandet av historien. 
Borta var alla de historiska exemplen på hjältemod och berättelser om Sveriges 
stolta förflutna som krigarnation. Man måste givetvis minnas att tiden var en 
annan och att det fanns ett faktiskt och direkt krigshot. Sannolikt var man 
också säkrare på att soldaten faktiskt visste vad som skulle försvaras och varför. 
Samhället var ett annat 1938 än det var 1919, inte minst vad gällde skolans 
utveckling. De traditionella eliterna hade svårare att använda sina gamla arse-
naler med symboler genom att skolan var alltmer modern och vetenskaplig. 
En följd av detta var att de värnpliktiga som, ryckte in under 1930-talet san-
nolikt var mindre benägna att följa de traditionella linjerna i utbildningen. 
En annan anledning var att man inom militära kretsar inte längre behövde 

37. Ibidem. Plikttrohet, s. 73, tapperhet, s. 75, viljestyrka, s. 76-77, disciplin, s. 78-79 samt 
kamratskap, s. 80-82. 
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rida spärr mot arbetarrörelsen, i och med att socialdemokraterna nu stödde en 
aktiv försvarspolitik och förstärkningen av försvaret. Det finns alltså anledning 
att modifiera Peter Aronssons periodisering något och se hela 1930-talet som 
en period av förändring när det gäller historiebruk, åtminstone inom krigs-
makten.

Givetvis fanns det dock en viss parallellitet gällande bruket av historia 
inom högerorienterade kretsar. Historikern Torbjörn Nilsson har visat hur den 
svenska högern i processen omkring Sveriges demokratisering inledningsvis 
kom att använda historien som ett sätt att hävda försvaret av det existerande. 
Det fanns, enligt denna ingen historisk grund för allmän och lika rösträtt, 
istället var den svenska traditionen folkstyre och en naturlig gemenskap mel-
lan kung och folk. Senare vid 1930-talets slut användes samma historia för 
att försvara demokratin och den allmänna rösträtten, med exakt samma argu-
mentation. Då handlade det istället om försvar mot andra högerkrafter.38

I instruktionen från 1938 är det en helt annan ton i framställningen av 
historien. Strukturen är densamma som tidigare, en bild av Gustaf V följd 
av samma krigsmannaerinran. Detta följs sedan av en genomgång av Sveriges 
försvar. I denna del betonas att den svenska krigsmaktens uppgift är fredsbe-
varande och beroende av folkets och hela samhällets förtroende.39 Efter detta 
följer en genomgång av krigsmaktens alla komponenter. Den del där histo-
rien ånyo kommer in i instruktionen gäller soldatens allmänna skyldigheter 
och Sveriges flagga. Gällande soldatens skyldigheter är det fortfarande samma 
komponenter det handlar om (plikttrohet, mod, viljestyrka, uthållighet, un-
derordning, kamratskap och hedrande vandel), men de förklaras på ett mer 
individuellt sätt. Det var den enskildes insats som avgjorde hela förbandets 
duglighet. Sveriges flagga beskrivs som en nationell symbol som funnits sedan 
1100-talet och som sinnebilden av ett fritt fädernesland. Flaggan och fanor 
skall hälsas som en hedersbevisning (något som, för övrigt alltid funnits med i 
instruktionerna). Men efter detta följer frasen ”Denna hedersbevisning är ett 
uttryck för vår stolthet och tacksamhet över att tillhöra en fri stat med vilja att 
värna sitt oberoende.”40 Det finns inga andra referenser till historien i denna 
soldatinstruktion, det handlar inte om nationell anda eller någonting dylikt, 

38. Nilsson, Torbjörn. Mellan arv och utopi: moderata vägval under 100 år, 1904–2004. Stock-
holm: Santérus, 2004, s. 79-84. Se också Nilsson, Torbjörn. ”Med historien som ledstjärna: 
högern och demokratin 1904–1940”, i Scandia, 2002, s. 77-107. 

39. Soldatinstruktion för infanteriet, 1938 års andra upplaga. Stockholm: Lantförsvarets kom-
mandoexpedition, s. 9. 

40. Ibidem. Om plikter osv., s. 47-48. Citatet från s. 50. 
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istället finns det referenser till kamratskap och dylikt.
Skillnaden gentemot tidigare är väsentlig, då historiens roll har förändrats 

drastiskt. Man måste givetvis minnas att det fanns andra samband då historien 
användes i militära sammanhang, exempelvis jubileer av olika slag, fartygs-
namn, segernamn på fanor och standar m.m. Men historien i slutet av 1930-
talet blev ett medel att försvara demokratin och nationen. Historien hade såle-
des bytt skepnad från överhetens försvar mot underordnade samhällsgrupper 
till att, bli en förenande länk av svenskhet. 

Avslutning

Min tolkning är att samma komponenter fanns i denna process av historie-
tolkning som, det Nilsson visar gällande den svenska högern. Inledningsvis 
användes historien som ett föredöme, därefter som ett medel att mobilisera 
”samhällsbevarande” krafter och för att legitimera det existerande samhällets 
alla aspekter. När demokratiseringen väl var genomförd och när hotet om 
revolution var borta, omformulerades den svenska historien till att bli ett för-
svar för Sveriges, i granit huggna, demokratiska styrelseskick. Samma process 
kan sägas ha gällt den svenska bonden som, i historieskrivningen ofta blev ett 
föredöme. Kung och folk tillsammans byggde landet, gentemot en kosmo-
politisk adel eller utländska förtryckare. Under det sena 1800-talets politiska 
motsättningar blev bonden en del i den ”nya” konservatismens försök att mot-
verka liberaler och arbetarrörelse. Det var ett försök att aktivera bl.a. bönderna 
som en motvikt till städer och liberaler.41 Sverige låg således väl i linje med 
denna internationella trend att uppfinna en officiell nationalism, där kon-
servativa krafter skapade nationella minnen, symboler och historiekultur.42 
Det var ett led i uppkomsten av en folkligare historia, där folket fick en större 
betydelse, och i slutänden blev detta till en ny typ av demokratisk historiesyn. 
De gamla symbolerna, där stormaktsväldet hyllades hade inte längre samma 
samlande funktion, utan nya typer av symboler var nödvändiga. Därmed blev 
det väsentligt att länka samman historien med demokratin som en bas för 

41. Eriksson, Fredrik. Det reglerade undantaget – högerns jordbrukspolitik 1904–2004. Stock-
holm: Santérus, 2004, s. 45-48. Se även Sörlin, Sverker. ”Bonden som ideal”, i Larsson, Bo 
(red.), Bonden i dikt och verklighet. Stockholm: Nordiska museet, 1993, s. 23, som beskriver 
hur bonden blev en symbol för trygghet.

42. Anderson, Benedict. Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung 
och spridning. Göteborg: Daidalos, 1993. Hobsbawm, Eric J. och Ranger, Terence O (eds) 
1993 (1992), The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.  
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den svenska nationen. Det var ett led i att sammanlänka moderniteten med 
nationen genom historien.43 

Man kan också tolka detta som ett led i den svenska krigsmaktens moder-
niseringsprocess, då soldatinstruktionerna från 1930-talets slut är väsentligt 
mycket modernare än tidigare versioner. Arvid Cronenberg menar att kretsen 
omkring Ny Militär Tidskrift (NMT) med Helge Jung i spetsen kom att influ-
era den svenska krigsmaktens moderniseringsprocess. Detta trots att kretsen 
kring NMT omfattade en konservativ samhällssyn med värnande om natio-
nella värden och symboler. I processen efter 1925 års försvarsbeslut omfor-
mulerade man sina synpunkter i mer liberal riktning, så till vida att man inte 
längre stödde den svenska högerns inställning i försvarsfrågan.44 Detta gällde 
också till en generell modernisering av svenska försvaret, gällande materiel och 
doktrin. Mycket utvecklades dock först under kriget

Omformuleringen av historiens roll i soldatinstruktionerna är sannolikt 
en följd av flera olika anledningar. Den första är att högerkrafterna inte längre 
på samma sätt kände sig hotade av liberaler och arbetarrörelse. Rädslan för 
revolutionära förändringar hade väsentligen minskat och den allmänna röst-
rätten hade inte lett till några omstörtningar. Den andra anledningen var att 
språkbruket från nationalromantiken med det ohöljda hyllandet av stormakts-
tiden hade blivit omodernt och att denna typ av symbolik inte hade samma 
mobiliserande kraft.45 Den tredje anledningen var ett generationsskifte inom 
svensk militär, där nya grupper kom i maktposition vilket ledde till en omfat-
tande modernisering av krigsmakten och även de historiska symbolerna. Det-
ta särskilt när det gällde utbildningen av värnpliktiga. Slutligen innebar också 
samhällsutvecklingen att det inte längre fanns samma anledning att ingjuta 
nationellt tänkande i de värnpliktiga som tidigare. Dessa var nu medborgare 
och det var viktigare att poängtera vad man hade att förlora, dvs. friheten och 
demokratin, än att man var arvtagare till Karl XII:s karoliner.

43. Bauman, Zygmunt. ”Identity and Ambivalence”, i Theory, Culture and Society, 1990, citerad 
från Ehn, Billy, Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar. Försvenskningen av Sverige: det nationel-
las förvandlingar. Stockholm: Natur och kultur, 1993, s. 54. 

44. Cronenberg, Arvid, 1977, a.a., s. 111-115. 
45. Aronsson, 2004, a.a., s. 128. 
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‘No country could remain 
neutral in the cold war’
Neutrality in Europe during the Cold War
Angela Moran

Introduction 

Historically speaking, “neutrality” in international law refers to non-
participation in war, coupled with impartial behavior toward the bel-
ligerents. It imposes certain rights and duties both on the neutral and 
on the warring states. The latter, in particular, are bound to respect the 
territorial integrity of neutrals.1

The ideological rivalry of the superpowers divided the world during the cold 
war. Indeed there were two clear opposing camps; the western bloc, led by the 
US and defined by the North Atlantic Treaty (NATO), and the Eastern bloc, 
led by the USSR and outlined by the Warsaw Pact. Not all European states, 
however, presumed that their national interests would best be served by asso-
ciating with this alliance system. Certain states refused to commit to alliances 
and instead distanced themselves from the power blocs dominated by the US 
and USSR by pursuing a neutral course. Most commentators consider the 

1. Chaszar, Edward. “Neutralization Of a Buffer Zone Between Germany and Russia: The 
Possibility of a Neutralized Zone in Central Europe.” (http://www.hungarian-history.hu/
lib/wagner/wagner04.htm), pp. 33-34.
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main neutral countries to include Switzerland, Sweden and Finland and so it 
will be with these states that this paper is most concerned. 

Before the paper begins to address the question it is necessary to clarify a 
few details with regards to the concept of “neutrality”. There is much ambigu-
ity surrounding the term particularly when it is used in the unique environ-
ment of the Cold War. The basic idea of neutrality for states is “keeping out 
of other states’ quarrels”. It has, therefore, been argued that the question of 
neutrality can only arise in a time of war.2 Yet unlike the traditional hot wars 
that had come before it the ideological conflict between the superpowers, on 
the whole, represented a period of peace. To this extent the ability of certain 
states to remain neutral in the Cold War cannot be judged with reference to 
a legal prescriptions, such as the one outlined above, which were laid down 
in the context of a conventional war. It has been argued, however, by some 
scholars that states wishing to be neutral in the Cold War sill had a certain 
obligation to uphold the legal requirement of impartial behaviour towards 
potential belligerents as any partisan involvement in favour of one of the bel-
ligerents could compromise a country’s ability to declare itself neutral when 
war arose. This is particularly important since credibility is seen as absolutely 
central to the success of neutrality.3 

In the context of the Cold War the credibility of the neutrality policies was 
essential to convincing officials in Washington and Moscow that states were 
acting impartially between the two sides and therefore preserving their right, 
under international law, to remain neutral in the event of war. In light of this 
argument when assessing the neutral status of certain states this paper will 
refer to both the impartiality and the perceived credibility of their actions as 
viewed by the superpowers.

This paper will argue that the unique environment of the Cold War, an 
ideological war, created a situation where countries were inherently aligned 
with one side or the other as a result of their political systems. Albeit certain 
states formally asserted a neutral position in the Cold War their western val-
ues naturally guided their political, economic and military actions and conse-
quently drew them closer to West. The argument advanced will be similar to 

2. Olgey, Roderick and Kegan, Paul. The Theory and Practice of Neutrality in the Twentieth 
Century. London: Routledge, 1970, p. 1.

3. Nilsson, Mikael. “Amber Nine: NATO’s Secret Use of a Flight Plan Over Sweden and the 
Incorporation of Sweden into NATO’s Infrastructure.” The Journal of Contemporary History. 
Forthcoming April, 2009, 44 (2): 1. Mikael Nilsson provided an advanced copy of this 
article via email. Email correspondence with Mikael Nilsson, 13/01/2009. 
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the one adopted by the historian Jussi Hanhimäki, who argues that although 
these countries formally endorsed a policy of neutrality in reality they were 
firmly “Western-oriented”.4 It will be demonstrated, moreover, that the ac-
tions of these states were perceived by both superpowers as informally allying 
them to the West. This undermined the credibility of their impartiality stance 
and ultimately compromised their capacity to appear as neutral. It will, how-
ever, consider how another factor related to the unique environment of the 
Cold War may have also influenced the ability of certain countries to be neu-
tral. Specifically this will be the geopolitical constraint imposed on Finland.  

The ideological nature of the  
Cold War and its challenge to neutrality

The Cold War is unique in that it was not a traditional “hot” war like the First 
or Second World Wars but instead an ideological conflict between the demo-
cratic and capitalist West and the totalitarian and Communist East. These 
separate ideological camps were headed by the world’s two superpowers of that 
time, the US (West) and the USSR (East). This raises problems for a traditio-
nal policy of neutrality as most European countries subscribed to either one or 
the other of the two systems and so there was always going to be an automatic 
dividing line between the European states in line with their wider ideological 
and economic systems. Regardless of any traditional claims of neutrality by 
certain states either superpower would always be suspicious of a state that 
was ideologically aligned with the enemy even if this did not translate into a 
formal military alliance. This is especially pertinent in the case of the Soviet 
Union. For instance, from his study of Soviet foreign policy records, Vladislav 
Zubok concludes that because of the ideological underpinning of the Cold 
War and especially of the Soviet world view, the Kremlin leaders and Soviet 
propagandists treated European neutrals, even in the times of best official re-
lations, as potential defectors to the West.5 Therefore in this sense the unique 
ideological nature of the Cold War provides one example of why a country 
could not remain neutral in the same way they had done in previous wars.

4. Hanhimäki, Jussi M. “The First Line of Defence or a Springboard For Disintegration? Eu-
ropean Neutrals in American Foreign and Security Policy 1945-61.” Diplomacy and State. 
July, 1996, 7 (2): 380-385. 

5. Zubok, Vladislav. “The Soviet Attitude Towards European Neutrals during the Cold War,” 
in Gehler, Michael and Steininger, Rolf, eds. Die Neutralen und die Europäische Integration 
1945 bis 1995. Wien: Böhlau, 2000, p. 43.
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This argument has been deemed “weak” since it has been argued that it is 
impossible for a country with ‘well-established cultural, political, and econo-
mic systems to be expected to refrain from holding ideological beliefs because 
it wishes to pursue a policy of neutrality.’6 Yet at the same time if a country 
wishes to persuade other states to accept its neutrality it should make an effort 
to be cautious in its international conduct. As Kruzel and Haltzel have argued, 
‘a neutral state which takes markedly ideological stands raises doubts about its 
neutrality and opens itself to charges that its behaviour might be hostile.’7 This 
is one aspect of neutrality that both Sweden and Switzerland did not abide by 
as their frequent anticommunist comments made it clear that their political 
sympathy lay with the West. Also the Swedish government made frequent 
statements criticising the “oppression” and the “human rights violations” of 
the USSR and this led officials in the Kremlin to criticise the country as be-
ing biased towards the West.8 Furthermore US officials also believed that the 
pro-Western sentiment of these countries affiliated them with the US. Indeed 
Eisenhower remarked that because the neutrals were ‘committed morally and 
spiritually as well as culturally and economically to western values they shared 
the same broad agenda as the United States and its allies.’9 It can therefore be 
implied then that officials in both Washington and Moscow believed that the 
ideologies of Switzerland and Sweden could act as a factor compromising their 
appearance of impartiality and neutrality. 

A country’s ideological outlook may further undermine its ability to re-
main neutral if it sufficiently influences its behaviour and is manifest in po-
licies or agreements that make the possibility of an alliance, in the event of 
war, more likely. It will be argued in the next two sections that economic and 
military cooperation with the West provide two examples of how ideological 
leanings when compounded with economic and security concerns resulted in 
political actions that compromised the ability of certain country’s to remain 
neutral in the Cold War. 

6. Krüzel, Joseph and Haltzel, Michael. Between the Blocs: Problems and Prospects for Europe’s 
Neutral and Nonaligned Countries. Cambridge: Woodrow Wilson International Center for 
Scholars and Cambridge University Press, 1989, p. 25.

7. Ibid., p. 25.
8. Malmborg, Mikael. “Sweden – NATO’s Neutral ‘Ally? A Post-Revisionist Account,” in 

Schmidt, Gustav, ed. A History of NATO: the First Fifty Years, Volume 3. Basingstoke: Pal-
grave, 2001, p. 262.

9. Ruddy, Michael. “Neutralism.” <http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Neutral-
ism.html>, pp. 3-4.
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Economic need: An obstacle to neutrality?

This article will now explore how the economic policies and commitments 
made by Sweden and Switzerland may have undermined their claims to be 
neutral. The main debate amongst scholars is around the issue of European 
integration and whether involvement with certain European capitalist institu-
tions such as the Organization for European Economic Cooperation (OEEC) 
contradicted their neutrality. 

Due to their neutrality policy Sweden and Switzerland were economically 
sound in the aftermath of the Second World War. Consequently, the Euro-
pean Recovery Programme, which aimed at the economic rehabilitation of 
Europe, was not primarily concerned with these countries. The wider aim of 
the Marshall Plan, however, which was economic recovery as a means to create 
a secure Western Europe through greater integration in order to contain the 
Soviet influence, did target them. In particular it has been argued that ‘Euro-
pean integration provided a vehicle to tie the neutrals to the West by creating 
a community of interests.’10 Thus invitations to the Paris Conference of 1947 
were extended to these countries. Despite their neutrality policies, and the 
consequent hesitations, Sweden and Switzerland eventually accepted Marshall 
Aid sums of $347 and $250 million respectively.11 Furthermore both Sweden 
and Switzerland were to become members of the OEEC established in 1948 to 
coordinate Marshall Aid. According to Malmborg, through their participation 
in the Marshall Plan and by an active membership of the Western European 
trade and payment system of the OEEC, “Sweden and Switzerland became 
economically fully integrated with Western Europe from an early stage of the 
Cold War.”12 

Economic necessity again drew European neutrals to the West during the 
1950s and 1960s. It has been argued that after the formation of the EEC in 
1957 “all of the neutral countries became anxious to safeguard their econo-
mic interests in Western markets.”13 Austria, Sweden and Switzerland became 
founding members of the European Free Trade Association, while Finland ne-
gotiated a separate agreement with that organisation in 1961. In 1961 Austria 
was the first neutral to apply for membership in the EEC. It was soon followed 
by Sweden and then Switzerland and later on in the 1960s by Finland. By 

10. Ibid., p. 3.
11. Hanhimäki, 1996, cit., p. 381.
12. Malmborg, 2001, cit., p. 298.
13. Ibid., p. 298. 
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1971 all four had negotiated free trade agreements with the EEC.  Such ac-
tions have led commentators to argue that ‘there was no question that the wish 
to safeguard their own economic interests far outweighed any commitment 
the neutrals may have felt to maintaining a completely impartial position bet-
ween East and West.’14 

It has, however, been asserted that the Marshall Plan itself had ‘few nega-
tive political implications and could thus be seen as posing no problems for 
the neutral status of Sweden and Switzerland.15 Although agreeing with this 
initial point Hanhimäki goes on to argue that through their participation in 
the Marshall Plan and the OEEC both countries were ‘drawn into the web of 
economic warfare in ways that clearly compromised claims to non-partiality.’16 
For example, fearful of the transfer of strategically important western materi-
als and technology to the Soviet Bloc via the neutrals, the US initiated a for-
mal agreement aimed to prevent such transfers.. US officials pressured both 
neutral Switzerland and Sweden to comply with this agreement and despite 
both countries reluctance to compromise their neutral status by 1951 they 
had informally agreed to adhere to parts of these export controls. 

Hanhimäki concludes that such an agreement meant that “Sweden and 
Switzerland were linked to economic warfare on an informal, and secretive, 
basis that violated the principles of neutrality and impartiality.”17

The economic cooperation between Sweden and the West was met with 
suspicion and hostility from Moscow. For instance Soviet archives reveal that 
officials in the Kremlin were particularly concerned about Sweden’s invol-
vement in the European Community and in response to this development 
the Kremlin threatened that ‘if deviations from neutrality should arise from 
this new found interest they may evoke the 1948 agreement with Finland 
to restrain such tendencies.’ This was a clear attempt to constrain Sweden’s 
behaviour by exploiting its fears regarding the overall security of the region.18 
Molin has revealed that the Soviets were hostile towards the idea of integra-

14. Hanhimäki, 1996, cit., p. 397. Also see Ruddy, “Neutralism”, pp. 1-6.
15. Ruddy, Michael. “European Integration, the Neutrals and U.S. Security Interests: From 

the Marshall Plan to the Rome Treaties,” in Gehler, Michael and Steininger, Rolf, eds. Die 
Neutralen und die Europäische Integration 1945 bis 1995. Wien: Böhlau, 2000, pp. 15-17.

16. Hanhimäki, 1996, cit. p. 382.
17. Ibid., p. 384.
18. Molin, Karl. “The Central Issue of Swedish Neutrality Policy,” in Gehler, Michael and 

Steininger, Rolf, eds. Die Neutralen und die Europäische Integration 1945 bis 1995. Wien: 
Böhlau, 2000, p. 272.
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tion regarding all neutrals fearing it would affect their impartiality in future 
wars. Consequently the Soviet leadership became convinced that the Marshall 
Plan meant that ‘there could be no neutrals in Europe in the pure sense of the 
word.’ This perspective adopted by the Soviets is best summarised by Zubok: 
“Integration was a tool with which the United States sought to facilitate its do-
mination in Europe, all smaller states, according to this vision, would gravitate 
to one of the two opposing powers.”19 Clearly, then, economic integration 
from the Soviet viewpoint compromised the capacity of European states to 
be neutral. 

The Americans similarly regarded economic integration as an obstacle to 
neutrality. In fact, in contrast to the USSR, they encouraged integration as it 
benefited them by “tying” neutrals to the West. As Ruddy shows US officials 
believed that by ‘aligning the national interests of the neutrals with the US 
and its allies it would further American security needs as integration would 
provide a reason for neutrals to side with the West if conflict arose.’20 

Both Sweden and Switzerland were well aware of the detrimental effect 
that integration may have posed for their neutrality, hence their initial hesita-
tions. The overall financial benefits of integration, however, were considered 
to be more important. Hanhimäki argues that the neutrals were eventually 
‘willing to put aside their concern over the implications that their association 
with essentially Western efforts might have for their neutral status as their 
economic wellbeing was obviously more significant than image politics.’21

Security Needs and the Swedish case for neutrality

This next section will look at how security needs may have affected a country’s 
ability to remain neutral in the Cold War by leading to military cooperation 
with the West which may have jeopardised the credibility of its neutrality 
policy. It will refer specifically to the situation of Sweden.

It has been widely argued that for a country to pose as a credible neutral 
a high degree of military power and readiness are demanded. This particular 
requirement became even more imperative in the nuclear age of the Cold 
War.22 The Swedish government was widely aware of such security needs, 

19. Zubok, 2000, cit., p. 38.
20. Ruddy, 2000, cit., p. 15.
21. Hanhimäki, 1996, cit., p. 382.
22. Kruzel and Haltzel, 1989, cit., p. 39. Also see; Ogley and Kegan, 1970, cit., pp. 234-240. 

Also see Moores, Simon. “Neutral on our Side: US policy towards Sweden during the Ei-
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they ‘believed in a strong military as a precondition of credible neutrality’ and 
these concerns intensified on the outbreak of war in Korea.23 Jussi Hanhimäk 
has argued that this attitude meant that in the 1950s the US found in the 
Swedish government “a receptive, if secretive, partner looking for Western 
help in assuming a strong defensive posture.”24 In turn the US government 
saw, through the shared ideological outlooks of the two countries, a potential 
ally in the Scandinavian region against the Soviets and was therefore willing to 
use such anxieties to further their own cause.25 The possibility of cooperation 
with the East was never given serious consideration due to ideological differ-
ences, which meant if war arose it would be the USSR that would pose the 
greatest threat to Swedish security.

Despite their commitment to ‘non-alignment in peacetime aimed at neu-
trality in war’ the Swedish government chose to collaborate extensively with 
the West, through secret military preparations and military intelligence.26 The 
publication of a number of highly critical books and articles on the record of 
Sweden’s foreign policy during the Cold War have exposed the full extent of 
such cooperation. For instance, Gribbe and Nilsson argue that Sweden relied 
heavily on imports of Western military production. They reveal a number of 
key military purchases that were made by the Swedes from the West such as 
the ‘British Type 80 early warning system and fighter control radar between 
1956-58 and the air-to-air guided missiles, Sidewinder and Falcon, from the 
US in 1959-60; and finally the purchase by the Swedish army of the American 
Hawk ground-to-air guided missile in 1961.’27 They argue that the fact that 
Sweden was allowed to purchase such equipment shows that they ‘were treated 
in practically the same way as a member of NATO, regarding access to military 
technology.’ Alexander Muschik, furthermore, argues that the United States 
in the 1950s “began to allow Sweden to purchase selected military equipment 
otherwise restricted to America’s allies.”28 

senhower Administration.” Cold War History (2002), 2 (3): 29-62.
23. Hanhimäki, 1996, cit., p. 388.
24. Ibid., p. 388.
25. Ibid., p. 388.
26. Nilsson, 2009, cit., p. 1.
27. Gribbe, Johan and Nilsson, Mikael. “The Foreign Domestic: Hard Artefacts and Soft Poli-

tics in Sweden During the First Half of the Cold War, 1945-1967.” Icon: Journal of the 
International Committee for the History of Technology (2005), 11: pp. 51-52.

28. Muschik, Alexander. “Headed Towards the West: Swedish Neutrality and the German 
Question, 1949-72,” Contemporary European History (2006), 15 (4): p. 520.
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Sweden was also indirectly linked to NATO’s military planning. Han-
himäki reveals that the Swedes “were participating in meetings with Norwe-
gian and Danish officials on technical military cooperation that eventually 
led to covert joint military planning.” He also presents evidence that by 1953 
Sweden’s requests for military equipment were approved routinely as if Swe-
den had been a member of NATO. As a result he argues that by 1953 Sweden 
“had effectively become a ‘secret ally’ of the US.”29 

In addition to the evidence already available to support the idea that Swe-
den was treated and acted like a member of NATO a forthcoming article by 
Mikael Nilsson goes even further. Nilsson presents new information detailing 
NATO’s secret use of a flight plan, known as Amber Nine, over Sweden that 
the Swedish government had sanctioned. He argues that it is now possible to 
regard ‘Swedish airspace and airports as part of NATO’s infrastructure’ and 
that this evidence further diminishes the credibility of Sweden’s claims to neu-
trality.30 

The magnitude of information regarding Sweden’s military cooperation 
with the West has led many scholars to categorise Sweden as an “unofficial” or 
“secret member of NATO” and as such believe that Sweden’s neutrality policy 
was severely undermined.31 The Swedish government, however, has attempted 
to defend its record of neutrality during the Cold War and so it set up a com-
mission in 1994 to investigate Sweden’s military contacts with the Western 
powers. Although the commission concluded that ‘planning and preparatory 
work had been conducted in Sweden to facilitate wartime cooperation with 
NATO in the case of a Soviet attack it was not as extensive as revisionists had 
claimed and as Sweden had not overstepped the basic self-imposed boundaries 
of peacetime non-alignment it had remained neutral.’32 It may be true that 
Sweden did not violate the principle of non-alignment but as already outlined 
in the introduction, in the unique setting of the Cold War, what mattered 
most to a country’s claim to be neutral was its credibility in the eyes of officials 
in Washington and Moscow and it is here that the actions of the Swedes seem 
to have severely jeopardised its impartiality.  

29. Hanhimäki, 1996, cit., p. 388.
30. Nilsson, 2009, cit., p. 10.
31. Moores, “Neutral on Our Side,” pp. 29-62.  Also see; Nilsson, 2009, cit., p. 1-18. Han-

himäki, 1996, cit., pp. 278-403, Ingimundarson, Valur. “Between Solidarity and Neutral-
ity: The Nordic Countries and the Cold War, 1945-1991.” Cold War International History 
Project Bulletin (1998) 11: 269-274.

32. Ibid., p. 273.
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From the American perspective, Sweden’s cooperation in regards to mili-
tary and security preparation compounded with its ideological position made 
Sweden’s assistance in the event of war inevitable. For example an NSC docu-
ment concluded that in the case of a military conflict Sweden ‘would fight 
against the Soviets either formally on the side of the West or independently 
thus indirectly siding with NATO.’33 Consequently numerous scholars have 
taken the view that Sweden became an extension of the Western security sys-
tem as an unofficial or secret member of NATO.34 Furthermore given the new 
evidence provided by Nilsson it is now justifiable to say that while ‘Sweden 
was not a member of NATO (in the sense of having signed the North Atlantic 
Treaty), and thus was not represented in NATO’s decision-making bodies, it 
was a part of NATO’s infrastructure.’35

Despite Sweden’s efforts to keep all military collaboration with the West 
a secret it has been shown that through the Swedish spies officials in Moscow 
were largely aware.36 Therefore Sweden’s claim to neutrality was met with sus-
picion from the Soviets. Karl Molin’s study of Soviet archives has uncovered 
details of a document sent in 1961 from the Soviet embassy in Stockholm to 
Moscow reporting of “comprehensive and multifaceted military cooperation” 
between Sweden and NATO which disclosed that ‘purchases of weaponry and 
advanced technology had increased and that officers were being educated in 
the West.’37 In addition to the fact that its defensive posture was clearly geared 
towards an attach coming from the East and given the ideological stance of 
Sweden it was apparent to the Soviets that in the event of war Sweden was 
likely to side with the West. Also it was even conceivable from the Soviet per-
spective, given the extent of cooperation between the Swedes and the West, 
that they had already pledged a secret alliance. 

Due to Sweden’s precarious position it had to prove that it was a sufficient 
military force that could defend its neutrality rights in the event of a hot war 
against the Soviets. Thus it had to increase its military capacity, which inevi-
tably meant cooperation with the West but this alarmed the Soviets who felt 
the Swedes were cooperating with the Americans in preparation for an alliance 
when war broke out. Thus it compromised their neutrality policy. The case of 

33. Hanhimäki, 1996, cit., p. 387.
34. Ibid., p. 387. Also see; Nilsson, 2009, cit., p. 1-18, Moores, 2002, cit., p. 29-62, Gribbe and 

Nilsson, 2005, cit., p. 51-62.
35. Nilsson, 2009, cit., p. 14.
36. Email correspondence with Mikael Nilsson, 13/01/2009.
37. Molin, Karl, 20000, cit., p. 273.
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Sweden therefore highlights the paradoxical effects of neutrality during the 
Cold War. It was much easier for Switzerland, which was already established 
as a strong military force to appear as a credible neutral since it did not have to 
rely on a large amount of military assistance from the West as Sweden did. 

In terms of security planning Switzerland’s ideological orientation also 
may have lent it to be considered as part of the Western security system and 
to this extent impede its status as a neutral. Although the US never thought of 
Switzerland as a ‘potential partner in a Western military alliance,’ the strong 
anti-communist sentiment of the Swiss heavily influenced the American view 
of what they would do if the Cold War turned hot in central Europe. For in-
stance, a 1949 State Department Policy statement reveals that it was conside-
red to be an informal part of the West’s security plans, “the Swiss can be relied 
upon to defend their territory resolutely against a Soviet attack and constitute 
a strategic asset for the western defence system.”38

Geopolitical factors of the Cold War and Finnish neutrality

It is possible that factors other than ideology influenced the ability of countries 
to remain neutral in the Cold War. In this respect geopolitical considerations 
should be looked at and thus the final section of the article will turn briefly to 
consider the Finnish case of neutrality.  

Despite its clear western ideological orientation and claimed neutralism 
Finland during the Cold War has been regarded by many scholars as subor-
dinate to the will of the USSR. They argue that Soviet policy in the ‘Nordic 
region was implemented through Finland.’39 The reasons put forward to ex-
plain why Finland gave in to Soviet pressures largely centre around the fact 
that it shared a boarder with the USSR and was consequently under imme-
diate threat of attack if war broke out. In particular the Soviet-Finish Treaty of 
Friendship and Mutual Assistance has been viewed as a limitation on Finnish 
sovereignty during the Cold War and the basis of so-called Finlandization, 
which was the willingness of a small state to accommodate the interests of a 
superpower neighbour.40 However to the Finns the Treaty was as an essential 
part of their neutrality as it provided a way to preserve as much independence 
as possible in spite of its geographical position by assuring the Soviets it would 

38. Hanhimäki, 1996, cit., p. 385.
39. Kruzel and Haltzel, 1989, cit., p. 32.
40. Walter, Laqueur. “Europe: The Specter of Finlandization,” Commentary (1977), 64: p. 37.
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not permit an attack on the USSR via Finland. Yet it has been asserted that 
‘few commentators would have considered Finland as a true neutral before 
1956.’41

Finland’s claim as a neutral, however, was not always undermined by its 
proximity to the USSR. It is has been widely argued that in “the mid-1950s 
the Finnish government gradually, and with increasing credibility began to 
make a case for ‘membership’ among the neutral states.” 42 Indeed Finland’s 
claim to neutrality was much stronger after 1956 once the Soviets had re-
turned the Porkkala naval base and Khrushchev had publicly acknowledged 
their neutrality. Finland also became a member of the United Nations and the 
Nordic Council in the 1950s, which also helped its image as a neutral. This 
moderation in the Soviet attitude towards Finland was obviously influenced 
by the ‘peaceful coexistence’ policy that Khrushchev attempted to pursue in 
the 1950s, as one of the objectives behind this policy was to prevent neutrals 
from defecting to the West.43 Finland used its greater freedom from the Sovi-
ets in the 1950s to increase its economic ties with the West.  As a result from 
1951 onwards the Finnish economy became more firmly orientated towards 
the West as it received financial assistance from the US, which included sur-
plus agricultural goods as well as a loan. Indeed by the late 1950s ‘Finnish 
exports and imports with the east bloc declined in relations to exports and 
imports from the West.’44 

Thus in the case of Finland geopolitical considerations were not always a 
sufficient reason, on their own, to restrict a country’s ability to remain neutral. 
This is also shown by reference to the case of Yugoslavia, which successfully 
managed to reverse it’s earlier position of subordination to the USSR to pur-
sue a neutral course.

Conclusion

The main argument of this paper has been that the ideological nature of the 
Cold War meant that all states were inherently aligned with one of the two 
blocs. All of the countries considered in this article were clearly ideological 

41. Hanhimäki, 1996, cit., p. 380.
42. Ibid., p. 380. Also see; Hentilä, Seppo. “Maintaining Neutrality Between the Two German 

States: Finland and Divided Germany Until 1973.” Contemporary European History (2006), 
15 (4): 473-93, and Ingimundarson, “Between Solidarity and Neutrality,” pp. 270-272. 

43. Zubok, 2000, cit., pp. 30-36.
44. Ruddy, 2000, cit., p. 22.
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aligned with the West, as they were democratic and capitalist. Yet it has been 
accepted that states cannot be expected to remain ideologically neutral and 
thus their ideology was not a sufficient reason, on its own, to compromise a 
country’s right to be neutral in the Cold War. It has, however, been argued 
that when ideology influenced the political actions of Sweden and Switzer-
land, especially with regards to their economic and military commitments, it 
severely undermined their neutrality from the perspective of the two superpo-
wers. In particular Sweden and Switzerland’s acceptance of Marshall Aid and 
membership of the OEEC integrated them economically with the West and 
led the Soviets to believe that they were not “pure neutrals” in the East/West 
conflict. In addition there seems to be widespread consensus that Sweden’s 
military activity and involvement with both the US and NATO made it in 
many ways a de facto ally of NATO. 

Other factors preventing any country from remaining neutral in the Cold 
War have also been explored. Here the case of Finland was cited as example 
of how the geopolitical consideration of the Cold War, i.e., proximity to the 
superpowers, could also restrict neutrality. Yet Finland did manage to receive 
credibility as a neutral state despite its geographical closeness to the USSR.  

Above all it has been argued that, in terms of the in requirements of inter-
national law, Sweden, Switzerland and Finland in certain respects may be seen 
as neutral states, mainly as they never joined a military alliance. At the same 
time, however, they were clearly “western-orientated” neutrals, especially in 
the eyes of the two superpowers, as a result of their ideology as well as their 
economic and military commitments during the Cold War.  
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Bortom det stora  
nordiska kriget
Officerskarriärens ekonomiska anatomi i  
Sverige och Danmark-Norge, ca 1720–18001

Fredrik Thisner

Syftet med detta bidrag är att presentera några centrala resultat från ett sedan 
ett par år avslutat avhandlingsprojekt, ett projekt som utmynnade i avhand-
lingen Militärstatens arvegods. Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i 
Sverige och Danmark, ca 1720–1800. Inledningsvis avser jag dock att kort dis-
kutera studiens två huvudteser. Den första är att staten under tidigmodern tid 
varit ett viktigt redskap för omfördelning av ekonomiska resurser från samhäl-
lets bredare lager till dess övre skikt. Den andra är att denna funktion kom att 
fungera allt sämre i och med att samhället började röra sig i riktning mot en 
kapitalistisk samhällsordning. En grupp som kan studeras för att belysa detta 
förhållande är officerskårerna.

Utgångspunkter

Syftet med projektet har varit att studera officerstjänstens betydelse för samhäl-
lets övre skikt i Sverige och Danmark mellan det stora nordiska krigets slut 
och napoleonkrigens början. Den övergripande frågeställningen var: hur har 
officersrollen fungerat som ett redskap för att befästa en position inom de övre skik-

1. Denna artikel har tidigare (år 2010), i modifierad form, publicerats i rysk översättning.
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ten i Sverige och Danmark (ca.) 1720–1800? Officerstjänsten och dess villkor i 
Sverige och Danmark har här behandlats utifrån begreppet social reproduktion. 
Med social reproduktion avses i korthet de aktiviteter som syftar till att befästa 
en familjs, ett stånds eller till och med en hel klass sociala och ekonomiska 
position över generationerna.2 Begreppet handlar därmed i förlängningen om 
hur ekonomiska resurser, sociala förbindelser och prestigebärande distinktioner 
används och ackumuleras i syfte att bevara eller bibehålla en social position.

Anledningen till att frågan överhuvudtaget ställts, sammanhänger med 
den senfeodala samhällsordningen och de svenska och danska staternas kraf-
tigt militära prägel. Under 1500-talet fram till en bit in på 1700-talet eta-
blerades i Europa nämligen en ny typ av mer centraliserade statsbildningar. 
Dessa har fått flera olika benämningar, exempelvis ”maktstater”, ”skattestater” 
och ”militärstater”.3 En rad processer medverkade i denna statsformations 
uppkomst. De mest centrala var maktcentraliserings- byråkratiserings- och 
militariseringsprocesser. För att hålla denna apparat igång krävdes en ökad 
förmåga att mobilisera resurser. Detta skedde bland annat genom en ökad 
grad av social kontroll och enhetligare rättsförhållanden. Det sammantagna 
resultatet av dessa statsformeringsprocesser blev en formidabel organisation 
för mobilisering av resurser.4 Dessa processer är kopplade till de många och 
långa krigen som utspelades på den europeiska kontinenten. Under 1500-, 
1600- och i viss mån 1700-talen präglades de mellanstatliga förhållandena av 
omfattande konkurrens. I detta sammanhang har också krigen och krigsför-
beredelserna utpekats som statsbildningsprocessens främsta drivkrafter.5 Jan 
Lindegren menar sig ha fångat de väsentligaste dragen av denna statsforma-
tion genom att slå fast att det var ett samhälle baserat på agrar produktion, 
i vilket den väsentliga konfliktlinjen gick emellan en klass av exploaterade 

2. Müller, Leos. “Familjen och släkten. Sociala nätverk och borgerliga klassresor”, i Tomas 
Nilsson och Martin Åberg (red). Företagaren som kulturbärare. Perspektiv på företagarkultur 
1800–2000, Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 184–187.

3. Frohnert, Pär. Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sve-
rige 1719–1775. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, 1993, s. 2–4, Lindegren, 
Jan. ”Det danska och svenska resurssystemet i komparation”, i red. Per Sörlin. Mellan två 
statssystem. Jämtland under 1600-talet. Umeå: Björkås, 1995, s. 11 och Rian, Øystein. ”In-
troduction: Government and Society in Early Modern Scandinavia 1560–1721, i red. Leon 
Jespersen. A Revolution from Above? The Power State of 16th and 17th Century Scandinavia. 
Odense: Odense University Press, 2000, s. 27–28.

4. Lindegren, 1995, a.a., s. 11–12, Rian, 2000, a.a., s. 28–29.
5. För detta perspektiv, se särskilt Tilly, Charles. Coercion, Capital and European States, AD 

990–1990. Oxford: Cambridge Massachusetts, 1997, passim.
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bönder och en klass av exploaterande feodalherrar.6 Med andra ord kan denna 
typ av samhälle i allt väsentligt beskrivas som ett feodalt samhälle. Emellertid 
rörde det sig om en särskild variant av feodalism, nämligen en där staten an-
tagit en ny skepnad och på ett långt mer påtaligt sätt än tidigare ingrep i sam-
hällslivet. Frohnert menar att begreppet senfeodalism vore den mest lämpliga 
beteckningen på denna typ av stat. Med detta avser han ”[…] att staten har 
övertagit en väsentlig del av omfördelningen av samhällets överskott genom 
skattesystemet, men med bibehållna feodala produktionsförhållanden”.7 Des-
sa stater hade således för tiden väl utvecklade skattesystem, vars huvudsakliga 
uppgift var att finansiera de stående krigsmakterna, uppbördsapparaterna och 
hoven.8 Detta transfereringssystem byggde på att många betalade förhållan-
devis hög skatt som emellertid kom ett begränsat antal människor till del. I 
allmänhet var förmånstagarna staternas ämbetsmannakårer, i synnerhet dess 
officerare. Det faktum att den tidigmoderna staten fungerade som en ny typ 
av omfördelningssystem på en gammal ekonomisk grund har tidigare också 
uppmärksammats av Perry Anderson som betecknat de dåtida staterna som 
”en organiserad och revitaliserad mekanism för feodalt herravälde”.9 Det är 
mot denna bakgrund också uppenbart att denna typ av stat rimligen måste ha 
fungerat som ett betydelsefullt redskap för att befästa en framträdande socio-
ekonomisk ställning för dess statstjänare.

I Skandinavien kom denna typ av statsformation att dras särskilt långt. 
Den nya typen av stat etablerades här med viss förskjutning i tid, men vid 
1600-talets slut var skillnaderna mellan Danmark och Sverige obetydliga. I 
förhållande till sina folkmängder var de svenska och danska krigsmakterna 
då mångdubbelt större än den ledande militärmakten Frankrike. Vid denna 
tidpunkt har uppskattats att de båda staterna förfogade över ca 55 procent av 
det samhälleliga överskottet.10 I de två skandinaviska staterna satsades såle-
des långt större resurser vid 1600-talets slut och under 1700-talets inledande 
decennier på krigföring och förberedelser för sådan än någon annanstans. De 
båda staterna förtjänar därför, menar Lindegren, att särskilt lyftas fram – inte 
beroende på att de på något sätt skulle återspegla den normala utvecklingen 

6. Lindegren, Jan. ”Maktstatens resurser”, opublicerat manus, Historiska institutionen, Upp-
sala universitet, 1992, s. 4. För denna klassbestämning i feodala samhällen, se även Froh-
nert, 1993, a.a., s. 3–4.

7. Frohnert, 1993, a.a., s. 4.
8. Frohnert, 1993, a.a., s. 3.
9. Anderson, Perry. Den absoluta statens utveckling. Lund: Arkiv/Zenit, 1994, s.18.
10. Lindegren, 1995, a.a., s. 29 och 45.
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– utan därför att utvecklingen här drogs så långt.11 Sverige och Danmark 
framstår därmed som två senfeodala stater med en närmast övertydlig militär-
statskaraktär. Av denna anledning framstår också de båda staternas officerskå-
rer som synnerligen lämpliga som studieobjekt då statens, och officersrollens 
betydelse för de övre samhällsskikten skall problematiseras. På detta plan upp-
visar staterna således betydande likheter.

Emellertid fanns också skillnader dem emellan som gör dem värda att jäm-
föra med varandra. En av dessa skillnader rör hur det statliga omfördelnings-
systemet var uppbyggt. Särskilt värt att nämna är här det i Sverige centrala 
indelningsverket; ett naturabaserat och decentraliserat skattesystem som avlö-
nade ca 60 procent av hela den svenska krigsmaktens officerare, emedan den 
dansk-norska krigsmaktens officerare i allt väsentligt var kontant avlönade.12 
En annan betydande skillnad utgörs av de övre skiktens ställning i förhållande 
till respektive statsledning. Vid 1720-talets ingång, avskaffades det karolinska 
enväldet och ersattes med en politisk ordning påminnande om den brittiska. I 
samband med denna förändring av statsskicket återtog också de ledande sam-
hällsskikten många av de privilegier som under enväldet inskränkts eller dragits 
in. I Danmark skedde inte någon motsvarande politisk omvälvning. Enväldet 
som där etablerades 1660, överlevde som politisk styrelseform den franska re-
volutionen och var alltjämt vid god hälsa då denna studie når sitt slut.

Slutligen inställer sig dock frågan om varför tiden från det stora nordiska 
krigets slut fram till omkring 1800 är så intressant att närmare studera, givet 
den bakgrund som hitintills presenterats. Perioden har ur ett statsformerings-
perspektiv betraktats som svårdefinierad. Martin Melkersson menar att någon 
egentlig teori för detta senare skede av den tidigmoderna epokens statsforme-
ringsprocesser inte existerar. Melkersson menar vidare att det är tveksamt om 
begrepp som maktstat eller militärstat egentligen är tillämpbara på den frihets-
tida och gustavianska staten. Han påpekar att ständerväldets militärapparat 
till stora delar var ett arv efter stormaktstiden. Under perioden som följde 
efter dess slut varken formade eller påverkade krigen statsapparaten i en sådan 
utsträckning som varit fallet under 1600-talet.13 Melkerssons diskussion om 
den svenska statens ramvillkor borde, givet Danmarks långa fredsperiod under 
perioden och det faktum att den danska militära styrkeuppbyggnaden i allt vä-

11. Lindegren, 1995, a.a., s. 45–46.
12. Thisner, Fredrik. Militärstatens arvegods. Officerstjänstens socialreproduktiva function i Sverige 

och Danmark, ca 1720–1800. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007, s. 46.
13. Melkersson, Martin. Staten ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på 

statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet. Uppsala: Uppsala Univ., 1997, s. 48, 50.
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sentligt kan anses som avslutad kring år 1720, rimligen kunna antas ha bäring 
även på Danmark. Anledningen till den svenska statens militära prägel berod-
de, enligt Melkersson snarare på att indelningsverket var fast rotat i samhället 
och svårligen kunde upphävas. Krigsmakten framstod därför alltmer som en 
löneutbetalningsapparat för officerare än som ett redskap för att hävda riket 
i den mellanstatliga konkurrensen.14 I detta bidrag är det primärt en hypotes 
om en begynnande samhällsförändring som i grunden borde ha påverkat of-
ficerstjänstens betydelse som just ett redskap för sociala strävanden som gör 
perioden särskilt angelägen att ägna närmare uppmärksamhet. Konkret rör det 
sig om det ekonomiska uppsving som började göra sig gällande från och med 
1700-talets mitt. Detta uppsving är intimt sammankopplat med den agrara 
revolutionen. Denna innebar kortfattat en begynnande ekonomisk tillväxt, 
en befolkningsökning och en allt högre marknadsintegration. Nya bruknings-
metoder och grödor infördes successivt och parallellt med detta kom nya in-
stitutionella arrangemang att införas i jordbruket, såsom exempelvis skiftesre-
formerna i Sverige och jordreformerna i Danmark. Den tidigare forskningen 
har uppmärksammat några av de konsekvenser den agrara revolutionen och 
det ekonomiska uppsvinget hade på det senfeodala omfördelningssystemet; 
nämligen möjligheten till en ökad kapitalackumulation för de skattskyldiga. 
Denna mekanism blir särskilt tydlig om den relateras till det förhärskande 
grundskattesystemet, genom vilket skatterna låstes fast. När jordbrukspro-
duktionen ökade inom ett sådant systems ramar, kom räntan på grund av 
produktionsökningarna att stagnera – kort sagt de skattskyldiga bönderna fick 
behålla en allt större del av sitt producerade överskott. Statens instrument för 
exploatering kan därmed med tiden sägas ha blivit allt trubbigare.15 I och med 
att skattesystemet omfördelade allt mindre delar av det producerade överskot-

14. Ibid., s. 48, 50.
15. För denna utveckling, se Herlitz, Lars. Jordegendom och ränta. Omfördelningen av jordbrukets 

merprodukt i Skaraborgs län under frihetstiden. Göteborg: Ekonomisk-historiska institutio-
nen vid Göteborgs universitet, 1974, passim, se dock särskilt, s. 360 och 387, Isacson, 
Maths. Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680–1860. Bondeklassen i By socken, 
Kopparbergs län. Uppsala: Uppsala Univ., 1979, s. 12–13, Backlund, Janne. Rusthållarna i 
Fellingsbro 1684–1748. Indelningsverket och den sociala differentieringen av det svenska agrar-
samhället. Uppsala: Uppsala Univ., 1993, s. 27, Fredriksson, Berndt. ”Folk och försvar. 
Agrarsamhället och det militära indelningsverket i Närke 1680–1901”, Från bergslag och 
bondebygd. Örebro: Örebro läns museum, 1997, s. 12–13, Magnusson, Lars. Sveriges ekono-
miska historia. Stockholm: Prisma, 1999, s. 206 och Gadd, Carl-Johan. Det svenska jordbru-
kets historia. Band 3. Den agrara revolutionen 1700–1870. Stockholm: Natur och kultur/LT 
i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 2000, s. 195–197.
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tet och tillväxten ökade i andra samhällssektorer, borde i förlängningen de vill-
kor statens tjänare verkade under ha förändrats. Anmärkningsvärt har denna 
dynamik inte ägnats någon närmare uppmärksamhet vad gäller en av statens 
mer centrala institutioner; krigsmakten.

Valet av period gör däremot inga anspråk på att fånga framväxten av ett 
fullfjädrat borgerligt/kapitalistiskt samhälle. Istället rör det sig om att försöka 
fånga hur nedbrytandeprocessen av den senfeodala ordningen sett ut när den väl 
pågått och dess effekter på en mycket central grupp statstjänare – officerarna. 
Ett alternativ hade givetvis kunnat vara att arbeta med snittstudier, i vilka en ut-
präglat senfeodal period jämförs med en tydligt kapitalistisk, exempelvis genom 
att jämföra mellan förhållandena under 1690-talet med dem som rådde under 
1890-talet på just denna punkt. Vi hade med ett sådant arbetssätt förmodligen 
kunnat konstatera att något hänt under de gångna 200 åren, men vi hade fortfa-
rande svävat i okunnighet om vad som egentligen hänt, hur det konkret gått till 
och endast kunna gissa oss till varför utvecklingen tagit den väg som den gjort.

För att göra denna mycket stora frågeställning hanterbar, har tre regemen-
ten valts ut för mer ingående studier. Detta gäller i synnerhet då studiens mer 
socialhistoriskt präglade delar. För Sveriges vidkommande har ett indelt infan-
teriregemente valts ut, nämligen Upplands regemente. Samhällsförhållandena 
inom den danska helstaten skilde sig betydligt mera åt än de inom Sverige-
Finland under denna period. Av denna anledning har ett urbant förlagt infan-
teriregemente i Danmark gjorts till föremål för närmare undersökning, nämli-
gen Kronprinsens regemente, medan ett ruralt förlagt infanteriregemente valts 
ut för Norges vidkommande. Att samtliga förband tillhör infanteriet, sam-
manhänger i sin tur med att detta var det största vapenslaget i båda staterna 
vid denna tid.16

Studiens disposition

Avhandlingen är uppdelad i två tematiska delar. Den första behandlar eko-
nomiska aspekter av officerstillvaron och den andra behandlar officerslivets 
sociala aspekter. I detta bidrag är det primärt de ekonomiska aspekterna som 
kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. De frågor som här är centrala och 
vars svar närmare kommer att redogöras för är:
1. Vilken typ av hur mycket materiella resurser omfördelades av staten till 

dess officerare? Problemområdet rör därmed officerstjänstens intäktssida.

16. Thisner, 2007, a.a., s. 46 och 50. För övriga metodologiska val se s. 62–70.



259

Bortom det stora nordiska kriget

2. Vilka kostnader var förbundna med förvärvandet av officersbeställningar? 
Konkret rör studien det så kallade ackordssystemet.

3. Hur såg officerarnas privata förmögenheter ut? Frågan syftar till att besvara 
två frågor, nämligen vilken förmögenhet krävdes för att göra en karriär 
som officer? Och hur stor relativ betydelse hade de av staten utbetalda 
lönerna för dem som valt den militära karriärvägen?

Officerstjänstens ekonomiska komponenter

Statstjänstens inkomster

Denna delstudie har primärt inriktats på officerarnas löneförmåner, det vill 
säga tjänstens intäktssida. Här kommer frågor kring lönens storlek, kårernas 
avlöningsförhållanden och den till tjänsten hörande inkvarteringen närmare att 
belysas. De svenska officerskårerna avlönades på två sätt. Omkring 40 procent 
av dem uppbar penninglöner, emedan 60 procent var avlönade med indelta 
löner. De danska och norska officerarna avlönades alla huvudsakligen genom 
kontanta löner.17

Hur förhöll sig då de svenska indelta officerslönerna till svenska, danska och 
norska kontanta löner med avseende på den köpkraft de motsvarade? De indel-
ta lönerna uttrycktes i nominella belopp och de faktiska beloppen var högre än 
de som lönestaterna angav. År 1762 var förhållandet mellan nominella indelta 
löner och de värden som dessa motsvarade vid Upplands regemente omkring 
5,3 så högt. Med andra ord: varje nominell daler silvermynt motsvarade 5,3 
”faktiska” daler silvermynt vid denna tidpunkt.18 Storleken på de indelta löner-
na motsvarade i korthet ungefärligen de danska och norska kontanta lönerna 
vid samma tidpunkt.19 En faktor som emellertid komplicerar jämförelserna 
något är det som brukar benämnas kompaniekonomi. I korthet innebar detta att 
kompanicheferna vid värvade förband genom metoder som kan beskrivas som 
allt ifrån liggande i författningstextens gråzon för det tillåtna till vad som kan 
betraktas som ren stöld, kunde tillgodogöra sig medel ur de budgetar de fått sig 
tilldelade för sina kompaniers drift. Kompaniekonomi praktiserades inte bara 

17. Thisner, 2007, a.a., s. 46, s. 88–89.
18. Thisner, 2007, a.a., s. 76–79.
19. Thisner, 2007, a.a., s. 99. Indelta överstar, överstelöjtnanter och majorer förefaller dock ha 

haft högre löner än deras dansk-norska motsvarigheter.
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vid värvade förband i Sverige och Danmark, utan även på kontinenten i övrigt. 
Varken de svenska indelta regementena eller de så kallade utskrivna danska och 
norska regementena inrymde några sådana möjligheter för dess officerare. De 
beräkningar jag gjort pekar på att det lönetillskott kompaniekonomin motsva-
rade i Danmark uppgick till mellan 30 procent och 40 procent fram till dess 
att den avskaffades år 1763.20 När kompaniekonomin också tas med i beräk-
ningarna, kan konstateras att åtminstone de danska kaptenernas löner faktiskt 
var något bättre än de indelta kompanichefernas.21

Till skillnad från de svenska indelta lönerna var inte de dansk-norska lö-
nerna inflationsskyddade. Detta innebar således att de dansk-norska lönerna 
med tiden kom att förlora väsentligt i köpkraft över tiden. Vissa forskare me-
nar således att de norska lönerna i praktiken kom att halveras under 1700-ta-
lets lopp.22 De kontantavlönade svenska officerarna – en grupp som utgjorde 
omkring 40 procent av den svenska officerskorporationen – hade emellertid 
långt lägre löner i jämförelse med såväl de indelta officerarnas som de dansk-
norska officerarna. Av dessa resultat att döma kan slutsatsen dras att om det 
endast vore en fråga om lönernas storlekar, vore det indelta avlöningsförfaran-
det det mest förmånliga i hela norden.23 Medan prisökningarna under perio-
den således var ett betydande hot mot den statliga löneutbetalningsapparaten 
– i sig en produkt av periodens ekonomiska utveckling – bibehöll det indelta 
avlöningsförfarandet mycket av sin förmånlighet.24 

Emellertid tillkom andra faktorer som för de svenska officerarna gjorde 
denna bild mindre ljus, nämligen avlöningsförhållandena. Av olika anledning-
ar ökade nämligen antalet officerare i den svenska krigsmakten. De officerare 
som tillkom utöver den ursprungliga organisationen fick nöja sig med under-
officerslöner där de annars skulle ha fått en fänriks- eller löjtnantslön. Även of-
ficerare som skulle ha avlönats med kaptens- eller majorslöner kom att få löner 
som var en lönegrad lägre än vad de enligt de ursprungliga stadgorna skulle ha 
fått. En av anledningarna bakom detta förhållande var att fler officerstjänster 

20. Thisner, 2007, a.a., s. 89–95.
21. Thisner, 2007, a.a., s. 99.
22. Dyrvik, Ståle. Norges historie, Band 8, Den lange fredstiden 1720–1784. Oslo: Cappelen, 

1978, s. 156 och 321.
23. Thisner, 2007, a.a., s. 99.
24. Thisner, 2007, a.a., s. 76–80 och där anförd litteratur. De indelta lönerna hade dock en 

nackdel som kontantlönerna inte hade – naturalönerna måste på något sätt förvandlas till 
reda pengar. För sådana tillvägagångssätt, se Thisner 2007, a.a., s. 80–88. Det indelta avlö-
ningsförfarandet var därmed tämligen bökigt och förenat med en del arbete.
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kom att pressas in i det tämligen rigida indelningsverket. Eftersom reformerna 
– som genomfördes under frihetstiden – inte fick leda till ökade utgifter, löstes 
problemet med att indelningar inom regementena omfördelades från underof-
ficerskårerna vid regementena till dess officerskårer.25 Denna utveckling och 
dess konsekvenser har närmare undersökts för Upplands regemente. Emeller-
tid var dessa reformer inte den enda orsaken bakom det ökande antalet office-
rare i de indelta regementena. Särskilt under Gustav III:s regeringstid ökade 
antalet officerare utanför den normerade organisationen på ett dramatiskt 
sätt.26 Skillnaderna är så stora att utvecklingen skulle kunna beskrivas som 
två olika avlöningsparadigm. Från och med åren omedelbart efter det stora 
nordiska krigets slut fram till 1700-talets mitt, avlönades i snitt 88 procent 
av Upplands regementes officerare med officersindelningar. Under perioden 
1763–1803 hade i genomsnitt endast 53 procent av regementets officerare en 
motsvarande avlöning. Emedan de officerare som inte haft officersindelningar 
under den tidigare perioden åtminstone var avlönade med underofficersindel-
ningar, var många ur motsvarande kategori under den senare fasen antingen 
avlönade med soldatlöner eller oavlönade.27 I sammanhanget kan det vara på 
plats att understryka att förekomsten av övertaliga officerare inte primärt var 
en följd av krig – de krig som fördes under frihetstiden och den gustavianska 
eran fördes med en organisation som låg den stående fredstida organisationen 
nära.28 Den uppkomna situationen måste förklaras på annat sätt, något som 
sker i slutet på detta bidrag. Det förekom förvisso också att officerare i Dan-
mark-Norge temporärt uppbar lägre löner än de som de var berättigade till 
eller att de temporärt var uppförda som övertaliga, men detta var jämförelsevis 
mindre vanligen förekommande.29

25. För en utförlig beskrivning av den svenska militära tjänstestrukturen och dess förändringar 
i den svenska armén, se Nilsson, Nils-Göran. “Rank or Command? The Use of Brevet Rank 
in the 18th Century Swedish Army and its Consequences for the modern Historian”, i red. 
Magnus Mörner och Thommy Svensson. Classes, strata and Elites. Essays on Social Stratifi-
cation in Nordic and Third World History. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs 
Univ., 1988, passim.

26. Thinser, 2007, a.a., s. 104.
27. Thisner, 2007, a.a., s. 104–106.
28. Thisner, 2007, a.a., s. 106. Annorlunda var situationen under det stora nordiska kriget. 

Under denna konflikt kom armén med avseende på antalet officerare att mer än fördubbla-
des i förhållande till den stående fredstida armén. Efter freden i Nystad upplöstes närmare 
60 procent av förbandsmassan, vilket ledde till en omfattande tjänsteträngsel. 

29. Thisner, 2007, a.a., s. 104. Vanligen hade mellan 80 procent och 100 procent av officerarna 
vid det 1:a trondheimska regementet och Kronprinsens regemente officerslöner.
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Till avlöningen hörde också vanligen ett boende. Frågan är då hur väl den-
na löneförmån tedde sig i 1700-talets nordiska krigsmakter. Både de svenska 
och danska kontantavlönade officerarna som var förlagda till urbana miljöer, 
hade rätt att få inkvartering hos städernas borgerskap i natura. Intressant i 
sammanhanget är dock att denna förmån avskaffades år 1766 för de svenska 
till urbana förband hörande officerarna och istället ersattes med inkvarte-
ringspengar. Mot bakgrund av tidens ökande priser är det högst tveksamt om 
denna kompensation verkligen var fullgod för ett ståndsmässigt boende.30 För 
de danska officerarna har dessa förhållanden inte varit möjliga att undersöka 
annat än genom reglementenas texter, varför de faktiska förhållandena ännu 
återstår att närmare undersöka. För de norska, huvudsakligen till landsbyg-
den förlagda officerarna kan dock konstateras att de, åtminstone vid slutet 
av 1700-talet var hänvisade till egna gårdar eller till att hyra in sig hos folk 
på trakten. I inkvarteringshänseende synes alltså inte de norska officerarna 
haft något särskilt väl fungerande system att lita till.31 De indelta officerarna 
skulle däremot på sina boställen ha ett karaktärshus, vars storlek och övriga 
utseende skulle motsvara deras rang. Hur var det då inom indelningsverket, 
vars boställe just också skulle vara en boplats och inte enbart en löneform i 
snävare bemärkelse?

För förhållandena vid Upplands regemente tyder mycket på att boställenas 
karaktärshus i ca 50 procent av fallen inte befann sig i ett beboeligt skick, 
åtminstone från och med 1770-talet och framåt. Till skillnad från boställets 
andra inventarier, var det kronan som skulle bestrida kostnaderna då ett nytt 
karaktärshus skulle resas. Under 1700-talets andra hälft och då särskilt år-
hundradets sista fjärdedel tycks staten inte ha klarat av att fullfölja sina åta-
ganden, eller helt enkelt inte prioriterat frågan särskilt högt. Istället skulle de 
officerare som inte hade något karaktärshus på sina boställen kompenseras 
med inkvarteringspengar. Dessa summor har, liksom vid urbana förband med 
inkvarteringspengar, inte visat sig på långa vägar när räcka till ett motsvarande 
boende. Utöver detta förefaller också många officerare ha skattat ett eget bo-
ende på egna gods och gårdar högre.32 Även om dessa uppgifter primärt gäl-
ler Upplands regemente, finns uppgifter i andra källor och i litteraturen som 
tyder på att dessa förhållanden inte var begränsade till just detta förband.33

30. Artéus, Gunnar. Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige. Stockholm: Militärhistoriska 
förl., 1982, s. 354.

31. Thisner, 2007, a.a., s. 189–190.
32. Thisner, 2007, a.a., s. 109–112.
33. För dessa uppgifter, se Thisner, 2007, a.a., s. 108–112 och där anförd litteratur och källor.



263

Bortom det stora nordiska kriget

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att de indelta lönernas stor-
lek låg ungefärligen i paritet med det absolutistiska Danmarks kontanta lö-
ner, vilket de svenska kontantlönerna inte gjorde. Utöver detta var de indelta 
lönerna mindre känsliga för inflation – något som bör ha varit mycket för-
delaktigt i en tid av 1700-talets stigande priser. Däremot uppbar långt färre 
officerare under århundradets lopp i Sverige fullgoda officerslöner, eftersom 
officerskårerna med tiden kom att omfatta allt fler individer. När det gäller de 
förhållanden inkvarteringen av officerare skedde under, synes såväl de norska 
rurala förbanden som de svenska lämna mycket i övrigt att önska, åtminstone 
under 1700-talets andra hälft. Samma förhållande gällde från och med 1766 
de svenska officerarna vid värvade förband. Därmed finns vissa tecken som 
tyder på att staten som omfördelningssystem betraktat fungerade mindre väl 
under slutet på århundradet. Ytterligare belägg för detta tillkommer då tjäns-
tens utgiftssida nu närmare skall belysas.

Ackordssystemet – statstjänstens kostnadssida

Hitintills har officerstjänstens inkomster satts under luppen. Emellertid var 
tjänsten också förbunden med olika sorters kostnader. Till de kostnader som 
uniformer, utrustningspersedlar, representation, hästar med mera utgjorde, 
kom de utgifter som var förbundna med förvärvandet av tjänster – det så kal-
lade ackordssystemet. De kostnader som detta system var förbundet med var 
de enskilt största som officerarna hade i samband med deras tjänst.

Ackordssystemet kan närmast liknas vid ett institutionaliserat system för 
köp av ämbeten och var i Sverige allmänt förekommande inte bara inom 
krigsmakten, utan även i den civila förvaltningen under det sena 1600-talet, 
1700-talet och 1800-talets första hälft. I praktiken fungerade systemet på så 
sätt att efterträdaren betalade företrädaren en summa pengar för att komma i 
åtnjutande av dennes ämbete. De första beläggen för att köp av tjänster skall 
ha förekommit stammar i Sverige från 1600-talets sista decennier.34 Ackord 
betalades inte enbart i den svenska armén utan förefaller ha varit gängse i 
flera europeiska stater. Så förekom det exempelvis i England, Frankrike och 
Danmark. I England avskaffades det så sent som år 1871.35 En förhärskande 

34. Asker, Björn. Officerarna och det svenska samhället 1650–1700. Uppsala: Uppsala Univ., 
1983, s. 99.

35. För ackordssystemet i andra länder än Sverige, se Thisner, 2007, a.a., s. 154 och där anförd 
litteratur.
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tolkning av ackordssystemet är att dess funktion varit ett slags pensionssys-
tem.36

Ackordssystemet är dåligt undersökt och bitvis också svåråtkomligt efter-
som det periodvis var förbjudet. De frågor som stått i fokus rör dels hur ofta 
officerarna behövde betala ackord under sin karriär, hur stora summorna var 
och vilken effekt dessa kan ha haft på officerarnas löner. Först och främst kan 
konstateras att ackord betalades förhållandevis ofta i den svenska armén. Mel-
lan åren 1757 då systemet reglerades och 1774 (då systemet återigen förbjöds) 
betalade officerarna vid Upplands regemente i omkring 75 procent av de be-
fordringssteg kåren genomgick.37 När ackordssystemet år 1793 ånyo legali-
serades och återigen reglerades, statuerade det nya reglementet att betalning 
skulle erläggas för i princip samtliga befordringssteg. Betalningsfrekvensen låg 
därefter i närheten av 100 procent. Av dessa uppgifter kan således slutas att 
ackord betalades mycket ofta i den svenska armén.38

En första inblick till summornas storlekar har fåtts då arméns pensionskas-
sa startades. Denna skulle finansieras med bland annat en avgift om 6 procent 
på lönerna och 10 procent av ackordsbeloppen. Av denna anledning förelåg 
givetvis ett behov av att reglera ackordssummorna. Dessa summor ger vid 
handen att det fanns en prishierarki mellan olika förband. Så var exempelvis 
befattningar vid Livgardet och Livregementet till häst (som var rangregemen-
ten) dyrast, medan beställningar vid fortifikationen och det indelta infanteriet 
var billigast. Icke desto mindre kostade en fänriksbeställning vid det indelta 
infanteriet 5 000 daler kopparmynt.39 Emellertid steg ackordssummorna i 
Sverige kraftigt – inte bara uttryckt i pengar, utan också uttryckt i den köp-
kraft summorna motsvarade. I jämförelse med det sena 1750-talet och 1780-
talets mitt hade ackorden stegrats med en faktor om 2–6 gånger – uttryckt i 
köpkraft.40 Under 1750-talets slut, då ackorden reglerades skulle mellan 10 
och 30 procent av en indelt officerslön ha gått åt för att betala räntorna på 

36. För denna ståndpunkt, se Wirilander, Kaarlo. Officerskåren i Finland under 1700-talet. 
Stockholm: Natur och kultur, 1964, s. 243 och Sjögreen, Carl August, Axelsson, Pontus 
och Ridderstolpe, Gustaf. Arméns pensions- och änkekassor 1757–1937. Uppsala: Almqvist 
& Wiksell, 1939, s. 127.

37. Thisner, 2007, a.a., s. 126. Anledningen till att en fjärdedel av befordringarna inte föregicks 
av någon pekuniär ersättning till företrädaren, sammanföll vanligen med så kallade rena 
vakanser – vakanser som uppstått då företrädaren avlidit i tjänsten.

38. Thisner, 2007, a.a., s. 127–128.
39. Thisner, 2007, a.a., s. 122. Denna summa var ingalunda blygsam. Den motsvarade åtmins-

tone ett hemman skattejord vid denna tidpunkt.
40. Thisner, 2007, a.a., s. 128–136.
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ackordslånen om endast lönen använts för att klara av det finansiella åtagan-
det. Från och med 1770-talet steg priserna till sådana nivåer att åtminstone 
70 procent av lönen skulle ha gått åt för att klara av samma sak. I likhet med 
avlöningsförhållandena synes därmed även ackordssystemet i svensk tappning 
sönderfalla i två olika paradigm; nämligen ett tidigt och förhållandevis billigt 
och ett sent, behäftat med höga kostnader. Vid de kontantavlönade förbanden 
var lönerna redan i utgångsläget lägre, medan ackorden där i allmänhet också 
var högre. Ackordssystemet bör därmed tidigare ha orsakat finansiella problem 
vid sådana förband om officerarna endast hade lönen att falla tillbaka på.41

Varifrån kom då de pengar som finansierade ackordslånen? I samband med 
återregleringen av ackorden år 1793, reglerades de säkerheter dom krediterna 
för ackordsändamål skulle vara behäftade med. För att långivarnas krediter 
skulle åtnjuta lagenligt skydd måste de dock registreras. Detta skedde i Krigs-
hovrättens inteckningsprotokoll. I denna studie har perioden 1795–1810 
undersökts och materialet gäller befordringar i hela den svenska armén. Ma-
terialet har gjort det möjligt att få en överblick över hur kreditgivarkåren för 
ackordslån såg ut vid denna undersöknings absoluta slutskede. Sammanlagt 
omfattar studien 879 lånetransaktioner. För det första kan dock konstateras 
att det bör ha varit relativt ovanligt att medel lånades upp av personer som på 
detta sätt sökt säkerställa sina låns säkerhet. Ett grovt mått på benägenheten 
att vända sig till Krigshovrätten ger vid handen att endast omkring 20 procent 
av hela arméns befordringsfall lämnat spår i detta material. Förmodligen har 
de flesta officerare därför uppbådat pengarna ur den närmaste familjekretsen 
eller själva haft de nödvändiga summorna. För det andra kan konstateras att 
långivarna själva stammade ur samhällets övre skikt. Påfallande få av dem hade 
dock en bakgrund i bruks- och handelssektorn. En slutsats som här har legat 
nära till hands är att de medel som här lånats ut, huvudsakligen genererats 
inom samhällets huvudnäring; jordbruket.42

Istället för att tolka ackordssystemet som ett pensionssystem, har jag gjort 
tolkningen att ackordssystemet snarast är att betrakta som en institution vars 
främsta syfte det var att omvandla ekonomiska tillgångar till symboliska dito 
– med andra ord ett uttryck för ett slags statuskonsumtion.43 Genom förvärv 

41. Thisner, 2007, a.a., s. 137–139.
42. Thisner, 2007, a.a., s. 141–148.
43. Thisner, 2007, a.a., s. 153. Det som bortsett från de kraftigt stigande priserna talar för att 

pensionssystemstolkningen snarast är att betrakta som en förenkling är det enkla sakförhål-
landet att det nämligen inte skulle ha blivit någon nettovinst över till pension. Systemet 
byggde nämligen på att den avskedstagande skulle ha fått ut de summor han investerat i sin 
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av tjänster fick nämligen tjänsteinnehavaren tillgång till en på den officiella 
rangordningen upptagen rangposition. Ett förhållande som understryker rim-
ligheten i denna tolkning är att man även för tjänster utan lön skall ha betalat 
ackord.44 Detta pekar i sin tur på två intressanta förhållanden. För det första att 
det sätt vi vanligen tänker kring statliga ämbetsmän och officerare inte nödvän-
digtvis är en evigt giltig måttstock som utan vidare kan utsträckas till historiska 
förhållanden. Vi skulle idag inte primärt värdera en viss tjänst efter dess pre-
stige, utan mer troligt efter den lön som tjänsten berättigade till. För det andra 
visar detta att den ekonomiska strukturomvandlig det svenska samhället ge-
nomgått sedan seklets mitt ännu inte vid 1700-talets slut inte resulterat i en ny 
statusskala. De rikedomar som en ny typ av ekonomi började möjliggöra måste 
således ännu kring år 1800 omvandlas till ett äldre samhälles statusmarkörer.

Ackord var som nämnts inte något som enbart förekom i Sverige. En in-
tressant fråga är då hur det gestaltade sig i Danmark-Norge. På denna punkt 
är både forsknings- och källäget än sämre än det i Sverige. Jämförelsen av sys-
temen har dock givit vid handen att de danska och norska ackorden ingalunda 
var lägre än i Sverige. De var i själva verket långt högre än de summor som 
fastställdes i Sverige vid 1700-talets mitt och förefaller ha legat i paritet med 
de summor som ackordssystemet i Sverige uppvisade från och med 1770-talet. 
De inblickar som kunnat fås i hur systemet fungerat gör det heller inte befogat 
att anta att det fungerat på ett radikalt annorlunda sätt. Precis som i Sverige 
gav ackordsaffärerna upphov till hela kedjor av köpare och säljare och då och 
då dyker de officerare upp som till följd av bristande medel måste avsäga sig 
sin befordran då de inte kunnat betala ackorden. Vad som däremot förefal-
ler utgöra en skillnad är att ackordssystemet i Danmark-Norge avvecklades 
tidigare än i Sverige. Från och med 1770-talet minskar nämligen beläggen för 
ackordsuppgörelser. I Sverige skulle det dröja fram till år 1833 innan syste-
met genom ett inlösningsförfarande kunde begynna sin avveckling. Orsakerna 
bakom dessa fasförskjutningar återstår alltjämt att närmare undersöka.45

De viktigaste resultaten av denna undersökning som jag vill understryka rör 
den kraftiga kostnadsökning som ackorden genomgick i Sverige under 1700-
talets sista tre decennier. Den är intressant av flera skäl. För det första steg kost-
naderna till sådana nivåer att officerstjänsten knappast längre var att betrakta 

karriär vid avskedet – minus 10 procent som arméns pensionskassa använt för att finansiera 
sin verksamhet.

44. Thisner, 2007, a.a., s. 130.
45. Thisner, 2007, a.a., s. 154–161.
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som ett levebröd – med andra ord undergrävdes fördelarna av att tillhöra ett till-
ägnande samhällsskikt av de stigande ackordens räntekostnader. Det sistnämnda 
är för övrigt en förhållandevis vanlig källa till oro och bekymmer i de brev och 
dagböcker som kommenterar tjänstens villkor. Jag har tolkat denna utveckling 
som en orsak av två sammanverkande faktorer. Den ena rör kreditsystemet 
som i spåren av den ekonomiska tillväxten under århundradets andra hälft bör 
ha expanderat. Det har således funnits mer pengar i omlopp som investerats i 
fordringar än tidigare. Under denna period var räntorna vanligen fixerade till 
6 procent, men eftersom kapitalvolymen ökade fick detta ett genomslag på pris-
bildningen i form av högre priser.46 Orsaken bakom denna ökning av kapital är 
förvisso inte lika lätt att närmare bestämma, men den agrara revolutionen och 
det ekonomiska uppsvinget i övrigt förefaller vara de närmast till hands liggande 
förklaringsvariablerna. Ekonomins expansion ledde därmed till ett undergrä-
vande av det statliga omfördelningssystemets förmånlighet, även vid de förband 
som var de mest gynnade i Norden – nämligen de indelta. Denna utveckling 
är således ett gott exempel på hur tillväxten i en sektor indirekt påverkade en 
annan. En annan orsak bakom de stigande ackordspriserna sammanhänger tro-
ligen också med en stigande efterfrågan på statliga tjänster överhuvudtaget. I 
spåren av den agrara revolutionen ökade befolkningens storlek. Denna befolk-
ningsökning kan dock inte enbart ha varit förbehållen samhällets bredare lager 
utan bör rimligen även ha lett till en omgruppering av samhällets elitskikt. Nya 
grupper tillkom, medan andra som förvisso tillhört dessa skikt men som tidigare 
saknat kontakter i den militära världen sökte sig in på den militära karriärvägen. 
Allt detta ledde till en ökad konkurrens om de militära beställningarna, vilket 
givetvis också bör ha bidragit till att höja priserna.

De nödvändiga resurserna för en militär karriär – privat förmögenhet

Nästa problemområde rör officerarnas privata förmögenheter. Två frågor står 
här i fokus. Den första frågan handlar om vilka förmögenheter som krävts för 
att göra en karriär som officer och den andra rör hur stor relativ betydelse de 
av staten utbetalda lönerna hade för officerarnas ekonomi i övrigt. Frågorna är 
givetvis av betydelse för hur officerskårerna under 1700-talet skall förstås. Var 
det så att det var rika män som blev officerare eller var det så att officerskar-
riären skapade rika män? Såg detta förhållande likartat ut under hela den stu-
derade perioden?

46. För räntesatsens storlek, se Thisner, 2007, a.a., s. 144.
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Det primära materialet för denna undersökning har för svensk del utgjorts 
av bouppteckningsmaterial, emedan förhållandena i Danmark och Norge har 
måst belysas med hjälp av mer indirekta metoder.

Officerarnas ekonomiska bakgrundsförhållanden har tidigare inte närmare 
undersökts. Istället har resultat från Ingvar Elmorths och Sten Carlssons un-
dersökningar – som pekar på att den svenska adelns besuttenhetsgrad över 
tid minskat – tagits till intäkt för att adelsståndet och därmed också officers-
kårerna blev allt fattigare. I sin tur, menar man, borde därför officersyrkets 
inkomster ha blivit allt mer betydelsefulla med tiden.47 En invändning som 
kan resas mot detta resonemang är att de adliga officerarna inte nödvändigt-
vis måste vara representativa för ståndet som helhet. Det återstår därmed att 
utreda huruvida officersyrket var en karriärväg som valts för den del av den 
svenska adeln som inte haft några andra möjligheter att säkra sin materiella 
välfärd på än genom statstjänst – eller om det istället var de rikare skikten 
av adeln parallellt med vissa andra högre ståndsgrupper som överhuvudtaget 
kunnat göra en militär karriär. Det sista alternativet förefaller ju mot bakgrund 
av de stigande ackordskostnaderna onekligen ha varit det mest sannolika.

Undersökningarna av de svenska officerarnas – eller mer precist uttryckt; 
officerarna vid Upplands regementes – förmögenhetsförhållanden har kastat 
nytt ljus över hur en officerskår tedde sig i ekonomiskt hänseende. För det 
första kan konstateras att officerarnas förmögenhetsvolymer vid livets slut-
skede över tid förefaller ha ökat med närmare 30 procent – inte minskat vilket 
tidigare forskning antytt skulle vara fallet.48 För det andra kan konstateras 
att adliga officerare i snitt var närmare tre gånger rikare än sina ofrälse kol-
legor. Den förmodade pauperiseringen av adelsståndet har således inte kom-
mit till uttryck hos de adelsmän som valt den militära karriärvägen. Däremot 
höjde sig de ofrälse officerarna rätt så avsevärt över allmogens ekonomiska 
förhållanden. De var i genomsnitt omkring sex gånger så förmögna som ett 
genomsnittligt bondehushåll. De ofrälse officerarna bör därmed inte enbart 

47. Carlsson, Sten. Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865. Studier rörande det svenska 
ståndssamhällets upplösning. Lund: Gleerup, 1973, s. 113–181, EElmroth, Ingvar. För kung 
och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600–1900. 
Lund: LiberLäromedel/Gleerup, 1981, s. 85–90, Artéus, 1982, a.a., s. 352–361, Nilsson, 
1988, a.a., s. 120–121, Nilsson, Kjell och Sunesson, Sune. ”Avfeodaliseringen av staten. Loja-
litetsförhållanden, disciplin och jordränta under stormaktstid och frihetstid”, otryckt HSFR-
rapport, Lund, 1990, s. 8, Elmroth, Ingvar. Från överklass till medelklass. Studier i den sociala 
dynamiken inom Sveriges adel 1600–1900. Lund: Nordic Academic Press, 2001, s. 12.

48. Thisner, 2007, a.a., s. 178.



269

Bortom det stora nordiska kriget

ur ranghänseende betraktas som ofrälse ståndspersoner, utan även som sådana 
ur en välståndsaspekt. Om kårens ekonomiska skiktning närmare skärskådas, 
kan vidare konstateras att denna i allt väsentligt följde den officiella rangord-
ningen. Ju högre rang en officer hade, ju större privata förmögenhet var han 
i allmänhet också i besittning av. Detta gör det än mer befogat att betrakta 
rangordningen som en spegel av förmögenhetsförhållanden.49 Den tidigare 
presenterade tanken om ackordssystemet som uttryck för ett slags statuskon-
sumtion synes därmed ha relevans även när denna testas mot annat material.

Frågan är då hur det var med lönens relativa betydelse. En inblick i denna 
problematik har redan getts då räntorna på ackordslånens urgröpande inver-
kan på de svenska indelta lönerna presenterats. Ett annat sätt att närma sig 
problematiken är att fråga sig i hur hög grad kåren varit innehavare av jord-
egendomar under deras aktiva tjänstetid. En stor andel av kårens medlemmar 
som under sin aktiva tjänstetid varit i besittning av jord borde ju – låt vara på 
ett grovt sätt – antyda att beroendet av tjänsteinkomsterna varit lågt, emedan 
det omvända förhållandet istället borde tyda på att lönerna varit centrala för 
deras ekonomiska förhållanden. Resultatet på denna punkt är i korthet att 
hälften av officerskårens medlemmar vid Upplands regemente faktiskt hade 
jordegendomar till sin disposition emedan 20 procent inte haft det. Den öv-
riga tredjedelen är på denna punkt att betrakta såsom oklar i detta hänseende. 
Genom att jämföra kategoriernas kvarlåtenskap i övrigt kan emellertid kon-
stateras att gruppen vars jordbesittningsförhållanden är oklara, låg mycket 
nära den grupp som kan betraktas såsom besuttna. Slutsatsen som kan dras 
är därmed att mellan 50 och 70 procent av Upplands regementes officerare – 
och då troligen snarare 70 än 50 procent – inte kan betraktas som beroende 
av sina löneinkomster. Intressant nog förefaller detta mönster ha varit förhål-
landevis stabilt under hela undersökningsperioden. Detta skall dock sägas 
med förbehållet att materialet är magrare ju närmare studiens startpunkt man 
kommer. Givet det vi nu vet om ackordssummornas ökande tendens, skulle 
man dock kunna göra antagandet att lönen under undersökningsperiodens 
första 3–4 decennier bör ha varit en mer eller mindre lönande bisyssla för 
den huvudsakliga delen av kårens medlemmar, emedan den under slutet av 
undersökningsperioden i sammanhanget närmast torde ha varit en bisak.50 
Statens betydelse som omfördelningsmekanism kan således betecknas som 
minskande.

49. Thisner, 2007, a.a., s. 178–180.
50. Thisner, 2007, a.a., s. 182–187.
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Det danska forskningsläget är magrare än det svenska. Här har dock Gun-
ner Lind framhållit de danska officerskårarnas avvikande sammansättning i 
jämförelse med de gängse mönstren på kontinenten. Lind menar att i korthet 
att den danska helstatens officerare var jämförelsevis fattiga.51

Som tidigare nämnts har denna studie av olika skäl endast kunnat ske med 
hjälp av indicier. En sådan är en analys av förmögenhetsbeskattningen 1789 
som gjordes för att täcka kostnaderna för den korta konflikten med Sverige 
år 1788. Mer specifikt avser denna analys förhålladena på orten Svendborg 
på ön Fyn. Den rikaste gruppen på denna ort bestod av en skara av 19 skat-
tebetalande köpmän med en genomsnittlig förmögenhet på 3 463 riksdaler. 
Den näst rikaste gruppen bestod av 22 ämbetsmän och officerare med en 
snittförmögenhet om 3 110 riksdaler. Avståndet till den tredje rikaste grup-
pen, bestående av 17 skeppare är mycket stort, då dessa i snitt förfogade över 
rikedomar om 600 riksdaler.52 

Även om det av denna studie inte framgår vilken grad dessa ämbetsmän 
eller officerare hade eller hur många av denna grupp som var just officerare, 
kan man dock sluta sig till att den danska statens ämbetsmän näppeligen till-
hört några pauperiserade sociala skikt. För Norges del föreligger en liknande 
indirekt källa. År 1791 bestämdes att alla kompanichefer i den norska ruralt 
förlagda armén – vilket också motsvarar lejonparten av kompanichefsbefatt-
ningarna, då antalet värvade och vanligen urbant förlagda förband i Norge 
var högst begränsat – skulle få så kallade chefsgårdar för att säkerställa deras 
boende. Liksom i Sverige var även regements- och bataljonscheferna kompa-
nichefer, något som innebär att denna kategori i princip omfattas av samtliga 
officerare med högre grad än premiärlöjtnant. Inför reformen hade man be-
mödat sig om att undersöka hur boendeförhållandena konkret gestaltade sig. 
Totalt rörde inventeringen 186 kompanichefsbefattningar. Av dessa bodde 76 
såsom inhyrda i sina kompanidistrikt, 8 satt på arrendegårdar, emedan hela 
102 individer – 55 procent av populationen – bodde på sina egna gårdar.53 
Av detta material kan således slutas att minst 55 procent av den norska arméns 
kompanichefer vid denna tidpunkt varit besuttna män. Siffran kan vara högre 

51. Lind, Gunner. ”Military and Absolutism: The Army Officers of Denmark-Norway as a 
Social Group and Political Factor, 1660–1848”, i Scandinavian Journal of History, vol. 12, 
1987, s. 232–233, 239.

52. Johansen, Hans Christian. Dansk socialhistorie, band 4. En samfundsorganisation i opbrud 
1700–1870. Köpenhamn, 1979, s. 199–202.

53. Kiærland, Lars. “Officersstandens sociale, økonomiske og kulturelle forhold”, i Norsk Mi-
litært Tidskrift, nummer 93, 1930, s. 142–143.
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eftersom de som finns upptagna såsom inhyrda ju kan ha haft egendomar i 
andra delar av Norge. I korthet ligger resultatet förbluffande nära de besut-
tenhetsförhållanden som Upplands regementes officerare kunde ståta med. 
Därmed menar jag att det åtminstone med detta grova sätt att hantera proble-
matiken inte synes föreligga några större skillnader mellan de båda staternas 
officerskårer i ekonomiskt hänseende. I båda fallen förefaller officersyrket pri-
märt ha varit – eller åtminstone blivit – en karriärväg för rika män.

Hur var det då med tjänstens lönsamhet över tid i de båda staterna? För 
svenskt vidkommande har redan frågan berörts. Ett sätt att försöka fånga pro-
blematiken i ett komparativt perspektiv har varit att undersöka hur långa offi-
cerskarriärerna var vid det 1:a trondheimska regementet, Upplands regemente 
och Kronprinsens regemente. Tanken är då att ju längre tid som officerarna 
tjänstgjorde, ju viktigare bör karriären ha varit som näringsfång, medan kor-
tare tjänstgöringstider skulle tyda på det omvända förhållandet. Periodisering-
en för denna delstudie har gjorts med utgångspunkt i då studiens officerare 
började sin tjänstgöring och de valda perioderna är 1700–1750, respektive 
1751–1800. Resultatet på denna punkt är i korthet att karriärerna generellt 
sett blev kortare med tiden. I snitt minskade officerskarriärerna vid det 1:a 
trondheimska regementet med 9,2 år och med 4,8 år för Upplands regemente 
mellan de två perioderna. I sammanhanget bör dock nämnas att officerarna 
vid det 1:a trondheimska regementet uppvisade längst tjänstgöringsperioder 
av de tre studerade förbanden. Under perioden 1751–1800 tjänstgjorde en 
officer i Trondheimstrakten alltjämt 5,4 år längre än den genomsnittlige offi-
ceren vid Upplands regemente. Detta bör således tyda på att tjänstens relativa 
betydelse av de valda förbanden bör ha varit störst vid det 1:a trondheimska 
regementet. För Kronprinsens regemente finns inte ett nöjaktigt underlag att 
tillgå för de som började tjänstgöra under den tidigare perioden. För perioden 
1751–1800 var den dock så kort som 17 år – 11,3 år kortare än de trond-
heimska officerarna och 5,9 år kortare än de uppländska officerarna vid denna 
tid.54 Även om underlaget här är något mindre än för de två andra regemente-
na förefaller resultatet vara rimligt. Den kungliga huvudstaden bör ha varit en 
mycket dyr tjänstgöringsort och således mindre räntabel. Därtill kom givetvis 
att de kontanta löner dessa officerare hade, rimligen bör ha varit föremål för 
tidens inflation.

Ytterligare ett indicium på yrkets minskande ekonomiska betydelse, rör 
officerarnas benägenhet att flytta mellan olika förband. Om karriären vore ett 

54. Thisner, 2007, a.a., s. 190–191.
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betydelsefullt näringsfång, skulle man ju kunna misstänka att benägenheten 
att flytta mellan olika förband vore stor. Tjänstens centrala betydelse skulle 
göra det betydligt lättare att packa flyttlassen för att befrämja karriären och 
stärka aktierna såsom statlig ämbetsman, emedan en situation där officeren 
på trakten hade gods, gårdar och/eller annan näringsverksamhet borde vara 
mindre benägen att lämna sina primära inkomstkällor ur synfältet. Även på 
denna punkt kan över tid en ökad benägenhet till rotfasthet iakttas. Andelen 
officerare som hade Upplands regemente, det 1:a trondheimska regementet 
och Kronprinsens regemente som enda förband vid vilket de tjänstgjorde un-
der hela sin karriär ökade stadigt under undersökningsperioden.55

Därmed förefaller det som om hypotesen om statstjänstens minskade 
betydelse över tid tycks gälla båda staterna. Trots skillnader i löneformer 
och det faktum att de lokala kostnadslägena knappast kan ha varit likar-
tade, var den generella tendensen densamma. Melkersons karaktäristik av 
den svenska krigsmakten såsom varandes en löneutbetalningsapparat för of-
ficerare, måste därmed nyanseras. Under 1700-talets slut var den nämligen 
knappast ens det. Snarare framstår en officerskår i 1700-talstappning som 
ett slags lokal gentlemannaklubb, med höga inträdesavgifter och välbeställda 
medlemmar.

De förändrade villkorens betydelse för kårens sociala liv

I detta bidrag har fokus legat på officerstjänstens ekonomiska komponenter. 
Frågan är då vilka implikationer denna utveckling fick på officerskårernas re-
krytering och sociala liv i övrigt. Ett första sådant område rör rekryteringen till 
officerskårerna. Denna har av bland andra Gunnar Artéus ägnats uppmärk-
samhet. I korthet kan undersökningsperioden delas upp i tre olika rekryte-
ringsparadigm. Under det stora nordiska kriget var rekryteringen präglad av 
ett förhållandevis brett socialt underlag, något som var en följd av det stora 
behovet av att bemanna en expanderande verksamhet och ersätta de förluster 
kriget gav upphov till. Därefter kom rekryteringen att sluta sig. Detta innebar 
att officersämnena då vanligen stammade från i militära kretsar väletablerade 
familjer. Från och med 1760-talet vidgade sig återigen rekryteringsbasen och 
män från den ”civila” högreståndsvärlden började då i högre utsträckning göra 
sitt inträde på den militära banan.56 Även Wirilander har uppmärksammat 

55. Thisner, 2007, a.a., s. 216.
56. Artéus, 1982, a.a., s. 299–301.
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ett omslag i rekryteringsmönstren, gällande Finland från och med 1760- och 
1770-talen. Även han menar att det rört sig om män som förvisso är att be-
trakta såsom tillhörande samhällets övre skikt, men vars familjetraditioner 
inte tidigare haft någon förankring i officerskårerna. Wirilander påpekar att 
förändringen i första rummet inte skall betraktas som resultatet av en uppåt-
stigande social mobilitet, utan snarast som uttryck för en rörelse i horisontell 
riktning.57 I sammanhanget bör framhållas att några krig av det stora nordiska 
krigets omfattning inte utkämpades under denna andra period av breddad 
rekrytering. Anledningarna till det förändrade rekryteringsmönstret kan såle-
des inte ha krigföringens konsekvenser som förklaring. Även de resultat som 
erhållits för förhållandena vid Upplands regemente bekräftar Wirilanders och 
Artéus bild.58 Givet de förändrade ekonomiska omständigheterna är resultatet 
emellertid inte särskilt förvånande. Om det inte längre var möjligt att leva av 
yrkesinkomsterna, måste medel tillskjutas karriären utifrån och de grupper 
som hade sådana medel till sin disposition var ju inte nödvändigtvis desamma 
som dem som vid århundradets mitt dominerat officerskårerna.

För danskt vidkommande finns ett liknande mönster. Fram till omkring 
1730 hade krigsmakten där fungerat som en språngbräda för män med tämli-
gen beskedlig bakgrund, men efter denna tidpunkt blev officersrekryteringen 
mer sluten och förbehållen de övre samhällsskikten.59 En faktor som i Dan-
mark inte hade sin motsvarighet i den svenska armén var den jämförelsevis 
höga andelen officerare som stammade från andra länder. År 1725 hade tre 
fjärdedelar av det Själländska regementets (föregångaren till Kronprinsens re-
gemente) officerare en bakgrund i tyska småstater och ännu vid tidpunkten 
för sjuårskrigets utbrott hade 60 procent av kåren en sådan bakgrund. Emel-
lertid minskade andelen sådana kraftigt efter sjuårskrigets slut. Under perio-
den 1768–1801 var i snitt 10 procent av regementets officerare födda utanför 
Danmark-Norges gränser. Anledningen till detta kan, menar jag, sökas i de 
förändrade karriärkonjunkturerna på kontinenten. Efter det stora nordiska 
krigets slut var konkurrensen om de militära beställningarna mycket hård, 
varför många utländska officerare torde ha funnit det gynnsamt att stanna i 
den danske kungens sold. Till skillnad från Danmark tog ju många stater ak-
tivt del i sjuårskriget – som dessutom kan betecknas såsom den största innan 
napoleonkrigens utbrott. Av denna anledning skulle ett byte av arbetsgivare 

57. Wirilander, 1964, a.a., s. 121–122.
58. Thisner, 2007, a.a., s. 212–213.
59. Lind, 2006, a.a., s. 163–184.
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ha kunnat främja deras karriärer mer och förmodligen också ha givit dem en 
officersbeställning närmare deras hemtrakter.60

För det andra utgör dessa ekonomiska förändringar en möjlighet till en 
ökad förståelse av patron-klientförhållandena och dess ändrade mönster. I 
båda staterna spelade förbindelser med såväl hovet som regementscheferna en 
stor roll för officerarnas karriärer. Även på ”gräsrotsnivå” var sådana kontakter 
av betydelse – förhållanden som vi idag närmast skulle betrakta som nepo-
tism och svågerpolitik.61 Monarkens roll som patron och karriärbefrämjare 
kan emellertid betraktas som konjunkturbetonad. I sammanhanget framträ-
der Gustav III som en mycket aktiv monark som genom utnämnandet av 
minderåriga officerare och utdelandet av karaktärsbefordringar strävade efter 
att hos inflytelserika familjer köpa sig legitimitet efter sin statsvälvning 1772. 
Det danska enväldet var sedan länge etablerat, med ett långt mindre behov av 
att genom sådana åtgärder säkra dess ställning. Även i den danska monarkin 
framträder dock samma fenomen, även om de här var långt mindre vanligen 
förekommande.62 

De intressantaste förändringarna skedde dock på gräsrotsnivå. På grund 
av materialets beskaffenhet har dessa emellertid endast kunnat följas upp när-
mare för Upplands regemente. I korthet innebar detta att de nära släktför-
bindelserna, det vill säga sådana som involverade fäder, bröder och söner i 
samma regemente minskade över tid. Sådana släktförbindelser hade stadigt 
ökat från och med det stora nordiska krigets slut, för att nå en topp kring 
århundradets mitt. Därefter började de ånyo glesas ut – en följd av ett ändrat 
rekryteringsunderlag. Vad som här är särskilt intressant är att dessa förbindel-
ser under den tidiga, ”släkttäta” perioden positivt påverkade officerskarriä-
rerna. Under denna period framstår det förhållandet att officerare, vars fäder 
var officerare, gynnade deras karriärer framför sådana som stammade ifrån 
familjer utan sådan förankring. Under undersökningsperiodens sist tre decen-
nier, hade situationen ändrats på så sätt att de som inte stammade från sådana 
familjer inte längre kom att vara missgynnade i samma utsträckning. Ur vissa 
aspekter var förhållandena istället faktiskt de omvända. Därmed förefaller det 
som om faderns militära bakgrund spelat en allt mindre viktig roll för sonens 

60. Thisner, 2007, a.a., s. 213–215. Värt att påpeka i sammanhanget är vidare att när Infød-
stretten 1776 trädde i kraft, var denna utveckling redan ett faktum. Det förefaller således 
inte som om lagstiftningen på denna punkt haft någon större betydelse, snarare synes det ha 
rört sig om en bekräftelse på en redan långt gången utveckling.

61. Thisner, 2007, a.a., s. 261–307.
62. Thisner, 2007, a.a., s. 264–274.
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karriär ju längre upp i århundradet man kommer.63 Orsaken bakom dessa 
förändringar bör stå att finna i de förskjutningar som ägt rum i karriärernas 
resursbaser. Förändringen kan enklast beskrivas som en metamorfos av en kor-
porativ miljö i vilken sociala förbindelser spelat en förhållandevis stor roll, till 
en som i takt med allt högre ackordskostnader kom att röra sig primärt om 
pengar.64 Den minskande nepotismen tolkar jag således inte som ett utslag för 
en mer meritokratisk tidsanda, utan mer som ett resultat av socioekonomiska 
förskjutningar.

I förlängningen kan dessa faktorer också bidra till att förklara varför till 
synes innovativa militära utbildningsinstitutioner vid 1800-talets början kom 
att få en ökad betydelse, däribland Karlberg som slog upp sina portar 1792. 
En utbildning vid en militär akademi var inte ett krav för att bli infanteri- eller 
kavalleriofficer under denna undersökningsperiod, varken i Sverige eller i Dan-
mark-Norge. Vid Upplands regemente och det 1:a trondheimska regementet 
hade exempelvis endast 6 procent, respektive 9 procent av officerarna någon 
sådan utbildningsbakgrund under perioden.65 Esbjörn Larsson konstaterar att 
de direkta reproduktionsstrategiernas betydelse förmodligen var större under 
1700-talet än under 1800-talets mitt. I det framväxande borgerliga samhället 
krävdes i allt högre grad särskilda institutioner för att överföra hierarkiska sam-
hällspositioner mellan generationerna. En fördel som den Kungliga Krigsaka-
demien vid Karlberg kunde erbjuda var att kadetterna själva kunde välja vid 
vilket regemente de skulle påbörja sin officerstjänstgöring. Detta innebar i sin 
tur att den enskilda familjens kontakter i det tilltänkta förbandet blev mindre 
viktiga för karriären. Utbildningen vid Karlberg skänkte således kadetterna en 
större aktionsradie i sina val av förband.66 Karlbergs ökande betydelse under 
1800-talet kan förstås som ett svar på förändrade socialreproduktiva betingel-
ser inom krigsmakten. Karberg fick emellertid sitt verkliga genombrott efter 
det att denna studie nått sitt slut. Redan omkring 1810 hade emellertid så 
många som var tredje officer i den svenska krigsmakten fått sin utbildning vid 
Karlberg.67 Först år 1836 infördes dock ett krav på officersexamen för att bli 

63. Thisner, 2007, a.a., s. 296–297.
64. Thisner, 2007, a.a., s. 298.
65. Thisner, 2007, a.a., s. 304.
66. Larsson, Esbjörn. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mel-

lan åren 1792 och 1866. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2005, s. 303–304. Larsson 
har i sammanhanget också framhållit att Karlbergs tillkomst inte skall förstås som ett ut-
tryck för ett ökat kunskapsbehov.

67. Ibid., s. 24.
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officer i den svenska armén. I Danmark-Norge infördes ett sådant krav redan 
år 1799.68 Den av mig här analyserade utvecklingen under 1700-talets sista 
årtionden är således att betrakta som en förelöpare till denna nya ordning.

Resultaten i ett större perspektiv

Resultaten från det avslutade avhandlingsprojektet har visat att perspektivet 
på 1700-talets nordiska officerare som medlemmar av ett omfördelningssys-
tem varit fruktbart för att förklara varför deras yrkesvillkor förändrades under 
1700-talets lopp. Studien har utöver detta bidragit till förståelsen av vad en 
officerskår egentligen var vid denna tid. I sammanhanget är det särskilt bety-
delsefullt att framhålla att officerstillvaron för många individer knappast kan 
betraktas som ett levebröd. Avhandlingen har även visat att den agrara revolu-
tionen och den ekonomiska strukturomvandlingen i övrigt utövat en påverkan 
på områden som i förstone förefaller ha lite att göra med åker och äng. Dess 
konsekvenser begränsades ingalunda till åker och äng. Den påverkade också 
förvaltningen och dess sätt att fungera. Kanske kan därför resultaten också 
ge anledning till en fortsatt teoriutveckling på förvaltningsforskningens om-
råde. Avhandlingens problematik och dess resultat återknyter slutligen till den 
makroprocess som enkelt uttryckt kan säga röra den feodala ordningens bort-
tynande och ersättande med en kapitalistisk. Att något renodlat kapitalistiskt 
system ännu inte etablerats är förvisso klart, men inte desto mindre gjorde det 
sig det nya framväxande ekonomiska systemet kännbart. Betydelsefullt har här 
varit att effekterna av processen kunnat speglas när den väl pågår. På detta sätt 
har en inblick i vilka mekanismer det var som påverkades och hur de i sin tur 
återverkade på andra delar av tjänstesystemet.
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Fiende, allierad eller frände?
Polska militära analyser  
av Finland under mellankrigstiden
Piotr Wawrzeniuk

Slutet av det första världskriget såg en radikal omdaning av det statspolitiska 
landskapet i Europa. Romanov- och Habsburgimperiernas sammanbrott och 
Tysklands kris möjliggjorde uppkomsten av flera nya stater. De självständiga 
stater som brutit sig ur Ryssland sökte inledningsvis stöd hos varandra för att 
konsolidera och bevara sin självständighet. För denna texts del räcker det med 
att räkna upp Finland och Polen, men även Estland, Lettland och Litauen.1 
Polens situation var dock mer invecklad än de övrigas, då dess territorium 
utgjordes av delar av Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern, med allt vad 
det innebar av politiska och militära stridigheter samt infrastruktur- och sam-
ordningsproblem.2 

De nya staterna ställdes inför stora utmaningar. De mest akuta gällde att 
bli de facto och de jure erkända som suveräna stater. Den förra termen hän-

1. Lehti, Marko. A Baltic League as a Construct of the New Europe: Envisioning a Baltic Region 
and Small State Sovereignty in the Aftermath of the First World War. Frankfurt am Main, 
1999, s. 28; Roiko-Jokela, Heikki. “In Light and Shadow. Turning-Points in Finnish-Esto-
nian Relations between the Years 1860-1991”. i Kalervo, Hovi (ed.). Relations between the 
Nordic Countries and the Baltic Nations in the XX Century. Turku, 1998, s. 81-127.

2. Landau, Zbigniew & Tomaszewski, Jerzy. Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939. 
Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 1999, s. 9-57; Engman, Max. ”Legionärer och jägare: ska-
pandet av en nationell officerskår i mellankrigstidens nya stater”. i Jussi Kuusanmäki & 
Kauko Rumpunen (red.), Snallmanin ja Mannerheimin välissä: Kirjoituksia sodasta, rauhasta 
ja isänmaan historiasta. Helsingfors, 2000, s. 29-55.
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visar till kontrollen över det territorium som hävdas som eget. Kampen för 
denna kontroll ägde primärt rum 1918–1921. Polen, Finland och de baltiska 
länderna var inbegripna i inbördeskrig och befrielsekrig rörande gränsdrag-
ning, det politiska systemets utformning eller rent av statens överlevnad. De 
jure avser erkännande av den egna suveräniteten av andra stater, där det efter 
1918 var synnerligen viktigt att bli erkänd av det första världskrigets segrar-
makter. Relationerna till stormakterna överhuvudtaget var av högsta vikt – en 
fråga om ”liv och död”, som historikern Patrick Salmon utryckt det. Ett krig 
kunde innebära slutet på självständigheten för ett eller flera länder i Östersjö-
området.3 Estland, Lettland och Litauen var i detta sammanhang mer ifrå-
gasatta än Polen och Finland, vars självständighet beskrevs som mer naturlig 
med hänvisning till historien.4 

Det gällde det även att skapa tilltro till den egna statlighetens beständig-
het. I uppbyggandet och upprätthållandet av denna tilltro spelade de väpnade 
styrkorna en avgörande roll. Det rörde sig om att bygga upp militär kapacitet 
tillräcklig för att avskräcka presumtiva angripare, men också om att etablera 
en form av kommunikation i regionen. De väpnade styrkornas tillstånd var 
centralt för andra staters perception och tolkning av ens förmåga att freda sina 
gränser och självständighet mot yttre fiender, samt ens eventuella duglighet 
för allianser. Eftersom småstater kan vara synnerligt utsatta och känsliga för 
inflytande och destabilisering utifrån, utvärderades krigsmakten utifrån dess 
eventuella förmåga att vara stabilitetsgarant även inrikespolitiskt.5 En stats 
förmåga att uppnå inrikespolitisk stabilitet och upprätthålla god militär kapa-
citet intolkades av dess grannstater i en övergripande regional säkerhetspolitisk 
kontext. 

Avsikten med artikeln är att studera Polens säkerhetspolitiska perception 
av den finländska krigsmakten under 1918–1939. Bland Rysslands arvtagar-
stater i Östersjöområdet var Polen och Finland de två enskilt största aktörerna 
på det diplomatiska och militära planet. Det polska intresset för Finland in-
dikerar inte bara den vikt som tillskrevs landet, utan även hur omfattande 
utvärderingar av ett lands säkerhetsläge och krigsmakt kunde vara.

Marko Lehti har framställt statsbyggandet bland arvtagarstaterna i Öst-
ersjöområdet som en process där det gällde att övertyga andra stater om det 

3. Salmon, Patrick. Scandinavia and the Great Powers 1890-1940. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997, s. 4.

4.  Lehti, 1998, a.a., s. 25-26.
5.  Salmon, 1997, a.a., s. 13.
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naturliga i den nyvunna suveräniteten under tiden från det första världskrigets 
slut och fram till mitten av 1920-talet. Lehti håller isär krig, maktpolitik och 
diplomati å den ena sidan, och processen av det diskursiva övertygandet av 
andra och definierandet av den egna statligheten å den andra sidan.6 I denna 
text görs ingen åtskillnad mellan dessa faktorer. Krigsmakten, dess avskräck-
ningspotential, och processen att övertyga grannar om ens försvarsförmåga ses 
som en del av en övergripande ”statlighetsdiskurs”, där ens duglighet, förmåga 
och avsikt att vidmakthålla statligheten kommuniceras. Texten uppmärksam-
mar det samspel där aktörers sociala och kommunikativa praktiker användes 
som grund för bedömning av deras intressen och avsikter, samt för att skapa 
normer och arenor för samarbete.7 Den polska bedömningen av Finland kan 
ses som skapandet av en security regime, ett löst säkerhetsarrangemang med 
oskrivna principer, regler och normer som skapar tilltro mellan stater. En för-
utsättning för skapande av security regime är att parterna kan nöja sig med sta-
tus quo.8 Det har hävdats att tilltro och fred mellan stater upprätthålls genom 
utvärdering av överrensstämmelsen av den andras normer och värderingar 
med de egna. Ju större gemensam sociokulturell grund mellan parterna, desto 
större sannolikhet för samarbete och fred. Stater skapar frekvent ingroups, ett 
ordnande av stater med närliggande normsystem. Som en konsekvens, finns 
det också en outgroup, med stater som anses vara opålitliga eller direkt farliga 
på grund av deras avvikande norm- och värdesystem.9

Begreppet säkerhetspolitisk perception kan användas som beteckning på Po-
lens bedömningar av den finländska krigsmakten under 1918–1939. Denna 
ständigt pågående utvärdering rörde olika aspekter av finländsk militär men 
också av samhället. De polska attachéerna granskade även teknisk utrustning 
och dess operationella användning, och bedömde den militära utbildningen 
på flera nivåer. För upprätthållande av jämförbarhet och mätbarhet spelade 
utbyte av militär kunskap en stor roll. Tillfällen som militära manövrar var 
centrala för förmedlingen av avsikter och kunskaper, där säkerhetseliters belief 
systems formades. Säkerhetseliten bestod i detta fall av högt uppsatta polska of-

6. Lehti, 1998, a.a., s., s. 28.
7. Rissen-Kappen. Thomas, Cooperation among Democracies. The European Influence on U.S. 

Foreign Policy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995, s. 6-7.
8. Jervis, Robert. “Security Regimes”. International Organization, Vol. 36, Nr. 2, International 

Regimes. Spring 1982, s. 357, s. 373.
9. Geva, Nehemia; Hanson, Christopher D. “Cultural Similarity, Foreign Policy Actions, and 

Regime Perception: An Experimental Study of International Cues and Democratic Peace”. 
Political Psychology, Vol. 20, Nr. 4, 1999, s. 806-807.
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ficerare och diplomater med ansvar för bevakning och bedömning av Finlands 
militära förmåga, inrikespolitik och avsikter. Belief system kan beskrivas som 
”all the beliefs, sets, experiences, or hypotheses, conscious and unconscious, 
that a person at a given time accepts as true of the world he lives in.”10 Det rör 
sig således om en övergripande förförståelse av omvärlden. Underrättelsetjäns-
tens förmåga att förutse militära och diplomatiska överraskningar beror i detta 
fall inte primärt på förmågan att pussla ihop information, utan på hur pass väl 
förväntningarna sammanfaller med det studerade objektets planer. I dessa be-
dömningar spelar den föreställda hotbilden, och i synnerhet kontrasteringen 
av fienden mot självbilden en avgörande roll.11 

Hypotesen är att Finland, i dess egenskap av antisovjetisk kraft under hela 
mellankrigstiden och presumtiv allierad under ett avsnitt av 1920-talet, genom-
gick en process av infogande i Polens ingroup. Den vita segern i inbördeskriget 
1918 och de dominerande militära och politiska kretsarnas antikommunism 
var viktiga förutsättningar för förståelse från de tillika antikommunistiska och 
antisovjetiska polska officerarna. Vid införlivandet av Finland i en ingroup var 
inte bara den militära förmågan, utan även hanteringen av inrikespolitiska 
problem viktig för den polska bedömningen. Artikeln leds av två övergripande 
frågor. Den första frågan behandlar de polska rapportörernas tolkning av Fin-
lands inrikessituation:

• I. Hur bedömdes Finlands inrikessituation påverka den militära förmå-
gan?

Den andra frågan berör de renodlade militära aspekterna, och fokuserar 
på bedömningen av organisation, soldaters duglighet och utbildning, samt 
utvärderingen av materiel och dess användning:

• II. Hur utvärderades militär utbildning, militära övningar, manövrar och 
andra tillfällen där den finländska försvarsförmågan visualiserades?

I texten används militärattachérapporter och diplomatrapporter från Hel-
singfors och annat material rörande Finland sammanställt för eller av den 
polska generalstaben och UD. Dokumenten förvaras vid Centrala militärar-

10. Åselius, Gunnar. The “Russian Menace” to Sweden. The Belief System of a Small Power Security 
Elite in the Age of Imperialism. Stockholm: Almqvist&Wiksell International, 1994, s. 27; 
citat från Rokekeach, Milton. The Open and Closed Mind: Investigations into the Nature of 
Belief Systems and Personality Systems. New York, 1960, s. 33.

11. Åselius, 1994, a.a., s. 28-33.
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kivet (Centralne Archiwum Wojskowe, CAW) och Arkivet för nya akter (Ar-
chiwum Akt Nowych, AAN) i Warszawa. Skildringar av den finländska krigs-
makten och Skyddskåren i den polska officerstidskriften Bellona används som 
komplement. 

Att bevara status quo: Polens och Finlands  
säkerhetspolitiska läge under mellankrigstiden

Efter första världskriget var kampen för fastställande och godkännande av 
Polens gränser det övergripande polska målet. Efter etableringen av gränser-
na, som kantades av folkomröstningar, mindre väpnade konflikter, ett krig 
med Ukraina och ett storskaligt krig med Bolsjevikryssland, koncentrerades 
utrikespolitiken på bibehållande av status quo. Detta skulle uppnås genom 
allianser, först och främst med stormakten Frankrike. Även Rumänien och 
de baltiska länderna med Finland, vars territorier eller deras stora delar förr 
tillhört Ryssland, blev föremål för säkerhetspolitiska närmanden. Politiken var 
inledningsvis framgångsrik. Tysklands och Sovjetunionens närmande i och 
med fördraget i Rapallo 1922, och fördraget i Locarno 1925 mellan bland an-
nat Tyskland och Frankrike väckte tyska förhoppningar om en revision av de 
Polens gränser försämrade det säkerhetspolitiska läget. Detta försvagade även 
den polsk-franska alliansen, i och med att Tyskland erkände den tysk-franska 
gränsen, och det franska intresset av en militärallians med Polen minskade.12

Vänskapsavtalet mellan Tyskland och Sovjetunionen 1926 gjorde att den 
polska utrikespolitiken sökte skapa jämvikt i relationerna med de bägge stora 
grannarna. Denna politik fungerade till en början när Tyskland och Sovjetuni-
onen var försvagade och relativt isolerade, men fortsatte under ett klart sämre 
internationellt läge även på 1930-talet, när deras styrka ökade. Bibehållen su-
veränitet, självständighet och territoriell integritet – de polska utrikespolitiska 
målen – gick stick i stäv med Tysklands och Sovjetunionens vilja att revidera 
Versaillesfreden. Kraftig upprustning och skapande av så starka allianser som 
möjligt var därför de primära målen åren omedelbart före det andra världskri-
gets utbrott. Åren 1936–1942 skulle markera en första fas i en storskalig polsk 
upprustning. I mars 1939 utfärdades brittiska säkerhetsgarantier för Polen. 
Frankrike följde efter i april.13 

12. Wyszczelski, Lech. Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko polskie w latach 1921-
1926. Warszawa, 2007, p. 9.

13. Wyszczelski, Lech. W obliczu wojny. Wojsko polskie 1935-1939. Warszawa, 2008, s. 137-
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Den finländska utrikespolitiken under mellankrigstiden dominerades av 
rädsla för sovjetisk aggression som Finland inte skulle klara av ensamt. Därför 
tillägnades en stor del av perioden – fram till 1935 då Finland förklarades föra 
en neutralitetspolitik och ett närmande till skandinaviska stater företogs – av 
sökanden av lämpliga allianser. 

Tyskland, som även efter det förlorade kriget var den starkaste kraften i 
öst, sågs till en början som en stark partner för Finland. Västmakterna bar 
inte på någon stark vilja att hjälpa Finland militärt. Samtidigt ansåg vissa in-
flytelserika personer, som den kommande utrikesministern Rudolf Holsti och 
Mannerheim, att ett närmande till Ententen var önskvärt. Även de tyskvänliga 
rösterna i landet hävdade att Finland borde orientera sig mot andra skandi-
naviska stater för att väga upp det tyska inflytandet. De första efterkrigsåren 
markerades av allianstrevare till de baltiska staterna och Polen, som påbörjades 
redan 1919.

Denna ”randstatsorientering” präglade perioden 1921–1922, något som 
kulminerade i den överrenskommelse som träffades i Warszawa 17 mars 1922, 
det så kallade Baltiska förbundet, en försvarsallians med Finland, Polen, Est-
land och Lettland. Endast Polen var en militär makt att tala om, och samar-
betet var långt ifrån friktionsfritt. Mannerheim ville ha en allians med Polen, 
men inte med Estland, Litauen och Lettland. Överlag fanns det dock stort 
stöd för de överläggningar som utrikesministern Holsti deltog i.

Detta avtal blev dock överspelat i och med Rapallofördraget mellan Tysk-
land och Sovjetunionen 1922. Om Polen och/eller baltiska staterna blev fö-
remål för Sovjetunionens eller Tysklands uppmärksamhet, föreföll det klokt 
för Finland att hålla sig utanför en försvarsallians. Avtalet mötte högljudd 
opposition hemmavid. Även Sverige och Tyskland motsatte sig det. Det fin-
ländska parlamentet ratificerade inte avtalet vid en omröstning i maj 1922, 
vilket innebar slutet på allianstankarna med Polen.14

Efter misslyckandet hoppades Finland på samarbete inom ramarna för Na-
tionernas förbund (NF). Säkerhetsläget ansågs också ha förbättrats något i och 
med ickeaggressionspakten mellan Finland och Sovjetunionen i januari 1932. 
Den sågs inte som en långtidslösning, men å andra sidan betraktades inte Na-
zityskland som en passande bundsförvant. Tysklands lämnande av NF 1933 

142; Kaminski, Marek K. & Zacharias, Michal J. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Pol-
skiej 1918-1939. Warszawa: LTW, 1998, s. 276-280.

14. Salmon, 1997, a.a., s. 192-193; Skrzypek, Andrzej. Zwiazek Baltycki. Litwa, Lotwa, Estonia 
i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919-1925. Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 1972, 
s. 153-154, s. 166.
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och Sovjetunionens inträde året efter NF:s växande oförmåga att vara en med-
lande kraft. Den skandinaviska orienteringen blev då aktualiserad i Finland, 
i synnerhet mot Sverige. Däremot pågick ett militärt samarbete med Estland 
som bestod de politiska prövningarna som relationerna mellan de bägge län-
derna utsattes för under 1930-talet. Finland vände dock bort sig från Estland 
politiskt sett efter dess auktoritära vändning under Konstantin Päts ledning 
på 1930-talet. Det nordiska försvarssamarbetet började diskuteras efter Abes-
sinienkrisen 1935–1936, då det blev uppenbart att det kollektiva säkerhetsar-
rangemanget krackelerat. Det rörde sig dock inte om konkreta steg i riktning 
mot en allians.15 

De polsk-finländska militära kontakterna har ägnats betydande utrymme 
i den estniske historikern Raimo Pullats pionjärarbete om polsk-finländska 
relationerna under mellankrigstiden. Pullats uppehåller sig vid underrättelse-
samarbete och kontakter på stabsnivå, och konstaterar att en gemensam hot-
bild i form av Sovjetunionen nog var en viktig drivkraft i samarbetet. Hans 
ambition var att omfatta hela vidden av de ömsesidiga relationerna, med nöd-
vändig syntes som följd. I Pullats framställning konstateras kontakter mel-
lan underrättelsetjänster, staber och andra institutioner, men bakgrunden till 
dessa och de föreliggande resonemangen förblir obearbetade.16 

Polska bedömningar av finländska inrikesförhållanden:  
den röda och den tyska faran

Kopplingen mellan inrikespolitisk situation och militär förmåga var tydlig 
i militärattachéernas rapportering. Attachéerna var instruerade att vid sidan 
av renodlat militär information samla in material rörande den politiska och 
ekonomiska utvecklingen som kunde ha inverkan på militär förmåga. Upp-
gifterna förmedlades till generalstabens II avdelning, med ansvar för underrät-
telse- och informationsverksamhet.17 

15. Salmon, 1997, a.a., s. 192-203; Sahlström, André. Under blåsvarta färger. Den estniska kon-
stitutionella krisens verkningar i de finsk-estniska relationerna åren 1934-1938. Helsingfors, 
2000.

16. Pullat, Raimo. Stosunki polsko-finskie w okresie miedzywojennym. Warszawa: Rytm, 1998, s. 
115, s. 131, s. 134, s. 140-141.

17. CAW, I.303.4.7841. Zasady systemu ewidencyjnego. Instrukcja ogólna dla Attaché Wojskowych 
o prowadzeniu pracy informacyjnej i o konstrukcji raportów, odaterat dokument utfärdat av 
polska generalstabens II avdelning, mitten av 1920-talet; Stawecki, Piotr. Wojsko Marszalka 
Józefa Pilsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935. Warszawa: Rytm, 2004, s. 42-43.



286

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

Material från militärattachén i Helsingfors kapten Chodacki 1928 visar 
bredden av uppgifter som samlades in av attachéerna. Information om Fin-
lands ekonomiska försvar, diskussionerna kring en förkortning av värnpliktsti-
den, och handelsfrågor förmedlades. Vidare rapporterades om ny vapenfabrik 
i Jyväskylä, sovjetiska maktdemonstrationer i Finlands närområde och sovje-
tiska kränkningar av finländskt territorium.18 

År 1928 skickades en utförlig karaktäristik över de politiska partierna in. 
Rapporten innehöll en tabell över parlamentsplatser efter valen 1919, 1922, 
1924 och 1927, partiernas hållning i försvarsfrågan och deras relationer med 
militären.19

Värnplikttidens längd och försvarsbudgeten synades regelbundet. Ge-
nerellt anslöt sig de polska attachéerna till den finländska militärens sida i 
deras strävan att bevara värnplikttidens längd och en stark försvarsbudget. 
Den socialdemokratiska ministären Tanners tid vid makten 1927 uppfattades 
som särskilt oroande.20 En eventuell förkortning av värnpliktstiden och ned-
skärningar i försvarsbudgeten sågs som destabiliserande faktorer. Vänsterns 
inflytande i dessa frågor ansågs vara negativt, då dess pacifism urholkade den 
finländska militära förmågan.

Det allmänna inrikespolitiska läget avrapporterades regelbundet. Ett ofta 
förekommande tema var Sovjetunionens inflytande i Finland, och de finländ-
ska kommunisternas aktivitet i landet. De bägge beskrevs ofta som närmast 
synonyma. År 1922 rapporterades det att den ryska sidans anklagelser om 
stöd till upprorsmännen i Karelen förkastades av den finländska regeringen. 
”Höger- och chauvinistiska kretsar” i Finland sympatiserade dock med uppro-
ret. Den finländska utrikesministern Holsti och den estniske företrädaren vid 
baltiska konferensen i Reval genomdrev att polska företrädare skulle inbjudas 
till den kommande konferensen i Helsingfors. Författaren menade att det ka-
relska upproret fick Finland att söka stöd utifrån, ”varför inställningen till 
Polen blivit mer välvillig.”21 

18. CAW, I.303.4.3956, rapport 299/28, 1 januari 1928.
19. CAW, I.303.4.2893, L.dz.182/28, kapten Chodacki till II avdelningen, efter 19 april 

1928.
20. CAW, I.303.4.7841. Referat Informacyjny z dnia 1.grudnia 1921 r. Panstwa Nadbaltyckie. 

Finlandia; CAW, I.303.4.7184, rapport 498, major Konrad Libicki till II avdelningen, 
07.11.1924; CAW, I.303.4.2893, rapport 705, major Konrad Libicki till II avdelningen, 
23.02.1927; CAW, I.303.2.7184, rapport 502, major Konrad Libicki till II avdelningen, 
10.11.1924.

21. CAW, I.303.4.7841, Referat Informacyjny z dnia 1 stycznia 1922 (1 januari 1922).
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Den politiska situationen bedömdes ett par månader senare vara ”svajig”, 
och gapet mellan regeringen och befolkningen i den karelska frågan stort. 
Regeringen befann sig även under stark press från högern ”eller rättare sagt 
självständigt tänkande nationellt sinnade kretsar”, och bolsjevikerna samt den 
inhemska kommunistiska vänstern. Bolsjevikryssland, och sedan Sovjetunio-
nen bedömdes av polackerna ligga bakom kommunistisk organisering i Fin-
land. Bolsjevikerna hade intensifierat sin agitation i Finland. Detta uppdaga-
des tydligt i fallet med den bolsjevikiska tidskriften Put’ (”Vägen”) som utkom 
i Helsingfors. De ledande redaktörerna utvisades på grund av agitation, varpå 
skriften demonstrativt upphörde att ges ut. Vissa finska kommunister har 
sökt organisera väpnad hjälp till bolsjevikerna i Karelen. I slutet av januari 
uppenbarade sig de röda finska förbanden i Karelen. Fem hundra av dessa 
gick över till den finska sidan av gränsen tillsammans med förband från Röda 
armén, men kastades ut av Skyddskåren i Rovaniemi och Kemijärvi. Överhu-
vudtaget utvecklades den kommunistiska rörelsen dynamiskt, då en ”farligt 
hög arbetslöshet”, och den kommunistiska agitationen hade fått ett ”tacksamt 
arbetsfält”. Även en brand på en vapenfabrik nyligen var de finländska kom-
munisternas verk, konstaterade rapportören. Attachén tecknade en bild av ett 
splittrat finländskt samhälle i den karelska frågan. Högerns och Skyddskåren 
hat mot arbetarna var allt påtagligare; ”dessa kretsar formligen väntar på det 
tillfället, som låter dem utrota ’de röda’”. Inrikesministern Ritavuori, som en-
ligt skribenten bar ansvaret för den ”kommunistiska komplotten” inom landet 
och för de stränga bestraffningarna mot organisationer som sökt hjälpa Kare-
len hade mördats av den karelska aktivisten Tandefelt.22 Finland framstår här 
som destabiliserat av händelserna i Sovjetkarelen. Även om Skyddskåren var 
en stabiliserande kraft, kunde den uppenbart också tänkas användas till något 
som skulle likna det tidigare inbördeskriget. Det enda positiva med utveck-
lingen var att den drev Finland närmare Polen.

Kommunisternas aktiviteter fortsatte att oroa. 1928 rapporterades att 
många kommunister, bland annat två parlamentsledamöter och fackfören-
ingarnas sekreterare, hade arresterats. Detta var en fortsättning av arbetet att 
krossa de hemliga kommunistiska organisationerna i Finland. Under ett pri-
vatsamtal på generalstaben fick attachén veta att ett hemligt kommunistparti 
som styrdes direkt från Leningrad existerade parallellt med det lagliga partiet. 
Enligt generalstaben, som räknade med fortsatt antikommunistisk aktion, 
ledde arresteringarna till ”närmast en sönderslagning” av det kommunistiska 

22. I.303.4.7841, Referat Informacyjny z dnia 1 marca 1922. 
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arbetet inom armén.23 Även om kommunisterna alltid utgjorde ett problem, 
fanns det möjligheter att tämja dem. Den finländska generalstaben manifes-
terade gärna en hård linje mot kommunister gentemot vänligt sinnade stater 
som Polen. Militärattachén försågs med material om det lyckade antikom-
munistiska arbetet. Detta steg kunde också tänkas markera ett Finland med 
självförtroende att ingripa för att åtgärda inrikessituationen utan att ta hänsyn 
till den stora grannen, något som markerade styrka och beslutsamhet säkerli-
gen uppskattat av den polska sidan. 

En annan krissituation relaterad till Sovjetunionen som Finland fick upp-
leva var de diplomatiska förvecklingarna kring ”skjutsningarna” av verkliga 
eller förmodade kommunister över den sovjetiska gränsen som utfördes av 
medlemmar i Lapporörelsen i 30-talets början. Kapten Chodacki konstaterade 
att många skjutsningar av ”kommunister” till sovjetiskt territorium verkligen 
inträffat – ”med myndigheternas och Skyddskårens aktiva deltagande”. När 
Sovjetunionen konstaterade att metodisk och medveten kränkning av dess 
gränser ägt rum, fick landet starka argument i det diplomatiska spelet. Detta 
var bara positivt för Polen. ”Från vår synvinkel, ska utbytet av noter ses som 
positivt element i enlighet med regeln ’ju sämre relationer med Sovjetunio-
nen, desto större rädsla för den; ju större rädsla – desto fler tankar på Polen’”, 
konstaterade militärattachén.24 Det ansågs med andra ord att försämrade rela-
tioner med den stora grannen drev Finland i Polens väntande famn.

Arméledningens och flertalet av soldaternas hållning bedömdes vara anti-
kommunistisk och nationalistiskt orienterad. Armén sågs av den polske be-
traktaren som en stabiliserande faktor under Mäntsäläupproret, eftersom den 
lojalt ställde upp på regeringens sida. Förvisso delade många i armén Lap-
porörelsens föreställningar. Samtidigt fördömde militärkretsarna dessa idéers 
klumpiga och dumdristiga verkställande av upprorsmännen, menade överste-
löjtnant Jaroszewicz 1932.25

Skyddskåren bedömdes vara viktig för Finlands försvarsberedskap. Sam-
tidigt sågs tyskvänligheten inom organisation som ett problem. Den bild av 
Skyddskåren som till slut utkristalliserades under 1930-talets senare del var 

23. I.303.4.2893, L.dz.182/28, militärattachén kapten Chodacki till II avdelningen, 19 april 
1928.

24. AAN, Sztab Glówny 616/47, 8 oktober 1930, kapten Chodacki till chefen för II avdel-
ningen.

25. AAN, Sztab Glówny 616/160, odaterad rapport från militärattachén i Helsingfors överste-
löjtnanten Jaroszewicz till chefen för II avdelningen. Med all sannolikhet var året 1932, med 
tanke på vad som skildras.



289

Fiende, allierad eller frände? – Polska militära analyser av Finland under mellankrigstiden

dock positiv. I februari 1927 skrev major Libicki om ”Skyddskårens högtid” 
som firades på årsdagen av inledningen av ”befrielsekriget” 27 januari. Ny-
lands Skyddskårs representanter marscherade till Mannerheims bostad. Upp-
slutningen och defileringen såg mycket påvrare ut än under tidigare år. Många 
medlemmar avhöll sig från att delta. Vänster- och svenska pressen, liksom flera 
framstående högerpolitiker påpekade det olämpliga i att fira utbrottet av ett 
krig som enligt dem borde betraktas som inbördeskrig. Enligt rapporten var det 
karaktäristiskt att Skyddskåren skuffades undan och hänvisades till arbete med 
militär träning – nu när ”socialisterna” hade kommit till makten.26 Våren1927 
skrev underrättelseofficeren löjtnant Łaniewski ”om det militära firandet av 
högtiden den 16 maj”. Förloppet var ”synnerligen intressant”, eftersom ”socia-
listerna” som var vid makten hade vänt sig mot firandet av ”inbördeskrigets” 
slut, då det delade Finland. De var även emot Skyddskåren som organisation, 
och motsatte sig dess gemensamma uppträdande med militären vid högtider.27 
Rapporterna visar att attachéerna inte såg inbördeskrigets förvecklingar vara 
över, utan att konflikten om tolkningsföreträdet av krigets karaktär hotade 
landets politiska sammanhållning. Den socialdemokratiskt dominerade reger-
ingen hänvisade Skyddskåren till dess grundverksamhet – militär träning.

I februari 1927 skildrades ”Skyddskårens hemliga order”. Den svenska so-
cialistpressen hade publicerat en order som sades ha utfärdats av Skyddskårens 
kommendant i Viborg. Kommendanten krävde att hans område skulle kunna 
mobilisera på endast två timmar med hänvisning till att en ny vänsterreger-
ing tillsatts. Skyddskårens stab dementerade detta, men regeringen utnämnde 
Viborgs guvernör att utreda saken. Enligt information som delgivits Libicki 
var ordern äkta, men valet av utredningschef borgade för att utredningen inte 
skulle komma fram till någonting.28 Den socialdemokratiskt dominerade mi-
nistären Tanners politik gentemot Skyddskåren följdes även fortsättningsvis. I 
oktober 1927 skrev kapten Chodacki att den nya Skyddskårslagen även skulle 
fungera som organisationens grundstatut. Lagen stipulerade fortsatt statlig 
subventionering av organisationen, men öppnade också för privat finansie-
ring. Den stöddes av Samlingspartiet, Svenska folkpartiet, Framstegspartiet 
och Agrarförbundet, mot ”socialisterna” och ”kommunisterna”. Regeringen, 
som bestod av socialdemokrater, kommunister och Svenska folkpartiet, hade 

26. I.303.4.2893, rapport 689, militärattachén major Konrad Libicki till II avdelningen, 8 fe-
bruari 1927.

27. I.303.4.2893, rapport 754, löjtnant Laniewski till II avdelningen, 25 maj 1927.
28. I.303.4.2893, rapport 688, major Konrad Libicki till II avdelningen, 8 februari 1927.
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lagt fram ett förslag som gick ut på indragning av Skyddskårens finansiering 
och nedskärning av anslagen till armén. Tanner hade nog räknat med behov 
av att kompromissa med tanke på Svenska folkpartiets hållning, men fann sig 
överkörd av majoriteten.29 Även om Skyddskåren beskrevs som en stabilise-
rande faktor i egenskap av sitt samarbete med armén och sin tydliga antikom-
munism, oroades de polska rapportörerna av tyskvänliga strömningar inom 
organisationen – framför allt under de första åren. En tyskvänlig organisation 
ansågs inte borga för ett fruktsamt samarbete mellan Polen och Finland på 
grund av de kroniskt dåliga relationerna mellan Polen och Tyskland. Somma-
ren 1921 publicerade Hufvudstadsbladet en intervju med general von Gehrich, 
chefen för Skyddskåren i Helsingfors. Denne bland svenska germanofiler ”in-
bitne germanofil”, skrev den polske analytikern, kommenterade Finlands pla-
ner på att ingå i Baltiska förbundet med Polen, Estland och Lettland med att 
Polen nog inte skulle bestå länge, och att de baltiska länderna snart skulle upp-
gå i Ryssland. Därför skulle Finland avvakta och ingå militärallians ”med helt 
andra länder”. Generalen kritiserade även den franska politiken och Italien. De 
franska, polska, rumänska, italienska och lettiska sändebuden i Finland inkom 
med officiella protester. Enligt rapportören låg tysk manipulation bakom von 
Gehrichs agerande. Målet var destabilisering och regeringskris i Finland, vilket 
skulle leda till sammanbrott för planerna på Baltiska förbundet som stöddes 
av eliterna i Estland och Finland.30 Det bör även tilläggas i sammanhanget att 
von Gehrich upprepade den vid denna tid av det officiella Tyskland spridda 
åsikten om Polen som en Saisonstaat, som inte skulle bestå tidens prövningar, 
något som torde ha tytt sig oroande för en polsk granskare. Utvecklingen ho-
tade den åtråvärda alliansen mellan Finland, Estland och Lettland.31 Redan 
ett år senare, 1922, beskrevs Skyddskåren som ”en veritabel patriotismskola” 
av Bellona. Organisationen var ideologisk och kunde vid krig avlasta militären 
samtidigt som den bidrog med fyrtiotusen soldater. Därför var Skyddskåren 
en stabiliserande faktor – i synnerhet som den kunde sättas in vid inre orolig-
heter. Medlemmarna offrade sin bekvämlighet för det allmänna goda, summe-
rade betraktaren.32 Den polska optimismen rörande Skyddskåren grumlades 
inte ens av att flera av dess förband i sin helhet slöt upp på Lapporörelsens 
sida under dess antiregeringsaktion 1932. Skyddskårens ledning förblev pre-

29. CAW, I.303.4.2893, L. 22/27, 1 oktober 1927.
30. I.303.4.2890. Referat Informacyjny z dnia 15. Lipca 1921 roku. Panstwa Nadbaltyckie.
31. CAW, I.303.4.2893. Referat Infomacyjny z dnia 1. Sierpnia 1921 r. Panstwa Nadbaltyckie. 

Finlandia.
32. Bellona, 1922 T. 8 z. 2, s. 202-206.
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sidenten trogen, och utrensningarna som följde avlägsnade de problematiska 
elementen från ledet.33 År 1936 berömde överstelöjtnant Frydrych Skydds-
kårens disciplin och anda. Han var bjuden att representera Związek Strzelecki 
(Skytteförbundet), Skyddskårens polska motsvarighet vid övningarna i Åbo. 
Överstelöjtnanten undrade om inte Skyddskåren var bättre än den reguljära 
armén i vissa situationer, då ”god anda, baserad på frivilligheten, emanerade 
från enheterna”. Skyddskåren hade stöd av regeringen, ”de kapitalistiska kret-
sarna” och hade helt klart ”vit” karaktär med besuttna, antisocialistiska, oftast 
till åldern mognare, medlemmar. Därför såg Frydrych organisationen som en 
positiv och stabiliserande kraft i det finländska samhället.34 Kontrasten mel-
lan rapporteringen från 1921 (von Gehrichs utspel) och 1936 visar på en 
evolution av den polska inställningen till Skyddskåren. Borta var betänklighe-
terna om tyskvänlighet. Istället underströks organisationens stabiliserande roll 
i samhället och dess auxiliära funktion för armén. Situationen hade då föränd-
rats dramatiskt, och tyskvänligheten i Finland hade marginaliserats till förmån 
för en nordisk orientering. Detta förbättrade inte de polska utsikterna för en 
allians, i och med att Finland betonade sin neutralitet, men det bringade Fin-
land närmare när frågan kom till normer och värderingar. Situationen under 
det senare 1930-talet med ökade internationella spänningar kan kontrasteras 
mot situationen under det tidiga 1920, då de nya staterna sökte att hävda sin 
position i det internationella rummet. De nya staterna var nu etablerade poli-
tiska enheter och ingick i det internationella systemet. Behovet att visualisera 
sin militära spänst kvarstod dock, kanske med än större kraft i och med de 
ökande internationella spänningarna.

Minoritetsfrågan intresserade de polska iakttagarna, i synnerhet som Polen 
hade en betydande andel minoriteter vid denna tid. Myndigheterna såg de 
nationella minoriteterna i Polen som problematiska att hantera i allmänhet 
och inom armén i synnerhet.35 I en rapport från november 1924 skrev ma-
jor Libicki att ”en diskussion återigen brutit ut i pressen om officerskåren 
och skillnaderna i dess härstamning”. De finska tidningarna med Uusi Suomi 
i spetsen ”påbörjade en kampanj mot officerare av svenskt ursprung”, och 

33. AAN, Sztab Glówny 616/160, odaterad rapport från militärattachén i Helsingfors överste-
löjtnanten Jaroszewicz till chefen för II avdelningen.

34. AAN 5824, den polska skytteorganisationens Strzelec underöverste Marian Frydrych till 
UD/II avdelningen, 31 oktober 1936.

35. Stawecki, Piotr. “Polityka narodowosciowa w wojsku Drugiej Rzeczypospolitej”. i Karpus, 
Zbigniew och Rezmer, Waldemar (red.). Mniejszosci narodowe i wyznaniowe w silach zbroj-
nych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Torun: Wydawnictwo UMK, 2001.
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påstod att officerskårens sammansättning borde spegla befolkningsförhållan-
dena. Den svenska pressen, anförd av Hufvudstadsbladet, hävdade att det bör 
vara de enskilda officerarnas kvalifikationer och begåvning som skulle vara de 
enda normerna vid tillsättningar. Den finska pressens anklagelser sågs som 
orättvisa, grundlösa, och sådana som ”splittrar den finländska armén.”36 Ett 
snabbt överspelat orosmoln utgjordes också av ålänningarnas ställning 1925, 
när det rapporterades om parlamentsbeslutet att ålänningar skulle göra far-
tygstjänst som lotsar trots ögruppens demilitariserade status. Hela den svenska 
opinionen i Finland sades vara emot. Högsta domstolen ansåg beslutet strida 
mot den internationella rätten, varför presidentens avråddes från att ratificera 
det.37 Några långtgående slutsatser rörande dessa konflikters innebörd för 
Finlands försvarsförmåga gjordes dock inte av de polska betraktarna. Jämfört 
med de bataljer som den polska staten stundvis utkämpade mot de nationella 
och etniska minoriteterna i landet måste de finländska konflikterna ha tett sig 
som stormar i ett vattenglas.

Bortsett från fortsatta problem med den finlandssvenska minoriteten, an-
sågs det politiska läget i Finland under 1930-talet andra hälft vara mycket 
stabilt jämfört med 1920-talet och 30-talets krisartade början. I december 
1937 rapporterades att lugn rådde och ”inga överraskningar i stil med Lap-
poupproret” hotade.38

Om hotet från Sovjetunionen och den överhängande kommunistiska fa-
ran ansågs förena Finland och Polen och driva Finland mot Polen, sågs den 
positiva finländska inställningen till Tyskland som en stötesten. Ett finländskt 
närmande till Tyskland skulle inte bara göra Finland till en osannolik allierad, 
utan kunde även – under tyskt inflytande – förändra den finländska, ganska 
positiva (som man bedömde det) inställningen till Polen. Detta framkom re-
dan tidigare vid rapporteringen om Skyddskåren, men kom bäst till uttryck 
i analysen av general von der Goltzs besök i Finland våren 1928. Generalen 
vistades i landet mellan 2 och 14 april, och attachén gick detaljerat igenom 
besöket dag för dag och redogjorde för platser som besöktes, personer som 
mötte generalen och de tyska representanterna. Kransnedläggningar och ge-
mensamma firanden beskrevs för att sondera finländska politikers och militä-
rens inställning till Tyskland. 

36. CAW, I.303.4.7184, rapport nr 497, major Konrad Libicki till II avdelningen, 7 november 
1924.

37. CAW, I.303.4.7184, rapport 224, major Konrad Libicki till II avdelningen,12 juli 1925.
38. AAN, Sztab Glówny 616/278, ”Sprawozdanie kwartalne”, 31 december 1937, militärat-

taché överste Los till II avdelningen.



293

Fiende, allierad eller frände? – Polska militära analyser av Finland under mellankrigstiden

Attachén beskrev firandet som ”anspråkslöst”, i synnerhet med tanke på 
att det rörde sig om 10-årsdagen. ”Regeringen, armén och de officiella sfä-
rerna sköt hela tyngden för mottagningen av tyskarna till den municipala och 
civila makten samt Skyddskåren”. Bland annat insjuknade överbefälhavaren 
”diplomatiskt” för att omedelbart tillfriskna efter von der Goltzs avresa, vilket 
var ”intressant” med tanke på general Sihvos bakgrund i den 27:e jägarbatal-
jonen. Inom pressen var det bara svenskarna och gammalfinnarna ”som gjorde 
oväsen och vänskap”. Den konservativa pressens inställning till besöket var 
sval, den liberala pressens inställning ”ännu svalare”, medan vänsterpressen 
var övergripande negativ. Om besöket skulle vara en mätare på tyskt inflytan-
de, tydde mycket på att det hade försvagats. De som ställde sig avvisande till 
Tyskland hade nämligen ökat i antal. Däremot fick det tyska inflytandet inte 
underskattas. ”Den svenska minoriteten som fortfarande utgör en kulturell 
majoritet” sympatiserade nämligen med Tyskland, liksom den finska högern. 
Det tyska inflytandet hade dock tvivelsutan minskat på sistone.39 I rapportern 
märks en viss lättnad av den oro som regelbundet uttryckts av flera rapportö-
rer och analytiker rörande det tyska – för Polen avgjort negativa – inflytandet i 
Finland. Icke desto mindre fanns ingen anledning till att inte vara på sin vakt. 
Pendeln ansågs uppenbarligen kunna svänga vid ogynnsamma förhållanden. 
Även om ”tillfriskningen” var betydande, hyste svenskarna och gammalfin-
narna fortfarande många germanofiler i sina kretsar.

De polska bedömningarna av den finländska inrikessituationen präglades 
av vilja att foga in landet i en ingroup av stater som delade Polens norm- 
och värdesystem. De polska bedömarna projicerade Polens säkerhetsläge och 
inrikessituation på Finland. Den polska fiendebilden, som under 1920-talet 
rörde sig framför allt om Sovjetunionen som militärt hot och sovjetiska och 
tyska försök till Polens inre destabilisering, utgjorde en prisma genom vil-
ket Finlands iakttogs och bedömdes. Därför överskuggade det sovjetiska och 
kommunistiska hotet eventuella problem, även om den frekvent framhållna 
finländska tyskvänligheten oroade – framför allt under första hälften av 1920-
talet. Skyddskåren sågs dock som en garant för att de inhemska kommunis-
tiska krafterna med Sovjetunionen i bakgrunden inte skulle få grepp om Fin-
land, varför organisationens klart tyskvänliga hållning kom i andra hand. 

39. CAW, I.303.4.2893, kapten Chodacki till II avdelningen, april 1928.
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Under uppbyggnad: den finländska arméns  
utbildning, organisation och militära förmåga

Även om inrikessituationen i Finland tilldrog sig stor uppmärksamhet, lämna-
des inte de renodlade militära aspekterna obevakade. De övergripande teman 
i bevakningen handlade om utbildning, organisation, informationsutbyte 
och ömsesidiga besök, karaktäristika över nyckelpersoner, samt rapportering 
från militärmanövrar och andra tillfällen där militär förmåga manifesterades. 
Framför allt informationsutbytet, de ömsesidiga besöken och de polska be-
skrivningarna av vilka personer som ansågs vara av nyckelbetydelse tyder på en 
strävan att foga in Finland i en ingroup av vänligt sinnade, pålitliga, värde- och 
normmässigt närastående stater. Även rapporterna från manövrar och liknan-
de tyder på en vilja att foga in Finland i denna grupp, trots uppenbara brister 
som de polska iakttagarna tyckte sig märka.

En mycket viktig aspekt för bedömningen av den militära förmågan var 
utbildningens utformning och innehåll. I juli 1921 rapporterades det att en 
kavalleriskola för underofficerare hade öppnat i Villmanstrand.40 Hösten sam-
ma år angavs att överläggningar hade inletts om standardisering av rekrytut-
bildningen, de militära skolorna, och reservistutbildningen.41 Tidigare samma 
år konstaterades att den finländska armén led brist på professionellt skolade 
artilleriofficerare. Denna brist skulle åtgärdas genom den nyss instiftade artil-
leriskolan och genom att samtliga officerare och regementschefer kallades till 
fortbildning. Författaren hävdade att krigsmaktens ledning siktade på en liten, 
men välorganiserad och välutrustad armé med välutbildade kadrer.42 I febru-
ari 1928 skickades en förteckning över det militära utbildningsväsendet. Stor 
vikt lades vid utländskt militärt inflytande inom utbildningen, i instruktions-
böcker samt i reglementen. Reglementena konstaterades nästan uteslutande 
vara av tyskt ursprung, och de förändringar som införts berodde främst på 
geografi, klimat, samt den speciella terrängen. Infanteriets utbildning var näs-
tan uteslutande baserad efter tyska förebilder. Flera tunga lektorer vid militära 
skolor utgjordes av tyskar som stannat kvar efter kampanjen 1918, även om 
lektorer för officersskolor huvudsakligen rekryterades bland finländare. Det 
fanns också en italiensk och tre svenska lektorer vid Militärhögskolan under 

40. CAW, I.303.2.2890. Referat informacyjny z dnia 15 lipca 1921 roku. Panstwa Nadbaltyckie. 
Finlandia. 15 juli 1921.

41. CAW, I.303.4.7841. Referat informacyjny z dnia 1 grudnia 1921 r. Panstwa Nadbaltyckie. 
Finlandia. 1 december 1921.

42. CAW, I.303.4.2890. Referat informacyjny 15 lutego 1921, Kraje Nadbaltyckie, Finlandia.
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en tid, men strävan efter att bygga upp en egen kader bedömdes som alltför 
skyndsam av iakttagaren. Lektorernas skara fylldes årligen på av finländska of-
ficerare som återvände från militära kurser och skolor utomlands.43 

I mars 1922 informerades det att armén bestod av 1 300 officerare och 
23  000 underofficerare och värnpliktiga. Efter avslutad värnplikt hörde solda-
ten till reserven i sju år. Cirka femton procent av soldaterna bestod av finlands-
svenskar som hade vissa privilegier, och tjänstgjorde endast i svenskspråkiga 
förband.44 1927 noterades en förbättring av de väpnade styrkorna, då major 
Libicki skrev att generalstaben hade berikats med officerare som genomgått 
utbildning utomlands och unga förmågor från den finländska Militärhögsko-
lan. Dessa grupper hade energiskt tagit tag i organisations- och utbildnings-
frågor. Stabs- och specialutbildningen skulle stärkas genom inrättande av nya 
skolor. Samtidigt inleddes ett omfattande arbete med fortbildning inom ar-
mén. Allt detta pekade på stora ambitioner att förändra och förbättra militä-
rens organisation och dess praktiska fungerande. Arbetet genomfördes i högt 
tempo, då den sittande regeringen inte hyste någon stor tilltro till de forna 
jägarofficerarna.45 Arbetet med förbättringar av utbildning och organisation 
följdes av attachéerna. Fortbildning, omorganisation och regeringen Tanners 
negativa inställning till de forna jägarnas inflytande tycktes vara positiva teck-
en. Tydligen bedömdes inte den socialdemokratiska regeringens verksamhet 
uteslutande vara av ondo.

Glädjande tecken rörande den finländska generalstabens utveckling skönj-
des av major Libicki redan ett par år tidigare. En omorganisation höll på att 
verkställas, som skulle avsluta ”det hittillsvarande kaoset”, och slå ihop flera 
överlappande organisationer till en enda generalstab med chef underställd 
överbefälhavaren.46 Ett glädjande tecken måste ha varit arbetet med nya uni-
former. 1928 skrev kapten Chodacki om det planerade arbetet med nya uni-
former. En ny uniformsjacka hade redan godkänts. Attachén konstaterade att 
gradbeteckningarna på ärmen och vapenslagsbeteckningarna på axelklaffarna 
var av ”amerikansk typ”.47 Det betydande tyska inflytandet höll under 1920-
talet på att försvagas av militärt tänkande från andra håll, genom officerare ut-

43. AAN, AII/95, 106/28, 11 februari 1928, kapten Chodacki till II avdelningen.
44. CAW, I.303.4.7841. Referat informacyjny z dnia 1 marca 1922. Panstwa Nadbaltyckie. Fin-

landia. 1 mars 1922.
45. CAW, I.303.4.2893, rapport 693, 10 februari 1927, major Konrad Libicki till II avdel-

ningen.
46. CAW, I.304.4.7184, rapport 213, major Konrad Libicki till II avdelningen, 10 juli 1925.
47. CAW, I.303.4.3956, L.dz. 97/28, kapten Chodacki till II avdelningen, 14 januari 1928.
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bildade i utlandet och tydliga visuella (de nya uniformerna) influenser utifrån. 
Även förändringarna i reglementens sammansättning, reformerna inom ut-
bildning och omorganisationen av generalstaben bådade gott för framtiden.

De finländska väpnade styrkorna studerades ändå från deras inledande 
steg. Olika organisationsmässiga detaljer och lösningar utvärderades, liksom 
officerskårens härstamning och utbildning. I vissa fall lämnades detaljerad ka-
raktäristik över officerare som ansågs vara av särskild betydelse för ett even-
tuellt samarbete. År 1920 skrev Bellona att den nybildade finländska armén 
bestod av tre divisioner och en jägarbrigad. Finland hade även stridsvagns-, 
flyg-, radio-, granatkastar- och kommunikationsförband. Infanteriet var be-
väpnat med ryska karbiner, och det mesta av utrustningen kom från den forna 
tsararmén. Antalet soldater i fredstid uppskattades till mellan trettio och tret-
tiofem tusen.48 Till en början såg inte läget lovande ut ur polsk synvinkel. I 
informationsreferatet från 1 maj 1921 skrevs att jägarkommittén hävdade att 
en representant från den finländska generalstaben måste skickas till Berlin för 
att upprätthålla nära samarbete med Tyskland. Trots Versaillesfördraget, hade 
Finland köpt tyskt krigsmateriel, bland annat uniformer. De tyska experterna 
hade också varit mycket aktiva vid arbetet med riktlinjer för den nya finländ-
ska försvarsmakten. Det gick så långt att flottans omorganisering och tekniska 
frågor kring denna ”granskades, antogs eller förkastades av tyskar”. Det tyska 
arbetet var mycket skickligt, då det var svårt att bevisa.49 Det tyska inflytandet 
konstaterades ånyo av Bellona 1922, då det noterades att finländska reguljära 
styrkor hade byggts upp med hjälp av tyska instruktörer och frivilliga finländ-
ska soldater från den 27:e jägarbataljonen. Detta ”lade grunden till vänskap-
liga relationer mellan finländare och tyskar”.50 Även det finländska flyvapnet 
beskrevs som mycket influerat av Tyskland under dess inledande år gällande 
organisation och utrustning. Situationen förändrades dock under 1920-talets 
början tack vare den franska militärmissionens insatser och att personalen 
utbildades vid franska flygskolor. Liknande omsvängning noterades i utrust-
ningen, där tyska plan ersattes av franska.51 Oron för tyskt inflytande hade 
dämpats något av det uppenbart växande brittiska inflytandet några år se-
nare. I september 1924 rapporterade militärattachén i Helsingfors ryttmästare 
Łubieński att den brittiske generalen Kirke hade lagt fram ett förslag till om-

48. Bellona, 1920: 4, s. 314.
49. CAW, I.303.4.2890. Referat informacyjny 1 maja 1921, Kraje Nadbaltyckie, Finlandia.
50. Bellona, 1922 T. 7 z. 2, s. 213.
51. Bellona, 1923 T. 9 z. 2, s. 196-197.
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strukturering av det finländska kustförsvaret. Projektet var hemligt, men redan 
nu var det känt att det inte skulle kunna utföras i sin helhet på grund av den 
begränsade försvarsbudgeten. Kirke hade i ett samtal med attachén påpekat att 
arbetet hade varit svårt på grund av Finlands terrängegenskaper, avsaknad av 
välutarbetade planer för kustförsvar hos generalstaben, och landets begränsade 
ekonomiska tillgångar. Generalen hävdade också att Finland led brist på exper-
ter på kustförsvar, men att det fanns flera framstående marinofficerare, bland 
annat flottans befälhavare kommendör von Schoultz.52 Underlöjtnant Podo-
ski rapporterade ett par veckor senare att detta samarbete oroade den franska 
missionen i London. Även om Tysklands betydelse i Finland minskade, såg 
Frankrike ogärna att Storbritannien tog Tysklands plats.53 I december samma 
år rapporterades att den brittiska översten Powell hade återvänt till Finland 
för att slutgiltigt utveckla kustförsvarsprojektet. Finländska generalstaben var 
kritisk och hade utarbetat ”ett motprojekt”, där utbyggnad av kustartilleriet 
kombinerades med en förstärkning av flottan. Generalstabschefen hävdade 
att britternas arbete ännu inte var avslutat och att han hoppades på ytterligare 
hjälp med dess slutförande.54 En viss tveksamhet anas i de polska skildringar-
na av det ökande brittiska militära inflytandet i Finland 1924. Medan det var 
positivt att Tysklands inflytande minskade medan Finlands militära potential 
ökade, bekymrade man sig över Frankrikes negativa inställning till brittiskt 
inflytande, då landet var Polens huvudallierad.

Studie- och andra resor av enskilda eller grupper av officerare var ett sätt 
att visa upp landets potential i allmänhet och försvarspotentialen i synnerhet. 
Tillfällen bjöds samtidigt för fraternisering mellan officerskårerna och ska-
pande av nätverk och band som kunde tänkas bestå tidens tand och politiska 
svängningar. Genom umgänget skapades förutsättningar för insyn och ömse-
sidig förståelse, liksom för synkronisering av norm- och värdesystem.

Tack vare förberedelse av finländska och andra officerares resa till Polen 
som skulle ske 1929, finns insikter om hur det resonerades i dessa samman-
hang. I december 1928 slogs det fast att den finländska generalstaben inte 
hade något emot ett gemensamt besök i Polen av finländska, estniska och 
lettiska officerare. En utveckling av samarbete mellan generalstaberna pågick, 
i synnerhet mellan Finland och Estland. Enligt kapten Chodacki rörde det sig 

52. CAW, I.303.4.7184, rapport nr. 465, rotmistrz Lubienski till II avdelningen, 12 september 
1924.

53. CAW, I.303.4.7184, löjtnant Podoski till II avdelningen, 2 oktober 1924.
54. CAW, I.303.4.7184, rapport nr. 539, ryttmästare Lubienski till II avdelningen, 8 december 

1924.
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om mellan tio och femton personer från varje land. Planerna för ett möte mel-
lan officerskårer på ”neutralt territorium” gillades av finländarna. Därför hade 
en officiell inbjudan lämnats av Chodacki till generalstabschefen Wallenius.55 
I en tidigare rapport föreslog Chodacki ett reseprogram för de finländska offi-
cerarna. De skulle få delta i den polska Militärhögskolans taktiska resa i Polen, 
utökad med rundturer i flera regioner och städer. Kaptenen utgick ifrån att 
flera av de finländska officerarna aldrig varit i utlandet, och därför utgjorde 
”bra material för bearbetning med hänseende till vår propaganda”. Platser, fö-
reteelser och anläggningar som starkt avvek från vad som kunde ses i Finland 
skulle visas upp. Här ingick stora truppsamlingar, tunga industrier, Schlesien 
med dess kolgruvor, järn- och zinkverk, stora tekniska anläggningar som den 
militära Flygskolan eller Aerodynamiska institutet. Finländarna borde också 
bese Tatrabergen (gärna med en övning av bergskompaniet), liksom Kraków, 
”med tanke på den stora respekt som hyses av alla här för traditioner och det 
förflutna”. Skyddskårens officerare skulle sammanföras med sina kollegor hos 
Związek Strzelecki, dess polska motsvarighet.56 

Under sensommaren och hösten samma år diskuterades även gasstridsex-
pert major Poppius’ resa till Polen. Enligt den finländska generalstaben skulle 
han bekanta sig med den polska gasträningen. Bifallande och organisation av 
en sådan resa vore mycket önskvärda, enligt Chodacki, ”med tanke på den 
omåttligt välvilliga stämning som råder bland finländska officerare när det 
återvänder från Polen.”57 Den polska II avdelningens chef överste Schaetzel 
var välsedd gäst hos den finländska generalstaben. Översten ombads av vär-
darna att stanna längre än planerat, så att utflykter kunde anordnas.58 Öm-
sesidiga besök och rundresor med insyn i arbetsmetoder var tydligt avsedda 
att stärka banden och skapa förståelse och – om Chodackis uttalande beaktas 
– välvilja. Besöken hade en tydlig instrumentell innebörd och gick bortom vad 
som i dessa sammanhang kan betecknas som ren artighet. Bortsett från mani-
festering av välvilja, handlade det också om att ge en ur propagandasynpunkt 
optimal bild av den egna militära kapaciteten. 

Ofta erhöll den polska sidan den information man efterfrågade, och för-

55. AAN, AII/95, 332/28, kapten Chodacki till II avdelningen, 30 december 1928.
56. AAN, AII/95, rapport 307, kapten Chodacki till II avdelningens chef överste Schaetzel, 20 

november 1928.
57. AAN, AII/95, 244/28, kapten Chodacki till II avdelningen, 28 augusti 1928; L.3371/II, II 

avdelningens chef överste Schaetzel till kapten Chodacki, 15 november 1928.
58. AAN, AII/95, L.dz. 250/28, kapten Chodacki till chefen för II avdelningen överste Schaet-

zel, september 1928.
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medlade även själva en mängd skriftlig och muntlig information gällande de 
egna styrkorna samt utrustningen. Detta gav de bägge sidorna möjlighet att 
visa god samarbetsvilja, men också att tillhandahålla den information som 
man ville förmedla. Med stor sannolikhet ”pudrades” ett och annat infor-
mationsbrev för att se bra ut. Å andra sidan, kan inte den förmedlade in-
formationen ha legat allför långt från sanningen, då attachéerna kunde lätt 
förevisa sig om motsatsen vid studieresor och manövrar, samt vid utbytet med 
andra militärattachéer och genom ren underrättelseverksamhet. Upprepade 
gånger hade den polska sidan visat intresse för den finländska arméns förmåga 
att utkämpa strider under vinterförhållanden. Frågan rörde ofta transporter 
av artilleri och annan utrustning, liksom samband. I oktober 1928 erhöll 
polackerna en skriftlig redogörelse för det finländska artilleriets försök med 
slädtransporter. Den finländska generalstaben bad kapten Chodacki att inte 
sprida informationen, då den sågs som topphemlig.59 Två år senare inkom 
attachén med en sammanställning om militär vinterträning i Finland, som 
förefaller bygga på material erhållet från generalstaben. Transport av artilleri 
och tunga kulsprutor, sambandstjänst och förplägnadens uppvärmning stod 
i fokus.60 Förmedlingen av denna information tyder på behov av att visa väl-
vilja och tilltro från den finländska sidan. Utbytet gick åt bägge hållen, vilket 
det nöjda konstaterandet av militärattaché överstelöjtnant Władyslaw Łoś i 
maj 1938 vittnar om. Denne skrev att vid den polska generalstabschefen ge-
neral Stachiewiczs besök i Finland hade den finländska pressens rapporter ”i 
princip” överensstämt med material som tillhandahållits av det polska För-
svarsministeriets pressavdelning, den finländska telegrafbyrån STT/FNB och 
den polska ambassaden i Finland. För att visa detta bifogade attachén hela 
trettiosju bilagor med urklipp från finländsk press.61 

Även det finländska arbetet med militär- och försvarspropaganda inom 
armén och i samhället delgavs polackerna. I oktober 1925 skrev major Libicki 
om att propagandan ”låg helt utanför armén”, och identifierade Skyddskåren, 
Lotta Svärd med flera andra organisationer och tidskrifter som ansvariga för 
försvarsfrågors popularisering. Bland tidskrifter som skickats till militäratta-

59. AAN, AII/95, 3233/28.T.O., kapten Chodacki till II avdelningen, 12 oktober 1928.
60. CAW, I.303.4.7184, den polske militärattachén till II avdelningen, ej undertecknad, ej da-

terad, troligtvis mars 1930 (hanterades av den polska generalstabens II avdelning 27-29 
mars 1930).

61. CAW, I.303.47184, L.dz. 153/38, underöverste Władyslaw Łoś till II avdelningen, 5 juli 
1938.
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chén fanns Den svenske Skyddskåristen och Sana ja Miekka.62 Detta intresse 
tyder på vilja att studera populariseringen av försvaret hos bredare befolk-
ningslager, och en möjlig förstärkning av försvarsförmågan tack vare en bätt-
re förankring av militära angelägenheter hos medborgarna, något de polska 
myndigheterna fäste mycket stor vikt vid under mellankrigstiden.63

I december 1926 rapporterades det att på generalstabschefen Wallenius’ 
initiativ hade en föreläsningsserie om den polska krigsmakten inletts. Föreläs-
ningar om polsk arméorganisation, polsk vapenindustri, och militärt och ci-
vilt flyg i Polen hade hållits. En föreläsningsserie som skulle omfatta slagen om 
Warszawa och vid Niemien planerades också. Libicki hade bistått finländarna 
med kommentarer och material.64 Det rörde sig om ett ypperligt tillfälle att 
sprida information om Polens armé samt dess stridserfarenheter och militära 
tänkande. En intressant aspekt av informationsutbytet rörde museiväsendet. 
1934 rapporterade attachén major Gano att det finländska militärmuseivä-
sendet var under utveckling. Ett litet museum fanns på Sveaborg, och unifor-
mer ställdes ut på Nationalmuseet. Det planerade militärmuseets stadga skulle 
skickas majoren så fort den hade utformats.65 Rapporten tyder på intresse 
för hur andra länder utarbetade och populariserade det officiella historiska 
minnet. En rad liknande rapporter från andra länder, däribland Sverige, hade 
sammanställts.

De finländska militära nyckelpersonerna beskrevs också, då deras egen-
skaper inte bara kunde inverka på Finlands försvarsförmåga, utan även på 
de finländsk-polska relationerna – beroende på deras bakgrund och politiska 
orientering. Den finländska underrättelsetjänstens chef generalstabsmajor 
Malmberg karaktäriserades kort våren 1928. Han ansågs tillhöra de mest begå-
vade och framstående officerarna, hade tidigare arbetat vid Militärhögskolan, 
och hade stort inflytande, vilket berodde på att han tillhörde de forna jägarna 
från den 27-e bataljonen. Dessa hade enligt militärattachén kapten Chodacki 
det avgörande inflytandet i militära angelägenheter. Majoren var tystlåten och 
gav intryck av att vara sluten, även om han kunde bli talsam och indiskret vid 
överkonsumtion av alkohol. Malmberg hade goda relationer med den brit-

62. CAW, I.303.4.7185, rapport 298, major Konrad Libicki till II avdelningen, 6 oktober 
1925.

63. Wiśniewska, Małgorzata. Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921-1939 (Toruń: 
DUET, 2007, s. 8-18.

64. CAW, I.303.4.2893, rapport 669, major Konrad Libicki till II avdelningen, 29 december 
1926.

65. CAW, I:303.4.4019, L.dz.47/34, major Gano till II avdelningen, 16 april 1934.
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tiska vicekonsuln Carr och den svenska militärattachén överstelöjtnant Ryde-
berg. Det verkade också så om eventuellt utbyte av material och information 
inte styrdes av fasta ramar, utan lämnades för majorens avgörande.66 Nästan 
tre år tidigare skrevs en kort biografi över överstelöjtnant Marti Wallenius som 
nyss utnämnts till tillförordnad generalstabschef. Före kriget hade han stude-
rat historia i Helsingfors, därefter tjänstgjorde han i 27:e jägarbataljonen som 
bildades i Tyskland. Wallenius var kompanichef under ”en hel kampanj”, och 
hade på sistone studerat vid militärskolor i utlandet, däribland Tyskland, samt 
besökt Storbritannien och Turkiet. Han var föga känd i Finland, men hade 
”en seriös ställning inom jägarorganisationen”, och var ”starkt tyskvänlig”.67 
Det tyska inflytande dryftades återigen, även om betyget av officerarna inte 
gick bortom konstateranden av deras tyskvänlighet. Kontakter med andra, 
icke-tyska militära utbildningscentra och samarbete med brittiska och andra 
företrädare föreföll dock intyga Finlands strävan att upprätthålla goda relatio-
ner med flera länder, däribland Polen.

De mest renodlade bedömningarna av den finländska militära förmågan 
gjordes dock när attachéerna närvarade vid militära manövrar eller bevittnade 
olika förbands övning. Tendensen under mellankrigstiden förefaller ha präg-
lats av stigande aktning för Finlands styrka efter att armén genomgått sin 
formativa fas. Den första rapporten från militärmanövrar i Finland beskrev 
och utvärderade höstmanövrarna 1923. Bellona konstaterade att dessa inte ge-
nomfördes på ett verklighetstroget sätt, och präglades av ”brist på medvetande 
om den moderna eldkraften hos infanteri och artilleri”. Den försvarande styr-
kans befälhavare grupperade sin division i en trettio kilometer lång försvars-
position. Detta medan terrängen med dess skogar och sjöar snarare påbjöd en 
uppdelning av styrkan i mindre förband och en taktisk reserv att sätta in vid 
kritiska avsnitt. Den anfallande styrkans befälhavare koncentrerade attacken 
på en enda punkt, omedveten om ”vad en modern position, försvarad av in-
fanteri och artilleri numerärt överlägset anfallarens artilleri, är”. Mer verklig-
hetsfrämmande inslag noterades när sju skvadroner anfallande kavalleri föste 
bort två försvarande kavalleriskvadroner och en bataljon infanteri, vilket var 
”föga troligt i den finska terrängen”. Allt detta tydde på ”bristande utbildning 
hos den finländska arméns befäl”.68 Bellona skildrades manövrerna på Karel-
ska näset 1925. Terrängen mellan sjöarna Vuoksenvirta och Muolajärvi mellan 

66. AAN, AII/95, L.dz. 144/28, kapten Chodacki till II avdelningen, 13 mars 1928.
67. CAW, I.303.4.7184, rapport 237, major Konrad Libicki till II avdelningen, 23 juli 1925.
68. Bellona, 1924 T. 3, z. 1, s. 311.
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Finska viken och Ladoga var typexemplet på de sjöar, träsk och skogar som 
fanns i södra Finland. Krigsoperationerna här begränsades till strid om relativt 
trånga framkomliga passager. Övningen gav överlag ett gott intryck, även om 
tempot bedömdes vara ”lågt och osäkert”, vilket berodde på att ledningen 
ingrep för att förhindra grova fel. De försvarande förbanden manövrerade 
mycket skickligt under fördröjningstrider i skogsterräng, och ingenjörstrup-
perna visade prov på ”mästerlig utbildning”. Sambandstjänstens sammanbrott 
visade dock på allvarliga brister, liksom samverkan mellan artilleri och in-
fanteri. I infanteriets utbildning syntes rester av gammalt tänkande med en 
tendens till linjära formationer i stället för stridsgrupper, men även felaktig 
användning av automatvapen, som sällan opererade från flankerna, uppvi-
sades. De brister som blottlades var dock ”ringa, och enkla att åtgärda”, om 
den finländska soldatens ”stora värde” beaktades. ”Den finländska soldaten är 
mästerlig, fysiskt vältränad, uthållig och disciplinerad”, samt utrustad med en 
mycket bra uniform, framhöll den anonyme skildraren. Svenska och norska 
officerare fanns på plats, liksom Storbritanniens, Polens, Sveriges och USA:s 
militärattachéer.69 De polska iakttagarna oroades av vad de såg som föråldrat 
militärt tänkande och bristande utbildning hos de finländska styrkorna, även 
om helhetsintrycket sågs som hoppingivande.

De finländska sommarmanövrarna 1928 bevittnades av militärattachén 
Chodacki. Det rörde sig om den största militära övningen i Finland sedan 
landet blev självständigt. Den genomfördes söder om Kotka, Fredrikshamn 
och järnvägen Helsingfors-Viborg. Terrängen var den sedvanliga, med skog, 
sjöar, och lätt kuperad, och mycket svår ur observations-, sambands-, artil-
leri- och anfallshänseende. Många prominenta officerare var på plats, bland an-
nat överbefälhavaren general Sihvo assisterad av general Mannerheim, som var 
gäst. Två huvudtrupper deltog, och manövrarnas uppgift var att pröva arméns 
stridsberedskap och träna samverkan mellan olika vapenslag. De utländska mi-
litärattachéerna inbjöds bara till övningens tredje fas, som bestod av anfall och 
försvar. Den gula, anfallande sidan, skulle avancera inåt land, medan den vita 
sidan skulle försvara. När den senare skulle genomföra ett motanfall, upphörde 
manövrarna att likna en organiserad aktion som sköttes av en och samma led-
ning, beklagade kaptenen. Anfall och motanfall utfördes ”hejvilt” med förband 
hämtade från flankerna, och varje form av orientering i situationen var omöjlig. 
Därför stoppades övningen, och ledningen återställde någon form av ordning 
under natten samt fastställde utgångspunkterna inför den kommande dagen. 

69. Bellona, 1926 T. 21 z. 1, s. 76-77.
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Chodacki dolde inte sin kritik; förvisso utfördes planering och förbere-
delserna med noggrannhet, och stor möda lades ned på att leda styrkorna,  
men det verkade som om ledningen inte kunde hantera en så stor styrka som 
den deltagande. I staberna fanns inga enhetliga arbetsmetoder eller doktriner. 
Detta kunde delvis förklaras med officerarnas varierande utbildning – ”än i 
Frankrike, än i Tyskland, än i Italien, i Sverige eller på plats”. Ett misstag 
begicks av arméledningen när lärare från olika länder – Frankrike, Tyskland, 
Italien och Sverige – bjöds att undervisa på Militärhögskolan, i och med att 
detta inverkade negativt på koordinationen mellan staberna och deras arbete. 
De taktiska lösningar som tillämpades begränsade sig till ”schematisk behand-
ling av uppgifter utan realisation av behovet av anpassning till terrängen”. 
Därför blev oftast en manöver ”förstådd som brutal användning av maximala 
styrkor på en av flankerna”. Val av tid och plats för strid diskuterades teo-
retiskt, men realiserades inte under pågående övning. Detta för att de lägre 
befälen helst ville rycka framåt fortast möjligt – utan att blicka åt sidan eller 
tänka på övergripande mål. Kommunikationen mellan stora och små förband 
var otillfredsställande. Överallt kunde en tendens att operera efter ett mönster 
hämtat ”från västfronten” (Chodackis citationstecken) ses – utan en tanke 
på anpassning till de diametralt annorlunda förhållanden avseende terrängens 
beskaffenhet och truppernas styrka. 

Slutsatsen var att fasen av ”kristallisering av begrepp och etablering av ett 
gemensamt språk för befälen” ännu inte var avslutad vid staberna. De främ-
mande, från utlandet hämtade idéerna användes endast på ett teoretiskt plan 
och var långt ifrån alltid ens möjliga att använda i Finland. Avsaknaden av en 
enhetlig linje stack i ögonen. Chodacki tillade dock att manövrarna enligt de 
andra militärattachéerna utgjorde ett steg framåt jämfört med vad som bevitt-
nats tidigare. De enskilda soldaternas fysiska träning och arbetsvilja var utom-
ordentligt bra, och stämningen var mycket god, fast de flesta förbanden bodde i 
tält i hällande regn och låga temperaturer. Tyvärr saknade soldaterna god strids-
träning, och ”led av fullständig okunskap rörande användning” av kulsprutor 
i terrängen. Soldaterna hade också en ovälkommen tendens att inveckla sig 
i närstrid, medan varken underofficerarna eller officerarna utdelade några re-
primander till soldater i träningssyfte. Pansarvapnet användes på ett okunnigt 
sätt, utan infanteristöd och i svår skogsterräng. Kavalleriet betraktades felaktigt 
närmast som små skytteförband, med endast obetydligt högre förflyttnings-
hastighet än infanteriet. Cykelkompanierna och deras användning vid spaning 
och bevakning väckte dock kaptenens gillande. Överlag bedömde Chodacki 
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bristen på stridsträning hos infanteriet, alltför låg utbildningsnivå bland un-
derofficerare och yngre officerare, samt avsaknaden av en fastställd doktrin vara 
de största bristerna hos den finländska armén. Han hoppades att dessa endast 
var tillfälliga och avhjälpta när ”mognadsprocessen” var avslutad.70 Återigen 
underströks brister i utbildning, denna gång bland officerare, underofficerare 
och fotsoldater. Den kunskap som inhämtats i Europa användes på ett impro-
duktivt och närmast planlöst sätt, utan någon anpassning av influenserna och 
egna erfarenheter. Trots soldatmaterialets goda beskaffenhet återstod mycket 
att göra. Liknade slutsatser, med diskrepans mellan den dåliga befälföringen å 
ena sidan, och det utmärkta soldatmaterialet å den andra sidan konstaterades 
även efter manövrarna i Viborgstrakten i augusti1926. Här saknades krigserfa-
renhet och träning, var de eniga militärattachéernas utlåtande.71

Finlands klimat- och terrängförhållanden uppmärksammades flera gånger 
över åren. Två rapporter om den finländska arméns kunskaper i vinterstrid 
skvallrar om intresset. Den 17 och 18 januari 1928 besökte kapten Chodacki 
ett artilleriregemente, en skyttebataljon och ett rapporthundförband i Tavas-
tehus. Resan skedde efter inbjudan från generalstaben. Temperaturen var mi-
nus tjugosju grader, terrängen skogig utan möjlighet till observation, och isen 
på sjöarna så tjock att den tålde tyngden av artilleriregementets haubitsar. 
Chodacki bevittnade en mindre artilleriövning, med indirekt eld baserad på 
karta då observationsplatser saknades. Målangivelserna var ”nästan byråkra-
tiskt formalistiska” och måste föras in i särskilda diarier. Stor vikt lades vid 
kommunikationen, och parallell radio- och telefontrafik upprätthölls – alla 
artilleridivisioner hade nödvändig kommunikationsutrustning. Attachén no-
terade att stora pjäser lätt kunde förflyttas tack vare specialbyggda slädar, och 
starka finska hästar som tålde vinterförhållanden. Soldaterna vid artilleriet var 
vältränade, men alltför stor vikt lades ned på ”drill och formell exercis”, som 
inte stod i proportion till uppgifterna. Uniformer och materiel som tillverkats 
i Finland baserades på tyska förebilder. Om artilleriskjutningarna gav ganska 
positiva intryck, imponerade stridsvagnskompaniet inte alls. Det bestod av ett 
femtontal stridsvagnar av märket Renault från världskrigets dagar, vars moto-
rer inte var konstruerade för den låga temperaturen. Flera av fordonen körde 
fast när hinder skulle forceras, mannarna var dåligt tränade, och vid övning 
klarade inte en pluton av att övergå till linjeformering. Detta klarades först 

70. AAN, L.dz.242/28, kapten Chodacki till II avdelningen, 20 augusti 1928.
71. AAN, Sztab Glówny 616/47, 15 augusti 1926, ”Manewry 2 D.P.”, militärattachén major 

Libicki till II avdelningen.
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med öppna luckor och med kompanibefälet som gick framför fordonen och 
dirigerade. Vid hundförbandet fanns ett trettiotal tränade hundar, som dela-
des i draghundar och rapporthundar.72 

Två år senare sammanställdes rapportern ”Om vinterträning i Finland”. 
Armén letade ständigt efter nya lösningar på problem som uppkom som en 
följd av vintern. Det strävades även efter enhetliga metoder för soldatträning. 
Eftersom de flesta värnpliktiga var goda skidåkare när de inkallades, behövde 
inte tid ödslas på grundträning, utan desto mer på åkning i formationer, spår-
ning och skidåkning under olika stridsmoment. Självfallet ingick materielvård 
(vallning med mera) i denna utbildning. Uppförande av olika sorters bivack-
er i fält under vinterförhållanden lärdes också ut, då landet var glest befol-
kat och trupper inte kunde räkna med att bli inkvarterade i bostadshus. Även 
vägbygge och underhåll utfördes, liksom uppförande av olika typer av värn, 
då stor vikt lades på de enskilda förbandens självständighet och utförande av 
moment utan stöd från specialtrupper. Hittills hade vinterutbildningen varit 
bristfällig på grund av frånvaro ”av unifierad metod, avsaknaden av vinterfält-
tjänstgöringsreglemente och brist på lösning av den stora delen av de tekniska 
frågorna”, skrev rapportören. Det senare ledde till olika utrustning användes 
av förbanden. Under sådana förhållanden berodde vinterutbildningens kvalitet 
huvudsakligen ”på de enskilda befälens initiativförmåga och dynamiska kraft”. 
Sedan den förra vintern hade dock flera steg i riktning mot en uniformering av 
utbildningen vidtagits, bland annat ett tvåveckors vinterläger i Uttis för kom-
pani- och bataljonsbefäl. Stor vikt lades på vinterutbildning av officerare. Även 
reservofficerare genomgick motsvarande utbildning. Några stora vintermanöv-
rar planerades inte, vilket i och för sig inte spelade någon roll, eftersom endast 
svenska officerare inbjöds att delta. Brevduvor och rapporthundar kunde sättas 
in vid kallt väderlag när radion krånglade, noterade attachén.73 

Överstelöjtnant Ziętkiewicz, som besökte Finland 1933, beskrev den 
finländska beredskapen för vinterstrid i översvallande positiva ordalag. 
Ziętkiewicz, som var sänd av det polska Militärministeriet (Ministerstwo 
Spraw Wojskowych), intresserade sig mest för aspekter som skidåkning, vinter-
kläder, bivack i vinterväder och transport av artilleri och kulsprutor på slädar, 
med hjälp av hästar och draghundar. Han imponerades av soldaternas vana 
att röra sig i naturen. Överstelöjtnants slutsats var att Polen bör luta sig mot 

72. CAW, I.303.4.3956, L.dz. 127/28, kapten Chodacki till II avdelningen, 13 februari 1928.
73.  CAW, I.303.4.7184, rapporten ej daterad och undertecknad, bearbetad av den polska ge-

neralstabens II avdelning 27 mars 1930.
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de finländska erfarenheterna och anpassa dessa till polska terrängförhållanden 
och förutsättningar. Materialet som Ziętkiewicz samlat bör användas vid en 
omarbetning av de polska skidinstruktionerna.74 Intresset för vinterträningen 
visar på intresse för förhållanden som (vid sidan av den ofta beskrivna svåra 
terrängen) ansågs vara specifika för Finland, lite av en välsignelse och förban-
nelse – beroende på hur dessa hanterades. Medan det mesta ansågs vara väl 
när frågan kom till materiel (de tekniska aspekterna bedömdes ha förbättrats 
mellan 1930 och 1933), lämnade träningsmetoderna en del kvar av önska. 
Att bara svenska officerare i vissa fall inbjöds att delta i vintermanövrar tyder 
också på den stora vikt som tillskrevs dessa övningar av den finländska armé-
ledningen. Uppenbart är också att de finländska förehavandena var högintres-
santa för polackerna vid eventuella förbättringar av de egna skidtrupperna, 
vilket Ziętkiewiczs rapport tyder på.

De polska analytikerna bedömde att Finlands krigsmakt befann sig i en try-
and-error process av orientering och utveckling. Det som ansågs ligga finländar-
na i fatet var främst de högre officerarnas heterogena utbildning och en lärarkår 
med alltför blandad kunskapsbakgrund. Det tyska inflytandet som ogillades av 
polackerna bedömdes dock minska, men influenser från flera militära skolor an-
sågs göra mer skada än nytta. Styrkorna ansågs vara i behov av unifiering av ut-
bildning och doktrin, så att det utmärkta soldatmaterialet och goda utrustning-
en (se styckena om vinterförberedelser) kunde effektivt utnyttjas. Dessa positiva 
faktorer bådade gott för Finlands förmåga att utstå den framtida prövningen, 
som först och främst ansågs bestå i en konfrontation med Sovjetunionen. De 
negativa aspekterna är ganska starka. Betonandet av soldaters och materielens 
goda beskaffenhet står sig ganska svagt mot den djupt otillfredsställande hante-
ring som de utsattes för av de underutbildade befälen på flera nivåer. Att lyfta 
fram männens goda egenskaper och stora fysiska kapacitet hängde nog samman 
med den polska synen som blev gällande i 1920-talets mitt. Infanteriet sågs 
som billigt och universellt, och det skulle användas till ”de viktigaste offensiva 
uppgifterna och till genomförande av olika sorters försvar”. Tack vare sin rör-
lighet skulle infanteriet beröva fienden dennes överlägsenhet – trots att det vare 
sig var motoriserat eller mekaniserat. Tanken var att infanteriet skulle bibehålla 
sin stora operativa rörlighet att utan kostsam modernisering. Detta ställde stora 
krav på soldaternas disciplin, moral och allmänna beskaffenhet.75

74. AAN, Sztab Glówny 616/160, överstelöjtnant Władysław Ziętkiewicz referat från tjänstere-
san till Finland och Sverige 8 mars – 10 april 1933, 30 april 1933.

75. Wyszczelski, Od demobilizacji, s. 137-138.
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Figur 1. Informationsutbyte med ryska som lingua franca. Helsingfors, 17 juli 1923. Den finländska 
Centralkriminalpolisen i Helsingfors varnar chefen för den polska generalstabens 4-e avdelning för en 
misstänkt agent för Komintern – den ungerske medborgaren Armin Kovacs – som opererade under en 
konsthandlares täckmantel. Kovacs var i kontakt med en rad sovjetiska företrädare under sin vistelse i 
Helsingfors, och hade även av en av dessa fått ”en stor summa pengar i dollar”. Källa: Centralne Archi-
wum Wojskowe, I.303.2892.

Denna artikel har drivit tesen att polska militära bedömare under mel-
lankrigstiden inlemmade Finland i en ingroup av stater som ansågs stå Polen 
värde- och normmässigt nära. Finland och Polen var nykomlingar bland Euro-
pas stater, nödgade att söka efter kort- och långsiktiga säkerhetslösningar. Att 
de bägge länderna delade i viss mån den militära hotbilden (Sovjetunionen) 
underlättade ett närmande, eller åtminstone vänliga relationer mellan de mi-
litära eliterna. De förenande egenskaperna ansågs vara den antisovjetiska och 
antikommunistiska finländska hållningen. Här spelade de polska officerarnas  
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belief system in; de var starkt antisovjetiska och antikommunistiska, varför fö-
rekomsten av dessa egenskaper hos finländska arméledningen och andra rele-
vanta institutioner kom att överskugga allt annat. I bedömningen av Finlands 
militära förmåga spelade därför inrikessituationen, framför allt hanteringen av 
pacifistiska och kommunistiska krafter samt Skyddskårens verksamhet en be-
tydande roll. Resolut antipacifistisk och antikommunistisk politik med stark 
garant för inre säkerhet (Skyddskåren) bedömdes som positiv för den finländ-
ska militära förmågan. 

De förenande egenskaperna ansågs vara så pass starka att de polska analy-
tikerna i sina militära bedömningar såg genom fingrarna på finländsk tysk-
vänlighet under 1920-talet och omfattande militär inkompetens som kon-
staterades vid flera övnings- och manövertillfällen. I likhet med vad som var 
gängse syn hos militären i Polen, ansågs många tekniska och numerära brister 
åtgärdas av soldaternas höga moral, disciplin och allmänt goda beskaffenhet. 
Därför lyftes de finländska soldaternas goda egenskaper ideligen fram. Det 
rörde sig om ett klart fall av projicering av de egna förhållandena och det 
polska tänkandet på den finländska situationen.
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A War-Profiteer or  
a Strategic Lightweight?
Switzerland in American Aircraft  
Supply Priorities in the Emerging Cold War*•

Marco Wyss

The authorization for the sale of 90 surplus P-51 Mustang fighter pla-
nes to the Government of Sweden was given […] due to the fact that 
these planes were needed in part to replace and furnish spare parts for 
50 P-51’s sold to the Swedish Government in July 1945, […]. There-
fore, the sale may properly be viewed as the completion of an earlier 
sale. […] In making the 1945 sale and the present authorization, the 
Government of the United States recognized the fact that Sweden ren-
dered valuable services to the United States during the war in returning 
American air crews forced down in that country and in other wartime 
services.

(“Statement to be used for attribution to ‘a State Department Spokes-
man’”, 24 October 1946)1

* I would like to thank Professor Neville Wylie for his comments on an earlier draft of this 
article. 

•  I am very grateful to Mr. Max Kägi and the Air Force Center Dübendorf for the pictures of 
P-51 Mustang aircraft the Swiss bought from the United States.

1. Press Conference of L. White, 24.10.1946, National Archives and Records Administration, 
College Park, Maryland, USA (hereafter NARA), RG 59, Entry 1545, Box 6.
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In February 1948, the first twenty-six of 100 P-51 Mustang aircraft the Swiss 
had purchased from the Americans, were flown over from Munich to Switzer-
land and landed on the military airfield at Dübendorf. The journalist from the 
Gazette de Lausanne who witnessed the spectacle wrote enthusiastically that 
these aeroplanes – which came at the “ridiculous [low] price” of SFr.15,000.- 
– enabled the Swiss Air Force (SAF) to replace its obsolete aircraft and to 
maintain its defence potential.2 The arms transfer observed by the journalist 
took place at a time when the Cold War had become a reality. While the Uni-
ted States worked towards the reorganisation and recovery of Western Europe 
through the Marshall Plan, Stalin tightened his grip on Eastern Europe. The 
same month as the Mustangs began arriving in Switzerland, the communist 
coup in Czechoslovakia signalled to the world that the European continent 
was clearly divided into two camps, and that no multiparty governments 
would be tolerated within the Soviet orbit.3

Much had happened since the first time the Swiss had approached the 
Americans for P-51 aircraft at the end of the Second World War. Washing-
ton’s attitude towards Swiss requests for military supplies had undergone a 
sea-change. In June 1945, the Truman Administration dismissed Berne’s first 
approach for Mustang aeroplanes without serious consideration. Stung by the 
rebuff, Switzerland redirected its efforts towards the United Kingdom, which 
was more willing to deliver modern aircraft. However, in early 1947, as the 
Federal Military Department (FMD)4 encountered difficulties in gaining the 
political support for the purchase of British jet aircraft, and there appeared to 
be a shift in United States military supplies policy, the purchase of Mustangs 
was reconsidered. The renewed Swiss request for this aeroplane was followed 
by an almost year long odyssey until Washington gave a positive and defini-
tive reply.

Berne’s difficulties in securing aircraft from Washington stood in stark 
contrast to the Swedish experience. The “other” traditional European neutral, 
which had also survived the vicissitudes of the Second World War unscathed, 
received 50 Mustangs as early as July 1945 and obtained another 90 the fol-
lowing autumn. Apparently then, compared to the Swiss, the Swedes received 
a favourable treatment by the Americans for their military supply requests. 
Why was this the case? Why did Berne encounter  more resistance in Wash-

2. “Première livraison d’avions de ‘soudure’ à la Suisse”, Gazette de Lausanne, 17.02.1948, p. 1.
3. Gaddis, John L. The Cold War: A New History. New York: The Penguin Press, 2005, pp. 31-34.
4. Swiss Ministry of Defence.
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ington than Stockholm? Why did the United States make a differentiate be-
tween the two neutrals, when the United Kingdom was willing to supply both 
Sweden and Switzerland with its achievements in jet technology?5

The quote with which this paper began seems to give at least the answer 
why Sweden received the Mustangs it desired. In 1946, this State Department 
source argued that the sale was authorised because the Swedes had “rendered 
valuable services to the US during the war”. The same source later observed 
that the supply of aircraft was in compensation for the American’s requisition 
of several 100 Seversky fighter aeroplanes being built in the United States 
under contract for the Swedish Government at the start of the war. (Before 
the war, the Swiss had no aircraft under order in the United States). Neverthe-
less, one can plausibly ask whether Washington’s hesitation in supplying war 
material to Switzerland was prompted by the belief that its war record was less 
‘acceptable’ than the Swedes’?

Yet the reasons put forward in the State Department source for the sale 
of aircraft to Sweden do not seem entirely trustworthy. A handwritten an-
notation on the side of the document notes that it was only “to be used for 
attribution to ‘a State Department Spokesman’ and was not issued as a press 
release”. The attempt to influence the media indirectly failed, as neither the 
New York Times nor the Washington Post – which gave no explanation for the 
sale – drew on the information contained.6 While we lack information on the 
first Mustang delivery of 1945, Mikael Nilsson gives a convincing account of 
the sale in 1946. He argues that despite a contract for Sweden’s purchase of 
90 P-51 aircraft, the Americans withheld their delivery in order to pressurise 
Stockholm into renouncing its proposed arms sales to Argentina. Only after 
months-long interdepartmental consideration, with the Swedes still not giv-
ing in, did the State Department reverse its decision. In autumn, Secretary of 
State Dean Acheson authorised the release of the aeroplanes to Sweden, ap-
parently in the hope of accommodating the Swedes to the War Department’s 
aerial photography project code-named Casey Jones.7

5. For Sweden’s supply with British made fighter aircraft see Aunesluoma, Juhana. Britain, 
Sweden and the Cold War, 1945-54: Understanding Neutrality. Basingstoke etc.: Palgrave 
Macmillan, 2003, passim.

6. “Sweden to Get 90 P-51’s: U.S. Gives Permission for Sale of Surplus Fighter Planes”. The 
New York Times, 24.10.1946, p. 12; “Sweden Buys 90 American Fighter Planes”. The Wash-
ington Post, 24.10.1946, p. 5.

7. Nilsson, Mikael. Tools of Hegemony: Military Technology and Swedish-American Security Re-
lations, 1945-1962. Stockholm: Santérus Academic Press, 2007, pp. 94-100.
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In the light of the above, this article addresses two questions: First, did the 
United States initially refuse to supply the Swiss with aircraft because of their 
dubious war record, and did they consider their later release as an undeserved 
reward? Secondly, did Washington finally authorise the sale – like in the Swed-
ish case – in the hope for receiving a service in return, and did a continuous 
bargaining effort delay the final American approval to release the P-51s? This 
article will argue that while the United States perception of Switzerland dur-
ing the Second World War, and the consequences thereof, could account for 
the rebuff of the Swiss request immediately after the conflict, by 1947 this was 
no longer the case. At this stage, the release of aircraft was delayed because 
Berne did not possess a trump card to strengthen its bargaining position in 
Washington. In the emerging Cold War, Switzerland was not of major strate-
gic importance to the United States, which desired to supply first the coun-
tries on the Cold War front lines. Nonetheless, once the more urgent needs 
had been met, Washington agreed to deliver the Mustangs, as Switzerland was 
on the Western side of the Iron Curtain.

The paper will begin by outlining United States-Swiss relations, and Swit-
zerland’s armament policy, which led to the desire to purchase aircraft in 
the first place. It will then analyse Berne’s first approach for P-51s in 1945, 
followed by Washington’s rebuff. Once the FMD encountered problems in 
financing the expensive British jet aeroplanes, the third part considers the 
renewed, albeit failed attempt to obtain Mustangs from the United States in 
spring 1947. Then, the article presents the process leading to Washington’s ap-
proval to release the aircraft. Finally, it examines the conflict between United 
States military supply priorities, and the effective delivery of Mustangs to the 
Swiss.

Opposite Perceptions

Once the Allies had seized the upper hand in the Second World War, the 
Swiss – although relieved from the burden of encirclement by the Axis Powers 
– became again the target of political and economic pressure. By May 1945, 
Switzerland was considered by the Allies – especially by the United States and 
the Soviet Union – to be a “war profiteer”, who had not contributed to the 
defeat of Nazi Germany and its fascist allies, and had through its collaboration 
with the Third Reich even helped to delay its demise. Its neutrality was seen as 
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selfish and opportunistic.8 Switzerland’s success in navigating its way through 
the war as an independent, permanently neutral state was not attributed to 
its military preparedness, but rather to the important concessions granted to 
Nazi Germany, whether voluntarily or involuntarily. Among other things, the 
Swiss National Bank had agreed to purchase stolen and robbed gold in ex-
change of Swiss Francs, many of the country’s companies had one-sidedly 
supported Germany’s war effort, and Berne had sometimes complied with 
the Third Reich’s anti-Semitic policy.9 Meanwhile, the criticism of neutrality 
was not confined to Switzerland. Sweden, which had aided Nazi Germany in 
various ways – such as through the supply of iron ore and transfer of German 
troops across Swedish territory – was also in the “line of fire”.10

Consequently, it came as no surprise that the neutrals were not invited to 
the United Nations Conference in San Francisco in 1945. The argument ran 
that neutrality was not a policy of peace, but of war. The neutrals clearly felt 
that they were being punished for their failure to join the Allied “crusade” to 
rid the world of fascism. Moreover, the policy of neutrality was not an option 
in the new international organization. As the United Nations Charter allowed 
for the possibility of centralized decisions for unified action, it became dif-
ficult to remain aloof, i.e. neutral. Nevertheless, at Potsdam, the “Big Three” 
paved the way for the admission of neutral countries to the international or-
ganisation.11 Yet, Switzerland did not only have to confront United States 
hostility indirectly on an international level, but also bilaterally.

The Swiss came out of the Second World War with an intact, modern and 
well functioning economy, and anxious to re-enter the world market. For this, 
however, they needed the benevolence of the United States.12 The so-called 
Currie Agreement, which was signed during the last months of the war, did 
not completely end Switzerland’s economic isolation, despite the fact that the 
Federal Government met the majority of the Allies’ demands on economic 

8. Linke, Manfred. Schweizerische Aussenpolitik der Nachkriegszeit. Zürich Chur: Rüegger, 
1995, pp. 11-16.

9. Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg. Die Schweiz, der Natio-
nalsozialismus und der Zweite Weltkrieg: Schlussbericht. Zürich: Pendo, 2002, passim.

10. Gabriel, Jürg Martin. The American Conception of Neutrality After 1941. Basingstoke etc.: 
Palgrave Macmillan, 2002 (updated and revised edition), p. 49.

11. Gabriel, 2002, op. cit., pp. 66-78. Although Switzerland did not join the UN at the time, 
the fact that neutrals were accepted into this international organization took away pressure 
from the neutrals.

12. Dirlewanger, Dominique; et. al. La politique commerciale de la Suisse de la Deuxième Guerre 
mondiale à l’entrée au GATT (1945-1966). Zurich: Chronos, 2004, p. 58.
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warfare. The western powers, especially the United States, were irritated by 
the German bank accounts and the Nazi gold in Switzerland. Thus, the “black 
list” (a list of Swiss companies, which were prohibited from the Allies’ markets 
because of their business links with the Third Reich) was maintained, and the 
Swiss accounts in the United States remained blocked. Generally, the Swiss 
export industry suffered as a result.13

As this situation could not last, the Swiss went in early 1946 to Washing-
ton to negotiate a settlement with the western Allies. The negotiations, which 
were dominated by the Americans, turned out to be tough. The Swiss delega-
tion was forced to agree to transfer 50 percent of the money held in German 
accounts to the Allies, and provide “voluntarily” an amount of SFr. 250 mil-
lion for the reconstruction of Europe. In compensation, the Swiss accounts in 
the United States were de-blocked and the “black list” abolished. The ratifica-
tion of the “Washington Agreement” led to strong criticisms of the United 
States in the Federal Parliament, but raisons d’état dictated the Swiss to accept 
it, because it allowed for re-establishing normal relations with the western su-
perpower.14 It was also for pre-eminently economic reasons that Switzerland 
decided to participate in the European response to the American Marshall 
Plan, which began to institutionalise Berne’s ties with the Washington-led 
West. This culminated in Switzerland joining the Organisation for European 
Economic Co-operation (OEEC) in 1948, with certain caveats for its neutral-
ity status, which the other countries had agreed to in the colder climate of the 
East-West conflict.15

13. Bretscher-Spindler, Katharina. Vom Heissen zum Kalten Krieg. Vorgeschichte und Geschichte 
der Schweiz im Kalten Krieg 1943-1968. Zürich: Orell Füssli, 1997, p. 90. For a more de-
tailed account of Swiss-American relations during this period and the related disputes see 
Schiemann, Catherine. Neutralität in Krieg und Frieden: Die Aussenpolitik der Vereinigten 
Staaten gegenüber der Schweiz 1941-1949: Eine diplomatiegeschichtliche Untersuchung. Zü-
rich Chur: Rüegger, 1991.

14. Trachsler, Daniel. Neutral zwischen Ost und West? Infragestellung und Konsolidierung der 
schweizerischen Neutralitätspolitik durch den Beginn des Kalten Krieges, 1947-1952. Zürcher 
Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung Nr. 63. Zürich: Forschungsstelle für 
Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH Zürich, 2002, p. 46.

15. Maurhofer, Roland. Die schweizerische Europapolitik vom Marshallplan zur EFTA 1947 bis 
1960. Zwischen Kooperation und Integration. Bern etc.: Haupt, 2001, pp. 56-65. On Swit-
zerland, the Marshall Plan and the OEEC see Fleury, Antoine, « La situation particulière de 
la Suisse au sein de l’organisation européenne de coopération économique (OECE) », Poi-
devin, R. (éd.) Histoire des débuts de la construction européenne. Bruxelles: Bruylant, 1986, 
pp. 95-117; Ibid., « Le plan Marshall et l’économie suisse », Girault, René; Lévi-Leboyer, 
Maurice (dir.). Le Plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe. Paris: Comité pour 
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While Switzerland’s war record irritated Washington, the Federal Authori-
ties in Berne did not question it. Despite international criticism, Swiss political 
and military leaders decided to maintain neutrality, to which they attributed 
Switzerland’s unscathed survival of the Second World War.16 This conflict had 
also strengthened the belief in the importance of armed neutrality.17 There 
was a strong belief that Switzerland could deter a potential aggressor if it had 
the ability to inflict important military losses on its adversary.18 The Federal 
Council was convinced that the only possibility to remain independent was 
to meet any violation of neutrality with armed resistance. The greater the level 
of military preparedness, the lesser the danger that Swiss neutrality would be 
put to the test.19

The preparedness was directed against an attack from the East. Already 
before the end of the war, Swiss military leaders feared the Soviet Union, and 
such thoughts only strengthened in the years following the war.20 In the light 
of this “danger”, the members of the National Defence Commission (NDC)21 
– Defence Minister Karl Kobelt’s main military advisory body – agreed that 
the country’s northern plateau, which contained the bulks of its industry and 
majority of its population, could not be abandoned in the case of war, as 
had been envisaged during the Second World War in the so-called “National 
Redoubt” strategy. Consequently, the plateau was included in the defence 

l’Histoire économique et financière de la France, 1993, pp. 549-564.
16. Fleury, Antoine. «De la neutralité «fictive» à la politique de neutralité comme atout dans la 

conduite de la politique étrangère», Politorbis, No. 44, 1/2008, p. 5; On the evolution of 
Switzerland’s neutrality policy during the post-war years see among others Möckli, Daniel, 
Neutralität, Solidarität, Sonderfall: Die Konzeptionierung der schweizerischen Aussenpolitik der 
Nachkriegszeit, 1943-1947. Zürich: Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konflikta-
nalyse der ETH, 2000.

17. Breitenmoser, Christoph. Strategie ohne Aussenpolitik. Zur Entwicklung der schweizerischen 
Sicherheitspolitik im Kalten Krieg. Bern etc.: Peter Lang, 2002, p. 39.

18. Senn, Hans. Anfänge einer Dissuasionsstrategie während des Zweiten Weltkrieges. Basel etc.: 
Helbing & Lichtenhahn, 1995, passim.

19. Schweizerischer Bundesrat. “Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Be-
richt des Generals über den Aktivdienst 1939-1945, 7. Januar 1947“, Bundesblatt, 1947, 
Bd. 1, Ht. 03, 23.1.1947, p. 543; Schindler, Dietrich (Hrsg.). Dokumente zur schweizeri-
schen Neutralität seit 1945. Berichte und Stellungnahmen der schweizerischen Bundesbehörden 
zu Fragen der schweizerischen Neutralität 1945-1983. Bern etc.: Haupt, 1984, p. 353.

20. Braun, Peter. Von der Reduitstrategie zur Abwehr, Die militärische Landesverteidigung der 
Schweiz im Kalten Krieg 1945-1966. Baden: hier+jetzt, 2006, p. 56.

21. This commission (Landesverteidigungskommission (LVK)), was composed by the highest 
ranking officers of the Swiss Armed Forces. As there is no general in Switzerland during 
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perimeter,22 and this fundamental change in strategy increased the already 
existing need for modern heavy weaponry such as aircraft and tanks.23

Despite enormous armament efforts during the war, Switzerland had been 
unable to keep up with the belligerents. It not only lacked the necessary raw 
materials, but the nations at war had been unwilling to deliver weapons they 
needed themselves. Convinced by the concept of armed neutrality, Switzerland 
thus sought after the war to compensate for its lack of military equipment by a 
policy of major rearmament. Although the Swiss would have preferred an au-
tonomous armament policy to avoid dependency from abroad, their delay in 
the development of military technology, especially in the field of aviation, led 
them to approach the United States (and Britain) for military aircraft towards 
the end of the war.24

The Rebuff

On 4 June 1945, the Swiss Minister in Washington, Carl Bruggmann, formally 
approached Secretary of State James Byrnes with the request to purchase “from 
fifty to one hundred fighter planes such as, for instance, the model ‘P-51’”. He 
stressed that the acquisition of such aircraft was urgent to strengthen the Swiss 
defence system. Mentioning that the issue had already been brought up during 
the negotiations on economic warfare in Berne in February and March the same 
year, Bruggmann expressed the hope that the “present circumstances will allow 
favorable consideration of this request”.25 The Swiss Minister most probably 
meant by “present circumstances” that contrary to early 1945, the war was over 
in the European theatre, and the United States did not need the aircraft anymo-
re. Although Byrnes promised to consider the request when he acknowledged 
Bruggmann’s note,26 we know from British sources that this was not the case.

22. Cerutti, Mauro. « La politique de défense de la Suisse pendant les premières années de la 
guerre froide (1945-1950). Entre neutralité armée et solidarité avec les Occidentaux ». Iti-
nera, No. 18, 1996, pp. 99-101.

23. Vautravers, Alexandre. L’armement en Suisse depuis 1850. Carrefour des armées, de la techni-
que et de l’économie. Thèse: Universités de Genève et de Lyon, 2004, pp. 253-254.

24. Braun, 2006, op. cit., pp. 242-243. See also Kurz, Hans-Rudolf. Zur Rüstungspolitik der 
neutralen Schweiz. Bern: Verlag Technische Rundschau, 1960, Heft 41, pp. 6-7; Schweize-
rischer Bundesrat, 1947, op. cit., pp. 563-567.

25. Bruggmann (Swiss Legation Washington DC (Washington)) to Byrnes (Department of 
State (DoS)), 04.06.1945, NARA, RG 59, Central Decimal File (hereafter CDF) 1945-49, 
854.20-25.

26. Byrnes (DoS) to Bruggmann (Washington), 19.06.1945, NARA, RG 59, CDF 1945-49, 
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Anxious to coordinate its arms sales policy towards Switzerland with the 
United Kingdom, the State Department informed the Foreign Office about 
the Swiss request. According to Lord Halifax, the British Ambassador to 
Washington, the “State Department cannot think of any good use to which 
the Swiss could put these aircraft and were opposed as a matter of policy to the 
request being met”. It nonetheless desired to know the British views on this 
matter, “since the Swiss may well try to play our two Governments off against 
each other”.27 The British Foreign Secretary Ernest Bevin had, however, a dif-
ferent perspective. While he acknowledged that there was no “obvious” need 
for the Swiss to make such a substantial aircraft purchase, he could see no 
harm if they desired to do so to strengthen their defences. Bevin thus con-
cluded that if Switzerland approached the British for aircraft, they would be 
willing to sell them, and did not wish to dissuade the Americans from doing 
so themselves.28 As it turned out, there was no need to do so, for by the time 
the State Department was informed about the British position, it had already 
officially refused the Swiss request. Lord Halifax was, however, able to report 
that Washington “showed no signs of being upset” by Whitehall’s willingness 
to meet similar Swiss requests.29

The British Ambassador probably expected that the Americans would be 
“upset”, for they had already opposed London’s aircraft exports to Switzerland 
in the past. Already in August 1944, the Swiss had approached the British for 
Spitfire aeroplanes. Despite the fact that the Air Ministry and the Ministry 
of Aircraft Production had seen the request in a positive light, in January 
1945, Berne received a negative reply. Washington was unwilling to give its 
approval – which was necessary under Lend-Lease – on the Anglo-American 
Combined Munitions Assignment Board (CMAB).30 Only a month later, the 
Swiss reiterated their request during the negotiations on economic warfare 
with the western Allies. They received the support of the Head of the British 
delegation, Dingle Foot, who not only saw the sale as a useful inducement 
to encourage Berne’s cooperation, but was also tempted by the “considerable 
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windfall of Swiss francs” it would bring to the British Treasury.31 The Air 
Ministry agreed with Foot, but again, American approval on the CMAB was 
needed.32 Once the formal Swiss request for three Spitfires had been made 
in March, the United States member of the CMAB wanted to refer the ques-
tion to Washington. There, the British had to lobby for the aircraft supply to 
Switzerland because the Americans only wanted to give their agreement if the 
Swiss made “adequate” economic concessions.33 Even the British Chief of the 
Air Staff, Charles Portal, urged the Royal Air Force delegation in Washington 
to persuade the Americans, because he was “personally interested in this case 
and most anxious that it should be dealt with immediately”.34 Finally, the 
Americans agreed, although they would have preferred some specific military 
reasons as opposed to economic or financial reasons to justify the release of 
aircraft.35 This finally led to the delivery of three Spitfires to Switzerland.36

The “armament link”, which this arms transfer established between Berne 
and London, coupled with Washington’s refusal to deliver Mustangs, caused 
the Swiss to look over the English Channel for their aircraft supplies. Mean-
while, the financially overstretched Britain, which after the war – free of Amer-
ican tutelage – intended to earn money through exports of its highly advanced 
aircraft industry,37 was all too willing to offer Berne jet aeroplanes for hard 
currency.38 For the Swiss Air Force (SAF), this was an irresistible offer, and its 
leadership successfully influenced Defence Minister Kobelt, who determined 
the course for the purchase of a series of de Havilland Vampire jet aircraft in 
spring 1946.39 Until then, the Swiss Military and Air Attaché in Washington 
had continued to sound out the possibilities for the delivery of P-51s. On 24 
April 1946, however, the Head of the SAF, Friedrich Rihner, informed him 

31. Foot (Berne) to Ministry of Economic Warfare (MEW), 24.02.1945, TNA, AIR 8/1218.
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that there was no more need to so, for the purchase of a Vampire series in the 
UK was now envisaged.40

Although Rihner could not know it, Washington’s attitude towards arms 
sales to Switzerland had already hardened. On 21 March 1946, the State-
War-Navy Coordinating Committee (SWNCC) approved a report by its Sub-
committee on Rearmament entitled “Policy Concerning Provision of United 
States Government Military Supplies for Post-War Armed Forces of Foreign 
Nations”. This report, also known as SWNCC 202/2, stated that “[i]t is not 
considered consistent with United States policy to support with United States 
military supplies the armed forces of Poland, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, 
Austria, Hungary, Albania, Spain, Finland, Switzerland [italics added], and, of 
course, Germany”. Thus, Switzerland was thrown into the same basket as the 
(future) Soviet satellites, the nucleus of the beaten Third Reich, and the inter-
national pariah, Spain. With respect to Sweden, however, the paper stated that 
the United States would “give favorable consideration to specific requests […] 
for a limited number of aircraft”.41 If still in early 1946, Switzerland was asso-
ciated with the “rogue states” mentioned above, why should it have been any 
different in summer 1945, when the approach for the Mustangs was made?

It is probable, therefore, that Washington rebuffed Berne’s request out of a 
mixture of distrust at Swiss neutrality and disgust at Switzerland’s wartime re-
cord. Relations between Berne and Washington were haunted by the question 
of Nazi assets and gold, and had yet to return to normal. For the time being, 
the American refusal pushed the Swiss into welcoming British arms, and with 
expected aircraft supplies from the United Kingdom, Berne saw no point in 
pursuing matters further in Washington. Nevertheless, the Vampire purchase 
had still to be approved by the Federal Authorities, and with an iron curtain de-
scending across Europe, in combination with a normalization of United States-
Swiss relations, the American supply position could be subject to change.

Intermediate Solution

In late 1946, Defence Minister Kobelt submitted a draft bill for 100 Vampi-
res, costing some SFr. 98,550,000.-, to the Federal Council for approval.42 

40. Rihner (SAF) to Notz (Washington), 24.04.1946, SFA, E 27, -/9001, 18964, Bd. 1.
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This highly expensive aircraft bill was, however, opposed by the Labour Party’s 
Federal Councillor Ernst Nobs, Head of the Federal Finance Department 
(FFD). On 11 January 1947, because of the financial reform under way, he 
stressed that he was against granting further credits for the armed forces.43 
Consequently, in early 1947, there was a deadlock between the FMD and the 
FFD, and the purchase of a Vampire series became less realistic. While Kobelt 
thought Switzerland needed modern fighter aircraft for its defence, Nobs was 
worried for the country’s financial health.

Confronted with the stalemate between the two Federal Councillors, and 
worried about the SAF’s preparedness, Rihner suggested an interim solution. 
In mid-January 1947, he submitted to Kobelt the request to buy 100 Mustang 
aeroplanes out of American surplus military equipment for approximately SFr. 
4,600,000.-, which Washington appeared willing to sell now.44 According to 
the Head of the SAF, these aircraft were not from United States surplus stocks 
in Europe, but new P-51s – “packed into Boxes” – and apparently readily 
available in California.45 Yet, he remained convinced that the Vampire, which 
he considered superior to the Mustang, was the right aircraft for Switzerland’s 
air defence.46

Kobelt picked up Rihner’s interim solution and suggested to the NDC on 
13 February that Berne purchase 100 Mustangs, and limit itself to a smaller 
number of Vampires and a production licence. The Defence Minister feared 
that the Federal Assembly would baulk at the Vampire bill if word got out 
about the availability of cheaper American fighter aircraft.47 Some days later, 
Rihner informed the Commission for Military Aircraft Procurement (KMF)48 
about the “Mustang solution”, and that the NDC and the FMD had endorsed 
it. The commission did not oppose the purchase of the American aircraft.49 
Evidently, because of its attractive price, the purchase of the P-51s was also 

43. Nobs (FFD) to Kobelt (FMD), 11.01.1947, SFA, E 27, -/9001, 18964, Bd. 1.
44. Rihner (SFA) to FMD, 16.01.1947, SFA, E 27, -/9001, 18964, Bd. 1.
45. Protokoll der 14. Sitzung der KMF, 18.02.1947, SFA, E 27, -/9001, 18882.
46. Rihner (SFA) to Kobelt (FMD), 21.01.1947, SFA, E 27, -/9001, 18964, Bd. 1.
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favoured by the FFD.50 In early March, the Chief of the General Staff, Corps 
Commander Louis de Montmollin, obtained the NDC’s final consent, by 
urging its members to purchase the Mustangs as quickly as possible, because 
they were technically more advanced than any other aircraft the SAF had, and 
they were cheap.51

Despite this reawakened enthusiasm for Mustangs, the question remained, 
was the United States willing to supply them? On 5 March 1947, the Federal 
Political Department (FPD)52 approached the American Legation in Berne 
with the request to purchase 100 P-51 aircraft. The note stressed that the Swiss 
were not worried about whether the aeroplanes came from European surplus, 
or reserve stocks in the United States.53 A day later, a note by the Swiss Lega-
tion in Washington, which put forward the same request to Acting Secretary 
of State Dean Acheson, even stated its preference for the supply from excess 
stocks within the United States.54 Contrary to the experience in 1945, this 
time the request received some consideration in the State Department, and 
the sale of Mustangs to Sweden could have contributed to this. The Muni-
tions Divisions (MD) commented, that “[t]he Swiss Government is cognizant 
of the 100 [sic] P-51 aircraft which were sold to the Swedish Government 
and considers its request equally meritorious”.55 Moreover, the Division of 
Western European Affairs (WE) (Office of European Affairs (EUR)) favoured 
a positive reply to the Swiss request, “since the Swiss Army is badly in need of 
aircraft replacements and measures for Switzerland’s defense accord with our 
policy toward that country”.56

Consequently, even though it is not clear if “our” referred to the whole 
State Department or just to the Division of Western European Affairs, with 
the mounting Cold War, and with the re-establishment of normal United 
States-Swiss relations, there had been a significant policy shift within the State 
Department. Yet, there seemed to be no aircraft available. The Supply Group 
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of the War Department’s International Branch informed the State Depart-
ment that there were surplus stocks of P-51 in neither the United States, nor 
in Europe.57 The Chief of the Munitions Division and Executive Secretary of 
the Policy Committee on Arms and Armaments, Major Elmer Cummins, was 
not satisfied with this situation. He thus referred to General Powers from the 
Army Air Forces (USAAF) to ask whether 100 Mustangs were available for 
Switzerland.58 Although Powers’ reply could not be found in the archives, one 
can assume that it was negative, because on 8 April 1947, the State Depart-
ment informed the Swiss Minister in Washington that “no P-51 or similar 
aircraft are available for sale out of surplus stocks”.59

Thus, the special bill for the procurement of 100 Mustangs and 30 Vam-
pires, which was taking shape towards the end of March, was in vain. Con-
fronted with this failure, the FMD decided to work on a new bill, entirely 
dedicated to an increased amount of British jet aircraft.60 However, the Swiss 
were not willing to give up on the Mustang. The Head of the MTS, Colonel 
Brigadier René von Wattenwyl, informed the American Legation in Berne 
that the Military Attaché in Washington would “carry on this business, as 
it does not seem hopeless”.61 As it appears from a State Department source, 
these hopes seemed to be justified.

In late April, the State Department was informed by the War Department 
“that P-51’s could now be made available” for Italy, France, and Switzerland.62 
The American Legation in Berne lent support to the Swiss effort. On 30 April 
1947, Minister Leland Harrison expressed to Washington his “great disap-
pointment” on the refusal to meet the Swiss request for Mustangs. For he had 
hoped that the Federal Government would eventually pay the aircraft in the 
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form of the de Büren property next to the American Legation, where he in-
tended to install his Chancery. As he still desired this property, he argued for a 
positive reply if the Swiss would again put forward a similar request.63

In spring 1947, the American perception of Switzerland, at least in the 
State Department, had changed. It was now desirable to strengthen Swiss de-
fences. The normalisation of United States-Swiss relations certainly delivered 
the necessary background for this policy shift to occur. However, the direct 
cause for this significant change in the American position towards Switzerland 
most probably lies in Washington’s decision to contest Soviet influence in Eu-
rope and meet the challenge of the Cold War. On 12 March 1947, President 
Harry Truman made his famous speech before a joint session of Congress, 
which announced the policy of containment, by taking an aggressive stance 
against the Soviet Union, and by supporting non-communist countries.64 
While the State Department already applied this policy to Switzerland, it had 
yet to convince the other interested departments to do the same.

The Breakthrough

On 7 May 1947, the State Member of the SWNCC, Assistant Secretary of 
State Major General John Hilldring, submitted a memorandum to his collea-
gues from the Navy and the Army, which argued for a reversal of the United 
States policy towards Switzerland stated in SWNCC 202/2, and the release of 
100 P-51 aircraft to that country. The reasons therefore were that “[t]he Swiss 
Army is in need of aircraft replacements to strengthen its defensive position”, 
“[m]easures designed to increase Swiss defenses are in accord with United 
States policy toward that Government”, and “[t]he War Department has indi-
cated that sufficient aircraft of this type can be made available out of surplus 
United States stocks in Germany to meet” the Swiss request.65

Hilldring’s conclusions and recommendations were well received within 
the War Department. Its SWNCC member, Assistant Secretary of War How-
ard Petersen, was advised by his subalterns to approve the State Department’s 
position.66 There were 230 excess P-51s in Europe, of which only 50 were 
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ear-marked for Italy. Although the situation was subject to change as a re-
sult of an ongoing study on United States assistance to foreign countries, “this 
possibility [was] not considered sufficiently imminent to justify delaying deci-
sion upon the 100 P-51’s requested by Switzerland”.67 The Department of 
the Navy, however, was not convinced. In the SWNCC meeting of 20 May, 
the approval of the State Department memorandum was cancelled and action 
deferred. For Under Secretary of the Navy John Sullivan, the Navy member 
in the committee, made the sale of aircraft subject to the provisions that “a. 
Assurance be obtained from the Government of Switzerland that the aircraft 
will not be transferred, sold or otherwise disposed of to any other nation, and 
b. that the aircraft or equipment which may be replaced by the acquisition of 
the subject equipment will not be transferred, sold or otherwise disposed of to 
any other nation”.68

Although one more department had been won over to Switzerland’s cause, 
the Navy’s provisions prevented the sale of Mustangs to Switzerland, at least 
for the time being. Therefore, one day after the SWNCC meeting, the Federal 
Council approved the bill for the purchase of 75 de Havilland Vampires. The 
message to the Federal Assembly – which had yet to pass the bill – clearly 
stated that the FMD had tried to purchase the P-51s from the United States, 
but that for political and military reasons Washington had refused to release 
them.69 The National Council’s70 Military Commission – to which the bill 
was submitted before putting it to vote in Parliament –, despite approving 
the Vampire purchase, regretted the failure to obtain the much cheaper Mus-
tangs.71 It was, however, the American Minister in Berne, who expressed the 
strongest disappointment. On 4 June, Harrison wrote angrily to the State De-
partment that “an opportunity to market U.S.-manufactured aircraft abroad 
has been lost and a substantial sum for the purchase of such aircraft will bene-
fit not the American, but the competing British aircraft industry”.72 His com-
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mercial arguments were, however, precocious for Washington, where officials 
were first and foremost preoccupied with strategic considerations.

Meanwhile, the Secretary of State himself tried to clear the obstacles to the 
sale of Mustangs to Switzerland imposed by the Navy. On 22 May, Marshall 
cabled Harrison asking whether the Swiss had disposed of fighter aeroplanes, 
and if yes, to whom they had been delivered.73 The information the United 
States Military Air Attaché obtained from the SAF Chief of Staff, Colonel 
Etienne Primault, was that it was only contemplated to withdraw some worn 
out German Messerschmidts, once suitable replacements would become avail-
able. For the moment, because of a shortage in military aircraft, obsolete types 
were overhauled and used for training, or alternatively being scrapped.74 Yet 
simultaneously, the SWNCC Navy member’s opposition to the release of air-
craft to the Swiss had hardened. Because contrary to the State Department, 
Sullivan had been informed that between October 1946 and March 1947 the 
Swiss had disposed of 155 of their aeroplanes. Until further examination of 
this case, he refused to approve the sale of P-51s.75

Therefore, on 28 May, Marshall again approached the American Legation 
to “obtain urgently confirmation or denial” of the information put forward 
by Sullivan. At the same time, he stressed that “if planes merely scrapped ex-
cellent chance 100 P-51 planes will be made available to Swiss”.76 Thus, the 
Military Attaché had again to approach Primault, who denied categorically 
that the Swiss had sold any aeroplanes. To make his point, the Chief of Staff 
revealed the SAF’s effective strength from 1944 to 1947. In the light of this 
reply, the Military Attaché expressed his embarrassment that he had “to ap-
proach the Chief of Staff of the Swiss Air Force to find out information which 
we have known before was incorrect”. Consequently, he and Minister Harri-
son emphasised that Sullivan’s source ought to be eliminated.77 Nevertheless, 
armed with information on the SAF’s effective strength, the State Department 
was now in a position to overcome the Navy Department’s opposition.
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On 19 June, Hilldring put forward a memorandum to the SWNCC, 
which called for the final release of Mustangs to Switzerland. The Assistant 
Secretary of State argued that Switzerland had not exported or re-exported 
military aircraft, it had only disposed of obsolete aircraft through scrapping, 
and the Swiss Government was willing to give the United States a formal un-
dertaking not to export the subject P-51s or any aircraft of the SAF replaced 
by them.78 Under these conditions, the Navy member gave in and on 1 July 
1947, the SWNCC approved the sale of 100 Mustang aircraft to Switzer-
land79. Yet neither the Swiss, nor the American Legation in Berne, were aware 
of this new development.

Although the Vampire bill had already gone through the National Council, 
Minister Harrison and the Military Attaché still hoped to woo the Swiss off the 
British jet aircraft by releasing the Mustang fighters. On 15 July, the American 
Minister in Berne wrote to Secretary of State Marshall that the purchase of the 
Vampire planes was not yet settled (the bill had still to be approved by the States 
Council80), and that the Swiss Government was still interested in buying the 
P-51s on grounds of cost. Moreover, according to information obtained by the 
Military Air Attaché, Berne’s interest was heightened by the delay in placing 
the order and the Vampires’ price increase. “[T]he present situation”, Harrison 
argued, thus “offers an exceptional opportunity for the sale of Mustang planes to 
the Swiss Government before an order is definitely placed with the De Havilland 
Company for the English Vampire planes”.81 Six days later, alarmed by the fact 
that the States Council’s Military Commission had recommended the bill’s ap-
proval, he painted a grim picture and stressed the urgency of the matter: “Unless 
an offer of American Mustang planes is made before that time, it is generally ex-
pected that the States Council will approve the purchase of the Vampire planes. 
There is, therefore, an important time element involved and it is suggested that 
the War Department be informed of the urgency of this matter”.82

78. P-51 Aircraft for Switzerland, Memorandum by the State Member, SWNCC, 19.06.1947, 
NARA, RG 335, Entry 41, Box 26; RG 59, CDF 1945-49, 854.20-25.

79. State-War-Navy Coordinating Committee, Decision Amending SWNCC 367, P-51 
Aircraft for Switzerland, Note by the Secretaries, 02.07.1947; Memo for Record, Subject: 
P-51 Aircraft for Switzerland, Sparrow (DoW), 02.07.1947, NARA, RG 335, Entry 41, 
Box 26.

80. Swiss Senate/Upper House.
81. Harrison (Berne) to Marshall (DoS), 15.07.1947; Harrington to Richardson (both Berne), 

14.07.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.
82. Harrison (Berne) to Marshall (DoS), 21.07.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.
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Harrison’s calls for help were in vain, for not only had the SWNCC already 
approved the release of the P-51s, but the Vampire bill had already passed the 
major hurdles and its withdrawal was thus improbable. Nonetheless, Harri-
son’s appeals reveal that while Washington was preoccupied with fighting the 
Cold War, the American Legation in Berne had a more commercial approach 
to the release of aeroplanes, and saw the United States competing with the 
United Kingdom for aircraft contracts. This divergence is illustrated by the 
fact that Washington informed London about the Mustangs’ release before its 
Legation and the Swiss. While the British War Office seems to have learned 
about it on 10 July through the War Department83, the State Department 
informed the Swiss Legation in Washington and its own Legation in Berne 
only on 23 July.84

In sum, the State Department had endorsed the Swiss cause for aircraft, 
and had finally been able to overcome the Navy Department’s resistance. At 
least to the SWNCC Navy member, who seemed to fear that Berne would 
sell its obsolete aeroplanes to enemy forces, Switzerland was still suspicious. 
Berne’s declaration to participate in the Marshall Plan in late June 194785 
– which showed its Western preferences – no doubt helped improve Switzer-
land’s case in the Navy Department. Yet, one may ask whether the FMD was 
still interested in the technologically ageing Mustang aircraft, especially as it 
could expect the purchase of modern British jet fighters? On the other hand, 
did Washington’s military supply priorities in the intensifying East-West con-
flict allow for the delivery of aircraft to Switzerland?

Conflicting Supply Priorities

In Switzerland, the FMD was clearly still attracted by the prospect of purcha-
sing Mustangs. In mid-August 1947, Head of the MTS von Wattenwyl in-
formed the United States Foreign Liquidation Commission Representative 
in Berne, that the Swiss Army’s desire to acquire P-51s from United States 

83. Memorandum for the Commanding General, U.S. Forces, Mediterranean Theater of Ope-
rations, APC 512, Subject: P-51 Aircraft for Switzerland, Cantrell (DoW), 10.07.1947, 
TNA, WO 204/11244. Although this memorandum stems from a United States source 
and is addressed to an American recipient, the British War Office must have been copied in, 
because this document (as can be seen from the reference) was found in the TNA.

84. Hilldring (DoS) to Grässli (Washington), 23.07.1947, NARA, RG 59, CDF 1945-49, 
854.20-25; Marshall (DoS) to Berne, 23.07.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.

85. Fleury, 1993, op. cit., p. 551.
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Surplus Property remained intact. Von Wattenwyl “indicated that he would 
appreciate anything that could be done by the American Legation or Mili-
tary Attache [sic] toward expediting action in this matter”.86 Moreover, on 26 
August 1947, the Swiss Legation in Washington gave the State Department 
the formal assurance neither to re-export the Mustangs, nor to sell to foreign 
powers the Swiss aircraft, which would be replaced.87 Yet, with the intensifi-
cation of the Cold War, obstacles to the United States’ willingness to deliver 
these aeroplanes re-emerged.

In mid-August 1947, Commanding General of the Army Air Forces, Carl 
Spaatz, informed the Commanding General of the United States Air Forces 
Europe (COMGENUSAFE), that the “[d]elivery of 100 P-51 to Switzerland 
[was] suspended indefinitely”. The aircraft was needed for Iran and Turkey, to 
which large-scale deliveries of these and other planes were contemplated.88 
This decision had been taken without consulting the SWNCC, which only 
learned about this new development on 25 August.89 Therefore, it probably 
was in the aim not to lose face and hoping for the Swiss having abandoned the 
Mustangs when Under Secretary of State Robert Lovett asked the Legation in 
Berne on 27 August to “ascertain and report soonest whether proposed Swiss 
purchase Vampire Planes […] means plans for Swiss purchase P-51 aircraft 
have been abandoned”.90 Despite the Legation’s reports to the contrary, Lovett 
could have cherished this hope, because Switzerland was not even mentioned 
in United States military supplies priorities.

A report by the Policy Committee on Arms and Armaments of June 1947, 
entitled “Relative Priorities for Receipts of U.S. Military Supplies” made this 
clear. Evidently, Switzerland was absent from the list, in which Greece and 
Turkey held the pole position; Italy, Iran and China came second; and Cana-
da, the Republic of the Philippines and the American Republics, third.91 The 
list, especially the first two groups, clearly illustrate where Washington saw 

86. Ust (United States Foreign Liquidation Commission Berne) to Harrison (Berne), 
21.08.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.

87. Grässli (Washington) to Lovett (DoS), 26.08.1947, NARA, RG 59, CDF 1945-49, 854.20-
25.

88. Army Air Forces Headquarters to COMGENUSAFE, 12.08.1947, NARA, RG 335, Entry 
41, Box 26.

89. State-War-Navy Coordinating Committee, P-51 Aircraft for Switzerland, Note by the Se-
cretaries, 25.08.1947, NARA, RG 335, Entry 41, Box 26.

90. Lovett (DoS) to Berne, 27.08.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.
91. Relative Priorities for Receipt of U.S. Military Supplies, Policy Committee on Arms and 

Armaments, 20.06.1947, NARA, RG 59, Entry 1472, Box 11.
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the Cold War battle lines in the wakes of the Truman Doctrine and the Mar-
shall Plan.92 Compared to these hot spots, neutral Switzerland seemed of little 
strategic importance. Yet, the Swiss saw themselves entitled to these aircraft, 
especially, as they had been told so by the American authorities.

On 9 September, the Swiss Military Attaché asked the State Department 
“as to how soon the Swiss Government could actually purchase the 100 P-51s 
which the Department had informed the Swiss Legation on July 23 would 
be made available to them”. Confronted with this enquiry, the State Depart-
ment was obliged to inform him about the USAAF’s unilateral action, which 
effectively suspended “indefinitely the delivery of these planes to the Swiss 
because of higher priority needs for the aircraft elsewhere”. Uncomfortable 
with this situation, the Swiss Military Attaché was asked whether the Swiss 
would be interested in P-47s instead of P-51s. Even though the latter was 
“seriously upset”, and thought that the P-47 did not meet Swiss requirements, 
he promised to enquire about this alternative. Finally, in closing the present 
State Department officials emphasised that they were urgently pressing the 
USAAF to reconsider its decision. While this was an overstatement, as they 
had not taken any concrete action before, at least they were willing to do so 
after the meeting.93

Assistant Secretary of State Charles E. Saltzman wrote to Major General 
Lauris Norstad, Director of Plans and Operations at the War Department 
General Staff, to enquire about the total number of P-51s, or other similar 
types of aircraft available for the Swiss. However, the letter did not strongly 
press the Swiss case, as it stated that the “availability of any type [had], of 
course, to be consistent with the priority requirements for other countries and 
programs”.94 Consequently, the State Department’s cable to the American Le-
gation in Berne, that it was “pressing” USAAF to the delivery of the Mustangs 
to Switzerland, was exaggerated.95 Meanwhile in Berne, the discontent in the 
light of American indecisiveness was growing.

The American Military Attaché had a first hand experience of the FMD’s 
dissatisfaction. On 12 September, Chief of the Swiss General Staff de Mont-

92. Leffler, Melvyn P., A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, 
and the Cold War, Stanford, CA: Stanford University Press, 1992, passim.

93. Memorandum of Conversation: Postponement of delivery of P-51s to Switzerland, DoS, 
09.09.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.

94. Saltzman (DoS) to Norstad (DoW), 10.09.1947, NARA, RG 59, CDF 1945-49, 854.20-
25.

95. Marshall (DoS) to Berne, 11.09.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.
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mollin told him, that the suspension of the negotiations for the sale of the 
Mustangs “was very disconcerting to himself and to the Chief of the Military 
Department as it came as a surprise at a time when he and Mr. Kobelt believed 
that negotiations were practically completed for the consummation of the 
sale”. De Montmollin urged him to intervene in Switzerland’s favour. After 
consultation with the Legation, the Military Attaché informed Colonel Hans 
Bracher, Director of Military Administration, that the State Department was 
making “every effort […] to induce the Air Forces to deliver the aircraft”. 
Nonetheless, he recommended that someone familiar with the Swiss case 
should present the matter personally to General Spaatz. Although Bracher 
stated his intention to take steps in this direction,96 it is not clear whether this 
in fact occurred. Following on the Military Attaché’s report, a tireless Minister 
Harrison urged the State Department to “point out to the War Department 
the urgency of the matter and endeavor to obtain a fulfillment of the commit-
ment by the Air Forces”.97

Finally, on 24 September, the USAAF informed the Swiss Legation in 
Washington that Berne could have the P-51s it desired. Interestingly, after all 
the vagaries of American bureaucracy, this news reached the Swiss before the 
State Department, which was still waiting for the Air Forces’ written reply.98 
It would appear that the Swiss had followed the American Military Attaché’s 
advice and approached the USAAF – if not Spaatz – directly. If the Mustangs’ 
final release was due to this initiative, or to the State Department’s continu-
ous efforts, is unclear. Nevertheless, the FMD had finally secured the release 
of 100 P-51 aircraft from United States surplus stocks. On Defence Minister 
Kobelt’s request of 17 December 1947, the Federal Council authorised the 
purchase of these aircraft at a total cost of SFr. 11,100,000.- in its meeting of 
8 January 1948.99

Although Washington had authorised the release of aircraft to the Swiss on 
1 July 1947, the USAAF’s Cold War priorities almost shattered Swiss hopes 
for inexpensive American aircraft. However, Spaatz’s decision to suspend in-
definitely the Mustangs’ delivery to Switzerland did not only irritate Berne, 
but also the State Department, which seemed unwilling to lose face after hav-

96. Memorandum for Record, Allan (Berne) 15.09.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 
46.

97. Harrison (Berne) to Marshall (DoS), 16.09.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.
98. DoS to Berne, 29.09.1947, NARA, RG 84, Entry 3208, Box 46.
99. 38. Beschaffung von 100 Kampfflugzeugen “Mustang”, 08.01.1948, dodis.ch/5862, Swiss 

Diplomatic Documents, <http://www.dodis.bar.admin.ch/dodis/dodi>s.



333

A War-Profiteer or a Strategic Lightweight?

ing declared the P-51s available. Therefore, Assistant Secretary of State Saltz-
man intervened on Berne’s behalf. Finally, these efforts, perhaps combined 
with a Swiss intervention at the highest level, induced the Army Air Forces to 
release the Mustangs.

Conclusion

In early 1948, when the journalist from the Gazette de Lausanne witnessed 
the landing of the first Mustangs on the military airfield at Dübendorf, Berne 
was finally rewarded for its yearlong struggle. Clearly, the lingering sense of 
distaste at Switzerland’s war record affected United States willingness to meet 
Swiss requests for military equipment in the early post-war period. Relations 
between Berne and Washington were at an all-time low. The Truman Admi-
nistration saw Switzerland as a war-profiteer, and was irritated by the Nazi 
gold and accounts held in that country. As late as early 1946, the United States 
were content to treat Swiss requests for military equipment as though they 
had come from the Franco regime. Berne’s bad standing in Washington can 
be held responsible for the State Department decision to reject the request for 
surplus aircraft “as a matter of policy”.

Yet, the answer to the question whether the Truman administration finally 
authorised the sale – like in the Swedish case – in the hope for a service in 
return, and if a continuous bargaining effort delayed the final American ap-
proval to release the P-51s, is definitely no. The only time such a “trade” came 
to the fore, was when the American Minister desired to obtain a property next 
to the Legation in exchange for the aircraft. However, not only did this idea 
disappear rather quickly because of the Mustangs’ late release, but also com-
pared to Washington’s political and strategic priorities in a divided Europe, a 
property – even if adjacent to the Legation and of real estate value – was not 
a trump card. Seemingly, the Swiss were aware of this, for they never tried to 
play it. The question why the aircraft was finally released thus remains.

The shift in United States policy with regard to military supplies to Swit-
zerland must be attributed to the emergence of the Cold War, to Washing-
ton’s decision to fight it, and the normalisation of the two countries’ bilat-
eral relations. While the latter was in 1946, and thus delivered the necessary 
background, the former seems to have been the direct reason, as the Truman 
Doctrine was simultaneous to the State Department’s shift to a favourable at-
titude towards Switzerland. Moreover, it was again with the intensification of 
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international tensions, and probably Berne’s willingness to participate in the 
Marshall Plan, that convinced State officials to prevail over the other inter-
ested departments – mostly the Navy – and push Switzerland’s case. However, 
while the East-West conflict appeared to benefit American aircraft deliveries 
to Switzerland, it almost prevented them. Determined to contain the Soviet 
threat, the USAAF – in accordance with current United States policy – indefi-
nitely suspended the P-51 deliveries to the Swiss, and instead directed United 
States equipment to other countries of more general and immediate strategic 
importance to United States security. In the end, the ageing Mustangs were 
released for political reasons. The State Department, unwilling to offend a 
country that had tied its colours to the West, seemed afraid of losing face, for 
it had promised the Mustangs to the Swiss.

Apparently then, Switzerland had a more difficult stand in Washington’s 
military supplies policy, because its war record was less favourably perceived, 
and in the second instance it had nothing sufficiently important to offer in 
return. However, there must have been another overarching reason for the 
difference in treatment between Sweden and Switzerland. Especially, because 
neither Stockholm came out of the war with a clean slate, and Washington was 
aware of this. The difference in treatment resulted from the fact that Sweden 
was strategically more important than Switzerland, as the bargaining effort in 
1946, and the absence thereof in the Swiss case, clearly illustrate.

Interestingly, during the proceedings leading to the Mustangs arms trans-
fer, both Washington and Berne acted contrary to (aspects of ) their security 
policy. The Swiss desired to arm themselves to improve the credibility of their 
“armed neutrality”, and to defend their independence. However, in the aim to 
secure aircraft from the United States, the SAF divulged its effective strength 
to the Americans, and thus discredited the credibility of neutrality. Meanwhile, 
through its unwillingness and reluctance to deliver piston-engined aircraft to 
the Swiss, the Truman administration favoured the sale of British jet aircraft to 
Switzerland. While this was – as Harrison rightly pointed out – contrary to the 
commercial interests of American aircraft manufacturers, it was also in opposi-
tion to United States security policy, which sought to prevent the spread of jet 
technology around the world.100 In sum, the P-51 arms transfer illustrates that 
while the Swiss were already at a very early stage of the Cold War prepared to 
dilute their neutrality for the benefit of their military security, the Americans 
had not yet settled on a coherent and coordinated approach on this issue.

100. Engel, 2007, op. cit., passim.
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Figure 1: The Swiss Ju-52 HB-HOP encounters Pilot Major Mathez during a test flight with the P-51 D 
over Oberpfaffenhofen (11.11.1948). Photo: Air Force Center Dübendorf. 

Figure 2: 14 P-51s with original United States war paint waiting in Dübendorf for refit (date unknown). 
Photo: Air Force Center Dübendorf.
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Figure 3: The first operational P-51 D No. J-2001 in Dübendorf after refit (27.02.1948). Photo: Air Force 

Center Dübendorf. 

Figure 4: Two P-51 D’s (No. J-2038 and 2088) on patrol flight over the Swiss foothills of the Alps 
(01.06.1948). Photo: Air Force Center Dübendorf. 
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Friktionernas krig
Albrecht von Lantingshausen  
och landsättningen vid Lokalaks
Hampus Östh Gustafsson

Denna artikel skrevs ursprungligen som en uppsats i historia vid Uppsala uni-
versitet. Jag vill därför tacka min handledare Hans Norman, vars stöd gjorde 
den här texten möjlig.

Inledning

Nyligen uppmärksammades 200-årsminnet av det krig som ledde till att Fin-
land upphörde att vara en del av Sverige. Som bekant hade de båda nutida län-
derna ända sedan medeltiden varit ett. Men kriget mot Ryssland 1808–1809 
kom att skilja deras vägar åt. Denna banbrytande händelse har under den 
senaste tiden dragit åtskilliga blickar till sig. Skrift efter skrift har gett sig i kast 
med att skildra kriget, vilket var det sista – eller åtminstone det senaste – att 
utkämpas på svensk mark. Konsekvenserna av att en hel landsända plötsligt 
rycktes bort är i det närmaste oöverskådliga, och det hela blir knappast mindre 
intressant av att det inträffade under ett minst sagt rafflande tidevarv. L’ancien 
regime hade nyligen kastats över ända och Napoleonkrigen hade satt näst intill 
hela Europa i brand. Dock befann sig den finska krigsskådeplatsen ur ett inter-
nationellt perspektiv knappast i lågornas centrum, utan hörde snarare hemma 
i periferin. Så vad motiverar då en uppsats om detta?

Jo, de strider som utkämpades i Finland utgjorde trots allt en icke försum-
bar del av tidens alla omvälvande krafter. All uppmärksamhet bör inte riktas 
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mot de europeiska krigens huvudfronter, utan man bör även betänka vad som 
faktiskt stod på spel på de till synes ”ensliga” fronterna på andra sidan Bot-
tenhavet. I slutändan kretsade striderna kring mänskliga liv och öden, vare sig 
slagfältet låg vid Austerlitz eller i djupa, finska skogar.

Så var även fallet med de landsättningsoperationer som företogs av svensk-
arna mot den finska kusten under sommaren och hösten 1808. En av dessa 
inriktades på Lokalaks norr om Åbo. Och en man i dess mitt var Albrecht von 
Lantingshausen.

Albrecht von Lantingshausen

Albrecht von Lantingshausen (1751–1820) var son till generallöjtnanten och 
överståthållaren Jacob Albrecht von Lantingshausen. Inte helt oväntat kom 
Albrechts bana tidigt att styras in på det militära området. Redan som 21-
åring medverkade han som ung fänrik vid livgardet då det svenska riksrådet 
arresterades i och med statskuppen 1772. Han befordrades strax därefter till 
kapten. 1785 erhöll han överstes ”namn, heder och värdighet” och avancerade 
tre år senare till överste i armén. Trots en viss moderat hållning ingick han i 
oppositionen mot Gustav III vid riksdagarna 1778–1779 och 1786. 1788 
sändes han av kungen till Anjala i ett försök att komma till rätta med de upp-
roriska officerarnas sammansvärjning. Samma år fick han även uppdraget att 
organisera försvaret av Göteborg i kriget mot Danmark.

Efter Gustav III:s hårdföra behandling av adeln vid riksdagen 1789 läm-
nade Lantingshausen krigsmakten. I franska revolutionens kölvatten kom han 
ändå att så småningom inta en mer rojalistisk inställning och framträdde vid 
riksdagen 1800 som en av regeringspartiets främsta företrädare. Samma år 
blev han även greve jämte sin son, Erik Albrecht, sedermera kapten. Denne 
var ett av de åtta barn som Lantingshausen hade tillsammans med sin hustru, 
Johanna, dotter till riksrådet Erik von Stockenström.

Vid sidan av politiken och det militära var Lantingshausen bland annat 
stallmästare hos hertig, och så småningom kung, Karls (XIII) gemål Elisabeth 
Charlotta, men även aktiv som landskapstecknare och gravör.1 Av en samtida 

1. Anrep, Gabriel. Svenska adelns ättartaflor. Andra afdelningen. Stockholm: Norstedts, 1861, 
s. 614; Frank, Martin. ”2. Lantingshausen” i Dahl, Torsten (red). Svenska män och kvinnor. 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1948, s. 465; Jägerskiöld, Olof. ”Lantingshausen” i 
Grill, Erik & Lager-Kromnow, Birgitta (red). Svenskt biografiskt lexikon, Band 22. Stock-
holm: Norstedts, 1979, s. 262-263; Berg, Lars Otto & Norman, Hans. Landsättningen 
vid Lemo 19-20 juni 1888. Upplands lantvärns elddop. Enköping: Upplands regementes 
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beskrevs den kulturellt bevandrade greven som ”en ädling av ganska aktnings-
värd karaktär och med ett måhända alltför allvarsamt lynne”.2

När så kriget bröt ut 1808 erbjöd sig Lantingshausen att uppsätta och 
föra befäl över Upplandsbrigaden av lantvärnet. Han hade starkt förespråkat 
dess inrättande inför Gustav IV Adolf, och tillsattes nu som brigadchef via ett 
kungligt brev den 7 april, där han även utnämndes till generalmajor.3 

Napoleonkrigen når Finland

Det krig som Lantingshausen självmant valde att kasta sig in i var en produkt 
av de stora krig som rasade på kontinenten. 1805 hade en koalition riktad mot 
Napoleons Frankrike bildats, till vilken även Sverige anslöt sig. Bortsett från 
Sverige och Storbritannien kom dess medlemmar dock att besegras en efter 
en. De franska härarna tycktes vara oövervinnerliga. En kontinentalblockad 
upprättades för att isolera Storbritannien, som Sverige av huvudsakligen han-
delspolitiska skäl var tvunget att hålla fast vid. Samtidigt gjorde också Gustav 
IV Adolf personligen sitt bästa i att vägra svenskt samröre med den franske 
kejsaren.

Med detta som bakgrund gav Napoleon, i freden vid Tilsit 1807, Ryssland 
tillåtelse att ”ta hand om” Sverige. Ryssland skred snart till verket genom ett 
anfall in i Finland i februari 1808. Den svenska militären följde då sina för-
handsplaner och retirerade mot Österbotten medan man försökte hålla fien-
den stången via olika finska fästningar. Dessa planer fick sig dock en allvarlig 
törn då Sveaborg förlorades, liksom den finska eskadern av Skärgårdsflottan. 
Det hela gick så långt att ryssarna besatte Åland och Gotland. Till råga på allt 
innebar en dansk krigsförklaring, bara tre veckor efter det ryska angreppet, 
att Sverige stod inklämt i ett trefrontskrig. Man tvingades då att binda upp 
styrkor även i väst och syd för att möta dansk-franska hot, styrkor som annars 
hade kommit väl till pass i Finland.4

historiekommité, 2008, s. 40.
2. Jägerskiöld, 1979, a.a., s. 263.
3. Sveriges krig åren 1808 och 1809. Fjärde delen. Stockholm: Generalstabens krigshistoriska 

avdelning, 1905, s. 55; Jägerskiöld, 1979, a.a.,  s. 263; Berg & Norman, 2008, a.a., s. 10. 
Lantvärnet sattes upp för att öka antalet stridskrafter till lands, och dess öde har av många 
ansetts vara av tragisk art. Se Sveriges krig åren 1808 och 1809, 1905, a.a., s. 53 och Zet-
terberg, Kent. ”Det finska kriget 1808-09 i säkerhetspolitisk och strategisk belysning”. i 
Hårdstedt, Martin & Backman, Göran (red). Krig kring Kvarken – Finska kriget 1808-09 
och slaget vid Oravais i ny belysning. Oravais: Oravais historiska förening, 1999, s. 64.

4. Hårdstedt, Martin, Backman, Göran & Smedberg, Ulf. ”Krig kring kvarken – en introduk-
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Som tidigare nämnts framstår finska kriget som relativt anspråkslöst ur ett 
internationellt perspektiv. Arméerna och sammandrabbningarna var småskaliga 
jämfört med vad som tilldrog sig nere på kontinenten. Detta sökte sina rötter i 
en rad olika omständigheter, som kom att vålla stora problem för såväl svenska 
som ryska sidan. Norra Sverige och Finland var nämligen glesbefolkat och kargt 
med oländig terräng, vilket omöjliggjorde ett tillräckligt underhåll för större 
arméer. Man kunde inte alltid täcka dessa problem med sjötransporter då Bot-
tenhavet och Bottenviken var islagda under stora delar av året. Landtransporter 
var inte heller de okomplicerade på grund av usla vägar, hårt klimat och brist på 
hästar och fordon. Kriget kom därför att präglas av förflyttningsmanövrar där 
man sökte att tvinga fienden till strid i så ofördelaktig position som möjligt. Den 
svenska krigsmaktens standard var relativt låg med bristande material och trä-
ning hos trupperna. Det har också ansetts att den militära ledningens skicklighet 
inte räckte till, liksom att de stridandes förmåga inte motsvarade den stridsvilja 
som på många håll faktiskt gick att skönja.5

Hotet i väst och syd föreföll av olika omständigheter avta något under 
sommaren 1808. Fokus riktades då på en motoffensiv i Finland. Vilken skep-
nad den skulle ta rådde det delade meningar om, men den enväldige svenske 
kungen förespråkade främst landsättningar längs den finska kusten och försök 
att få till bonderesningar mot den ryska ockupationsmakten.

På försommaren inleddes motoffensiven av svenska huvudarmén i norra 
Finland och man lyckades tränga ryssarna söderut. Samtidigt möjliggjorde 
islossningen landsättningsförsök, vilket tvingade Ryssland att avsätta ansenliga 
trupper för att bevaka kusten. De landsättningar Sverige företog under som-
maren var dock förgäves, och strategin skrinlades tillfälligt.

Även kriget till sjöss blossade naturligt nog upp under sommaren. Den 
svenska skärgårdsflottan koncentrerade sig på att skaffa kontroll över skärgår-
den mellan Åland och Åbo. Tack vare framgångar i Åbolands skärgårds norra 
del kunde man bana väg för landsättningar i området. I och med återerövring-
en av Åland i maj hade man också en bra bas att låta dessa utgå från. Under 
sommaren samlades trupper där under Lantingshausen. Men de kom sedan 
att stå under kungens personliga befäl när denne infann sig på Åland i juli.

tion till finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais”. i Hårdstedt, Martin & Backman. 
Göran (red). Krig kring Kvarken – Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning, 
Oravais: Oravais historiska förening, 1999, s. 13, 15; Zetterberg, 1999, a.a., s. 55-56; Berg 
& Norman, 2008, a.a., s. 2-3.

5. Hårdstedt, Backman & Smedberg, 1999, a.a., s. 13-14; Zetterberg, 1999, a.a., s. 63.
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När ryska förstärkningar så småningom anlände till Finland var det rys-
sarnas  tur att gå till motoffensiv. Den drogs igång i augusti. Tillsammans med 
underrättelser om motgångar för huvudarmén i norr gav detta de svenska tan-
karna på landsättningsförsök ny luft. Man ansåg att något var tvunget att ske 
om inte Finlands sak skulle gå förlorad. I september fann man tiden mogen.6

Utgångspunkter

Det odiskutabla standardverket i Sverige kring Finska kriget är svenska gene-
ralstabens massiva nioband Sveriges krig 1808-1809. Trots att verket numera 
hunnit bli sekelgammalt och ibland uppvisar ett lite väl aktörsbetonat fokus 
på vissa aspekter, har det visat sig vara svåröverträffat som systematisk och 
detaljerad beskrivning av kriget. Detta kan eventuellt ha blivit hämmande för 
senare svensk forskning som tenderat att glida ned i dess djupa hjulspår, vilket 
Martin Hårdstedt har påpekat.7 

Ändå har flera viktiga verk såklart utkommit sedan dess. Grundläggande re-
dogörelser för kriget som helhet utgörs framför allt av Eirik Hornborgs När riket 
sprängdes. Fälttågen i Finland och Västerbotten 1808-1809, Martin Hårdstedts 
och Göran Backmans Krig kring Kvarken – Finska kriget 1808-09 och slaget vid 
Oravais i ny belysning samt Martin Hårdstedts Finska kriget 1808-1809.

Vad gäller just landsättningar vid Finlands sydvästra kust finns det också 
beaktansvärt material att tillgå. Framträdande forskning på detta område har 
gjorts av Lars Otto Berg och Hans Norman i Landsättningen vid Lemo 19-20 
juni 1888. Upplands lantvärns elddop. Norman har även skrivit viktiga kapitel 
om landsättningarna som ingår i ovan nämnda Krig kring kvarken, men även 
i Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska 
samhället 1700-1824.

6. Sveriges krig åren 1808 och 1809, Femte delen. Stockholm: Generalstabens krigshistoriska av-
delning, 1910, s. 9, s. 15; Hårdstedt, Backman & Smedberg, 1999, a.a., s. 21-32; Norman, 
Hans. ”Skärgårdsflottan och de svenska landstigningsföretagen mot finska kusten 1808”. i 
Hårdstedt, Martin & Backman, Göran (red): Krig kring Kvarken – Finska kriget 1808-09 
och slaget vid Oravais i ny belysning. Oravais: Oravais historiska förening, 1999, s. 100; 
Norman, Hans. ”Skärgårdskriget 1808. Förutsättningar, strategier och förlopp”. i Norman, 
Hans (red). Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska 
samhället 1700-1824. Lund: Historiska media, 2000, s. 192, s. 194; Hårdstedt, Martin. 
Finska kriget 1808-1809. Stockholm: Prisma, 2006, s. 181, s. 183.

7. Hårdstedt, Martin. ”Kriget 1808-09 och svensk militärhistorisk forskning” i Hårdstedt, 
Martin & Backman, Göran (red). Krig kring Kvarken – Finska kriget 1808-09 och slaget vid 
Oravais i ny belysning. Oravais: Oravais historiska förening, 1999, s. 196-197.



346

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

Vissa landsättningar, som den vid Lokalaks, har dock inte belysts lika in-
gående. Den lämpar sig därför väl för en närmre analys. Som utgångspunkt 
för denna har jag valt att använda exemplet Albrecht von Lantingshausen, vid 
tiden närmast kring och under landsättningen vid Lokalaks, som ett redskap 
för att sätta mig in i och analysera ett historiskt skeende. 

I min analys kommer jag att fokusera på de så kallade friktioner som mi-
litärteoretikern Carl von Clausewitz behandlade i sitt så ofta åberopade verk 
Om kriget från början av 1800-talet. Friktion är, enligt Clausewitz, ”det enda 
begrepp, som mer eller mindre motsvarar de faktorer, som skiljer det verkliga 
kriget från kriget på papperet”.8 Friktioner kan därmed karaktäriseras som 
”otaliga små omständigheter, som aldrig kan beaktas i tillbörlig grad vid en 
teoretisk planläggning”.9 En militär operation kan på förhand se tämligen 
enkel ut, men vid det praktiska genomförandet uppkommer friktioner som 
hindrar de teoretiska planerna från att förverkligas. De uppträder ofta hand 
i hand med sådant som slump och tillfällighet och kan till exempel bestå i 
besvärlig eller oväntad väderlek. De gör därmed militära förehavanden ytterst 
oberäkneliga och svåra att genomföra planenligt. Utifrån Clausewitz sätt att se 
det bottnar detta till stor del i att krig är en så pass komplex och brokig förete-
else, där stundtals oberäkneliga, mänskliga individer bidrar till att komplicera 
det hela.10 Han menar att till och med ”den mest obetydliga [människan] kan 
åstadkomma en fördröjning eller något annat oförutsett”.11 Det ska alltså inte 
mycket till för att friktioner uppkommer. De är så gott som alltid närvarande 
på ett eller annat sätt, som påfrestningar för alla dem som någon gång får möta 
krigets verklighet.

Att hantera dessa friktioner blir därför en verkligt stor utmaning för militä-
ra befälhavare. Det borde det följaktligen ha varit även för Lantingshausen. Jag 
kommer därför att studera och försöka att identifiera vilken typ av friktioner 
som Lantingshausen och hans styrka särskilt kom att få tampas med vid Lo-
kalaks i september 1808. Hur bidrog eventuella friktioner till landsättningens 
misslyckande? Vilka var de mest betydande friktionerna? Och hur kan de ha 
kommit att påverka Lantingshausens ledarskap?

För att besvara dessa frågor har jag vänt mig till den grundläggande källse-
rien för forskning kring finska kriget, ”Krigshandlingar 1808-1809” på Krigs-

8. Von Clausewitz, Carl. Om kriget. Stockholm: Bonniers, 1991, s. 79.
9. Ibid.
10. Ibid., s. 79-80
11. Ibid., s. 80
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arkivet. De delar som främst rör landsättningarna består huvudsakligen av 
rapporter och order, men också andra typer av dokument. De uppgifter som 
framgår ur rapporterna bör behandlas försiktigt och med viss skepsis, då upp-
hovsmännen vid vissa tillfällen kan tänkas ha haft särskilda motiv att vinkla 
redogörelserna till sin egen fördel. Till exempel kan Lantingshausen, som själv 
författat eller åtminstone dikterat många rapporter, ha strävat efter att få sin 
egen insats att framstå i så god dager som möjligt eller att rättfärdiga sitt age-
rande i efterhand.

Man bör vidare ha i minnet att jag enbart använt mig av svenskt källmate-
rial. För en mer heltäckande bild hade inte minst ryska källor varit värdefulla. 
Men att undersöka varenda aspekt av Lokalaksoperationen är trots allt inte 
mitt syfte. Istället har jag alltså valt att organisera min undersökning utifrån 
Lantingshausens personliga insats, vilket ger en lämplig avgränsning.

Nedan kommer jag inledningsvis att beskriva förutsättningarna för och 
upptakten till landsättningen, för att sedan skildra själva landsättningen och 
dess efterspel. Fortlöpande under denna framställning avser jag att under-
stryka vissa av de svårigheter man stötte på, för att sedan diskutera dem som 
friktioner mer ingående i ett separat avsnitt.

Vägen till Lokalaks

En svensk sjöstridsseger vid Grönvikssund den 30 augusti 1808 gav skärgårds-
flottan kontroll över Åbolands norra skärgård. Det var nu läge för Gustav 
IV Adolf att återigen driva på försöken att göra landsättningar längs finska 
kusten i detta område, och med tanke på den militära händelseutvecklingen 
på det finska fastlandet förefaller dessa åtgärder som rätt naturliga. Mot slutet 
av augusti fanns cirka 4 000 soldater stationerade på Åland. Samtidigt hade 
förstärkningar på flera tusen man inkallats och skulle avgå från Gävle. Men till 
följd av tidens transportmedel och dåligt väder skulle dessa aldrig komma att 
nå fram i tid till Lokalaks.12

I en generalorder den tredje september befalldes att större delen av Ålands-
trupperna skulle inskeppas på en transportflotta och avsegla mot Jurmo nord-
ost om Åland (se Figur 1). Lantingshausen beordrades att ta emot befälet över 
de till expeditionen hörande trupperna vid Bomarsund, där de flesta embarke-
rade. En dag senare delades den Södra finska armén in i två fördelningar, varav 

12. Sveriges krig åren 1808 och 1809, 1910, a.a., s. 24; Norman, 1999 a.a., s. 97, s. 100; Nor-
man, 2000, a.a., s. 195-196, s. 209.



348

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

den som stod under Lantingshausens befäl benämndes andra fördelningen.13 
Enligt styrkebesked den elfte september bestod denna av två brigader, innehål-
lande totalt sett fem infanteribataljoner, tre vargeringsbataljoner, visst kaval-
leri, artilleri och jägarsoldater. Två vargeringsbataljoner anslöt dock inte för-
rän efter landsättningen vid Lokalaks, och Lantingshausen förfogade därmed 
över knappt 3 000 man vid själva landsättningen.14

Fördelningens utrustning var uppenbart bristfällig. Exempelvis ville Lan-
tingshausen i en memorial till kungen den fjärde september rikta dennes upp-
märksamhet på otillräckligheten i att expeditionen bara tilldelats 30 skott per 
man och lika många i reserv. Han befarade att dessa skulle komma att för-
brukas alltför fort och bad därför om ytterligare reservammunition, men fick 
inget mer än ett ansvarbefriande svar tre dagar senare om att han ”uppfyllt 
hvad Honom åligger”.15

Den instruktion Lantingshausen fått för expeditionen var att landstiga i 
närheten av Lokalaks. Där skulle man säkra ett brohuvud och skära av förbin-
delserna mellan Åbo och Nystad, för att sedan förena sig med första fördel-
ningen av Södra finska armén som tidigare landstigit längre norrut. Tillsam-
mans med denna var det sedan meningen att de skulle angripa förbindelserna 
mellan ryska styrkor i Österbotten och södra Finland. Ett stort problem var 
dock att man trodde att denna fördelning var på väg söderut, när den i själva 
verket retirerade norrut.

För planens genomförande förutsatte man också att lokala bonderes-
ningar skulle komma till stånd. Kungen hade mottagit rapporter om en 
beredvillighet, ”omöjlig att beskriva”, hos allmogen. Dessa rapporter stod 
en fanjunkare vid namn Ljungberg för. Denne hade också varit på plats och 
på förhand försökt organisera resningarna.16 Faktum är att det förelåg vissa 
djupare skäl för att tro på en folkresning. De finska bönderna var nämli-

13. Krigsarkivet. Krigshandlingar 1808-1809, volym 111, Orderjournal I, 25 juli-24 sept. 
1808.

14. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808; Sveriges 
krig åren 1808 och 1809 1910, bilaga 7-8: s. 27-34; Hårdstedt, 2006, a.a., s. 192-193. Var-
gering var ett slags reservförband, oftast en bataljon per indelt regemente. Se Roth, Thomas. 
”Den svenska arméns organisation”. i Hårdstedt, Martin & Backman, Göran (red). Krig 
kring Kvarken – Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. Oravais: Oravais 
historiska förening, 1999, s. 60.

15. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808.

16. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; Sveriges krig åren 1808 och 1809, 1910, s. 25; Hårdstedt, 2006, a.a., s. 193.



349

Friktionernas krig – Albrecht von Lantingshausen och landsättningen vid Lokalaks

gen medvetna om den ryska traditionen av livegenskap. En rysk överhöghet 
skulle därför kunna innebära rättslöshet och förlust av det, för samtiden, 
ovanliga inflytande bönderna hade över den svenska rikspolitiken. Dessut-
om kan mindre angenäma minnen ha överlevt sedan tidigare ryska ockupa-
tioner under 1700-talet.17

Redan vid Bomarsund stötte man på problem. Motvind med mera gjor-
de att man inte kunde avgå förrän den 9 september, efter att ha varit beredd 
redan den femte. Ett annat irritationsmoment var att ett regemente och en 
vargeringsbataljon som inväntades inte kunde ansluta till flottan förrän den 
tionde vid Fiskö, på vägen till Jurmo (se Figur 1). Man försökte också hålla 
sig beredd för ytterligare förstärkningar som inväntades och förberedde an-
visningar om dessa eftersläntrares färdväg. När man väl lagt till vid Fiskö fick 
man redan efter en timma nya besked om att fortsätta mot Jurmo, vilket ger 
en antydan om den stundtals röriga ordergivning som rådde under kriget. 
Under färden mot Jurmo gick dessutom största proviantfartyget på grund.

Till ankars vid Jurmo fick Lantingshausen underrättelser av nyss nämnde 
Ljungberg om att Lokalakslandet saknade såväl lämplig hamn för transport-
flottan som goda vägar att transportera kanoner på. Han föreslog istället Hel-
singe, strax söder om Lokalakslandet (se Figur 2). Lantingshausen valde att 
rätta sig efter fanjunkaren.

Stark nordlig vind hindrade dock expeditionen från att fortsätta från Jurmo 
under flera dagar. Frustrationen däröver skiner igenom i en generalorder den 
13 september som anger ordet ”Lyckligare”, lösenordet ”Wind” och fältropet 
”Önskas”.18 Under tiden ordnade man bland annat med att fastställa provian-
tering och återsända sjuka till Åland. Just sjukdomar var ett stort bekymmer 
som särskilt förorsakades av att man tvingades färdas på öppna skepp i hårt 
höstväder, i kombination med bristande utrustning. Ju närmre man kom må-
let började dock allvaret märkas och särskild uppmärksamhet, eldningsförbud 
efter mörkrets inbrott och åtgärder för tystnad påbjöds.

Mer detaljerade direktiv för landsättningen skickades ut. Lantingshausen 
angav bland annat att trupperna inte behövde uppmuntras att angripa fienden 
och uppskjuta ammunition i onödan, utan istället försöka att forcera honom 
med bajonett när så var möjligt. Man skickade även ut en styrka på 300 man 

17. Linder, Jan. Riket sprängs 1809. Sverige och Finland under Napoleonkrigen. Stockholm: Info-
manager, 2008, s. 28.

18. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808; volym 
112, Orderjournal II, 5 sept.-11 dec. 1808.
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för att angripa fientliga posteringar i närheten av Helsinge. Med dessa följde 
Ljungberg i syfte att få igång allmogeuppbåden.

När transportflottan till sist gav sig av från Jurmo mot Lypertö under bog-
sering den 15 september (se Figur 1), tvingades man att omarbeta planerna. 
Lantingshausen hade nämligen fått besked tidigt på morgonen, från skärgårds-
flottans amiral, att en sjöstrid med oviss utgång var nära förestående. Han vå-
gade inte riskera transportflottan som skulle stå chanslös ifall skärgårdsflottan 
tvingades retirera. Helsinge övergavs därför och man återgick till Lokalaks – 
men inte helt oväntat förhindrade motvind omedelbar avgång dit.

För att legitimera dröjsmålet framhöll Lantingshausen att man borde av-
vakta sjöstridens utgång och invänta proviant- och ammunitionsfartyg som 
ännu inte hade ankommit, liksom flera bataljoner. Intressant är att Lantings-
hausen nu plötsligt anger sig ha fått närmre upplysningar om att hamnen vid 
Helsinge inte lämpar sig så väl att utlöpa ifrån, sett till vindomständigheter. 
Det ligger här nära till hands att misstänka att den information han framförde 
i sina rapporter till kungen ibland kan ha varit rätt selektiv.

Omvändningen blev såklart problematisk för styrkan på 300 man som hade 
gett sig av och väntade på att genomföra sitt uppdrag samordnat med huvud-
styrkans landstigning. Redan tidigare hade koordineringen varit svår nog då 
transportflottans ankomst var oberäknelig på grund av de ogynnsamma vindar-
na. Man beordrade dem nu att återvända, och de mottog befallningen, genom 
en bondes förmedlan, medan de var mitt uppe i en operation. Här var Lan-
tingshausen noga med att inför kungen påpeka att den lilla expeditionen inte 
hade gjorts helt i onödan.19 Men frågan är om den inte var desto mer ödesdiger 
då den kan ha riktat fiendens uppmärksamhet mot den här delen av kusten.

Landsättningen

Klockan 05.30 lördagen den 17 september lämnade transportflottan Lypertö. 
Tre timmar senare nådde de första skeppen fram till Varanpää Norra udde vid 
Lokalakslandet (se Figur 2). Jägartrupperna tog sig där iland inom en kvart och 
formerade en rekognoseringskedja som sändes mot Varanpää by. Förutom en pos-
tering på två kosacker som genast försvann syntes ingen fiende till. Klockan 10.30 
hade första brigaden landstigit och den andra var i färd med att göra det.20

19. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 1808; vo-
lym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808; volym 112, Orderjournal II, 5 sept.-11 dec. 1808.

20. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 1808.
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Snart ryckte man fram till Lokalaks kapell, och nåddes av underrättelser 
om att fienden ”samlat en betydlig styrka”, så som Lantingshausen uttrycker 
det i en rapport den 18:e, med cirka 16 kanoner i närområdet. Uppgifter av 
detta slag bör dock betraktas med skepsis; i sina rapporter hade ju Lantings-
hausen skäl att framställa ryssarna som så starka som möjligt för att få sin egen 
insats att framstå som desto bättre. Ordet ”betydlig” får en minst sagt tänjbar 
betydelse.

Framåt sextiden på kvällen kunde Lantingshausen från hamnen vid Varan-
pää höra muskötskott bortifrån Lokalaks. Förpostkedjan på 300 jägare hade 
attackerats av en ungefär lika stor fiendestyrka som också medförde visst artil-
leri. Striden pågick i två timmar tills mörkret sänkte sig. Förpostkedjan hade 
då lyckats bibehålla sin ställning. För att stå rustade inför morgondagens pröv-
ningar satte man ut posteringar på vägar i området och befallde en vargerings-
bataljon att förbättra vägen mellan landsättningsplatsen och Lokalaks, som 
under tre fjärdedels mil uppgavs vara av sämsta beskaffenhet. Detta problem 
hade man eventuellt sluppit om man istället valt Helsinge. Efter driftigt arbete 
kunde man om morgonen den 18 september ändå föra fram fyra kanoner 
till Lokalaks. Inte heller fienden var overksam, utan kunde hela natten höras 
arbeta på batterier.

Under de tidiga morgontimmarna begav sig Lantingshausen i egen hög per-
son till Lokalaks. Redan vid sextiden attackerades de svenska förposterna och 
eldstriden blev enligt Lantingshausen genast livlig. Den ryska styrka som man 
under dagen, totalt sett, sedan kom att kämpa mot uppskattades av honom 
bestå av minst 4 000 man med tio kanoner och två haubitsar.21 Detta förefaller 
dock vara en klar överdrift. En nästan samtida skrift uppger att ryssarnas styrka 
var 3 000 man,22 men överdriver med största sannolikhet den också. Att döma 
av de uppgifter man har om vilka ryska enheter som deltog i striden bör deras 
antal istället ha legat kring 1 200 man23 – med andra ord inte ens hälften av an-
talet svenska trupper som landsteg. I själva verket bör svenskarna alltså ha varit 

21. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808. En haubits är en artilleripjäs som 
vid sidan av flackeld även skjuter kasteld, alltså med nedslagsvinklar på mer än 20-25°. 
Se Nationalencyklopedin. Åttonde bandet, Bra Böcker, Höganäs 1992: s. 435, uppslagsord: 
”haubits”.

22. Granberg, P. A. Historisk tafla av f.d. Gustaf IV Adolfs sednaste regeringsår. Andra afdelningen. 
Stockholm, 1810, s. 59.

23. Hornborg, Eirik. När riket sprängdes. Fälttågen i Finland och Västerbotten 1808-1809. Stock-
holm: Norstedts, 1955, s. 188.
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mer eller mindre numerärt överlägsna, även om man till viss del reducerades då 
man tvingades avsätta dyrbart manskap till vägarbetet.

Högerflanken blev hårt ansatt av ryssarna som i skydd av sitt numerärt 
överlägsna artilleri försökte bryta igenom den svenska linjen. Lantingshausen 
fann inte krigsskådeplatsen vara till svenskarnas fördel. Denna ståndpunkt 
stöds av det problematiska i att placera ut kanoner, vilket Ljungberg beskriver 
i en rapport. Endast två av de fyra kanonerna kunde ställas upp i önskvärd 
position, medan fienden alltså kan ha använt sig av hela tio kanoner och två 
haubitsar. Vidare hindrade tät skog svenskarna från att fördriva fienden med 
sina bajonetter, vilket man ju hade hoppats kunna göra med tanke på den 
knappa ammunitionen. 

Den intensiva striden, där man besköt fienden på 60 meters avstånd, fort-
satte ändå utan något avgörande till eftermiddagen. Lantingshausen menade 
i sin rapport dagen efter att man hade ”befälets rådighet och truppernas tap-
perhet” att tacka för detta.24

Vid tvåtiden meddelades dock Lantingshausen om att hans vänstra flank 
var nära att slås tillbaka, och enligt Ljungberg kunde man inte få fram för-
stärkningar dit på grund av ett kärr som var i vägen. Tillsammans med fak-
tum  att fienden fick förstärkningar och ammunitionen tröt ledde detta till 
att Lantingshausen beordrade reträtt till transportflottan. Denna verkställdes 
i god ordning, trots att fienden förföljde. Lantingshausen trodde inte att mer 
än några sårade svenska soldater tillfångatogs. Både artilleriet och kavalleriet 
kunde inskeppas i god tid innan arriärgardet anlände till stranden.25 Intres-
sant här är att generalstabens verk uppger att man från början hade avlagt viss 
ammunition för arriärgardet, vilket man anser tyder på att ledningen varit 
beredd på att retirera och aldrig trott på mer än en tillfällig framgång.26 Inte 
helt osannolikt kan det ligga en del i det resonemanget, även om det är svårt 
att säkerställa då uppgiften saknar källhänvisning.

Efterspel

Klockan 18 var alla trupper ombord och man kunde låta flottan bogseras ut 
på redden. Bland underofficerarna och manskapet uppgavs 25 ha dödskjutits 

24. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808.

25. Ibid.
26. Sveriges krig åren 1808 och 1809, 1910, a.a., s. 30
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och 104 sårats, medan en officer dödats och åtta blivit sårade. Stora mäng-
der ammunition hade förbrukats, vilket ledde till att man några dagar se-
nare anhöll hos kungen om att denna brist skulle ersättas så fort som möjligt. 
Lantingshausen vittnade genast om att hans trupper hade visat tapperhet och 
gjort vad man kunnat förvänta sig av dem under bataljen. Han förklarade sin 
tacksamhet däröver.

Som plåster på såren tilldelades trupperna brännvin som extra förplägnad. 
Han passade också på att försäkra att fiendens förluster varit ganska betydliga. 
Den uppgiften stärks av att en rekognosör den 20 september förklarar sig ha 
sett döda kroppar uppstaplade.27 Från rysk sida uppgavs 200 man ha dött el-
ler sårats, vilket var ett ansenligt antal med tanke på deras mindre numerär.28 
Man kan därmed fråga sig hur länge ryssarna skulle ha klarat av att fortsätta 
sina attacker om den svenska ammunitionen hade räckt till längre.

Samtidigt beskrev Lantingshausen också fienden som överlägsen och i be-
sittning av talrika försvarsmedel. Hans försök att legitimera reträtten syns inte 
minst i en generalorder den 18 september som anger ordet ”Öfver”, lösenor-
det ”Mensklig” och fältropet ”Förmåga”.29

Folkresningen som man hade hoppats på kunde nu inte bli av, vilket 
Ljungberg förklarar i en rapport tre dagar efteråt, då armén inte längre kunde 
stanna kvar på fastlandet.30 Svenskarnas närvaro hade varit alldeles för kort 
och uddlös för att skapa reella och psykologiska förutsättningar för en ordent-
lig folkresning, vilket Hans Norman har kunnat konstatera i sin forskning om 
1808 års skärgårdskrig.31

Väl ombord på flottan fick Lantingshausen veta att en vargeringsbataljon, 
ett ammunitionsfartyg och två fartyg med bröd och brännvin hade ankommit, 
vilket alltså var i senaste laget. Ett annat fartyg, som bar övriga matvaror, hade 
man dock inte hört något av. Han uppgav sig också ha fått nya underrättelser 
om fiendens, enligt honom, överlägsna styrka i Lokalakstrakten. Att ytterligare 
ryska styrkor nu hade anlänt framgår sedan i en spaningsrapport från den 21 
september. När Lantingshausen så också meddelades om att skärgårdsflottan 

27. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808; volym 112, Orderjournal II, 5 
sept.-11 dec. 1808.

28. Hornborg, 1955, a.a., s. 188.
29. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 112, Orderjournal II, 5 sept.-11 dec. 1808.
30. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 

1808.
31. Norman, 2000, a.a., s. 215.
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inte längre var i stånd att skydda transportflottan, som då på egen hand måste 
sörja för sin säkerhet, fattade han beslutet att det var lönlöst att på nytt försöka 
landstiga vid Lokalaks. Istället seglade man norrut mot Lökö.32 I en generalor-
der från den 19:e syns de tre inte helt obekanta orden ”Önskas”, ”Bättre” och 
”Vind”, och man tvingades också ge ut order om att varpa fartygen för att så 
småningom kunna ge sig iväg.33

Vid det här laget hade problemen hopat sig för Lantingshausen, som 
framförde sina bekymmer till kungen. Han var då extra noggrann med att 
understryka sin underdånighet och medvetenhet om ämnets ömtålighet. I en 
rapport den 19 september förklarar han skärgårdsflottans prekära belägenhet, 
att man inte längre har mycket stöd att vänta av allmogen och att årstiden är 
långt framliden som skäl till att fråga om man inte borde återvända till Åland 
och där istället inskeppas på däckade fartyg, och senare göra ett nytt försök. 
Att hålla sjön med öppna fartyg vid den här tiden på året anser han vara obe-
skrivligt svårt, inte minst på grund av att man inte kan kryssa med dem och att 
till och med bogsering ofta är omöjligt på grund av starka motvindar.34

Under den 20 september lämnade man till sist Varanpää Norra udde och 
anlände till Lökö. I detta skede anslöt ytterligare en vargeringsbataljon. Ett 
problem i det här läget var att man inte kände till Södra finska arméns första 
fördelnings position, som det ju hade varit meningen att man skulle förenas 
med. Samtidigt led man också av brist på proviant och furage, och tvingades 
skicka hundratals sjuka till Åland.35

Friktioner

Som vi har sett förlöpte operationen vid Lokalaks inte helt smärtfritt. Att man 
i krig konfronteras med svårigheter torde knappast komma som en nyhet. 
Precis som Clausewitz förklarade är krig ett otroligt komplext fenomen. Varje 
element som det byggs upp av kan vara mer eller mindre bärande för slutre-
sultatet. Effekterna av detta syntes tydligt vid Lokalaks. Och kanske var det 

32. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808.

33. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 112, Orderjournal II, 5 sept.-11 dec. 1808. Att 
varpa innebär att förflytta fartyg med ankarlina.

34. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808.

35. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; volym 112, Orderjournal II, 5 sept.-11 dec. 1808.
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också så att ett militärt företag av det här slaget var extra utsatt? Det innehöll 
ju ett antal särskilt känsliga moment med tanke på att man tvingades operera 
såväl till sjöss som till lands, och inte minst hantera den vanskliga övergången 
där emellan. En hel rad av friktioner gjorde sig också påminda. Jag ska härmed 
försöka identifiera de viktigaste utav dem.

Man bör inledningsvis begrunda att de villkor som gällde för kommunika-
tion var radikalt annorlunda 1808 jämfört med idag. Det fanns ingen telekom-
munikation att tillgå. Ångfartyget hade ännu inte hunnit inleda sitt segertåg 
och man fick därför lita till muskel- och vindkraft, där sistnämnda visade sig 
vara något mycket förrädiskt i den Åboländska skärgården. Talande är att inte 
mindre än elva rapporter från den femte till 19 september påtalar vind- eller 
fartygsproblem.36 Dessa kommunikationsbrister ledde uppenbarligen till att 
man sinkades. Att inte hinna tajma operationerna tillräckligt väl var här extra 
känsligt då ryssarna förde fram förstärkningar. På det fasta landet kunde de 
omdisponera sina styrkor betydligt smidigare än vad svenskarna kunde göra 
ute på de blåsiga fjärdarna. Just förstärkningsaspekten blev, som en följd av 
kommunikationssvårigheterna, problematiskt för den svenska sidan. Väntade 
tillskott anlände som vi har sett för sent och man tvingades leva i ovisshet om 
var olika enheter befann sig. Bristerna syns kanske som allra allvarligast då 
man skiftade expeditionsmål och inte kunde samordna aktiviteterna med den 
mindre styrkan på 300 man som hade skickats ut, liksom att man inte visste 
var den första fördelningen, som man skulle förenas med, befann sig.

Att terrängen bidrog till att operationen inte förlöpte så som man hade 
hoppats på syntes tydligt både på vägen till och under bataljen vid Lokalaks. 
De svenska trupperna fick uppenbara problem med att ta sig fram i och med 
vägens undermåliga standard, och på själva krigsskådeplatsen kunde man ju 
inte placera ut kanonerna på något optimalt vis, vilket kan ha fått ödesdigra 
konsekvenser för själva stridens utgång.

Vindar och väder var, som Lantingshausen själv framhåller, i det här fal-
let särskilt problematiska med tanke på den sena årstiden. Saknar man rätt 
utrustning kan naturens krafter visa sig vara ytterst förrädiska, och bristande 
utrustning var vid sidan av kommunikationen en verklig akilleshäl hos land-
sättningskåren. Till exempel hade man brist på tält och medicinska attiraljer. 
Och då trupperna led av otillräcklig beklädnad är det inte svårt att tänka sig 
följderna av att vistas till sjöss på odäckade fartyg i september, då man dess-

36. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808.
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utom hade svårt att erhålla den medicinska utrustning man begärt. Många ur 
manskapet blev bevisligen sjuka och man tvingades återsända dem till Åland.

Särskilt avgörande för operationens utgång var den otillräckliga ammuni-
tionen, vilket bidrog till att man inte kunde utnyttja sitt numerära överläge och 
att Lantingshausen beordrade reträtt. Även om svenskarna på pappret kan ha 
sett starka ut gentemot sin fiende kom ammunitionsbristen alltså att bli en av-
görande friktion som i praktiken starkt medverkade till att man inte alls kunde 
uppfylla expeditionens tänkta syfte. Även den vapentekniska biten var avhängig 
av vädrets makter. Det syns inte minst av att ammunition regnskadades och att 
man tvingades beordra om medförande av linne som regnskydd för vapnen.37

Intressant med ammunitionsbristen är att Lantingshausen ändå påpekade 
detta iögonfallande problem, ytterst ödmjukt, inför kungen. Denne var som vi 
har sett oresonlig i frågan. Kanske kan detta förklaras med att man helt enkelt 
inte hade mer ammunition att dela ut och att han då inte hade något annat 
val. Men i så fall bör man fråga sig varför man inte avstyrde expeditionen om 
oddsen var så pass ogynnsamma? Svaret på denna fråga kan eventuellt härledas 
till att Gustav Adolf tycks ha haft alldeles för orealistiska förväntningar på den 
planerade operationen.

Äldre svensk forskning under 1800-talet tillskrev ofta Gustav Adolfs egen 
undermåliga begåvning och hans ageranden skulden för nederlaget i finska kri-
get. Denna tradition var dock i mycket en produkt av att han hade avsatts. Den 
var på så vis vinklad för att legitimera revolutionen. Starkt missnöje mot hans 
ledarskap fanns uppenbarligen redan under kriget,38 och mycket talar för att 
han bar på en snäv bild av de verkliga styrkeförhållandena. Till exempel var han 
en stor beundrare av Karl XII och uttryckte i ett brev till hertig Karl, den 23 
september att han fann det oväntat att fördelningen vid Lokalaks inte lyckats 
utföra vad som var befallt. När han sedan kommenterade trupperna som kom 
att landsättas vid Helsinge drygt en vecka senare – vilkas antal var ungefär likvär-
diga med antalet som deltog vid Lokalaks – menade han att en styrka av sådan 
proportion ”fordom ansedts såsom betydelig då den utgiordes af svenskar”.39

Men de verkliga problemen låg ur ett mer vidgat perspektiv snarare i att det 
under krigets gång uppstått en kris mellan kungen och hans medarbetare, och 

37. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 
1808; volym 110, Rapportjournal, 5 sept.-4 dec. 1808; volym 112, Orderjournal II, 5 
sept.-11 dec. 1808.

38. Clason, Sam. Gustav IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon, Stockholm: Hugo 
Gebers Förlag, 1913, s. 153; Norman, 1999, a.a., s. 101.

39. Sveriges krig åren 1808 och 1809 ,1910, a.a., s. 32-33; Hårdstedt, 2006, a.a., s. 180.
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att han på grund av sin enväldighet tvingades kämpa mer eller mindre isolerat 
och bära allt ansvar offentligt. Genom det interna motståndet mot honom 
uppstod samarbetssprickor som även spred sig till det militära. Detta gnissel 
inom ledningen fick knappast lyckliga följder och utgör ett tydligt exempel 
på friktioner som påverkade krigets utveckling. Ett exempel på att ledarskapet 
inte fungerade optimalt syns inte minst genom att order och kontraorder var 
så pass vanligt förekommande under kriget.40

Kommunikationssvårigheter och utrustningsbrister i kombination med 
komplicerade yttre terräng- och väderförhållanden utgör i fallet Lokalaks cen-
trala kategorier av konkreta friktioner som otvetydigt gjorde att landsättningen 
inte kunde genomföras planenligt. En långt ifrån välsmord militärledning och 
behovet för Lantingshausen att hålla sig väl med en enväldig monark utgör 
andra exempel på friktioner som bidrog till att försvåra operationen.

Det kan knappast ha varit så värst angenämt att som befälhavare arbeta 
under dessa omständigheter. Orkade Lantingshausen, som anförare, verkligen 
med att uthärda alla dessa påfrestningar?

Lantingshausens avsked

Dagen efter nederlaget vid Lokalaks anhöll Lantingshausen hos kungen om 
att bli entledigad från sitt befäl. Som skäl angav han att han flera gånger känt 
”olägenhet” på grund av en svullnad i foten sedan avresan från Bomarsund, 
och trodde då att han under en kommande vinterkampanj inte skulle kunna 
vara till någon nytta. Han menade också att hans ”nit” att tjäna kungen och 
fäderneslandet eventuellt fått honom att glömma hur hans hälsa och kropps-
krafter blivit svagare, och att han faktiskt inte hade så pass stor erfarenhet som 
anförare då han tog emot befälet, utan hade tagit sig vatten över huvud. Han 
hoppades därför att anledningen till glömskan borde anses vara av sådan art 
att han kunde ursäktas och inte skulle hamna i onåd hos kungen.41 Intressant 
är att han över huvud taget inte nämnt sina hälsoproblem tidigare. Det är först 
nu de kommer på tal. Visserligen hade väl uppgifter av sådant slag knappast 

40. Clason, Sam. ”Vårt hundraårsminne: krisen 1808-1809”. Historisk tidskrift, 1909, s. 30-31; 
Clason, 1913, a.a., s. 153, s. 157; Carlsson, Sten. Gustaf IV Adolfs fall. Krisen i riksstyrel-
sen, konspirationerna och statsvälvningen (1807-1809). Lund: Gleerupska universitetsbok-
handeln, 1944, s. 73; Norman, 1999, a.a., s. 101; Forsgård, Nils Erik. ”Finska kriget”. i 
Gullberg, Tom, Forsgård, Nils Erik & Mickwitz, Joachim (red). Finskt krig – svenskt arv. 
Finlands historia genom nyckelhålet 1808-1809. Helsingfors: Söderströms, 2008, s. 60-61.

41. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 1808.
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varit relevanta för honom att framföra i de tidigare rapporterna till kungen, 
men i varje fall kan man inte helt förbise det faktum att de plötsligt kom väl 
till pass när han till slut skulle anhålla om entledigande.

Med tanke på hans misslyckande vid Lokalaks beviljades anhållandet inte 
helt oväntat. I en generalorder den 22 september uppgavs att Lantingshausen 
tilläts återvända till Sverige, medan överadjutanten G.O. Lagerbring skulle 
överta befälet.42 Intressant nog började denne sitt nya jobb med att redan un-
der andra dagen påpeka sin otillräckliga förmåga att föra ett så pass tungt befäl 
och att en ny landstigning skulle vara ytterst tvivelaktig då fördelningen skulle 
tvingas kämpa mot övermänskliga svårigheter. Kungen gav på detta – än en 
gång – ett tvärt och lakoniskt svar: ”Då bestämde order äro gifna emottages ej 
några anmärkningar däröfer af hvad beskaffenhet som häldst”, vilket återigen 
påvisar hans oresonlighet.43

Det finns egentligen ingen omedelbar anledning att betvivla de skäl som 
Lantingshausen anförde för sitt entledigande. När allt kommer omkring var han 
faktiskt 57 år och ålderskrämporna borde ha börjat göra sig påminda. Men om 
man sätter de anförda skälen i relation till den friktionsfyllda tillvaro som ovan 
beskrivits, och i sådan hög grad försvårade hans arbete, blir det ändå frestande 
att misstänka att de i viss mån kan ha varit en form av svepskäl, eller ha utgjort 
toppen av ett isberg. Detta berg skulle således ha varit uppbyggt av alla de frik-
tioner som gjort Lantingshausens arbetsförhållanden som befäl så svåra att han 
efter operationen vid Lokalaks fann det lägligt att lägga det militära bakom sig.

Dessa, Lantingshausens inre motiveringar går det dock bara att spekulera 
kring. Övertygelsen om att han tvingades leda sina soldater på uppdrag av 
”övermänskligt” format och insikten i att han själv lydde under en chef vilken 
det inte gick att kompromissa med kan i slutändan ha fått Lantingshausens 
medverkan att framstå som rätt hopplös. Men det vet vi inte. Kanske var det 
istället så att han fann sig tvingad att avgå på grund av misslyckandet, och att 
de anförda skälen därmed bara utgjorde en slags formalitet?

Hur som helst tycks den glöd, som han tydligen skulle ha burit på när han 
mottog befälet, på ett eller annat sätt ha slocknat ute bland havsstormarna. 
Han bar inte längre på den gnista som krävdes för att han skulle finna det värt 
att fortsätta.

De olika friktionerna vållade såklart inte bara besvär för Lantingshausen, 
utan även för alla de andra som deltog i expeditionen. Men då Lantingshausen 

42. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 112, Orderjournal II, 5 sept.-11 dec. 1808.
43. KrA. Krigshandlingar 1808-1809, volym 26, Rapporter från östra fronten, September 1808.
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härstammade ur en privilegierad skara och fick sitt entledigande beviljat av 
kungen så lyckades han undfly den friktionsfyllda tillvaron i fält. Han kunde 
återvända hem till Sverige, som just då lär ha varit en betydligt behagligare 
plats att vistas på än den finska skärgården.

Avslutning

Vi har nu sett hur en hel rad av friktioner går att identifiera i samband med land-
sättningen vid Lokalaks. Kommunikation, utrustning, terräng- och väderförhål-
landen samt ledarskap är i det här fallet några områden där det extra tydligt går 
att se hur betydande friktioner uppträdde. Det var helt enkelt inte mycket som 
gick som planerat. De uppkomna friktionerna kan därmed sägas ha bidragit 
på flera sätt till att man misslyckades med operationen. De gjorde inte direkt 
befälskapet lättare för Lantingshausen. På grund av omständigheterna lär han 
slutligen ha funnit sig själv i en ganska prekär eller hopplös situation.

Givetvis berodde det militära misslyckandet inte enbart på att friktioner 
hindrade krigföringen från att genomföras prickfritt. Landsättningsoperatio-
ner av det här slaget var redan från början besvärliga och ryssarna besatt tydliga 
fördelar med en totalt sett större numerär i Finland, bättre ordnat underhåll 
och stridsdugligare soldater som härdats i tidigare krig på kontinenten, till 
skillnad från svenskarna.44

Landsättningen vid Lokalaks blev tillsammans med landsättningen vid 
Helsinge den 26–28 september det sista försöket i större skala att på allvar 
ändra utgången av kriget i Finland.45 Typiskt för de båda insatserna var att 
själva landsättningarna förlöpte relativt smärtfritt, men att man längre inåt 
land sedan motades bort av ryssarna som då hunnit samla sig och kunde in-
leda motanfall. Då svenskarna saknade reservstyrkor att sätta in kunde man 
inte alls svara när dessa bakslag väl kom. Tilläggas bör också att visan hade 
varit densamma när man i juni hade landstigit vid Lemo.

Ur ett vidare perspektiv genomfördes landsättningarna vid Lokalaks och 
Helsinge också för sent. Huvudarmén i norra Finland hade redan hunnit be-
segras av ryssarna i det ödesdigra slaget vid Oravais och befann sig på reträtt. 
Det landsättningarna eventuellt bidrog till var att tillfälligt fördröja ett ryskt 
anfall mot det egentliga Sverige, då man från rysk sida ändå uppfattade försö-

44. Hårdstedt, Backman & Smedberg, 1999, a.a., s. 38
45. Hårdstedt, 2006, a.a., s. 194-195.



360

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

ken som allvarliga och därmed knöt resurser till Finlands sydvästra kust.46

I det långa loppet torde alltså landsättningen vid Lokalaks knappast ha 
haft potential att skapa någon större förändring. Sverige var i det närmaste 
hopplöst inklämt mellan två hungriga kejsarmakter och uppbundet i ett tre-
frontskrig. Trots Gustav IV Adolfs nostalgiska visioner var det länge sedan 
man hade kunnat hävda sig på den europeiska teaterns främsta scen.

Även om landsättningen vid Lokalaks endast utgjorde en liten del av finska 
kriget, och en ännu mindre sådan av Napoleonkrigen, så har den visat sig vara 
väl värd ett närmare studium. Det går, som vi har sett, att dra flera intressanta 
slutsatser utifrån den. Friktioner av den typ som, den med kriget samtida, 
Clausewitz skrev om gjorde sig i högsta grad påminda och var på flera sätt 
bidragande till landsättningens misslyckande. 

Träffande nog slöts freden mellan Ryssland och Sverige – med ny kung och 
ny författning – den 17 september 1809,47 på årsdagen av det som hände vid 
Lokalaks. Det svenska riket sprängdes och Finlands sak var i fortsättningen 
inte längre vår. En månghundraårig gemensam historia hade nått sitt slut, 
och nya tider tog vid, i en värld som snabbare än någonsin förr skred fram på 
förändringens våg.

46. Norman, 1999, a.a., s. 99-102; Norman, 2000, a.a., s. 198, 215.
47. Hårdstedt, 2006, a.a., s. 355.
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Figurer

Figur 1. Karta över Åland och Åbolands norra skärgård. Källa: Sveriges krig åren 1808 och 1809. Femte 
delen. III. Kartor, Stockholm 1910.

Figur 2. Karta över Lokalakslandet. Källa: Sveriges krig åren 1808 och 1809. Femte delen. III. Kartor, 
Stockholm 1910.
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En överraskande attack med en lång förhistoria

Michael H. Clemmesen. Den lange vej mod 9. april. Historien om de fyrre år 
før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940. Odense: Syddansk Uni-
versitetsforlag, 2010, 679 s.

Idag är det inte längre särskilt originellt att i den internationella forskningen 
betrakta de båda världskrigens epok, 1914–1945, som ett sammanhängande 
helt, som en konflikt, avbruten av en tjugoårig fred under mellankrigstiden. 
Ja, en del forskare vill utsträcka denna gränsdragning att gå fram till det kalla 
krigets slut 1989/1991.

Mot den bakgrunden kan den framstående danske militärhistorikern Mi-
chael H Clemmesens bok om det långa förspelet till det tyska överfallet på 
Danmark och Norge den 9 april 1940 synas föga originell i sin ansats. Men 
originell, och fruktbar, är just vad den är. För just forskningen kring den 9 
april 1940 har alltför ofta tenderat till att bli väldigt närsynt, med ett fokus på 
dagarna, ja även timmarna innan det tyska anfallet i gryningstimmarna den 9 
april. Just den 9 april har ofta fått stå som symbol för det överraskande strate-
giska överfallet. Det är självfallet riktigt sett ur ett operativt och taktiskt per-
spektiv, men om man höjer blicken till den strategiska nivån, så blir bilden en 
helt annan och en lång förhistoria breder ut sig inför betraktarens ögon. Det är 
just detta som Michael Clemmesen gör och resultatet är både spännande och 
rikt på aha-upplevelser. Med sitt val av ett långt tidsperspektiv undgår Clem-
mesen också att fastna i en diskussion om de, i Danmark förekommande, 
konspirationsteorierna om att enskilda ledande danskar bidrog till att sänka 
landets gard dagarna före den 9 april. Det är befriande.

Författaren går tillbaka till sekelskiftet 1900 och den då alltmer växande 
konkurrensen mellan den brittiska Royal Navy och den kejserliga tyska flot-
tan. Från den tyska flottans horisont utgjorde Danmark ett strategiskt hot i 



368

Militärhistorisk tidskrift 2009-2010

händelse av ett krig med Storbritannien, och därför planlade man alltifrån 
1890-talet för en förebyggande ockupation av landet, med landstigningar i 
Nyborg och Korsör och inneslutning av Köpenhamn. Den danska militärled-
ningen å sin sida insåg – mellan 1864 och 1918 – att man aldrig skulle kunna 
försvara hela landet mot ett eventuellt tyskt angrepp, utan planerade för att 
kunna slåss på Själland och främst inom Köpenhamn, som i slutet av 1800-
talet började omges med en (av ekonomiska skäl aldrig fullbordad) befäst-
ningsring. Här skulle de delar av den danska armén som hann mobiliseras och 
föras till Själland bedriva striden så länge det gick. Ett halvt sekel före den 9 
april utarbetades således tyska planer på att besätta Danmark för att föregripa 
en fruktad brittisk insats.

Men 1905 skedde en omsvängning i den tyska krigsplanläggningen, då 
man satsade allt på ett avgörande slag mot Frankrike, och därmed fanns inte 
längre några markförband att avvara för en överraskande attack mot Dan-
mark. Flottan fick underordna sig arméns krigsplanläggning och nöja sig med 
att svagare arméförband disponerades för försvar av Kielkanalen.

Under världskriget mötte den tyska flottan den brittiska i ett, massivt, slag 
utanför den jylländska kusten 1916, varefter den, med undantag för ubåtarna, 
försiktigtvis höll sig till sina hemmabaser i Kielområdet. För den kejserliga 
övervattensflottan innebar världskriget inte bara ett nederlag, utan det var 
också ett krig som marinledningen upplevde att man inte hade fått möjlig-
het att utkämpa i samma grad som armén. Två decennier senare fanns det 
revanschtankar under ytan, vilket bidrog till att marinchefen amiral Raeder 
aktivt övertalade Hitler att våga ett angrepp mot Danmark och Norge. Ett 
sådant angrepp skulle med naturnödvändighet ge flottan en central operativ 
roll, medan armén hamnade mera i skymundan. En senkommen revansch för 
den, relativt, bleka insatsen under det första världskriget. Sådana tankar före-
kom inom marinledningen vintern 1939–1940 och kan inte nonchaleras när 
man tecknar bakgrunden till Operation Weserübung. 

Men Michael Clemmeson uppehåller sig mycket vid det första världskriget, 
som han ser som nyckeln till förståelsen av aprilhändelserna 1940. Beroende 
på krigets konjunkturer ökade respektive minskade de brittiska respektive tys-
ka flottornas, och i mindre grad respektive lands politiska ledares intresse, för 
Danmark och Norge. Medan britterna studerade möjligheterna att tilltvinga 
sig en framskjuten marinbas i Stavangerområdet, så handlade det för tyskarna 
främst om att på olika sätt hejda eventuella brittiska försök att tränga in ge-
nom de danska sunden alternativt landsätta trupp i Esbjergområdet.
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Den brittiska marinledningen ansåg dock att alla försök att slå sig in i Öst-
ersjön var alltför riskfyllda, och istället genomförde brittiska ubåtar – tidvis 
baserade i det ryskkontrollerade Libau (Liepaja) – omfattande insatser i Öst-
ersjön. Tyskland genomförde också en del mineringar i farvattnen söder om 
Danmark, medan den danska regeringen ansåg sig tvingad att också minera 
viktiga farvatten, inte minst för att undvika att tyskarna minerade i danska 
farvatten.

Clemmesens bok är till betydande del en bok om Danmarks strategiska 
roll under det första världskriget sett ur Berlins (egentligen Kiels) och Londons 
horisonter och hur Köpenhamn försökte manövrera mellan dessa säkerhets-
politiska grynnor. Intressant är att den danska opinionen, föga förvånande, 
alltsedan katastrofen 1864 var massivt tyskfientlig, medan ledande militärer 
och politiker agerade på tvärs mot denna opinion, eftersom man var förvissad 
om att bara en säkerhetspolitik som inte provocerade Tyskland kunde rädda 
landet undan förintelse.

Under sensommaren 1918 började brittiska och nu också amerikanska 
minfält att läggas ut allt närmare den norska kusten i en förstärkt blockad mot 
Tyskland. Men krigsslutet i november gjorde att inga planer på att direkt ta 
norskt territorium i anspråk behövde realiseras.

Under mellankrigstidens krigsspel och planläggning förde den tyska ma-
rinledningen aktivt fram tankar på att skaffa basområden i Danmark och 
Norge, dels för att förebygga en ny allierad blockad, dels för att skaffa de egna 
ubåtsförbanden baser för offensiva operationer. Världskrigets erfarenheter av 
ubåtsbaser i Flandern, utanför de av britterna avskärmade basområdena i Hel-
golandsområdet, talade entydigt för en sådan planering ansåg man.

Från december 1939 verkade den tyska flottan aktivt för offensiva ope-
rationer mot Danmark och Norge. När marinchefen Raeder insåg att han 
kunde utnyttja Hitlers vilja att ta kommandot över den armédominerade mi-
litärledningen genom Operation Weserübung så var Danmarks och Norges 
öden beseglade.

Michael Clemmesens stora undersökning understryker vad redan svens-
ken Carl-Axel Gemzell i polemik mot tysken Walther Hubatsch hävdade 
1965, nämligen att angreppen den 9 april 1940 inte i första rummet var en 
snabbt beslutad insats för att förebygga brittiska insatser i Skandinavien, utan 
tvärtom hade djupa rötter i tysk marin planering. Med Clemmesens skildring 
får vi ett 50-årigt perspektiv på den tyska (och brittiska) marinens intresse för 
Skandinavien. Danmark framstår inte nu heller bara som en språngbräda mot 
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det egentliga målet för operationen 1940, Norge, utan tvärtom ett mål med 
ett betydande egenvärde som tyska marina planerare ägnat årtionden åt att 
studera.

Ur ett svenskt perspektiv kan man notera liknande, snabba säkerhetspo-
litiska skiftningar under det första världskriget: den ryska Östersjömarinens 
planerade förebyggande angrepp på Gotland vid krigsutbrottet 1914 (den 
”von Essenska tjurrusningen”), det tyska fartyget Albatross´ dramatisk flykt 
in till Östergarnslandet 1915 för att rädda sig undan förföljande ryska fartyg, 
den svenska bevakningen av den tyska landstigningen på Ösel 1917 eller den 
tyska marinens övertagande av kontrollen i Eckerö och på Åland i mars 1918, 
medan svenska fartyg och markförband bara kunde titta på bundna av stränga 
politiska direktiv. Det svenska agerandet under alla dessa händelser framstår 
i ett delvis annat och mera förklarande ljus om man jämför med danskt och i 
viss mån norskt agerande under samma världskrig. Sett i detta perspektiv ska 
man nog inte bara se den svenska X-planen för att besätta Ålandsöarna 1941, 
som riktad mot Sovjetunionen, utan som en reaktion på erfarenheterna av hur 
stormakternas intresse i krigstid snabbt kunde skifta och gå ut över en liten 
neutral aktör. Det finns med andra ord all anledning för svenska forskare att 
studera och begrunda Michael Clemmesens digra och synnerligen uppslags-
rika undersökning även med uttalat svenska glasögon.

Lars Ericson Wolke
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Kriget: en oskiljaktig del av människans historia?

Jurgen Brauer och Hubert van Tuyll. Castles, Battles, & Bombs: How Eco-
nomics Explains Military History. Chicago: The University of Chicago Press, 
2008, 403 s. 

I boken studerar ekonomiprofessor Jurgen Brauer och historieprofessor Hu-
bert van Tuyll sex fall ur militärhistorien från högmedeltiden till kalla kriget 
som analyseras med hjälp av nationalekonomiska begrepp.

Brauer och Tuyll undersöker byggandet av borgar under medeltiden 
1000–1300, framväxten av militära kontraktorer, de s.k. condottieri, under 
renässansen 1300–1600, beslutsgrunderna för val av strid under stormakts-
tiden 1618–1815, underrättelseproblem under amerikanska inbördeskriget 
och revolutionernas tidsålder 1789–1914, strategiska bombningar under 
världskrigens tidsålder 1914–1945 samt Frankrikes kärnvapenprogram Force 
de Frappe under kalla kriget 1945–1991. Dessa kopplas sedan till var sin na-
tionalekonomisk princip. Jag kommer av utrymmesskäl att begränsa mig till 
två av dessa, nämligen fortifikationsbyggandet under högmedeltiden samt de 
strategiska bombningarna under andra världskriget. 

De två ekonomiska principer som då är aktuella är: alternativkostnad samt 
avtagande marginalnytta. Alternativkostnad, i en värld av begränsade resurser, 
innebär helt enkelt att när man väljer att spendera medel på en viss vara så 
väljer man bort en annan. Det är kostnaden man betalar genom att välja bort 
värdefulla alternativ. Begreppet avtagande marginalnytta (eller gränsnytta) har 
att göra med det faktum att nyttan av en viss vara ceteris paribus (allt annat 
lika) tenderar att avta efter en viss punkt, dvs. man får inte längre samma 
avkastning på sin investering som tidigare. Faktum är att efter en viss punkt 
(olika för varje fall) så genererar varje ökning av insatsen mindre och mindre 
avkastning. 

Den begränsade förmågan att samla in skatter kombinerat med de höga 
kostnaderna för att betala en armé och föra krig gör att högmedeltidens borg-
byggande sannerligen är spektakulär. Författarna exemplifierar detta med 
att relatera till en undersökning av ett 243 km2 stort område i Normandie 
i Frankrike där inte mindre än fyra stenborgar och 28 jordvallar efter for-
tifikationer påträffats. Det mest uppenbara alternativet till högmedeltidens 
borgar var förstås stora arméer, men detta alternativ var ej tänkbart på grund 
av de enorma investeringar som en stor armé med hästburna riddare innebar. 
Investeringarna var så stora att arméerna ofta var alltför värdefulla för att ris-
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keras på slagfältet. Det fanns visserligen härskare mellan 1000 och 1300 som 
kunde skrapa ihop stora arméer, ex. så invaderade William Erövraren England 
år 1066 med 14 000 man, Edward I invaderade Wales 1277 och 1282 med 
15 000–17 000 man, men små arméer var ändå regel och soldater samlades 
ihop inför varje kampanj och arméerna betalades och upplöstes så snabbt som 
möjligt. En anledning till detta var de medeltida staternas ringa storlek. 

Trots de stora insatserna så var borgbyggande ändå lönsamt, bl.a. på grund 
av den fördel i styrkeposition som försvar erbjuder framför anfall. De använ-
des också som bas för offensiva operationer och var utmärkta fortifikationer 
då det innan krutets erövring av Europa var väldigt svårt att storma dem. 
Belägringar krävde stora resurser och stort tålamod och ytterst få belägringar 
slutade med seger för belägraren. Så småningom så fick dock krutet en avgö-
rande effekt på borgarnas effektivitet och på hur fortifikationer byggdes. Höga 
vertikala väggar blev utmärkta mål för kanonerna, och istället blev väggarna 
lägre, tjockare och sluttande. Men det dröjde ändå ett sekel från kanonernas 
införande i Europa 1326 innan krutvapen blev effektivare än katapulter. Den 
fördel som fortifiering erbjöd förklarar hur små stater och städer kunde vara 
stora maktspelare under denna tid, konkluderar författarna. Värdet av dylika 
fortifikationer bedömdes fortfarande ha en viss funktion under 1900-talet vil-
ket den franska Maginotlinjen och tyska Atlantvallen visar.

De strategiska bombningskampanjerna under andra världskriget utgör ett 
annat mycket intressant kapitel i boken och analyseras som sagt med hjälp 
av begreppet avtagande marginalnytta. Poängen som görs i kapitlet är att de 
allierades bombningar av Tyskland inte alls var så effektiva som man kanske 
tror. I enlighet med principen om avtagande marginalnytta så nåddes till slut 
en punkt då effekten av varje nytt ton bomber avtog i allt raskare takt. För-
fattarna ifrågasätter om bombningarna egentligen hade någon betydelse alls 
för Tysklands förlust i kriget genom att visa att bomberna tvärtom stärkte 
tyskarnas stridsmoral, att produktionen av flygplan och andra för kriget vik-
tiga insatsvaror endast minskade marginellt och att denna minskning inte kan 
sammankopplas med de intensivaste bombningarna i slutet av kriget.

Under den period 1944 då de allierade bombade som mest nådde den tys-
ka flygplanstillverkningen sin topp med 39 807 flygplan, med 4 000 nya plan 
varje månad i juli–september. Detta var alltså efter D-dagen, när Tyskland i 
princip redan var slaget, och när 70 % av de allierades totala bombmängd 
ännu inte släppts. Det är också värt att lägga märke till att bombningarna efter 
D-dagen skiftade karaktär till taktiska operationer till stöd för avancerande 
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förband. Efter 1944 märks dock en nedgång i den tyska flygplansproduktio-
nen. Kan då inte detta tillskrivas de kraftigt ökade bombningarna? Nej, säger 
van Tuyll och Brauer, avgörandet låg istället i tillintetgörandet av Luftwaf-
fes jaktflyg under sommaren 1944. Jaktflyget var förödande för det allierade 
bombflyget som helt enkelt inte kom fram till sina mål innan de blev ned-
skjutna, och detta förändrades inte förrän introduktionen av de amerikanska 
P-47 och P-51 som eskort till bombflyget. Tyskarna fortsatte att producera 
flygplan som aldrig förr men de hade inga piloter som kunde flyga planen 
eftersom dessa nu blev nedskjutna i allt raskare takt. Hitlers insisterande på 
produktion av offensivt bombflyg spelar också in här. Den strategiska bomb-
ningen hade alltså störst effekt när bombflyget kunde operera relativt ostört.

Trots detta producerade bombningarna på intet sätt några spektakulära 
resultat. Endast 6,5 % av den totala tyska maskinparken förstördes i bomb-
ningarna och inte mer än 1/5 till ¼ av arbetskraften i de viktigaste vapenin-
dustrierna jobbade dubbla skift under den period då flest ton bomber föll 
över Tyskland. En del av förklaringen till dessa siffror är att tyskarna helt 
enkelt flyttade ut produktionen utanför städerna till landsbygden. Brauer och 
van Tuyll menar att med tanke på den minskande marginalnytta som varje 
ökat ton bomber resulterade i så hade de resurser som lades på att tillverka 
bomber kunnat läggas ex. fler tanks och fler jaktplan i ett tidigare skede, med 
större effekt.

Battles, Castles, & Bombs är en mycket intressant och läsvärd bok även om 
den förstås dras med vissa problem. Det säger sig självt att svepande över-
sikter över 1 000 år med nödvändighet blir bristfällig. Ingen kan ju besitta 
expertkunskap på alla dessa perioder. Varför välja just de fall som författarna 
valt och är dessa representativa för perioden i fråga? Varför fokuserar man så 
hårt på en ekonomisk princip per kapitel när andra begrepp kanske bättre 
förklarat fenomenet i fråga? Det är också problematiskt att fokuseringen på 
ekonomisk teori helt bortser ifrån andra faktorer så som klass, makt, genus 
eller psykologiska aspekter som kanske varit än mer betydelsefulla för hur den 
militära historien utvecklats. Detta erkänns också av författarna som medger 
att endast mer forskning och fler fallstudier kan utröna hur fruktsam ekono-
misk teori är för att analysera militärhistoriska skeenden. Titeln är således väl 
ambitiös. Men trots detta så övertygar flera av fallstudierna. 

Det finns dock en annan aspekt som gör deras bok intressant, nämligen 
det faktum att nationalekonomiska principer med framgång använts inom 
evolutionsbiologin för att förklara livsformers fysiologi och relationsmönster. 
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Evolutionens ’’val’’ att ge människan en större hjärna innebar att resurser som 
skulle ha kunnat läggas på annat gick förlorade. Det finns också en gräns var-
efter avkastningen av en större hjärna avtar. Ett annat exempel är spelteorins 
klassiska ‘’fångarnas dilemma’’ där deltagarna ställs inför valet att antingen 
samarbeta eller låta bli, som använts för att visa varför det är ’’rationellt’’ av 
evolutionen att låta hjärnan generera altruistiskt beteende. Vid ett obegränsat 
antal interaktioner mellan individer (dvs. när deltagarna inte vet när spelet 
slutar) lönar det sig nämligen att samarbeta enligt principen ’’gör så som gjorts 
mot dig’’. 

Kan dessa resonemang ge oss svar på frågan varför alla kända mänskliga 
kulturer utövat krig? Tvärtemot den intuitiva visdomen så är faktiskt våra mo-
derna samhällen mycket fredligare än jägarsamlarsamhället, antropologiska 
utopier till trots. Inte ens i de värsta av världens ghettoområden löper män så 
stor risk att dö en våldsrelaterad död som i nutida jägarsamlarkulturer. Bland 
yanomamöfolket i Venezuelas regnskog har 70 % av alla invånare över 40 år 
förlorat en anhörig till följd av våld, och 44 % av männen har dödat en an-
nan människa. De kallar sig till och med ’’det våldsamma folket’’ och krig är 
endemiskt hos dem. Krig i jägarsamlarkulturer handlar ofta om att röva bort 
fiendens kvinnor och yanomamömän som dödat har tre gånger så många fruar 
och barn som de som inte dödat. Om detta är representativt för vår evolu-
tionära historia, vilket mycket tyvärr talar för, kan ett evolutionärt tryck som 
främjat krigiskt beteende hos män tänkas ha uppstått.

Dylika teorier har förstås mötts av skarp kritik. Bl.a. menar Joshua S. 
Goldstein i sin bok War and Gender att de högre testosteronnivåerna hos män 
inte kan förklara ett förhöjt aggressivt beteende, och i Sexing the Body visar 
Anne Fausto-Sterling på det tveksamma i att hänföra skillnader mellan mäns 
och kvinnors beteende till könshormoner, och att dessa hormoners effekter är 
långt ifrån otvetydiga. Detta förutsätter dock att en av krigets grundläggande 
orsaker är aggressivitet, vilket är långt ifrån säkert. Krig, vare sig i jägarsamlar-
samhällen eller i andra kulturer, är inte spontana infall (vilket de skulle behöva 
vara för att kopplas till aggressiva känslor och förhöjda hormonnivåer) utan 
snarare välplanerade företag. Det är förstås viktigt att komma ihåg att en för-
klaring av ett fenomen inte är att ursäkta det, och att förklara de evolutionära 
orsakerna till krig är inte samma sak som att förklara de direkta orsakerna till 
varför krig utkämpas i dag. Samtidigt bör vi inte anta att vi är fria från vårt 
evolutionära arv. 
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Krig är hemskt oavsett om det har varit en central del av människans 
evolutionära historia. Det är också lika önskvärt som möjligt att förebygga 
krigsorsaker och våld, samt att begränsa krigets destruktivitet. Det är förstås 
sant att modern teknik mångdubblat effektiviteten i dödandet, men drama-
tiska konsekvenser av våldsutövning är ingalunda uteslutande en konsekvens 
av moderniteten. Homo neanderthalensis totala utdöende för c:a 30 000 år 
sedan kan vara en god kandidat till Homo sapiens första folkmord. Homo 
sapiens evolutionära historia har tyvärr gjort oss till formidabla mördarmaski-
ner, men den har samtidigt gjort oss till socialt samverkande, empatimaski-
ner. Om historien har något att lära oss så är det att vår uppgift i framtiden 
måste vara att i största möjliga mån begränsa de impulser i oss som främjar 
dödsbringande destruktivitet till förmån för de som genererar livsbejakande 
konstruktivitet.

Mikael Nilsson
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Kriget i postmodern belysning’

Judith Butler. Frames of War: When Is Life Grievable? London: Verso, 2009, 
193 s.

Varför uppfattar vi vissa liv som mer värda ett sorgearbete än andra? Hur 
kommer det sig att vi förväntas engagera oss vid de få tillfällen när en bomb 
dödar människor i London, Madrid eller New York, men inte när samma sak 
sker nästan dagligen i Bagdad eller Kabul? Varför är bevisligen alla liv inte lika 
mycket värda trots de ständiga försäkringarna om att så är fallet? I samband 
med åttaårsdagen av attackerna i New York och Washington D.C. uppkom 
akuta frågor. Kollektivtrafiken i Stockholm stod stilla under en minut för att 
offren för attackerna skulle hedras. Av någon anledning ansågs de liv som för-
lorades i WTC och Pentagon mer värda att sörja än offren för USA:s två ved-
ergällningskrig; offer som fortsätter att krävas varje dag. Varför hölls inga tysta 
minuter för offren i Basra eller Baghdad? Varför hedras inte offren för våldet i 
Darfur eller Gaza City? Är dessa människor mindre oskyldiga än tjänstemän-
nen och militärerna i Pentagon eller passagerarna som flögs in i skyskraporna 
i New York? Frågor som dessa tar sig Judith Butler an i den här boken. Butler 
är professor i retorik and litteraturvetenskap vid University of California i 
Berkley och anses mer eller mindre ha grundat queerteorin. 

Frames of War är mångfacetterad bok, på en och samma gång en filosofisk 
och vetenskapsteoretisk traktat som ett radikalt vänsterfeministiskt politiskt 
manifest. Kärnan i boken är förstås den anti-imperialistiska och feministiska 
kritiken mot den amerikanska utrikespolitiken och de krig som Bushregimen 
inledde efter 11 september 2001. Men den vetenskapsteoretiska delen är in-
tressant och tänkvärd även för den som inte delar Butlers politiska värdegrund. 
Detta gör förstås att boken inte kan anses vetenskaplig i den bemärkelsen att 
någon djupare förståelse för orsakerna till det amerikanska handlandet (exem-
pelvis det systematiska bruket av tortyr) kan utvinnas ur den. Frames of War 
är i första hand en personlig kritik och uppgörelse med amerikansk samtids-
historia sedd ur Butlers eget perspektiv. Det är privatpersonen Butler, snarare 
än vetenskaparen, som vi möter här. Vad gäller moralfilosofins område så kan 
det förstås svårt att skilja dessa åt. Det oerhört komplicerade språket, så kän-
netecknande för postmodernistiska akademiker, ligger också boken till last.

Butler presenterar dock en intressant analys av anledningen till att vi en-
dast sörjer förlusten av vissa liv och hävdar att vi inte gör detta för att vi värde-
rar vissa liv lägre än andra, utan för att vi helt enkelt redan från början sorterat 
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människor i kategorierna ’’liv’’ samt ’’ickeliv’’. Därmed undslipper man alltså 
problemet att värdera liv olika. Detta sker genom en omedveten process, me-
nar Butler, där dessa människor placeras utanför de ’’ramar’’ (frames) som åt-
skiljer de sörjbara liven från icke sörjbara. Dessa ramar skall dock inte förstås 
som en statisk kategori. Nej, Butler menar att ramarna alltid och hela tiden 
bryts loss från ’’sig själva’’ och varje individ placerar händelsen inom sina egna 
ramverk vilka i sin tur är definierade av de specifika omständigheter som ska-
pade dem. Butler visar således på ett vackert sätt hur en teori av tolkningens 
praktik kan se ut. Att olika bilder, t.ex. bilderna av tortyren i Abu Ghraib, 
kan ha så vitt skild betydelse för olika människor beror på att när dessa bilder 
bryts loss från de ramar som producerade dem och placeras inom ny ramar så 
uppstår nya och oförutsedda tolkningar av deras innehåll. 

Här presenteras också en kritik av det liberala subjektet, som ser män-
niskan som en entydig, samlad och stabil entitet, som hon anser vara en otill-
räcklig bas för allmänmänsklig empati. I dess ställe presenterar hon ett nytt 
sätt att tänka subjektet som tar sin utgångspunkt i att allt liv är prekärt (pre-
carious). Varje moralisk definition av mänskligt liv öppnar för möjligheten att 
dela upp mänskligheten mellan värdiga och ovärdiga, menar hon, och måste 
därför överges. Endast om vi tar livets otrygghet som utgångspunkt kan vi 
inse att vi alla är lika. Men Butler gör även något annat – hon betonar att 
liv endast existerar i relation till andra liv. Ingen människa är en öde ö, utan 
en del av en ständigt föränderlig arkipelag. Med andra ord utmanar hon den 
liberala subjektsontologin, d.v.s. synen på individen som nog i sig själv, och 
visar att vi är samhälleliga varelser beroende av varandra.

Just Abu Ghraib-fotografierna är i fokus för ett av kapitlen och tortyren 
behandlas även i ett annat kapitel. I Guantánamo hävdade USA att man inte 
var bunden av Genévekonventionen och detta juridiska krumsprång, menar 
Butler, tjänade som bekräftelse på att fångarna inte var ’’riktiga’’ människor. 
Tortyren inte bara förutsatte deras icke-mänsklighet, skriver hon, utan be-
kräftade även detta förhållande. Butler ser något paradoxalt i en sexuell för-
nedring och tortyr grundad på karikatyren av den homofobiska och misogyna 
muslimen men sprungen ur den amerikanska arméns lika uttalade homofobi 
och misogynism. Amerikanernas framfart i Irak och Afghanistan avslöjar ett 
underliggande kulturellt antagande om att ’’framsteg’’ och ’’frihet’’ innefat-
tar en rätt till obehindrad förstörelse, menar hon. Tortyren blir ett medel för 
disciplinering av det atavistiska arabiska subjektet men är inte, säger hon, till 
för att transformera offret till exemplariska moderna subjekt utan snarare för 
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att bekräfta dess permanent avskyvärda status som icke-subjekt. Men denna 
praktik bekräftar endast att den är ett uttryck för en sekulär politik som inte 
är ett dugg mer upplyst eller kritisk än den dogmatiska religiositet den säger 
sig kämpa emot, enligt Butler. Här anser jag att man kan ha invändningar 
mot Butler, framförallt vad gäller beskrivningen av det amerikanska kriget 
i Irak som ’’sekulärt’’. Det finns mycket goda anledningar till att se på den 
amerikanske krigsinsatsen och invasionen som driven och påhejad av funda-
mentalistiska kristna. Kriget har en mycket reell religiösa prägel.

Även det normativa inslaget i våra definitioner av exempelvis terrorism dis-
kuteras i ett kapitel. Normalt sett så anses beskrivningen och värdering av ett 
fenomen vara åtskilda i tiden. Vi har för vana att tänka på definitionen av t.ex. 
självmordsbombare som en heuristisk process som föregående det normativa 
utlåtandet. Men Butler menar att själva definitionen inkluderar antagandet 
om terrorism som något ondskefullt. Det normativa är implicit och vi dömer 
utan förståelse eller vetskap. Terrorism faller i princip utanför ramarna för 
debatten om rättfärdigt våld, påstår Butler. Det är per definition orättfärdigt. 
Statligt våld kan däremot vara både legitimt och icke-legitimt (beroende på 
situationen) även om dess konsekvenser inte går att konceptuellt skilja från 
terrorvåldets. Därför blir lösningen att införa det normativa momentet och 
beskriva terrorism som ren och skär ondska. Butlers poäng är värd att tänka 
på därför att frågan om vad som skall anses falla under epitetet terrorism är 
omdebatterad och full av politiska kopplingar.

Hur förklarar vi egentligen det (i väst) universella fördömandet av exem-
pelvis självmordsattacker? Butler föreslår att det kan ha att göra med att själv-
mordsbombaren slår mot det liberala subjektets paradoxala essens, nämligen 
spänningen mellan det mänskliga livets värde och dess legitima förstörelse. 
Liberalismen motsätter sig av princip användandet av våld utanför lagen, men 
samtidigt är lagen baserad på och beroende av tvingande våld. Många av da-
gens upplysta demokratier har också skapats med hjälp av politisk terrorism. 
En analys av detta liberala subjekt avslöjar, enligt Butler, att vår moraliska 
aversion mot terrorism är kulturellt konstruerad trots att den utger sig för att 
vara universell. Jag tror även att det här spelar en inte obetydlig roll att själv-
mordsbombaren offrar sig själv i attacken och att terroristen således undandrar 
sig lagens långa arm. Detta slår direkt mot det uråldriga antagandet om indi-
viden som ansvarig för sina handlingar och i behov av officiellt sanktionerat 
straff om gränsen för det socialt acceptabla överskrids. Att acceptera sitt straff 
blir med denna syn en moralisk skyldighet. Men den döde kan inte straffas 
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och detta skapar en känsla av oro och stress i den liberala samhällskroppen. 
Självmordsdådet fördöms som grövsta ynkedom, men är samtidigt den ulti-
mata självuppoffringen, och självuppoffring likställs ofta med altruism och 
mod vilket anses vara något eftersträvansvärt för det liberala subjektet. Kon-
flikten är uppenbar. Denna typ av paradoxer har dock alltid varit en del av 
den liberala ideologin. John Stuart Mill, den moderna liberalismens fader, 
tyckte exempelvis att despotism var ett lämpligt styrelsesätt för de stater där 
invånarnas ras gjorde dem oförmögna att ta ansvar för sina egna liv (så länge 
despoten hade undersåtarnas kulturella upphöjning för ögonen), samt att de 
personer som uppbar någon form av statligt understöd inte skulle få gifta sig 
eller skaffa barn.

Det finns många ljuspunkter i Butlers analys men även en del onödigt 
komplexa formuleringar, vilket onekligen beror på Butlers hemvist i den 
poststrukturella feminismen där konceptuell klarhet inte alltid är en dygd. På 
vissa ställen blir det dock problematiskt som när hon polemiserar mot Susan 
Sontags påstående att fotografier saknar förklaringskraft och är beroende av 
text för att få oss att förstå vad vi ser. I motsats till detta hävdar Butler att foto-
grafiet redan från början försetts med tolkningsram genom att fotografen valt 
att utelämna viss information ur bilden. Detta står dock i motsatsställning till 
hennes intressanta bruk av ramar som teoretiskt instrument där hon ju häv-
dar att fenomen ständigt bryts loss ur sina ursprungliga ramar och omtolkas. 
Hur skulle man annars förklara att fotografierna från Abu Ghraib upprörde 
sådana känslor när de offentliggjordes? Hon retirerar dock själv i denna fråga 
senare i boken då hon erkänner att bilden behöver hjälp för att kunna säga oss 
något om verkligheten. Här finns alltså en viss inkonsekvens i Butlers analys 
och i hennes bruk av de egna begreppen.

Frågan är också om medvetenhet om livets ömtålighet kan förhindra upp-
delningen av mänskligheten i sörjbara och icke sörjbara. Butler undersöker 
inte ens möjligheten att tendensen att rationalisera bort det som händer dem 
som uppfattas som främmande kan ha en evolutionär grund. Butlers verklig-
het konstrueras nämligen genom språket och genom upprepat, s.k. perfor-
mativt, handlande. Jag misstänker att hennes analys på detta område lider av 
att den är anakronistisk så till vida att den förutsätter en modern människa 
medan vår tendens att massakrera dem som vi uppfattar som främmande går 
tillbaka till en tid då vår art helt saknade språk. De genetiskt mer närstående, 
alltså dem vi ser i vår närhet varje dag tenderar också att omfattas av vår em-
pati, detta för att i vår evolutionära historia var i princip alla som fanns i vår 
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omedelbara omgivning relativt nära släkt med oss. Det betyder dock inte att 
vi inte kan bry oss om andra än våra närmaste. Kanske är det multikulturalism 
och genetisk vetenskap som är vårt hopp inför framtiden?

Mikael Nilsson
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inom kartografi och militärhistoria. 
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inriktning modern historia, särskilt säkerhetspolitik. Leder sedan 2003 forsk-
ningsprogrammet Försvaret och det kalla kriget (FOKK), en samverkan mel-
lan FHS och de två militära akademierna. Har främst forskat inom säker-
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säkerhetspolitik, strategi och militärhistoria under 200 år. FHS, 2007).
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hensigter over for Sverige. Kriserne i Norden i 1740’erne. Lars Bangert Struwe 
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ning, och är nu projektledare för Fredens hav i hotets skugga: perspektiv på 
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området 1919–1939. Projektet finns vid Samtidshistoriska institutet, Söder-
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History at the University of Manchester and graduated with a First Class 
Honors. She is now a postgraduate at the Msc in Social Research Methods 
and Statistics in the CCSR department at the University of Manchester. After 
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tics and Modern History more generally, in particular comparative European 
Politics, as well as US politics and Cold War History.
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Piotr Wawrzeniuk är historiker verksam vid Södertörns högskola, där han in-
går i projektet Fredens hav i hotets skugga Perspektiv på militär uppbyggnad, 
säkerhetspolitisk perception och visualisering i Östersjöområdet 1919-1939, 
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på grundnivå vid Uppsala universitet, men har även läst litteraturvetenskap. 
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