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Redaktörens förord
Det har varit ett långt år och det har blivit ett långt nummer av Militärhistorisk
tidskrift. Det märks också tydligt att det är 100 år sedan första världskrigets
utbrott och 200 år sedan Sverige senast utkämpade ett krig. Under året har vi
försökt att arbeta på flera fronter; med att bygga en solid grund för framtiden;
att hitta bra vägar för att lösa själva utgivningen och prenumerationsfrågan.
Samtidigt har vi fortsatt akademisera tidskriften med striktare granskningsrutiner för de vetenskapliga artiklarna, börjat arbeta med frågan om open access,
och utvidgat recensionsdelen av tidskriften. Detta är också några av anledningarna till att årets nummer är försenat.
När det gäller arbetet med att bygga en solid grund för framtiden arbetar
undertecknad, tillsammans med bland andra Tommy Åkesson från Svenska
militärhistoriska kommissionen och Per Iko för att stärka länkarna med kommissionen. Syftet är att kommissionens styrelse i framtiden ska utse det vetenskapliga rådet som i sin tur tillsätter redaktör och redaktionsråd. Vår förhoppning var att Vetenskapsrådet skulle finansiera detta arbete, men vi fick
tyvärr ett negativt besked. Detta innebär dock inte att arbetet avstannar utan
det finns andra finansiärer som säkert kan tänkas stödja tidskriften. Det vetenskapliga rådet utgörs idag av ämnesprofessor Gunnar Åselius från MHA,
professor Lars Ericson Wolke från MHA, professor Maria Sjöberg från Göteborgs universitet, professor Nils Erik Villstrand från Åbo akademi, och fil.dr.
Niels Bo Poulsen från danska MHA. Rådets uppgift är att ha överblick över
verksamheten, utse redaktör och redaktionståd, samt vara involverat i att utse
granskare till artiklar. Redaktionsrådet består av docent Fredrik Eriksson från
MHA tillika redaktör, fil. dr. Fredrik Thisner från MHA tillika andra redaktör,
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och professor emeritus Kent Zetterberg från MHA och kommissionen tillika
redaktionssekreterare. Syftet med denna struktur är att möjliggöra för Militärhistorisk tidskrift att ha en oberoende process där externa personer utser granskare och ledning. Detta skapar i sin tur möjlighet att höja tidskriftens vetenskapliga status, erhålla medel från finansiärer och att i slutänden komma in på
den så kallade norska listan. Denna lista styr publiceringen i svensk högskola
eftersom tidskrifter som finns på denna har högre status och som det menas
kvalitet. Detta ger också fler intresserade skribenter och ett gott renommé.
Arbetet med granskningsrutiner blir allt fastare men är generellt fortfarande beroende av granskares välvilja och redaktionsrådets kontaktnät. Vi eftersträvar att detta sätter sig alltmer och att det vetenskapliga rådet kan ha en
större roll. Tidskriften är uppdelad i två delar; artiklar är de som granskats av
två anonyma, utomstående forskare. Uppsatser har granskats av redaktionskommittén. Vi har under året refuserat två artikelförslag. Även om 2014 var
ett märkesår avseende världskrigets utbrott, svensk fred och även Kieltraktaten, handlar flera av artiklarna om det kalla kriget. Bland dessa märks en
omfattande studie av narrativet kring värnplikt och maskulinitet i Arménytt
under 1950- och 1960-talen av Lina Sturfelt vid Lunds universitet, och en
studie av militärtekniskt samarbete med USA under samma tidsperiod. Den
senare är skriven av Caroline Trulsson vid Uppsala universitet och bygger på
intervjuer med en av aktörerna. Vidare finns en omfattande studie av svenska internationella insatser avseende underrättelsefunktionen, skriven av Lars
Ericson Wolke, och en artikel om krigarideal i det karolinska samhället av Ville Sarkamo vid Jyväskylä universitet. Bland uppsatserna finns en starkare betoning på första världskrigets utbrott, men även det i samhället helt förbigångna
faktum att Sverige sedan 1814 inte varit involverad i ett större krig (bortsett
från under internationella insatser). Detta lyfts fram genom en uppsats med
nordisk inriktning som berör krig, fred och neutralitet i Danmark, Sverige
och Norge 1814–1914. Den är skriven av fil.dr. Morten Nordhagen Ottosen,
forskare vid Syddansk universitet i Odense. Första världskrigets utbrott berörs
i tre uppsatser, varav två med historiografisk inriktning. Doktoranderna Pontus Rudberg och Martin Skoog vid Uppsala respektive Stockholms universitet
analyserar hur skuldfrågan för krigets utbrott diskuterats i forskningen. Kent
Zetterberg har uppdaterat sin tidigare publicerade forskningsöversikt om Sverige under första världskriget. Lars Ericson Wolke har även skrivit en uppsats
om Krigshistoriska avdelningens arbete med att analysera första världskriget
under 1920- och 1930-talen. Slutligen har Esbjörn Larsson skrivit en uppsats
om svenska officerare i utrikes tjänst under 1800-talet.
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Förord

Frågan om open access har också diskuterats och vi arbetar med denna viktiga fråga. Det handlar i korthet om att Militärhistorisk tidskrift efter en period bör bli tillgänglig på nätet och därmed även bli sökbar. Detta fyller flera
funktioner; en är att några potentiella finansiärer kräver open access; en annan
funktion är att vi genom detta kan bli en viktigare aktör i den historiska diskussionen i samhället eftersom tidskriften tydligare blir sökbar. Under 2014
har vi även medvetet arbetat med att utöka recensionsdelen av tidskriften till
att försöka greppa det internationella militärhistoriska forskningsläget. Vårt
syfte med detta är att tidskriften ska bli det främsta organet för recensioner av
militärhistorisk och militärteoretisk litteratur i Norden. Diskussion har förts
om recensioner i första rummet bör publiceras på nätet för att snabbare bli
tillgängliga. Detta kommer att realiseras under 2015. Sist i tidskriften finns
även en litteraturlista med under 2013 och 2014 utgiven relevant litteratur.
Den aspirerar inte på att vara komplett och flera av verken kommer att recenseras i nästa nummer, men detta ligger långt in i framtiden. Med varm hand
överlämnar jag således årets nummer!
En mulen morgon i början av mars 2015
Fredrik Eriksson
Redaktör
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Från militärhistoriska avdelningen 2014
Bäste läsare! Du håller ännu en årgång av Militärhistorisk Tidskrift i handen
och det är traditionellt min uppgift att summera det gångna året utifrån ett
militärhistoriskt perspektiv. Först vill jag dock tacka samtliga bidragsgivare
– författare, recensenter, medarbetare – och särskilt redaktören Fredrik Eriksson. Men utan läsare hade det inte funnits någon anledning att ge ut Militärhistorisk Tidskrift – därför också ett tack till Dig!
Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan kan se tillbaka på ett
innehållsrikt år. En grundpelare i vår verksamhet är undervisningen på de
akademiska kurserna i militärhistoria upp till kandidatnivå. Under 2013 inledde Universitetskanslerämbetet en kvalitetsgranskning av ämnet historia på
samtliga Sveriges lärosäten. Den 26 februari rapporterade Universitetskanslerämbetet att Försvarshögskolans utbildning i historia med inriktning mot
militärhistoria gavs betyget hög kvalitet.
Det kandidatprogram som sedan ett år finns vid Försvarshögskolan med
en statsvetenskaplig inriktning kommer att kompletteras från och med höstterminen 2015. Den 25 november 2014 beslöt nämligen Försvarshögskolans
ledning att också en militärhistorisk inriktning kommer att erbjudas. I korthet
innebär detta program tre gemensamma terminer och tre ämnesinriktade.
Den andra grundpelaren är forskning. Det uppdrag som inleddes förra
året på uppdrag av Insatsstabens avdelning för erfarenhetsanalys och var en
del av ett erfarenhetsprojekt över den svenska insatsen i Kosovo 1999–2013,
kunde avrapporteras och inlämnas under hösten i år. Det är vår förhoppning
att Försvarsmakten fortsätter med liknande projekt för att utvärdera övriga
insatser, där rimligen den i Afghanistan står på tur.
Från Veteranenheten har erhållits ett uppdrag avseende historiska aspekter
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på dagens svenska veteranpolitik. Avsikten är att studera såväl stöd till hemkommande som samhällets uppslutning och syn på veteraner inom ramen för
opinion kring internationella insatser. Ytterligare ett uppdrag från Försvarsmakten handlar om en förbands- och systemhistorisk studie.
Numerärt sker vid Militärhistoriska avdelningen en kontinuerlig tillväxt. I
en uppdragsfinansierad verklighet måste kostymen anpassas efter den undervisning och den forskning som beställs. Därför är det med glädje som man
kan konstatera att avdelningen nu knyter åtta individer till sig, låt vara att inte
alla tjänstgör på heltid. Ny för året är fil.dr. Maria Gussarsson, som samtidigt
verkar vid Krigsarkivet. Fil.dr. Piotr Wawrzeniuk har tillträtt som studierektor
i militärhistoria.
Fredrik Thisner har återkommit till avdelningen efter tre års tjänstledighet
för forskning finansierad genom ett stipendium från Handelsbanken. I resultatet, monografin Indelta inkomster. En studie av det militära löneindelningsverket 1721–1833, visar Thisner vilka effekter den agrara revolutionen hade på
detta lönesystem, baserat på jordbrukets utbyte.
I övrigt kan också Fredrik Erikssons Från Viborg till Narva och Lemberg.
Svenska militärattachéer i östersjöområdet under mellankrigstiden (under utgivning) och Lars Ericson Wolkes Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år
nämnas.
Under Svenska historikermötet 2014, anordnat av Stockholms universitet,
svarade Militärhistoriska avdelningen för en session med titeln ”Svenska militära erfarenheter från den långa freden”. Vid Nordiska Historikermötet i Joensuu, Finland, deltog Fredrik Thisner och Gunnar Åselius med varsitt föredrag.
Också i år medverkade avdelningen i Conflict Studies Working Group, den
del inom konsortiet Partnership for Peace som engagerar motsvarande militärhistoriska avdelningar i Europa och Nordamerika. Årets konferens hölls i
Bratislava, där Fredrik Eriksson presenterade ”Lessons from the First World
War – Swedish Doctrine in the Interwar Period”. International Society for Military Sciences som består av tiotalet försvarshögskolor med nio olika ämnen representerade, ordnar även den en årlig konferens, denna gång i Wien. Gunnar
Åselius med ”Sweden’s Last War – The Invasion of Norway, August 1814” och
Fredrik Thisner med ”A System for ’Total War’? Sweden in the Early Modern
Period (1620–1720)” presenterade aktuell militärhistorisk forskning utifrån
Försvarshögskolans horisont.
Tredje uppgiften ska utgöra en viktig del av alla högskolors verksamhet.
Militärhistoriska avdelningens bidrag sker främst genom de öppna seminari-
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erna. Under våren presenterades ”Att uppfostra beväringen. Soldathemmen
och de väckelsekristna 1900–1920” (Elin Malmer, Stockholms universitet),
”Skepp i strid! Marinarkeologiska undersökningar av sjunkna slagfält” (Johan
Rönnby, Södertörns högskola), ”Ubåtarna och de svenska sjöofficerarna fram
till första världskriget” (Andreas Linderoth, Marinmuseum), ”Inför elddopet.
Mod, död och evighet bland svenska främlingslegionärer, 1920–1954” (Tomas
Nilson, Göteborgs universitet) och ”Med kilt och säckpipa för Sverige. Gustav
II Adolfs skotska generaler” (Steve Murdoch, University of St Andrews).
Höstterminen bjöd på ”The development of British military terrain mapping and analysis” (Alastair Pearson, University of Portsmouth) samt ”Försvar
mot antimilitarism 1900–1925” (Jenny Langkjaer, Stockholms universitet).
Inbjudan till dessa sker bland annat genom epost från adressen Militärhistoria.
Vill Du få del av dessa utskick, skicka ett ebrev till militarhistoria@fhs.se.
Året 2014 bjöd slutligen på ett antal jubileer: Sverige kunde uppmärksamma tvåhundra år av fred efter traktaten i Moss, första världskriget bröt ut i
augusti 1914, och finska vinterkriget inleddes för 75 år sedan – för att nämna
några. Om fyra år – 2018 – kan Försvarshögskolan fira 200-årsjubileum. Militärhistoriska avdelningen hoppas att tillfället tas i akt för att möjliggöra forskning om och författande av den högre officersutbildningens historia.
Slutligen, vi lever i skrivande stund i förhoppningen att återigen få igång
ett fungerande prenumerationssystem för Militärhistorisk Tidskrift. När Du
som läsare läser dessa rader vet vi förhoppningsvis mer.
Per Iko
Chef för Militärhistoriska avdelningen
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The Constantly Conscripted Citizen
– The Swedish Army Narrative of
Conscription during the Early Cold War
Lina Sturfelt

Conscription should be a proud concept. A concept that agrees with freedom
and democracy, with will to sacrifice and social responsibility. Instead it has
long been characterized by words such as “the rags”, “recruits” and “Dad’s
Army” and a time when “human rights” discontinue – a pointless idyll at best.1
In 1962, celebrating 150 years of neutrality and general conscription, the
special anniversary issue2 of the army magazine Arménytt (Army News) argued
strongly in favour of the Swedish system. Conscription was described neither
as a pointless chore nor an idyllic waste of time; it was serious, concerned
national survival and sacrifice for the common good. Military service was not
a violation of individual rights, but rather a bargain of and prerequisite for
citizenship. To Arménytt, it should be considered a “natural duty” rather than
1.
2.

This article was initially inspired by Gunnar Åselius. See also ”1812–1962”, Arménytt (hence AN) 1962:2. All translations from Swedish to English are my own.
The anniversary issue celebrated ”the politics of 1812” as the starting point of a modern,
peaceful Sweden. According to historian Mikael af Malmborg, this year was crucial in the
grand national narrative and official historiography of a long, durable and stable neutrality.
In this narrative, neutrality was a Swedish tradition dating back to 1811−1812 and it had
remained unaltered and unquestioned over the centuries. Neutrality was constructed as
continuous and fixed doctrine rather than as a flexible, adaptive concept. af Malmborg ,
Mikael, Neutrality and State-Building in Sweden (Basingstoke 2001), p. 6, 84, 91, 101–107,
146, 189 and 203. About 1812, cf. Suominen, Tapani and Björnsson, Anders (eds.), Det
hotade landet och det skyddade: Sverige och Finland från 1500-talet till våra dagar – Historiska
och säkerhetspolitiska betraktelser (Stockholm 1999).
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forced obligation. The conscript army, or “the People’s Army” as the army magazine preferred to call it, had guaranteed Sweden 150 years of unbroken peace and remained the best “safeguard for our peace” also in the Cold War.3 The
arguments in favour of conscription represented the core values and virtues of
conscription represented in the magazine at this time. Above all, general conscription was seen as an integral part of modern, democratic Swedish society.
The article was also typical in the way it wanted the conscripts to internalize
these values; that the vast majority of Swedes considered compulsory military
service necessary was not enough; as representatives of the Swedish army the
recruits should always be made aware of the higher meaning of conscription
and act as responsible citizens of the neutral welfare state.
The purpose of this article is to analyse how conscription was perceived
and conceptualized by the Swedish army as reflected in Arménytt from 1950
to 1964. Focus is on how conscription was legitimized and how the army
narrative of conscription related to and was framed by other discourses, most
notably those of the citizen-soldier, Folkhemmet – the People´s Home – and the
Cold War. I will demonstrate that during this period conscription was primarily filled with meaning through male citizenship, conceived as a sacrifice for
freedom and democracy. The values ascribed to general conscription were thus
largely within the moral and ideological realm. In contrast to earlier research,
I argue that the virtue of conscription was neither vague nor historically constant: the concept had to be constantly motivated, defended and reframed.

The Voice of the Army
My subsequent reading of the army conscription discourse is built on a hitherto scarcely examined source, Arménytt. It was launched by the Swedish army
staff in late 1949 and for over half a century communicated the official army
standpoints to conscripts, reservists, NCO´s and others.4 During the investi3.
4.
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Ibid; Åhslund, Bengt, ”Allmän värnplikt – för och emot – En historisk snabbskiss”, AN
1962:2.
The publication rate was ten issues per year from 1950 to 1959, six between 1960 and 1998,
and finally four between 1999 and 2003. Due to the great changes in the defence forces and
the defence policy around the turn of the millennium, the magazine was discontinued in
2003. It was reissued in 2011 in a digital version. Something should also be said about the
way I read and use the source material. Regarding the issues of 1950–1964, I have examined all articles. Since I try to deconstruct a discourse on conscription, I have often chosen
to refer to many examples where the same sorts of ideas or images were reflected. For this
reason, the same source may be used many times in different parts of my article. Usually, the
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gated period the magazine was distributed freely to its prime target groups.
There was also an annual “conscript issue” and the magazine generally took a
great interest in matters of education and military training.5 Arménytt aimed
at being an instructive guide, supporting and preparing the conscript for his
new military life.6 The publication also aimed at creating “army spirit”, a common identity and a masculine community of Swedish soldiers.7 Like its contemporary civil defence counterparts, the magazine had fostering ambitions.8
To communicate confidence in the Swedish defence model was one of the
magazine’s main tasks.9
Arménytt was edited by the army press office and should be considered a
sort of top-down communication. It was a way for the army staff to communicate the official standpoints to the conscripts, and to the public in general.
It represented the authoritative voice of command, the words of the military
and political establishment. As a source, the magazine bears witness to the
views of the army staff– or at least the views they wanted to communicate – on
conscription and conscripts, but it says little about the images and narratives
of conscripts themselves. In this sense, Arménytt differed from later military
publications such as Värnpliktsnytt (Conscription News), a magazine edited by
and for conscripts, founded by the Swedish parliament in 1971 and independent from the armed forces. The magazine Arménytt is however still an interesting source when it comes to how the official army images and narratives were
communicated at a public, yet more everyday life and “on the ground” level,
where the prime audience was the conscripts themselves.10

articles in Arménytt were quite extensive and discussed many different aspects of conscription, worth referring to and citing under many headings.
5. After 1964, the magazine changed its target audience and decided to pay less attention to
conscripts and the subject of conscription. Cf. editorials in AN 1964:5‒6; AN 1965:1
6. ”Medtag denna tidskrift vid inryckningen”, front cover, AN 1959:2.
7. ”Till våra inryckande soldater”, AN 1950:5.
8. The Swedish civil defence sector had its own magazine: Riksluftsskyddsförbundet (from
1951 Sveriges civilförsvarsförbund) started Tidskrift för Sveriges civilförsvar in 1945, later
renamed Civilt försvar, Civila Försvarstidningen and Civil.
9. Cf. ”Muck – men ni kommer tillbaka”, AN 1963:1; “Till soldat 63”, AN 1963:3; “Från civil
till militär”, AN 1950:5.
10. Cf. Forss, Robert, ”Det var en gång ett slagfält: Konstruktioner, representationer och konsekvenser”, Master Thesis, Opubl. Försvarshögskolan (Stockholm 2012), p. 27; Tullberg,
Andreas, ”We are in the Congo now”: Sweden and the Trinity of Peacekeeping during the Congo
Crisis 1960–1964 (Lund 2012), p. 87.
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The Conscription Consensus
According to earlier studies, there was a long-standing and exceptional consensus around conscription particularly during the Cold War, both across the
political spectrum and in terms of strong popular support.11 The compulsory
duty to defend the nation was comparable to attending school, vote in elections or pay taxes. Conscription was considered an aim in itself, as a “good
force” in society as a whole, and the question of why was seldom articulated.
The obligation had been normalized and naturalized to the point where it was
taken for granted, at least up to the turn of the millennium.12
Political scientists Anna Leander and Pertti Joenniemi have discussed the
meaning of conscription and the “conscription consensus” in the Swedish
case. To Leander, “Sweden’s version of conscription, its värnplikt, has been
a profoundly consensual, vague and malleable institution.”13 The national
”myths” justifying conscription mostly consisted of lofty references to the abstract defence of peace, folkhemmet and as a condition for Sweden’s neutrality.
Following Leander, the lack of critical scrutiny and debate on conscription
reflects the extent to which conscription has been taken for granted, and the
fact that conscription (and the military) plays a reduced role in the articulation of Swedish nationalism.14
In a later article, Leander goes even further, claiming that “vagueness is
11. Åselius, Gunnar, “Swedish Strategic Culture after 1945”, Cooperation and Conflict 2005,
40, no. 1; Roth, Thomas, Försvar för folkhem och fosterland: Den svenska krigsmakten under
det kalla kriget – En essäistisk översikt (Stockholm 2007), p. 35; Zetterberg, Kent, ”Från fattighus till det befästa folkhemmet”, Framsyn 2004, no. 3, p. 143, 150–151 and 155–156;
Tullberg (2012), p. 88.
12. Leander, Anna, ”Enduring Conscription: Vagueness and Värnplikt in Sweden”, in Joenniemi, Pertti (ed.), The Changing Face of European Conscription (Aldershot 2006), p. 119–120;
Leander, Anna, ”Drafting Community: Understanding the Fate of Conscription”, Armed
Forces and Society 2004, 30:571, p. 572; Kronsell, Annica and Svedberg, Erika, ”The Swedish Military Manpower Policies and their Gender Implications”, in Joenniemi (2006), p.
139, 143–144 and 157–158; Kronsell, Annica and Svedberg, Erica, ”The Duty to Protect:
Gender in the Swedish Practice of Conscription”, Cooperation and Conflict 2001, vol. 36
(2), p. 66; Ericson Wolke, Lars, Medborgare i vapen: Värnplikten i Sverige under två sekel
(Lund 1999), p. 154; Dahlström, Jan and Söderberg, Ulf (eds.) Plikt, politik och praktik:
Värnpliktsförsvaret under 100 år (Stockholm 2002); Wollinger, Susanne, Mannen i ledet:
Takt och otakt i värnpliktens skugga (Stockholm 2000); Forssberg, Anna Maria and Kronberg, Klas (eds.), Lumpen från mönstring till muck (Stockholm 2014).
13. Leander (2006), p. 119.
14. Leander (2004), p. 583 och 591–592. Cf. Joenniemi, Pertti och Leander, Anna, ”Conclusion: National Lexica of Conscription”, in Joenniemi (2006), p. 167–168.
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of essence for värnplikt”.15 But here, she also puts a greater emphasis on the
contesting meanings of conscription, claiming that the vagueness is an effect
of the uneasy coexistence of two profoundly contradictory understandings of
conscription and the nation in Sweden during the twentieth century, that of
“military Sweden” and “political Sweden”. In order to settle this conflict and
preserve the system, the purpose of conscription was not (and could not be)
spelled out in public. The questions of why conscription was virtuous, what
role it was to play in society and what kind of Sweden it was designed to defend were so politically charged that they could not be explicitly articulated.
They were silenced in order to keep and restore the consensus. In the dominant discourse of conscription, it was vaguely imagined as a good, traditional
and Swedish practice. According to Leander, the definition of its virtue was
played down to the lowest common denominator – an abstract duty to defend
and a profound anchoring in national popular history.16
In this article, I will present a different reading. I would argue that the
consensual understanding of conscription is best understood as a part of the
broader social liberal consensus culture in Sweden as discussed by historian Alf
W Johansson. According to Johansson, a social liberal consensus dominated
Swedish society and politics after 1945. Traditional nationalistic values as well
as radical Marxist ideas were both pushed back. The consensual social liberal
culture of the folkhem was centred on security and homogeneity, and rested
firmly on a puritan ethos of responsibility, order and duty. This puritanism,
built on a Lutheran tradition and popular movement’s ideals, was to a large
extent “silent” and implicit. During the Cold War, these traditional and wellestablished values were combined with a strong cultural and political focus on
progressiveness, modernity and rationality, when Sweden was imagined as the
most modern and safest nation in the world.17
To me, the fact that conscription remained an unchallenged institution
for most of the 20th century does not mean that the concept in itself was
historically constant. The main problem with Leander’s perspective is that she
fails to see how central the idea of general conscription was to the reshaping
15. Leander (2006), p. 133.
16. Leander (2006), p. 119–124 and 132–133; Joenniemi and Leander (2006), p. 166–178.
17. Johansson, Alf W, ”Inledning. svensk nationalism och identitet efter andra världskriget”,
in Johansson, Alf W (ed.), Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet (Stockholm
2001a); Jerneck, Magnus, ”Modernitet och småstatsidentitet – mönsterlandet Sverige som
fredlighetens land” in Jerneck, Magnus (ed.), Fred i realpolitikens skugga (Lund 2009b), p.
81; Cronqvist, Marie, Mannen i mitten: Spionen i svensk kalla krigskultur (Stockholm 2004),
p. 86.
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and reformulation of the Swedish national project during the 20th century.
She also underestimates the importance of the Second World War experience
as a watershed in this process. Following Johansson, Swedish national identity
after 1945 was constructed around the concepts of neutrality and the welfare
state. Both were associated with peace and modernity, not war and history.
Neutrality came to represent a certain idea of Sweden intimately related to
modernity, rationality, democracy and welfare. It was not only associated with
abstention from war, but also with safeguarding the Swedish model in the
future. The peaceful Swedish welfare state was contrasted to a belligerent Europe.18 The construction of neutrality as a “Swedish tradition” dating back to
the early 19th century started earlier19, but to Johansson and fellow historian
Bo Stråth this narrative was largely a creation of the early Cold War, a “founding myth” under which the compromising politics of the war years was given
a higher meaning as part of a long and positive Swedish peace tradition.20 As
historian Ulf Zander has shown, after 1945 Sweden aspired to be “the most
modern country in the world”, a peaceful welfare state that had left its warrior
past behind. This national project was deeply anti-historical, future oriented
and progressive. Historical references and retrospective nationalistic rhetoric
were no longer valid.21 As we shall see, general conscription played a vital role
in this formation of a new national identity.
None of the earlier studies on Swedish conscription have used Arménytt
as a source. They usually employ a long perspective that covers the entire
18. Johansson, Alf W, ”Neutralitet och modernitet. Andra världskriget och Sveriges nationella
identitet”, in Huldt, Bo and Böhme, Klaus-Richard (eds.), Horisonten klarnar – 1945:
Krigsslut (Stockholm 1995); Johansson (2001A). Cf. Cronqvist (2004), p. 166 and 168;
Malmborg (2001), p. 6, 84, 91, 101–107, 146, 189 and 203.
19. Malmborg (2001), p. 84, 91 and 101–104; Sturfelt, Lina, Eldens återsken: Första världskriget i svensk föreställningsvärld (2008), p. 185–248; Sturfelt, Lina, ”Utanför krigskartan:
Första världskrigets svenska berättelser om neutralitet och modernitet”, in Jerneck (2009),
p. 143–167.
20. Johansson (1995), p. 203–225; Johansson (2001A); Johansson, Alf W., ”Vill du se monument, se dig omkring! Några reflektioner kring nationell identitet och kollektivt minne i
Sverige efter andra världskriget”, in Almqvist, Kurt and Glans, Kay (eds.) Den svenska framgångssagan? (Stockholm 2001B), p. 197–210; Stråth, Bo, ”Neutralitet som självförståelse”,
in Almqvist, Kurt and Glans, Kay (eds.), Den svenska framgångssagan? (Stockholm 2001),
p. 165–179; Stråth, Bo, Folkhemmet mot Europa: Ett historiskt perspektiv på 90-talet (Stockholm 1993). Cf. Jerneck , Magnus, ”Den långa svenska freden – en fråga om småstatspolitik
eller stormaktsdominans?” in Jerneck (2009), p. 199 and 203; Agrell, Wilhelm, Fred och
fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1800–2000 (Lund 2000).
21. Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från
sekelskifte till sekelskifte (Lund 2001), p. 309–355 and 460–471. Cf. Cronqvist 2004, p. 70.
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Cold War, but the empirical examples from each historical period are few and
scarce. Most previous research also takes as is point of departure “the end of
conscription”, reading history backwards. My aim here is instead to historicize
the Swedish discourse of conscription by placing it in the specific historical
context of the post war folkhem and the early Cold War, a period that I claim
charged the old concept with new meanings. I will put in question that vagueness was the essence of the Swedish värnplikt, by showing how the meaning
of the concept was constantly discussed, defined and defended at the middle
of the century. The conscription system was now seen as intimately related
both to citizenship, modernity, the democratic welfare state and the ideological division of East and West. The already established rhetoric from the war
of the Swedish defence as a defence for freedom and democracy against dictatorship and coercion was easily transferred to the new political and ideological
state of the Cold War. In this conflict, the lack of a “real” war meant that the
cultural and ideological mobilization became more evident and perhaps more
important than in any other “war”.22 The conscription discourse was both
shaped by and shaped this ideological and rhetorical struggle.
In the following, I will examine conscription as a narrative or discourse
that was a part of “the script underlying modern Sweden”.23 This reading is
challenged by the contextual discourse analysis perspective of Joenniemi et
al, to whom conscription is above all seen as “a site and an issue-area around
which different identities are struggled over and core political relations established in a security-related context”.24 From this perspective, there are close
connections between the discourses that give meaning to conscription and the
broader national self-understanding. The conscription discourse can be said
to both articulate and contribute to producing this self-understanding.25 At
its height, conscription shaped – and was shaped by – the whole of society in
myriads of ways, or as Anna Maria Forssberg and Anna Fredholm puts it –
“The story of conscription is also a story of Sweden”.26
To understand the meanings invested in conscription we must thus un22. Salomon, Kim, Larsson, Lisbeth and Arvidsson, Håkan, Hotad idyll: Berättelser om svenskt
folkhem och kallt krig (Lund 2004), p. 7; Cronqvist (2004); Salomon, Kim, En femtiotalsberättelse: Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige (Stockholm 2007).
23. Cf. Joenniemi, Pertti, ”Farewell to Conscription? The Case of Denmark”, in Joenniemi
(2006B), p. 14.
24. Joenniemi, Pertti, ”Introduction: Unpacking Conscription”, in Joenniemi (2006A), p. 9.
25. Joenniemi and Leander (2006), p. 161, 163 and 166; Leander (2004), p. 576–577 and 593.
26. Forssberg, Anna Maria and Fredholm, Anna, ”Inledning”, in Forssberg, Anna Maria and
Kronberg, Klas (eds.), Lumpen från mönstring till muck (Stockholm 2014), p. 9.
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derstand how conscription was related to the national self-image and the image of the citizen-soldier, modernity, the security culture of the folkhem era, as
well as Cold War culture. An overview of these topics serves as a context for
the subsequent empirical analysis of Arménytt between 1950 and 1964. In this
part, I start by examining the army’s more general view of conscription as a
bargain for civil rights and welfare benefits. Thereafter, I analyse how the ideal
folkhem soldier was constructed and the values attached to the practice at both
an individual and communal level. I also discuss the concept of the “People’s
Army” (“Folkarmén”). The study continues with analysing the ideal Cold War
warrior, who was supposed to fight for democracy, freedom and other liberal values. I also discuss Arménytt’s strong belief in manpower, morale and
the right conviction before or along technological development and nuclear
armament. Finally, I discuss how the overall meanings of conscription were
constructed and how the system was legitimized within the frame of Folkhemmet. It was a legitimization based on modernity, not history.

Conscription and the Citizen-Soldier
Conscription, Pertti Joenniemi reminds us, came about for political rather
than military reasons and succeeded in becoming “the dominant script” despite being at odds with both the dominant military and societal logics. It
resonated with “the competing and incoming stories” of nationalization and
democratization and, more generally, modernization. Conscription became
vital in forging important links between the individual and the emerging nation-state, being not just a reflection of things to come but also had a constitutive impact.27 From the very beginning, it entailed broader questions about
what to protect, by whom and in which context. Above all, conscription in the
modern sense – in distinct contrast from simple drafting – corresponded with
the new paradigm of the nation set in motion by the Enlightenment; the revolutionary idea that sovereignty rested in the people (rather than the state) and
that the defence of it was thus an obligation held by all.28 Conscription tied
the individual man to the state by placing the responsibility of military service
on him, demanding that he would be willing to die for this abstract loyalty,
and for his family to accept this sacrifice.29 The relation between the state and
its subjects was personalized and individualized, the responsibility to defend
27. Joenniemi (2006A), p. 5.
28. Joenniemi (2006A), p. 5–6.
29. Leander (2004), p. 576.
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was constructed as an individual drive from within rather than as an imperative from above. By establishing “blood ties” between state and citizen,30
defence (basically a statist arrangement) popular and social with citizens contributing to their state and its territorial integrity in exchange for political
and civil rights. Conscription thereby became intimately linked to the grand
narratives or political discourses of the modern era – the nation-state and
war.31 To Anthony Giddens, the nation-state and the mass army were the twin
tokens of citizenship within territorially bordered political communities.32 In
the 19th and 20th centuries, conscription served as a general vehicle for the
transmission of “official nationalism” and for the creation of an imagined,
horizontal community of the nation.33 In Sweden, military service played an
important role in the modernization and democratization processes of the 19th
and 20th centuries.34
There was thus a historical link between conscription and the expansion of
individual rights, and the development of the civil and democratic state. This
has sometimes been called “the conscription bargain”35 as citizen’s rights were
not unconditional; but rather, payment for national service.36 According to
Margaret Levi, “Military service is one of the central dilemmas for the liberal
social contract”, since it puts a tension at the heart of political life:
Compulsory military service in democracies rehearse themes of ennobling
self-sacrifice, nationalism, and the superiority of the needs of the state to
the rights of the individual, on the one hand, and on the nature of full
30. Mjøset, Lars and Van Holde, Stephen, ”Killing for the State, Dying for the Nation: An
Introductionary Essay on the Life Cycle of Conscription into Europe´s Armed Forces”, in
Mjøset, Lars and van Holde, Stephen (eds.), Comparative Study of Conscription in the Armed
Forces (Oxford 2002), p. 93.
31. Joenniemi (2006A), p. 6–9.
32. Leander (2004), p. 579–580.
33. Leander (2004), p. a 576–577; Joenniemi and Leander (2006), p. 163; Frevert, Ute, A
Nation in Barracks: Modern Germany, Military Conscription and Civil Society (Oxford/New
York 2004); Weber, Eugen, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France
1870–1914 (Stanford 1976).
34. Berggren, Henrik and Trägårdh, Lars, Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det
moderna Sverige (Stockholm 2009); Johansson (2001A); Johansson (1995); Johansson, Alf
W. and Norman, Torbjörn, ”Den svenska neutralitetspolitiken i historiskt perspektiv”, in
Hugemark, Bo (ed.), Neutralitet och försvar: Perspektiv på svensk försvarspolitik 1809–1985
(Stockholm 1986); Stråth (2001); Agrell (2000).
35. Mjøset and Van Holde (2002), p. 85; Joenniemi (2006A), p. 1.
36. Leander (2004), p. 578–579 and 589; Leander (2006), p. 131.
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citizenship, fears of standing armies, and the superiority of the individual
to the needs on the state, of the other.37

This tension was also present in the Swedish conscription discourse. As we
shall see, the army justified military obligation within a democratic society,
and struggled to adjust traditional military hierarchy to a more horizontal
modern community. As Anna Leander has noticed, many of the potential and
actual conflicts around conscription in Sweden during the 20th century concerned individual rights. Foremost the issue was the treatment of conscientious objectors or associational rights in the armed forces.38 In this article, I am
particularly interested in how the political relationship between the individual
and the state was perceived – that is, through the language framing conscription and citizenship, the different conceptualizations of military service as a
service, obligation, duty, privilege or right.
When discussing what conscription represented in relation to the nation
and to citizenship, it is vital to bear in mind that conscription, like war, has
been instrumental in upholding and defining gendered national identities. As
Annica Kronsell and Erika Svedberg have put forward, through the practice
of conscription, Swedish nationalism was tied to a value system of modernity,
gender, citizenship and collective identities. For a very long time, “the duty
to protect” was a common expectation imposed on young men in Sweden,
codified in the conscription law.39 The duty to protect the territory was a masculine duty, an initiation into manhood and “a differentiated and gendered
civil citizenship was upheld and re-created across generations”.40
According to Anna Leander, earlier research within the field of conscription places the legitimation of conscription primarily outside the military
realm, in its virtues of constructing community rather than being justified
on strict military grounds. In Western democracies, at least up to the early
37. Levi, Margaret, ”Content, Dissent, and Patriotism: A Summary” in Mjøset and Van Holde
(2002) p. 341. Cf. Cohen, Eliot A., Citizens and Soldiers: The Dilemmas of Military Service
(Ithaca/London 1985), p. 139.
38. Leander (2006), p. 124–128.
39. Kronsell and Svedberg (2006), p. 153, 157–158 and 171. Under the total defence law,
female citizens were required to do civil defence service, but they were never obliged to do
military service in the armed forces. For the period here in question and up to the 1980s,
they were not even allowed to.
40. Kronsell and Svedberg (2006), p. 158. Cf. p. 142–144 and 157–158; Kronsell and Svedberg (2001), p. 66; Leander (2006), p. 120; Sundevall, Fia, Det sista manliga yrkesmonopolet:
Genus och militärt arbete i Sverige 1865–1989 (Stockholm 2011).
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21st century, conscription was seen as constitutive of community integrating
society, forming policies, ensuring civilian status and controlling the use of
violence in society. It was instrumental to nation-building, masculinity, and
of the overcoming of class and regional divisions within national borders.41

Swedish Security Culture – Folkhemmet,
the Legacy of the Second World War and the Cold War
Despite technological development and the nuclear arms race, conscription
prevailed after 1945, and all scenarios for the defence of Cold War Europe
relied heavily on conscripts, also in Sweden. General conscription and an encompassing civil defence sector guarded Swedish neutrality. Like in the rest of
Europe, focus lay on mass conscription, territorial dispersion, endurance over
initial strength, and quantity over quality. Military equipment and training
was adapted to the conscript army rather than the other way around.42 According to Gunnar Åselius, after 1945 conscription served as the constitutional
element of the Swedish defence, the very core of the idea that national resistance rested on the broad democratic participation of all active citizens. This ideal
dominated how military and political elites perceived national defence, planned and acted during the Cold War. The concept of an egalitarian, democratic
“People’s Defence”, with general conscription and voluntary organizations,
was envisioned as the only way to defend the national unity of the folkhem.43
As mentioned above, it is hard to underestimate the general impact of the
Second World War when discussing Swedish national defence and national
identity during this period. As historian Marie Cronqvist has put forward, the
Second World War was the normative security experience and frame of interpretation for the Cold War. The national preparedness of the war years erased
boundaries of class, politics, region and formulated values such as peace, de41. Leander (2004), p. 572–574, 580, 590 and 593.
42. Mjøset and Van Holde (2002), p. 78 and 80; Cohen (1985), p. 74; Åselius (2005), p. 27,
30–31, 35 and 37; Borell, Klas, Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det
profesionella militärdisciplinära tänkesättet (Stockholm 2004), p. 119–123, 143, 152, 158
and 204; Roth (2007), p. 8–11 and 31–32; Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber:
Kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen 1945–1982 (Stockholm1985), p.
63– 64, 278; Dahlström and Söderberg (2002); Kronberg, Klas, ”Den svenska värnpliktens
historia”, in Forssberg and Kronberg (2014), p. 39–44. At the same time, however, the
Swedish air force was one of the largest and most advanced in the world during this period.
Cf. Åselius (2005).
43. Åselius (2005), p. 22, 27–29, 37 and 40.
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mocracy and security. During the war, the gap between the security elites and
the broad population was bridged. The armed forces became popular and the
will to resist increased. The leading Social Democratic party left its antimilitaristic past behind and embraced the idea of “the People’s Army”.44 Another
important legacy was that both the nation and its defence gained more positive connotations within the population, and that the metaphors of home
and family in relation to the nation became more prevalent in the Swedish
discourse.45 The Swedish vision of the citizen-soldier and popular defence was
constructed into the grand narrative of the welfare state.
The Cold War coincided with the expansion of the welfare state during the
1950s and 1960s. “People’s Defence” was especially cherished by the Social
Democrats, whom after the Second World War transformed defence in accordance to “the Swedish Model” and the ideal of total defence. Conscription became almost identical with Folkhemmet in a process of constant construction.
It is important to note that this process had broad political and popular support. Some of the ideological initiative behind democratization of the armed
forces also came from the military itself. Transformation was facilitated by
broadened social recruitment of officers and by a steady levelling of the armed
forces after 1945.46 According to military historian Thomas Roth, the war experience had an especially great and lasting impact on the army. The military
organization developed during the war remained the normative standard for
the army well into the 1970s. The overall threat perception remained more or
less the same from 1936 and up to 1965.47 As we shall see, the Swedish model
developed during and after the war was strongly promoted and supported by
Arménytt.
44. Cronqvist, Marie, ”Det befästa folkhemmet: Kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvarskultur”, in Jerneck (2009), p. 174; Cronqvist (2004), s. 66–87 and 83–84. Cf. Zander
(2001), p. 315–317; Molin, Karl, Försvaret, folkhemmet och demokratin: Socialdemokratisk riksdagspolitik 1939–1945 (Stockholm 1974), p. 27–38, 178–185 and 333; Jerneck
(2009C), p. 202–203.
45. Overud, Johanna, I beredskap med Fru Lojal: Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under
andra världskriget (Stockholm 2005), p. 77, 151–156 and 177.
46. Åselius (2005), p. 27, 30–31, 35 and 37; Mjøset and Van Holde (2002), p. 82; Borell
(2004), p. 119–123, 143, 152, 158 and 204; Zetterberg (2004); Roth (2007), p. 8–11 and
31–32; Agrell (1985), p. 63–64 and 278; Leander (2006), p. 123; Kronsell and Svedberg
(2006), p. 147 and 160. It is important to note that this process had started already in the
19th century with the rapid armament development and the gradual extension of conscription. Cf. Carlsson, Sten, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865: Studier rörande det
svenska ståndssamhällets upplösning (Lund 1973).
47. Roth (2007), p. 7, 10 and 13.
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The same kind of ideas also penetrated civil defence information and
propaganda. According to Marie Cronqvist, Cold War civil defence culture
was characterized by an intricate symbiosis of martial and peaceful narratives,
encapsulated in popular metaphors like “the fortified People’s Home”. In a
society generally characterized by a far-reaching striving for security, the main
task of civil defence information was to nourish and confirm a specific folkhem
mentality, thus cherishing and aligning narratives of armed neutrality and the
welfare state.48

Conscription between Natural Duty and Civil Rights Bargain
The history of conscription became linked to the history of democratization.
In Sweden, a historical connection between general conscription and male
suffrage existed. From early on, the duty of military service was seen as the
counterpart of political, social and economic rights. It was represented as
either a bargain for civil rights or as a responsibility to defend rights already
acquired.49
In Arménytt, general conscription was usually considered a bargain for political, social or economic rights: especially welfare rights, the right to vote, the
right to property and privacy, freedom of speech and religion, and in a more
abstract sense, freedom from coercion and enslavement. In the article “Opinions on the military – now and then” (“Meningar om försvaret – då och nu”)
dated 1956, the first half of the century was described as a period of explosive
social progression towards “greater freedom” for all Swedes. This “revolution”
had resulted in a democratic welfare state that it was a true “privilege” to be a
member of. The privilege to live in a society “which gives its citizens all these
opportunities” had in turn made modern Swedes much more loyal to their na48. Cronqvist (2009), p. 170–181, 186–187 and 192–194; Cronqvist, Marie, ”Vi går under
jorden: Kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm”, in Hedling, Erik and
Jönsson, Mats, (eds.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Lund 2008a), p. 169–
180; Cronqvist, Marie, ”Utrymning i folkhemmet: Kalla kriget, välfärdsidyllen och den
svenska civilförsvarskulturen 1961”, Historisk tidskrift 2008:3 (2008B).
49. Cf. Leander (2004), p. 589; Leander (2006), p. 131; Kronberg (2014), p. 29 f; Rudberg,
Pontus, ””Armén måste blifva en skola för hela folket” Krigsmaktens folkfostrande ambitioner och praktiker 1901–1950”, in Forssberg and Kronberg, Klas (eds.), Lumpen från mönstring till muck (Stockholm 2014), p. 80; Eriksson, Fredrik, “Kropp och värnplikt: Fysisk
fostran i det svenska försvaret ca 1950 till 1980”, in Forssberg, Anna Maria and Kronberg
(2014). P.107. About the historical connection between general conscription and universal
suffrage in Sweden, cf. Elvander, Nils, Harald Hjärne och konservatismen: Konservativ idé
debatt i Sverige 1865–1922 (Uppsala 1961).
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tion and more willing to defend it. To defend Folkhemmet was thus something
profoundly different from defending the Sweden of old. The national community had expanded and so had the national affinity and loyalty of the people.
In this article, conscription in itself was conceptualized as stemming from
below, directly from the people, and not as an obligation imposed from above.
Welfare benefits and franchise, were imagined as privileges rather than universal rights – welfare was something the benevolent state offered its citizens in
exchange for national service. To defend the democratic, peaceful welfare state
was described as an absolute right and a duty.50 In this article, conscription
was positioned as a vital part of the current rethinking and reformulation of
the Swedish nation into a progressive, democratic and rational welfare state.
A similar language of privileges and benefits was used in the 1950 conscript issue of Arménytt, when the chairmen of the four political youth moments declared:
We are proud of our popular democracy. We are proud and grateful to live
in a society where every citizen has the right to speak freely about laws and
regulations, upbringing and education, production and economy, religion
and science, art and literature. We all agree that it is a great privilege to live
in such a society.51

But there was to be no rights and privileges without obligations and sacrifices
– freedom and security were seen as worthless unless every citizen was ready to
make sacrifices for this very freedom and security. The ultimate sacrifice was
the duty to defend the nation through military service.52 To Arménytt, there
was thus a dual relation between rights and obligations within the welfare
state. In the same 1950 issue, the Minister of Defence referred to conscription
as “an honour” and “a natural duty”.53 Another article stated: “It is a privilege that everyone, without discrimination, may as a free man defend a free
country.”54 Here, the forced obligation of conscription was turned on its head
into a freedom from discrimination. The Swiss example of seeing conscription as an individual “right to bear arms” rather than a service enforced by the
state was put forward by Arménytt as an ideal. As a concept, conscription was
50.
51.
52.
53.
54.
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a manifestation of freedom, democracy, self-sacrifice and social responsibility,
not of enforcement and obligation.55
At the same time, the principle of general conscription opened up for a
liberal dilemma concerning the rights of the individual versus the power of
the state. This potential conflict also surfaced in Arménytt. The magazine went
to some length in stating that the absolute submission of military life and the
compulsory nature of conscription were not something alien and antithetical
to, or incompatible with, a democratic, liberal society.56 In one article from
1950, the writer underlined that there was no difference in kind between
civilian and military life concerning discipline and duty – the modern citizen
must constantly obey orders in his daily work. To him, there was no general difference between a foreman and an officer, between the Chief of the
Army and the Prime Minister: they were all just Swedish men “in service of
society”.57 More generally, Arménytt claimed, the military values of orderliness,
obedience, discipline, cleanliness, loyalty, helpfulness, responsibility, fairness,
willingness to work, decency, sympathy, tolerance and respect had now more
or less come to mirror the central civil values and virtues of modern society.58
To defend the imagined community of Folkhemmet in the 1950s and 1960s
thus meant something rather different from fighting for “King and country”.
In Arménytt, the concepts of conscription and citizenship were reframed and
took on new meanings. Modern Swedish citizens were represented as rational
and enlightened, rejecting the traditional military and nationalist rhetoric of
the past – “The Swedes are not in favour of grandiose words and patriotic phrases. They want objective information and understand why and how”.59 They
were “tired of big and bombastic words about tradition, duty and honour”.60
To appeal to the young conscripts´ sense of duty, old military concepts were
55. ”1812–1962”, AN 1962:2. Cf. Mjøset and Van Holde (2002), p. 82; Cohen (1985).
56. Cf. Cohen (1985), p. 139.
57. Danius, Lars, ”Från civil till militär”, AN 1950:5. Cf. ”Från civil till militär”, AN 1951:5;
Halldén, Bengt, ”Första tjänstgöringen”, AN 1954:6; ”Soldat Persson”, AN 1962:5; ”Takt
och ton i det militära”, AN 1951; ”Till soldat 59”, AN 1959:2; ”Ditt regemente”, AN 1951:5.
58. Kavander, K-G, ”Utbildning för krig”; AN 1960: 3; Danius, Lars, “Från civil till militär”,
AN 1950:5, “Ditt regemente”, AN 1951:5; “Takt och ton i det militära”, AN 1951:5; “Takt
och ton i det militära”, AN 1954:4, “Försvarsministern hälsar de värnpliktiga”, An 1950:5;
speech by the King to the armed forces, AN 1950:10; “Till dig som kommer efter”, AN
1952:5, “Till soldat 59”, AN 1959:3; “Kunskap – Disciplin – Anda”, AN 1957:3; Waern,
Jonas, “Svensk soldat i internationell miljö”, AN 1961:6. Cf. Borell (2004), p. 30, 137–42,
145, 148–149, 151 and 163.
59. Waern, Jonas, ”Svensken som soldat”, AN 1963 special issue.
60. Hultgren, Bengt, ”Tänker Du maska?”, AN 1950:8.
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transformed to new and different devices. Again, conscription and defence
were linked to modernization, rationality and democracy. Instead of defending “the fatherland” and taking pride in a glorious warrior past, Swedes were
imagined to be proud over democratic reforms and the modern welfare state.
The welfare system and the conscription system were thus intimately related.
To the army, however, defence always had to come first. As the welfare reforms expanded in the 1950s, the army dreaded it would be at the expense of
defence. Sweden had become too prosperous and lazy for its´ own good. “Let
us not end up with “the unfortified People’s Home” (det obefästa folkhemmet),
one writer pleaded, paraphrasing a famous anti-militaristic phrase from the
early twentieth century, describing Sweden as “the fortified workhouse” (det
befästa fattighuset).61 In contrast to Leander’s argument, it is clear that in the
Arménytt discourse the past served as a dark contrast to the advanced present
and even better future.62

Fostering the Good Folkhem Soldier
With the army’s more general representations of conscription in mind, I will
continue analysing how the ideal soldier was constructed within this discourse. For generations of Swedish men, the act of reporting for duty was a symbolic demarcation between youth and adulthood, replacing the role previously
held by confirmation.63 Due to the gendered practice of conscription military
service was intimately linked to masculinity and an initiation into manhood.
It was a necessary ingredient for the young men maturing into adulthood.64
The configuration of conscription as a rite de passage was central to the army
narrative of Arménytt, visualized on endless magazine covers and cartoons of a
boy/civilian merging into a man/soldier.65 Becoming a man was pointed out
61. Karleby, Olle, ”Försvaret”, AN 1957:4. Cf. Ahlström, Bengt, ”Konditions-problemet”, AN
1958:2. Regarding the concept, cf. Cronqvist (2009), p. 174 and 193; Zetterberg (2004).
62. According to Ulf Zander, the contrasting example of ”the dark ages” was one of the very few
examples of the use of ”history” remaining in a post war Swedish society obsessed with the
future. Zander (2001), p. 325–327.
63. Ericson (1999), p. 161; Dahlström and Söderberg (2002); Kronberg (2014); Wollinger,
Susanne, ”Inryckningen: En tidsresa”, in Forssberg and Kronberg (2014),
64. Kronsell and Svedberg (2001), p. 158; Kronsell and Svedberg (2006), p. 143–144; Sundevall (2011); Ahlbäck, Anders, Soldiering and the Making of Finnish Manhood: Conscription
and Masculinity in Interwar Finland, 1918–1939 (Åbo 2011).
65. Front cover of AN 1950:5. Cf. the front and back covers of AN 1951:5, AN 1954:4, AN
1955:4 and 1956:4; “Till soldat 60”, AN 1960:1; Henricson, Anders, ”Din utbildning”,
AN 1950:5.
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as a key feature of military service, as in 1963 – “You have now come closer to
every inch a man – in breadth and length and maybe even mentally. You have
done Your duty.”66
The army discourse on conscription stressed traditional military virtues,
which historically had defined hegemonic masculinity in European societies,
in which physical strength, endurance, discipline, initiative and independence
where key features.67 These normative expectations reappeared constantly in
the issues of the early 1950s – “Toughness, offensive spirit and fitness define
a good soldier. Our country needs a lot of them. Will you become one of
them?” and “The winter war demands hard soldiers. Will you pass the test?”68
A good Swedish soldier was characterized as fit, tough, hard, active, offensive,
ambitious, disciplined, effective, responsible, tolerant, intelligent, spry, or
simply “manly”. He was a good comrade and liked the practical outdoor life.69
In Arménytt, the assumption that conscription was exclusively male was
taken for granted to the point that it was hardly even noticed.70 Without
further reflection Arménytt spoke in terms of “a democratic army where the
whole capacity of the people is being used”, “the whole people’s army”, “the
knowhow of the whole people”, “the army is the people”, when this “whole
people” in fact only ever referred to (less than) half the population.71 Not only
conscription, but also “people”, was thus constructed as male. This is perhaps
not surprising given the status of the source, but it is worth noticing that
female conscription was discussed in society.72
66. ”Muck – men ni kommer tillbaka”, AN 1963:3.
67. Cf. Kronsell and Svedberg (2006), p. 143; Eriksson (2014), p. 120–125; Elhouar Wollin,
Elisabeth, ””Det bästa som hänt mig men aldrig mer” Lumpen som ambivalent upplevelse”,
in Forssberg and Kronberg (2014), p. 141–142; Ahlbäck (2011).
68. ”Ditt regemente”, AN 1951:5; Henricson, Anders, ”Din utbildning”, AN 1950:5.
69. Cf. ”Försvarsministern hälsar de värnpliktiga”, AN 1950:5, Danius, Lars, “Från civil till
militär”, AN 1950:5, “Ditt regemente”, AN 1951:5; Kavander, K-G, “Utbildning för krig”,
AN 1960:3; “God anda – kunskaper”, AN 1961:1; the back cover of AN 1951:5; Björklund,
E, ”Bra soldater och dåliga”, AN 1955:1; Henricson, A., ”Din utbildning”, AN 1950:5;
”Kunskap – Disciplin – Anda”; AN 1957:3; 1963 special issue.
70. Cf. Kronsell and Svedberg (2001), p. 169. One of the few times the issue of female conscription was brought up at all it was considered a joke, as in a mockery item written by
a young conscript in 1957, who dismissed the whole idea on the grounds that ”the girls”
would fight each other instead of the enemy. Cf. Jönsson, Bengt-Göran, ”Episoder att minnas”, AN 1957:9.
71. ”Till soldat 63”, AN 1963:3; ”1812–1962”, AN 1962:2; Åhslund, Bengt, ”Allmän värnplikt – för och emot”, AN 1962:2; ”Hela folkets armé”, AN 1964:4; ”Vår armé 1960”, AN
1959:9. Cf. Kronsell and Svedberg (2006), p. 149; Leander (2004), p. 574.
72. As many Swedish historians have shown, proposals for a compulsory ”civilian service” for
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But in this discourse, there was not only a close connection between military service and masculinity, but also citizenship. When passing through the
gates of the regiment, the conscript did not only leave his boyhood behind,
but he also left his private home and family to enter into the national family
of Folkhemmet.73 From now on he was supposed to suppress his individual
needs and wishes in favour of the common good. Hence he became part of
society in a new way.74 To become a real man – who controlled and mastered
his inner feelings – and a good soldier was also to become a proper Swedish
citizen. The connection or even equation between a good soldier and a good
citizen was constantly brought out, as in the magazine’s cover slogans “Good
soldier spirit – good citizen spirit”, and the reversed: “bad citizen spirit – bad
soldier spirit”.75
As the American political scientist Eliot A Cohen has noted, the concept of
the citizen-soldier embraces military service as a rite de passage by which men
both learn and earn citizenship and national belonging.76 In Arménytt, the
barracks were presented as a school of societal values. Following Cohen, it was
not primarily because of being a citizen that the individual became a soldier,
but rather the other way around: he became a citizen through serving. However, this way of seeing military service either as a prerequisite for citizenship or
as an essential transmitter of civic virtue also meant disenfranchising women,
children, disabled and old people.77
In Sweden, the notion of conscription was vital in redefining masculi-

73.
74.
75.
76.
77.
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women or ”female conscription” were discussed – though never realized – during both
world wars. Swedish women were expected to do their service to the nation either within
the ”small” home as mothers and housewives, or within the greater ”national home” as
nurses or workers. Tornbjer, Charlotte, Den nationella modern: Moderskap i konstruktioner
av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft (Lund 2002); Lidestad, Madelene, Uppbåd, uppgifter, undantag: Om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget
(Stockholm 2005), p. 45, 62, 64, 70–96 and 173–174. This way, women´s proper national
place in both peace and war was confined to the home. The world war experiences confirmed rather than challenged the traditional gender dichotomies with men as defenders and
warriors and women as mothers and caretakers. Cf Overud (Stockholm 2005), p. 44–47,
94–98, 184–187; Sundevall (2011).
C. f. ”Från civil till militär”, AN 1950:5; ”Till soldat 60”, AN 1960:1.
C. f. the front covers of AN 1953:4; AN 1951:1.
”God soldatanda = god medborgaranda”, AN 1960:1; the back cover of AN 1951:5; ”Kunskap – Disciplin – Anda”, AN 1957:3.
Cohen (1985), p. 122. Cf. Eriksson (2014), p. 107; Rudberg (2014), p. 80.
Cohen (1985), p. 122; Lecomte, Jean-Philippe, ”The Rise and Death of Conscription: The
Case of France”, in Joenniemi (2006), p. 70.
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nity, citizenship and nationalism within the moder project. The post war army
strongly emphasized the fostering of “a free mind and a strong civic spirit”.
Conscription was literally referred to as “a society’s school for good citizens”,
teaching the individual to get into line, melt into the bigger complex and learn
how to follow the rules of the game.78 In an article from 1950 about the extended post-war regulations for civic education during military service, Arménytt
stated that in a total war, with its refined psychological warfare it was essential
that the troops had a clear image of what they were going to fight for, protect
and possibly die for – “our Swedish society and its values”. Apart from military
and civil defence issues, there were to be lessons in democracy, parliamentarianism, social policy, the political system, the incomes and expenses of the state,
and the rights and obligations of the citizen. Other subjects were “Democracy
and dictatorship”, ”The individual and society”, “The family and society”,
“How to conduct a union meeting”, “What to believe in”, “Philosophies of
life and concepts of society”, and “Moral defence and moral armament”.79
When Arménytt in this way figured in military service as a “citizen’s school”,
this thinking was part of a broader contemporary European trend. After 1945,
military service was increasingly envisioned as an education encompassing
much more than military training; it was a kind of civic education for the
78. ”Som en samhällets medborgarskola”, AN 1959:9. Again, this was not new: similar liberal
values had imbued civil nationalism and modernization in Sweden during the interwar
years and before that. Cf. Eriksson, Fredrik, ”Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen: Historiebruk i svenska soldatinstruktioner under mellankrigstiden”,
i Militärhistorisk tidskrift 2009–2010; Eriksson, Fredrik, Eellend, Johan and Wawrzeniuk,
Piotr, ”Döden i militära minnen och myter i Östersjöområdet, efter det stora kriget fram till
1939”, Historisk tidskrift 2011:3; Aldén, Gustav A, Medborgarens bok (Stockholm 1927).
79. ”Vidgad och reformerad medborgarundervisning”, AN 1950:4. The article included a list
of the ambitious civics program, giving us a hint of what was believed to constitute this
society and on what grounds it was to be built. The three part program consisted of nine
hours of “Soldier’s orientation”, introducing subjects such as ”The military environment”,
”Democracy and discipline”, ”The unit and the home district”, and ”Temperance and military service”; eleven hours discussing ”Defence information”, for instance ”Modern weapons”, ”Our military position”, ”How to defend Sweden”, ”Propaganda in wartime”, and
”Sabotage, espionage and vigilance”; and finally 20 hours of more traditional civics, nailing
down what it meant to be a Swedish citizen through subjects such as ”The individual and
the society”, ”Swedish social policies”, ”Democracy and dictatorship”, ”Citizen’s duties and
rights”, ”Our economy”, ”The incomes and expenses of the state”, ”Parliament and government”, ”The municipality”, ”The family and society”, ”How to conduct a union meeting”,
”What to believe in”, ”Philosophies of life and conceptions of society”, and ”Moral defence
and moral armament”. Cf. Tamm, Viking, ”Medborgaranda och soldatutbildning, AN
1950:4; ”Medborgarundervisningen av idag”, AN 1952:4.
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male youth of the nation. The armed forces focused increasingly on normative, moral, educational and ideological issues. This trend was motivated both
militarily and politically. Expanded civil education for conscripts was believed
to strengthen both individual as well as troop morale and influence the will
to fight. This conviction was reinforced by the conjunctures of the Cold War
and the need for ideological armament against “alien ways of thinking”. In the
early 1950s, concepts such as moral preparedness, resistance spirit (motståndsvilja), defence will (försvarsvilja), inner front (inre front) and psychological
defence (psykologisk försvar) became more prominent in defence propaganda.
These concepts had been established during the Second World War, but gained renewed attention with the spy affairs of the early Cold War.80
The vital link between soldier and citizen, between armed forces and civil society and, in a way, between war and peace, was captured in the twin
concepts of “resistance spirit” and “civic spirit” (medborgaranda). There was
believed to be a critical connection between fostering a strong civic spirit in
peacetime and a subsequent strong will to resist in war. Or, as the Chief of
Army C A Ehrensvärd put it in a highly emotional appeal in 1950:
Should war once come upon us, in the age of total war we shall then all
become soldiers in the defence of Sweden, men and women, young and
old. Uniform and rank will mean next to nothing, and a lot will depend
upon everyone knowing what he or she should know, and above all, upon
the right spirit. Our leading line of defence is neither a certain part of the
armed forces nor the civil defence. It runs through the heart of every Swedish man and woman and it lies in the will to never surrender and in the
readiness to sacrifice everything for the defence of freedom.81

The critical word here was “the right spirit”. The military training and education after the Second World War strongly emphasized that the conscript must
80. Borell (2004), p. 45–55 and 163; Åselius (2005), p. 31; Cronqvist (2008A), p. 175 and
179–180, Cronqvist (2004), 66–87; Cronqvist (2009), p.180, 194; Lindahl, Kurt, Om
kriget hade kommit: Folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra världskriget
(Stockholm 2004), p. 12, 31, 333–342; Leander (2004), p. 576–577; Kronsell and Svedberg (2006), p. 148; Tullberg (2012), p. 89; Zetterberg (2004); Rudberg (2014), p. 75.
For example, in 1953 an official report of the Swedish government was issued regarding
psychological defence, and the following year, a special public office was established, Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Cf. Cronqvist (2004), p. 84; Tubin, Einar, Förfäras ej:
50 år med det psykologiska försvaret: En biografi om en svensk myndighet (Stockholm 2003).
81. Speech by Army Commander C A Ehrensvärd, AN 1950:2.
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be willing to make sacrifices out of his own free will, not out of discipline and
obedience.82 This thinking was also inherent in the conscription idea from its
very beginning – when the soldier fought for his civil rights and his own nation he fought out of conviction.83During the Cold War, this idea was linked
to the ideological divisions and refined psychological warfare of the conflict.
In Arménytt, the Korean War was given as a recent warning example, where
American prisoners of war turned out as easy prey for communist brainwashing since they did not know what they were fighting for.84 The Swedish conscript must internalize a Swedish civic spirit, with elements of unity, solidarity, duty, unselfishness, responsibility, honesty, respect, discipline, obedience,
team spirit, communal spirit and self-sacrifice.85 With a strong national spirit
of civic duty and resistance the whole population was morally prepared for
war. To the army, spirit was much more valuable than the latest technical
equipment and weapons.86
Fostering civic spirit and forming the ideal conscripted citizen did not
stop at compulsory military training and scheduled civic education in schools.
Arménytt strongly emphasized the responsibility of the individual soldier and
his personal sense of duty.87 Moral pressure was hereby put on the individual.
He should always be polite, well groomed, tidy and strict.88 To cope with daily
82. Rudberg (2014), p. 87.
83. Abelius, Hans, Det självpåtagna uppdraget: En undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840–1870 (Göteborg 2007); Elvander (1961).
84. Henricson, Anders, ”Medborgaranda, motståndsvilja”, AN 1960:3. Cf. Kavander, K-G,
”Utbildning för krig”, AN 1960:3; ”Motståndsviljan i atomåldern”, AN 1960:3; Torfgård,
Sven, ”Varför värnpliktsarmé?”, AN 1960:4; Tamm, Viking, ”Medborgaranda och soldatutbildning”, AN 1950:4; speech by Prince Bertil, AN 1959:7−8.
85. Cf. ”Takt och ton i det militära”, AN 1951:5; Tamm, Viking, ”Medborgaranda och soldatutbildning”, AN 1950:4; ”Läget i världen”, AN 1957:3; speech by the King to the armed forces, AN 1950:10; Waern, Jonas, ”Svensken som soldat”, AN 1963:3; Waern, Jonas,
”Svensk soldat i internationell armé”, AN 1961:6; ”God anda – kunskaper”, AN 1961:1;
speech by Prince Bertil, AN 1959:7−8.
86. Åhslund, Bengt, ”Allmän värnplikt – för och emot. En historisk snabbskiss”, AN 1961:2;
Bonde, Thord, ”Vi står inför stora uppgifter”, AN 1957:5; ”Hela folkets armé”, AN 1964:4;
”Till soldat 63”, AN 1963:3; speech by the Army Commander C. A. Ehrensvärd, AN
1953:10.
87. ”Det här handlar om dig”, AN 1960:1; ”Fred genom styrka”, AN 1962:1; Speech by Prince
Bertil, AN 1959:7−8; Ståhl, Carl-Gustav, ”Soldater i atomåldern”, AN 1960:3, ”Att göra
sitt bästa”, AN 1964:3; ”Till dig som kommer efter”, AN 1955:4; Hultgren, Bengt, ”Tänker
Du maska?”, AN 1950:8; Ehrensvärd, C. A., ”Din duglighet – krigsmaktens styrka”, AN
1950:5. Cf. Tubin (2003), p. 128.
88. Cf. ”Försvarsministern hälsar de värnpliktiga, AN 1950:5; ”Takt och ton i det militära”, AN
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military life at the regiment, and even more “if to survive in modern war”
order, tidiness and cleanliness were deemed necessary.89
The practice of conscription tied the individual male citizen to the state by
placing the duty to defend its territorial and cultural integrity on the individual. According to Leander, the special Swedish word for conscription, värnplikt,
reflects this. The first part, värn, meaning defence or guard, implies an attachment to the state paralleled to home and family. The second part of the word
plikt, meaning duty, implies that defence is a responsibility weighing on the citizen, as a moral and individual commitment and not just military “service”.90
Even if the word värnplikt was older91, it is notable that in the context of
Folkhemmet, the meaning of the concept took on new connotations, linked to
popular and labour movement ideas of solidarity and communal duty.92
The adherence to these values were evident in Arménytt’s representation of
ideal spare time activities: voluntary study groups, evening schools, discussion
groups, library, church, political youth leagues, temperance movement, art
exhibitions, amateur painting, woodcarving, photography, and all kinds of
sports.93 The opposite of this active, diligent and responsible citizen-soldier
was the bad conscript – who preferring to “take things easy” and wasted his
time by “passively hang on street corners or sit in cafés”.94 The bad soldier was
lazy, disloyal and selfish.95 In the comic strip “Good manners in the army” of

89.

90.
91.
92.
93.

94.
95.

44

1951:5; ”Ditt regemente”, AN 1951:5; ”En säng – ett skåp”, AN 1951:5; ”Din utbildning”,
AN 1951:5; ”På ”luckan”, AN 1957:3.
”Ditt regemente”, AN 1951:5. As Marie Cronqvist points out, discipline, order and hygiene
were also some of the most cherished virtues of the broader folkhem narrative, and in the
civil defence propaganda even described as weapons against the nuclear threat. Cronqvist
(2008A), p. 170. Cf. Rudberg (2014), p. 84–85, 94–95.
Leander (2006), p. 120.
As a translation from German Wehrplicht, it is known in Sweden since at least the 1870s.
Kronsell and Svedberg (2006), p. 142.
”Fritid – hobbytid”, AN 1950:1; ”Militär alltjänst i Gävle”, AN 1950:3; ”Din fritid”, AN
1951:5; Hultgren, Bengt, ”Tänker Du maska?”, AN 1950:8; ”Ditt regemente”, AN 1951:5;
”Takt och ton i det militära”, AN 1951:5, ”Takt och ton i det militära”, AN 1954:4; ”Till
Dig, som rycker in till första tjänstgöringen”, AN 1950:5; ”Kunskap – Disciplin – Anda”,
AN 1957:3; Rosenblad, Urban, ”Dina sociala förmåner”, AN 1950:5; Wiklund, Torsten,
”Rekryt 62”, AN 1962:2,”Ditt regemente”, AN 1951:5. It is notable how closely the ideal
spare time acitvities presented in Arménytt mirrored the educational ideals of the labour movement. Cf. Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt
sågverkssamhälle 1880–1930 (Stockholm 2001).
”Fritid – hobbytid”, AN 1950:1. Cf. Hultgren, Bengt, ”Tänker Du maska?”, AN 1950:8;
”Till rekryterna”, AN 1962:2.
Cf. Björklund, E., ”Bra soldater och dåliga”, AN 1955:1; ”Kunskap – Disciplin – Anda”,
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1954, the bad soldier was described as dirty, spineless and unshaven figure
that smoked cigarettes and ignored the elder´s right to sit at the bus stop.96 At
a discoursive level the immoral conscripts were deemed to lack personal and
mental hygiene, and were imagined as potential security threats, threatening
national survival.
To capture the individual’s crucial role in national defence, Arménytt used
the metaphor of a chain securing the Swedish borders. The civic spirit and
resistance will of every single soldier was vital, as the Swedish defence could
not afford any weak links.97 Everyone had a place to fill, and everyone had to
know his place in the collective machinery of the nation. The long, unbroken
chain was also a horizontal image, reflecting the imagined egalitarian nature of
Swedish society and also the armed forces. An élite army was a potential threat
to both territorial integrity and national unity.98
Given the moral values invested in conscription, it is no surprise that Arménytt despised the popular expression lumpen (literally “the rags”) for conscription99 and fiercely condemned the so called muck, the spontaneous, unsanctioned festivities celebrating the end of military service – and also the
term used for prisoners being released after incarceration. The latter blurred
the fact that the basic military training was just the beginning of 27 years of
continuous conscription.100 Military service was not to be considered a speAN 1957:3; ”Till soldat 63”, AN 1963:3.
96. ”Takt och ton i det militära”, AN 1954:4: Cf Magnusson, Henry, ”Befälet och ungdomen”,
AN 1961:1; ”Takt och ton i det militära”, AN 1951:5.
97. Plogvall, Hans, ”Människan i försvaret”, AN 1961:1. Cf. speech by Prince Bertil, AN
1959:7−8; ”Armén är folket”, AN 1959:9; ”Hela folkets armé”, AN 1964:4.
98. ”Armén i försvarsdebatten”, AN 1957:10. Cf. Torfgård, Sven, ”Varför värnpliktsarmé?”,
AN 1960:4; ”Fred genom styrka”, AN 1962:1; ”Meningar om försvaret – förr och nu”, AN
1956:6; ”1812–1962”, AN 1962:2.
99. ”Till rekryterna”, AN 1962:2. Cf. ”1812–1962”, AN 1962:2; ”När blir vi av med ”lumpen”?”, AN 1962:4; ””Lumpen” eller ”millen”?”, AN 1962:5; ”Till soldat 63”, AN 1963:3;
”Takt och ton i det militära”, AN 1954:4. Apparently, in 1962 the daily newspaper Svenska Dagbladet launched a reader”s contest trying to replace the noun lumpen and its subsequent verb lumpa with another, more respectful alternative; and then Arménytt followed
suit. However, none of the imaginative suggestions such as värna (”to defend”, but also
derived from the Swedish word for conscription, värnplikt), milla (”to do one’s military
service”), exa (”to exercise”), solda (”soldiering”), panga (”to bang/shoot”) or igelkotta (”to
hedgehog”) had any success. Cf. ”När blir vi av med ”lumpen”?”, AN 1962:4; ”Lumpen”
eller ”millen”?”, AN 1962:5. The hedgehog was a well-established symbol for the Swedish
Total Defence at the time, cf. Cronqvist (2008), p. 174.
100. ”Muck – men ni kommer tillbaka”, AN 1963:1. Cf. Fredholm, Anna, ”Muckarritualer. I
gränslandet mellan ”solis” och ”atom”, in Forssberg and Kronberg (2014).
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cific event, but instead the start of becoming an integrated and active citizen.
The male Swedish citizen was perceived as permanently drafted and his duty
to protect the nation continued without end. When resigning from active
service at the age of 47, he was expected to continue his service in the civil
defence or the Home Guards, the latter being a volunteer organization.

Democratic People’s Army
Conscription was seen as contributing to the democratic welfare state by fostering active male citizens. But it was also vital in democratizing the armed
forces and integrating them into modern society. According to earlier research,
one main argument for conscription was that it allowed for popular control
over the use of violence in society and linked the armed forces to civil society.
This was a way to ensure that the army values were in line with the values of
rest of society. Conscription would ensure transparency and public control,
and minimize the risk of military use of force against the population. In the
Swedish context, the discussions on “anchoring the armed forces” to reduce
the potential internal threat of an undemocratic army often centred on the
memory of Ådalen, where in 1931 the Swedish army opened fire on peaceful
demonstrators, killing five people and injuring another five.101
This argument was a vital part of the army narrative on conscription as
well, as we have already seen in its constant references to “the People’s Army”.
To Arménytt, the army was not only fighting for freedom and democracy in
general, but was a democratic institution in itself. Once mobilized, the armed
forces numbered over a million men, taking advantage of the whole people’s
defensive power.102 By drafting all potential leaders within the entire male
population, conscription became synonymous to “the democratic Swedish
way”.103 The democratic input guaranteed that the officers shared the same
values as the rest of the population – “The officers are citizens like you, they
wish for peace and have the same peacetime ideals as you do”.104 They were
101. Leander (2006), p. 124–128; Leander (2004), p. 580, 590; Kronsell and Svedberg (2006),
p. 147, 160; Cohen (1985), p. 123–128; Tullberg (2012), p. 87, 105; Zander (2001), p.
383–385; Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931 – Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931–2000 (Stockholm 2001).
102. Plogvall, Hans, ”Människan i försvaret”, AN 1961:1. Cf. Speech by Prince Bertil, AN
1959:7‒8; ”Armén är folket”, AN 1959:9; ”Hela folkets armé”, AN 1964:4.
103. Håkansson, Kurt, ”Med marskalkstaven i ränseln”, AN 1950:5.
104. ”Från civil till militär”, AN 1951:5.
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simply men “in the service of society”, just like any other Swede.105 It is worth
noting that even if the memory of Ådalen echoed, the incident itself was never
explicitly mentioned in Arménytt. In this discourse, the armed forces were represented as a fully integrated part in a national community. The people were
synonymous with the army and the army rested on the people.106 The division
of the military and the people was a thing of the past.

Sacrifices for the Free World
As we have seen, the conscription narrative was entangled in both the 19th
century tradition of the citizen-soldier and to a modern, welfare state narrative. But to understand the meanings of conscription at the time, we must
also move beyond the national level and see how conscription was related to
the international security system of the time. This means acknowledging the
overall sense of an imminent threat of war and more or less constant mobilization. The overall Cold War thinking built on the dichotomy and dualism, structured according to a metanarrative contrasting freedom (West) and
oppression (East).107 The Swedish discourse on conscription was part of this
Cold War culture, giving concepts like “democracy” and “freedom” specific
connotations. In the words of C A Ehrensvärd, Swedes must be prepared “to
sacrifice everything for the defence of freedom” and “to make sacrifices for the
idea of freedom”.108 In Arménytt, freedom was usually defined in a negative
sense, i.e. as freedom from oppression, coercion, violence and enslavement.
It was also often referred to freedom of speech and the right to property. But
“freedom” could also mean more seemingly trivial things of everyday life, such
as “that you get your peas on Thursdays and that you may hug whomever you
fancy when out dancing on Saturday night”.109 To fight for freedom was to
105. Danius, Lars, ”Från civil till militär”, AN 1950:5. Cf. ”Från civil till militär”, AN 1951:5;
Halldén, Bengt, ”Första tjänstgöringen”, AN 1954:6; ”Soldat Persson”, AN 1962:5; ”Takt
och ton i det militära”, AN 1951; ”Till soldat 59”, AN 1959:2; ”Ditt regemente”, AN
1951:5.
106. ”Till soldat 63”, AN 1963:3; ”1812–1962, AN 1962:2; Åhslund, Bengt, ”Allmän värnplikt – för och emot”, AN 1962:2; ”Hela folkets armé”, AN 1964:4; ”Vår armé 1960”, AN
1959:9, ”Som en samhällets medborgarskola”, AN 1959:9.
107. Salomon, Larsson and Arvidsson (2004), p. 7–10; Cronqvist (2004); Salomon (2007), p.
21–44.
108. Speech by the Army Commander C. A. Ehrensvärd to the armed forces, AN 1950:2;
speech by the Army Commander C A Ehrensvärd, AN 1953:10.
109. Hultgren, Bengt, ”Tänker Du maska?”, AN 1950:8.
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fight for traditional liberal Western values, but it was also about protecting the
Swedish way of life against foreign invasion.110
In the era of the Cold War, Arménytt further claimed, it was absolutely
necessary that every conscript understood the essential difference between democracy and dictatorship and that the Swedish army’s main task was to defend
the former. Every single soldier had to stand up for liberty, rights and human
dignity against coercion, lack of legal rights and brutality.111 The Swedish defence was for a righteous and just cause – “A democracy has the right and duty
to fight, or otherwise the ruthless, the strong and the totalitarian will always
triumph.”112 Sweden was “a free, enlightened, democratic state” and “a free
country” defended by “free men” who had “the right to speak freely” and “the
right to fight”.113 According to Arménytt, it was an internationally acknowledged fact that the large Swedish armed forces protected and preserved peace in
a divided Europe, as Sweden was a neutral and benevolent force between East
and West.114 Once again, the legacy of the Second World War was clear, as a
picture of a manic Adolf Hitler speaking to the masses illustrated “the dark
side” of dictatorship and totalitarianism. The other side was a picture of naked
children playing in a pool in front of a Swedish council estate.115 In addition,
the choice of illustrations underlined the contrast between the peaceful and
ordered Swedish welfare state with its eyes set on the future and a belligerent
Europe stuck in the past.
The army’s aim was to train conscript soldiers to become “reflective personalities” with a will of their own and a high standard of dignity and respect
Respect for the human being is a fundamental value in Swedish society.
The military exists to defend our freedom and our peace, our legal system and our safety, that is, the human values, which make life worth
living.116
110. Cf. Salomon, Larsson and Arvidsson (2004), p. 8–10; Salomon (2007), p. 227–229.
111. Henricson, Anders, ”Medborgaranda, motståndsanda”, AN 1960:3; ”Motståndsviljan i
atomåldern”, AN 1960:3.
112. ”Meningar om försvaret – förr och nu”, AN 1956:6.
113. Speech by the King to the armed forces, AN 1950:10; Hultgren, Bengt, ”Tänker Du
maska?”, AN 1950:8; ”Till Dig, som rycker in till första tjänstgöringen”, AN 1950:5;
”Meningar om försvaret – förr och nu”, AN 1956:6.
114. ”Meningar om försvaret – förr och nu”, AN 1956:6; ”1812–1962”, AN 1962:2.
115. ”Meningar om försvaret – förr och nu”, AN 1956:6.
116. Ehrensvärd, C A, ”Din duglighet – krigsmaktens styrka”, AN 1950:5. Cf. Tamm, Viking,
”Medborgaranda och soldatutbildning”, AN 1950:4.
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In 1951 Arménytt stated that “respect for others is a vital part of the way of
life (livsform) we will defend”117 and that the spirit of the Swedish army must
be decent, dignified, loyal and kind – “You must never forget what we are
fighting for. If we let ourselves become brutalized, then what we are supposed
to defend is already partly lost.”118 The Swedish soldier was constructed as an
independent, tolerant and reflective individual. He respected other human
beings as well as international law, and he was capable of critical thinking and
forming his own opinion.119 In Arménytt, this active and democratic citizen
soldier of the Free West was constantly opposed to the subjugated soldier of
the Communist East, seen as brutal and brainwashed, even a “soulless robot”
with no will of his own.120

Moral Men over Nuclear Arms
The Cold War warrior faced a new kind of war. In the nuclear age, for the
first time in history, people had to live with the possibility of total extinction.
The Swedish army had to adapt to and prepare for the possibility of nuclear
attack.121 In 1962, Arménytt noted that the contemporary advocates of an élite
army stressed that changes in modern warfare, and especially the coming of
the nuclear age, had rendered large national armies obsolete.122 To the army,
however, the adherence to the idea of a popular defence built primarily on
manpower and morale; the ideas was that moral men always triumphed over
technology. For example, the back cover of the 1950 conscription issue was
the image of a tank with the statement – “Machines are important, but the
117. ”Takt och ton i det militära”, AN 1951. Cf. ”Takt och ton i det militära”, AN 1954:4;
speech by Prince Bertil, AN 1959:7−8. Concerning the Swedish concept of livsform and its
historical connection to the ideas of the People’s Defence, cf. Runeby, Nils, ”Vad vi ha att
försvara: Nationell identitet under andra världskriget”, in Johansson, Alf W (ed.), Vad är
Sverige? Röster om nationell identitet (Stockholm 2001), p. 305–330 and 405–406; Lindahl
(2004), p. 276–283; Cronqvist (2008A), p. 181 and 193–194.
118. ”Från civil till militär”, AN 1951:5.
119. Cf. Waern, Jonas, ”Svensk soldat i internationell armé”, AN 1961:6; Waern, Jonas, ”Svensken som soldat”, AN 1963 special issue.
120. Ehrensvärd, C. A., ”Din duglighet – krigsmaktens styrka”, AN 1950:5. Cf. Tamm, Viking,
”Medborgaranda och soldatutbildning”, AN 1950:4; Henricson, Anders: ”Medborgaranda, motståndsanda”, AN 1960:3; ”Motståndsviljan i atomåldern”, AN 1960:3; Salomon,
Larsson and Arvidsson (2004), p. 8.
121. Agrell (1995); Kronberg (2014), p. 43–44.
122. Åhslund, Bengt, ”Allmän värnplikt – för och emot”, AN 1962:2.
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skill, will and spirit of soldiers are more important still”.123 Despite all technological innovations with nuclear arms, missiles and rockets, men still had
to do the actual fighting.124 In 1957, Arménytt claimed that in the robot age,
with combat spread over vast areas, the demand for “a people in arms” with a
fundamental will to resist had in fact grown.125 The coming of the nuclear age
reaffirmed traditional military values such as discipline, obedience, and a good
physical condition, and put a new emphasis on education, a free mind and a
strong civic spirit – all trademarks of the People´s Army.126 Large armies and
nuclear weapons were seen as complementary, not opposites.
According to Gunnar Åselius, around 1960 there was however a temporary
political change in Sweden in favour of High Tech Defence over People’s Defence, with a stronger emphasis on military proficiency, timely modernization
of military equipment, technical effectiveness and rational management.127
At the same time, the value of huge conscription armies came under debate
internationally. In the early 1960s, Great Britain abandoned the draft system
and it was increasingly questioned for example in the United States. In all
other countries, however, conscription prevailed at least up to the end of the
Cold War.128
In Arménytt, the army maintained that contrary to what the great powers
might think the rapid technological development and the subsequent changes
in warfare had worked in favour of the already strategically superior conscript
model. This was particularly evident in the unique case of Sweden, a small,
non-aligned state with a large territory to defend. Besides, over time and place,
123. The back cover of AN 1950:5.
124. ”Människan viktigare än maskinen”, AN 1960:1.
125. Bonde, Thord, ”Vi står inför stora uppgifter”, AN 1957:5. Cf. ”Infanteriet i atomåldern”,
AN 1958: 5−6; ”Motståndsviljan i atomåldern”, AN 1960:3; Ståhl, Carl-Gustav, ”Soldater
i atomåldern”, AN 1960:3; Kavander, K-G, ”Utbildning för krig”, AN 1960:3; Henricson,
Anders, ”Medborgaranda, motståndsvilja”, AN 1960:3.
126. Kavander, K-G, ”Utbildning för krig”; AN 1960: 3; Danius, Lars, ”Från civil till militär”,
AN 1950:5, ”Ditt regemente”, AN 1951:5; ”Takt och ton i det militära”, AN 1951:5;
”Takt och ton i det militära”, AN 1954:4, ”Försvarsministern hälsar de värnpliktiga”, An
1950:5; speech by the King to the armed forces, AN 1950:10; ”Till dig som kommer efter”, AN 1952:5, ”Till soldat 59”, AN 1959:3; ”Kunskap – Disciplin – Anda”, AN 1957:3;
Waern, Jonas, ”Svensk soldat i internationell miljö”, AN 1961:6. Cf. Borell (2004), p. 30,
137–42, 145, 148–149, 151, 163.
127. Åselius (2005), p. 32–34; Cf. Roth (2007), p. 8.
128. Mjøset and Van Holde (2002), p. 81.
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popular armies had always proven superior to elite troops.129 To further legitimize the Swedish model, Arménytt for once took to historical arguments, claiming that in principle if not by name, Sweden had always employed a form
of conscription; for the Swedish people to take up arms against intruders was
an inherent national trait dating back to “ancient times”.130 This is worth noticing, since it was one of the very few times Arménytt used historical or traditional arguments. Here, my empirical results diverge from previous research. To
Anna Leander, the argument of tradition and history constituted one of the
few constant core virtues in the painstakingly negotiated “minimal understanding” of conscription in Sweden.131 In Arménytt, in contrast, conscription was
primarily associated with progression, democratization and modernity, and
not with the traditions of the past. The only historical link worth mentioning
was conscription as a part of the narrative of “the long Swedish peace”.132 As
pointed out earlier, Leander’s perspective leaves out this important historical
change of the Swedish meaning of conscription as an integrated and contributing part of the greater national narrative of modernity.

The Superiority of Conscription
Research about the issue of conscription in Sweden during the 20th century
has stressed the profound consensus and matter of course of the system. Out
of the different arms, the support for a People’s Defence and for universal
conscription was always the strongest in the army.133 This is evident in my
investigation as well; in the army staff, the belief in the Swedish system seems
to be profound at the time.134 However, my reading of Arménytt 1950–1964
– a source that has not previously been used to analyse the Swedish discourse
on conscription – reveals that the idea of compulsory military service was
frequently discussed by the middle of the century. The narratives and images
of conscription were not abstract or vague. To me, the army’s constant urge
129.
130.
131.
132.

Åhslund, Bengt, ”Allmän värnplikt – för och emot”, AN 1962:2.
Torfgård, Sven, ”Varför värnpliktsarmé?”, AN 1960:4.
Leander (2006), p. 120–121; Cf. Rudberg (2014), p. 82–84, 88, 91.
”1812–1962”, AN 1962:2. Cf. ”Meningar om försvaret – förr och nu”; AN 1956:6;
Waern, Jonas, ”Svensken som soldat”, AN 1963 special issue; Cf. Jerneck, Magnus (ed.),
Fred i realpolitikens skugga (Lund 2009).
133. Åselius (2005).
134. Evidently, this is partly due to the source. As the magazine aimed at creating ”an army
sprit” among the conscripts, it would (and could) hardly represent any other view.
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to justify, legitimize and defend general conscription – even when it was at its
historical peak – should remind us that despite the consensus135 the meaning
of conscription was never historically constant or fixed.
To the army, the societal virtues and values of conscription were primarily
ideological, normative and moral; not technical or practical in a more military
or strategic sense. Conscription was virtuous because it defined masculinity
and (male) citizenship, and thus belonged to the nation. The army strongly
associated conscription with active and democratic male citizenship, as a kind
of dual relationship of rights and obligations. A man became a Swedish citizen
through soldiering. Civil rights and welfare benefits were not something the
subject could simply claim, or were entitled to by birth or residence; they had
to be earned partly through military service. Conscription was imagined as a
qualification for full citizenship and an entry into the political entity of the
Swedish nation. What this profoundly gendered citizenship implied – above
all for women, but also for conscientious objectors and others, was never articulated in Arménytt, although it was certainly discussed elsewhere.136
The highly charged ideological climate of the Cold War and the sense
of permanent mobilization were also evident in the way the army discourse
linked peace to war, and the military to civil society. Arménytt equated a good
soldier with a good citizen, and claimed that military and civilian values mirrored each other in modern society. To capture the essence of the conscript
army, the magazine used the twin concepts of “civic spirit” and “resistance
spirit”, both deemed central to national defence and survival.
Even if the ideal conscript was first and foremost constructed as a “homeland defender”137 he was also imagined as a Cold War warrior. He was set to
protect and fight for abstract ideas and values such as freedom, democracy,
justice, rule of law, civil rights and humanity. He was expected to sacrifice
himself not only for the democratic welfare state of Sweden, but also for “the
free world”, i.e. the liberal democracy of the West. In this way, the narrative
of Arménytt was part of a broader Cold War narrative, setting the moral boun135. Some reserachers also claim that conscription never enjoyed an unqualified support, especially not from below, even if resistance was generally weak in Sweden during the Cold
War, especially in international comparison. Still, the century of conscription was also a
century of dissent, defection and escape, the story of which still remains to be told. Leander (2006), p. 132; Joenniemi and Leander (2006), p. 166, 172; Joenniemi (2006B), p.
15; Kronsell and Svedberg (2006), p. 139.
136. Cf. Lidestad (2005); Overud (2005); Tornbjer (2002); Sundevall (2011).
137. Cf. Tullberg (2012), p. 88.
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daries between East and West. In addition, the Swedish system preserved the
peace in Europe and ultimately in the divided Cold War world.
In contrast to other studies of defence and conscription discourses, my
study shows that neutrality and non-alignment – often considered as corner
stones of Swedish national identity during the Cold War138 – played but a
minor role in the army narrative. Arguments of military efficiency and strategic arguments were also secondary to Arménytt’s legitimation of conscription.
Other arguments for general conscription, that later played a prominent role
in the debate, such as labour or regional policies, were absent.139 Very seldom
did the magazine refer to history, tradition or the more patriotic arguments
of “king and country”.140 Conscription was rather represented as a modern,
rational institution linked to democratic developments, civil rights and the
welfare state.
To sum up, in the narrative conscription was regarded as the superior
way to defend the welfare, solidarity, and equality of the Swedish democratic
society. Neither military professionalism nor high tech weapons were regarded
as more important than mass participation and popular support. The survival
of Folkhemmet and the free world rested ultimately on the loyalty, decency and
sacrifice of the constantly conscripted citizen.

138. Cf. Cronqvist (2004); Cronqvist (2008A); Cronqvist (2008B); Cronqvist (2009); Agrell
(1985); Jerneck (2009).
139. Kronsell och Svedberg (2001), p. 160.
140. Cf. Rudberg (2014), p. 82–84, 88, 91; Leander (2004); Leander (2006).
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Warrior Values in Carolean Society
– The Role of Fighting in the Worldview of
Early-Eighteenth-Century Swedish Officers
Ville Sarkamo

Honour and Role of Fighting – An Introduction
Honour through participating in war, fighting and battles were important
parts of societies and culture in Early Modern Europe. From the point of
history of mentalities, wars were most important to the world-views of military personnel – in the Swedish case, Carolean officers (karoliner). During
the Great Northern War (1700–1721) Charles XII had led the main Swedish
forces to victory after victory. Many of his men were part of a proud victorious
army with strong militaristic ideals. This all ended after the disastrous battle of
Poltava 1709. Thirty thousand Swedes ended up as prisoners of war in distant
Russia after a humiliating parade through Moscow. For the next twelve years,
they languished in captivity and were joined by even more prisoners from the
Baltic provinces and Finland.1
The glory of the victorious army might have past, but the role of honour
was still present in contemporary society, but now in a new and harsher manner. After the war another battle came, over reducing military positions. What
role did warrior values, experience and wounds play in this process?
There is an ongoing debate about the role of military history and what it
should focus on. Since the 1960s old military history has been criticized as
1.

On the Great Northern War and the Caroleans, see, Larsson, Olle, Stormaktens sista krig:
Sverige och stora nordiska kriget 1700–1721 (Lund 2009).
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stuck in old beliefs and narrow viewpoints. Accordingly war has been seen as a
chess game of lords, generals and kings, as opposed to ”new military history”
focusing on larger historical contexts than the battlefields, and campaigns,
seeing the experiences of individual soldiers as crucial to understanding war.
American military historian Michael Moyar as one of many has turned
against the critics of “traditional military history”. According to Moyar military history has since Herodotus and Thucydides emphasized the wider political, economic, and socio-cultural context. Moyar claims that the key issue
in understanding the military is to understand the role of fighting in military
history. Joanna Bourke, a cultural historian of war, has researched face-to-facekilling, and highlights that war is about killing, it’s not about dying. A soldier’s
aim is to kill, not to die in combat.2 As a consequence military historians have
to understand both the realities faced by commanders as well as the broader
picture and functions of the military – all in the context of society.
In this article3, I claim, that in order to obtain a military post in the reducing of army of the 1720s a Swedish officer had to present himself as a warrior
and a combatant (krigare) to earn his office and his place in society. An analysis
of this process opens the possibility to study the worldview of the early modern military; of officers, nobility and society as a whole. The military code of
honour created an idealistic image of the model masculine military man. An
officer had to be honourable, and he earned the right to be respected as a man
of his standing. An honourable man had the right to a livelihood and a decent
position in society.4 In this sense the code of honour has often been seen as a
2.
3.

4.
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Bourke, Joanna, An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth-Century
Warfare (London 1999) p. xiii–xx; Moyar, Mark, “The Current State of Military History”,
in The Historical Journal 50:1, 2007, p. 226.
The article is based on my dissertation, Sarkamo, Ville, Karoliinien soturiarvot: Kunnian
hallitsema karoliinien maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa (Carolean
Warrior Values: An Honour-Dominated Worldview in Early Eighteenth Century Sweden) (Jyväskylä 2011). See also Sarkamo, Ville, “Honour, Masculinity and Corporality in the Officer Corps of Early Eighteen-Century Sweden”, in Sjuttonhundratal, 32–49, 2010; Sarkamo,
Ville, ”Karolinernas akillesval: Krigaräran inom den karolinska armén stora nordiska kriget
(1700–1721)” in Historisk tidskrift för Finland 4/2005.
About honour see for instance Henderson, Frank Stewart, Honor (Chicago 1994); Liliequist, Jonas, ”Ära, dygd och manlighet: Strategier för social prestige i 1600- och 1700-talets
Sverige”, in Lychnos 2009 – årsbok för idé och lärdomshistoria, pp. 117–147. Concerning
officer culture of the 18th century see Wirilander, Kaarlo, Suomen upseeristo 1700-luvull:
Sosiaalihistoriallinen tutkimus Suomen armeijan jakopalkkaisesta upseeristosta (Helsingfors
1950), also published in Swedish, Officerskåren i Finland under 1700-talet (Falun 1964);
Thisner, Fredrik, Militärstatens arvegods: Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige
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system of admitting individuals into, or excluding them from a certain group
or society as a whole.5
My aim is to illustrate how honour was constructed and consequently how
the warrior– krigaren was constructed. Secondly, I will show the significance
of honour for officers in practice and the role of honour in society. The warrior himself was a person who had offered life in the service of his King and
country, family and society. This could be seen as an ideal, heavily influencing
general masculine ideals in a wider context. Officers had to live up to these
ideals, and consequently presented actions in a manner satisfying the requirements of this ideal. Accordingly honour, masculinity and the physical body
were closely linked.6

Sources
The main sources are the archive records of the Swedish Diet, including committee records from the Age of Freedom 1719/1721–1772 (Riksdagsarkiven,
frihetstidens utskottshandlingar). They contain the records of the Placement
Committee (Placeringsdeputations handlingar) from the 1723 Diet, containing
many claims (memorialer) from veterans of the Great Northern War, but also
committee minutes. Many of the members of the Placement Committee were
officers themselves; sharing the same values as those who wrote the claims.7
This material from the exceptional situation after the Great Northern War,
has rarely been studied. A researcher can use the lists of credentials and patents
of nobility (meritlistor and adelsbrev) as primary sources, easier to find from
catalogues etcetera. But the veterans’ own claims constitute a deeper and wider repository of information than the often monotonous lists of credentials.
Officers often expressed themselves more freely in the claims. The importance
of the Placement Committee records is evident as the placement process challenged the officers’ honour. For this article, I have selected several memorials,
all concerning individual honour. The usual case is officers defending their
position through invoking actions in battle.
5.
6.
7.

och Danmark, ca 1720–1800 (Uppsala 2007).
Henderson (1994), pp. 145–146; Sarkamo (2010); Sarkamo (2011), pp. 164–172.
Connell R W, Masculinities (Cambridge 1995), pp. 66–71; Liliequist (2009), pp. 117–147;
Hallenberg, Mats, “The Golden Age of the Aggressive Male? Violence, Masculinity and the
State in Sixteenth-Century Sweden”, in Gender and History 25:1, 2013, pp. 132–149.
Riksarkivet (hereafter RA), Stockholm, Riksdagsarkiven, Frihetstidens utskottshandlingar
1719–1772, Riksdagshandlingar år 1723: X, , R 2451, Placeringsdeputationen, pp. 2–4; R
2467, Deputationens betänkanden, pp. 36–37.
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In addition to the main primary sources, I have also consulted several
printed, normative sources such as Articles of War (krigsartiklar) and accounts
(berättelser, relationer) of fighting. Battle accounts and soldiers’ diaries (especially the series Karolinska krigares dagböcker) have been used.
I have also studied the role of pietistic awakening, through sources highlighting the emotional continuity in warrior ideals followed by defeat. For example I have used Pietist leader Captain Wreech’s history of prisoners in Russia and Siberia.8 It consists of Wreech’s personal experiences as well as letters
sent to him. More important, besides the narrative, it also consists of letters
from Pietist Caroleans. Especially interesting is the correspondence and use of
militant warrior rhetoric between officers and Pietist leader Professor August
Hermann Franck (1663–1727) of the University of Halle in Germany – the
centre of Pietist awakening.
Sources provide an insight into the ideals and practices of warrior life, both
through a socially constructed lingual analysis, and as a description of practical actions. The actions of people actually say something about their beliefs
and worldviews. It reveals the wider extent to which warrior values permeated
early modern society. It also reveals a great deal about the everyday actions in
which honour was closely involved. The behaviour of soldiers in combat is a
key example of a situation in which the role of honour is easily discerned from
the actions of ordinary men.
In this article, all the 15 000 commissioned and non-commissioned officers (as well as the volunteers who wished to become officers in the Swedish
army) 9 who fought and mostly died in the Great Northern War are regarded
as warriors (krigare). Because of the lack of primary sources for other ranks,
this kind of study necessarily focuses on the officers. However we should recognize that many of the officers’ masculine values, especially those which
were closely linked to qualities such as bravery on the battlefield, were also the
ideals of common soldiers.

Officers and the Placement Process in the 1723 Diet
8.
9.
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Wahrhaffte und umständliche Historie Von denen Schwedischen Gefangenen in Rußland und
Sibirien (Stockholm 1725 and 1728).
Lewenhaupt, Adam, Karl XII:s officerare I–II: Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt
(Stockholm 1921), pp. III–IV; Lindegren, Jan, Makstatens resurser (Manuscript 1992),
p. 181; Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat: Karl XII och det ideologiska tilltalet,
(Uppsala 2002), pp. 27–28.

Warrior Values in Carolean Society – The Role of Fighting in the Worldview
of Early-Eighteenth-Century Swedish Officers

After defeat in the Great Northern War, the armies of Sweden were reduced,
and consequently a large decrease in the number of officers followed. In 1719
there were altogether around 5 000 officers in service, but after 1723 the number was around 2 000.10 After previous wars during the era, when Sweden still
was a major power, officers had been rewarded for their sacrifices, but now the
defeat and the collapse of Sweden’s status brought personal disaster for many
officers. Some, who retained their rank in the army, were paid reduced or even
half salary (expectanter). There was also enforced retirement for older officers,
and many were discharged altogether.11
The placement of officers in the early 1720s was a major operation, as
can be seen from the extensive committee records. Of the 1723 committee
records, about half concerned the placement of officers.12 Military posts were
seen as direct rewards for honourable service. This was evident in the records
of the final proceedings of the Diet in 1723 concerning placements. The Diet
expressed its regret that it was impossible to find posts for all those officers
who had sacrificed themselves for the Crown. This statement also emphasised
the principle that “the strongest spur to honour, virtue and bravery is that all
officers should get that which their honour and reward (belöning) deserve”.13
As a consequence if a deserving officer did not obtain a post, it was a direct
affront to his honour. Officers appealed to the sense of honour in applying for
posts. Many government officials had a military background and shared the
same worldview and sense of honour as the applicant officers.
In these claims officers often appealed to the fact that they had no skills to
equip them for civilian professions. The fighting man’s life did not demand the
same kind of skills needed in civilian life. In this way officers tried to forestall
dismissal from the army in the placement process. They were trained for war
and nothing else. They had chosen a soldier’s life and wanted to be treated as
soldiers, be the country at war or peace. Being an officer was not a profession
but a way of life in the broader sense. At the 1723 Diet, veterans strongly
rejected proposals for officers to be placed in civilian posts.14
10. Lewenhaupt (1921), pp. III–IV; Compare to Carlsson, Sten, Bonde-präst-ämbetsman: Svensk
ståndscirkulation från 1680 till våra dagar (Stockholm 1962), p. 33; Wirilander (1950), p.
145; Sarkamo (2011), pp. 149–150.
11. Karonen, Petri, “Coping with Peace after a Debacle: the Crisis of the Transition to Peace
in Sweden after the Great Northern War (1700–1721)”, in Scandinavian Journal of History
3/2008, vol. 33, pp. 241–271.
12. RA, Frihetstidens utskottshandlingar, förteckning.
13. RA, R 2451, Placeringsdeputations protocoll, pp. 2–4.
14. Sveriges ridderskaps och adels riksdags-protokoll från och med år 1719: II:I, II:II. Riksda-
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The personal honour of the veterans was thus challenged by the situation
in 1723. Honour, in this sense, only came to light when it was challenged. Although it is possible to find references to honour in many kinds of sources, the
material used here is unique because of its broad scale. The homogeneity and
breadth of the source material make research on this subject both practically
and economically viable. The Placement Committee convened only in 1723,
never meeting before or after, allowing an insight in the very special situation
after the disastrous war.

The Importance of Battle and Fighting in Military Culture
The year 1708 I took part in the fierce battle at Holowczin even though I
was in harsh fever. In spite of being sick I did not leave my rank but decided to join battle where I became wounded to my left shoulder. After the
Captain and Lieutenant of our company were badly wounded I alone led
the company for the rest of the fight up until the end.15

In 1708 Ensign (kornett) Adolf Herman Wrangel wrote in his memorial about
his greatest merit, the bloody battle of Holowczin, where the Swedish army
won its last victory before the catastrophe at Poltava. Wrangel described three
things. First he highlighted the fierceness of battle (skarpa actionen) in which
he took part even though suffering from a fever (hetsig feber). The fierceness
of the battle itself made it honourable and also taking part while sick was
evidence of reliability. It would have been acceptable to forsake battle due to
illness, but because he was an honourable officer he fulfilled his obligation
to the Crown and regiment. Wrangel shared the harshness of fighting, being
wounded in his left shoulder. After his superior officers were badly wounded,
he alone led the company. 16 Wrangel highlighted his sense of duty, the harshness of the battle and the fact that he did his duty, commanding the company
when the other officers were wounded.
Fifteen years later Wrangel described his merits explicitly claiming office. He knew that the important merits were based on experience, capability
and proven military competence.17 He believed that his claim to office was
gen 1723, (Stockholm 1875–1876) , pp. 333–334; Sarkamo (2011), pp. 149–163.
15. RA, R 2445, memorial Wrangel, p. 258.
16. RA, R 2445, memorial Wrangel, p. 258.
17. RA, R 2467, Placeringsdeputationens memorial, pp. 49–63; R 2448, memorial Gertta,
p.166.
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strengthened by describing his bravery in detail as opposed to simply listing
merits. Taking part in battle was the centre of his narrative. Wounds and being wounded were also highlighted, even though severe wounds could actually lead to dismissal. But still Wrangel, like many others, wrote about their
wounds clearly and visibly.18
Friederich Sture wrote how he “had been lucky to take part (lyckan att bevista) in many famous, brave and victorious actions, battles, sieges and charges
in the recent war”. He had faced “as well tough and almost unbearable campaigns including the unfortunate battle of Poltava”. He also maintained that
he had the honour to have served under General Horn as well as under other
generals.19 All officers did not write implicitly about their sense of honour,
rather they used adjectives connected to honour such as being brave, loyal or
manly.20 But some, like Sture, even wrote about the good fortune of being a
part of the famous campaign of the King. Commonly this was mentioned as
it was believed to strengthen claims.
To become a soldier and/or a volunteer (volontär) was the initial stages of
becoming an officer, all starting by swearing an oath. Later, becoming an officer another oath was sworn. How oaths were spoken in practice has been described by Lieutenant Joachim Lyth in his journal from Charles XII’s Russian
campaign. Lyth swore an oath to the flag of his Regiment on being promoted
to ensign in the cavalry. A few days later, when general Rehnskiöld inspected
the regiment, Lyth presented him with a written version of his oath.21
Through the oath a man only became a soldier as opposed to a warrior
who was born on the battlefield. The baptism of fire was very important. For
example the secretary of the Chancery of the King (kanslisekreterare) Josias Cederhielm wrote about his baptism of fire at Narva in 1700, “musket balls were
whistling in our ears but did not bite everybody, Thank God”.22 Although
most soldiers died of dicease in camps rather, than being killed in battle, the
role of battles and fighting had a deeper meaning in military culture. The place
18. For example, RA, R 2444, memorial Frestare, p. 10; memorial Starck, p. 188; memorial
Plantingh (in a testimony by Axel Sparre), pp. 343–344; R2449, memorial Tungelfelt, p.
326.
19. R 2450, memorial Sture, p. 15–16.
20. Compare to Collstedt, Christopher, Duellanten och rättvisan: Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede (Lund 2007).
21. Diary of Joachim Lyth, in Karolinska krigares dagböcker 2 (Hereafter KKD) (Lund 1903), p.
27.
22. Kansanaho, Erkki, Heränneitä karoliineja: Pietismin soihdunkantajia Kaarle XII:n armeijassa
(Awoken Caroleans: Torchbearers of Pietism in Charles XII’s Army) (Helsingfors 1950), p. 71.
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where death was most dramatically present was crucial. Battle and fighting
was the last proof of the manhood of an officer.
Rituals before battle were needed to prepare men for dying. The chaplains´
role was to preach that no cannon ball or musket shot hit a man without the
will of God. This has been seen as a sign of Carolean fatalism. But rather it
was a way to prepare men for battle setting them into trance with drums, pipes
and lofty speeches. Of equal importance was primary group cohesion, as men
fought because their comrades did.23 Fighting rituals of “primitive” communities have long been the focus of cultural anthropology. Still the practices of
early modern battles are surprisingly unknown.
Seeing things as spatial is an important method of understanding the practices of war. Battles were fought mainly in locations open enough to accomodate battle formations (ordre de bataille). This caused problems especially in
forested regions of Northern Europe where armies actually had to look for
suitable fields for fighting in a proper manner. The common tactics were suited for the open fields of Central Europe. Before battle the commander called
a war council with the highest officers to give orders to each regiment.24
Holding on to the battlefield after battle was equally important for symbolic as well as practical reasons. The results of battles, i.e. who had won, was not
always a simple affair. If the battle was indecisive, he who held the field could
easily be presented as the victor. This often resulted in avoiding pursuit of retreating enemies. A practical reason was that after battle troops were mentally
and psychically exhausted, lines were broken, ammunition was low, wounded
needed treatment and prisoners had to be guarded. Psychological limits of
killing may have been present and evident. Troops which used line tactics and
faced close combat, experienced enormous battle stress. Psychologically and
physiologically it was sometimes not possible for troops to continue fighting
after intensive close combat.25
23. Shils, Edward A and Janowitz, Morris, “Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in
World War II” in The Public Opinion Quarterly Vol. 12, No 2, 1948, pp. 280–315; Kansanaho (1950), pp. 223–258; Englund, Peter, Poltava: Berättelsen om en armés undergång
(Stockholm 1988).
24. For example Hornborg, Eirik, Karolinen Armfelt och kampen om Finland under Stora nordiska kriget (Borgå 1952), pp. 13–30; Englund (1988), pp. 47–56; Lamberg, Marko, Hakanen, Marko and Haikari, Janne, Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe:
Methodological approaches to Spatiatility, (Lund 2011).
25. For example Englund (1988), pp. 85 and 172; Sörensen, Thomas, Sista Striden: De Mörnerska husarerna vid Bornhöft. (Luleå 2004), pp. 135–192; Sjöström, Oskar, Fraustadt 1706:
Ett fält färjat rött (Lund 2008) pp. 243–254; Sarkamo (2011), pp. 41–65.
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Battles and battlefields were closely related to death. The field itself was understood as a stage of a deathly play, and as a symbol of struggle. Death was an
equalizing factor in the early modern society of estates. Battle broke the strict
hierarchy and discipline of every day practices in field armies. Enemy cannon
fire killed commoner and officer alike. Officer casualties in battles were often
higher than for common soldiers.26 The role and meaning of battles in a wider
cultural scale in society is not well understood. Sacrifices in battles legitimized
officers and nobles higher social status. Battles legitimized social order, continuity and stability in early modern societies. Also the chaos of battle made it
possible to manifest personal capability and allowed for individuals to rise in
social hierarchy.

The Role of Sieges and Patrols
The status of a fighting man and officer was defined by how many battles (batailler), assaults (stormningar) and patrol missions (partier) he had experienced.
Lieutenant Herman Hasveer described in his memorial the siege of a Danish
redoubt (skans) in 1716. Colonel Falkenberg’s battalion, where Hasveer served, was ordered by the King to storm the position ending in success without
losses. Soon after Danish troops counterattacked and after furious fighting
(tämmelig skarpt fäcktande) Hasveer had to surrender with the surviving men.
All ammunition was spent and Colonel Falkenberg was mortally wounded.
His troops surrendered unconditionally.27
Hasveer had to make clear in his narrative that the Swedish troops had
done everything possible before surrendering. Surrenders were resolved in a
sensitive ritual where honour played a large part. If the defeated could surrender in an honourable manner, it was easier to end the bloody struggle. Respect
and ceremony was important. Keeping their sword, for officers was a symbol
of an honourable defeat.28
Robert Petré described in his diary the siege of Mitau. The victorious Swedish army ordered a parade with music and trophies when they marched into
the fortified city. Petré wrote that the Polish prisoners were dined and well
treated. After dining, the booty was shared between the victorious Swedish
troops. Trophies and quality horses were held by the Crown. Smaller (smärre)
26. For example Hornborg (1952), p. 307.
27. RA, R2444, memorial Hasveer, p. 265.
28. On surrendering ceremonies, see memorial Starenflycht R 2444, p. 380v; Englund (1988)
pp. 137–139; Hornborg (1952), p. 216.
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horses were given to officers and non-commissioned officers for private use.
Petré personally received two fine riding horses (klippare) and one and a half
riksdaler. Soldiers, dragoons and cavalrymen received one riksdaler each, while ensigns received two and a half riksdaler (fänrik, kornett), Lieutenants three
riksdaler and Captains (kapten, ryttmästare) five riksdaler. All of them received
several of horses.29
The history of actual fighting in early modern Europe is usually described
through the drama of battle, also producing most sources. But for the officers
themselves, sieges, charges, and especially patrols were important and constituted a way to demonstrate individual quality. In the prevailing linear tactics
of the day, the individual officer was often anonymous, while small engagements were opportunities to display competence. In general, these smaller actions are not preserved in the archives, as opposed to in the officers´ personal
writings. Some smaller actions were used in propaganda though, highlighting
the fortitude of officers.30

Evidence of Fighting – the Body and Symbols of Bravery
A warrior needed evidence of his bravery, and among the most clear were
wounds received in combat. Wounds constituted a direct physical proof of
bravery, loyalty and suffering. If a warrior had sufficient physical evidence,
no further explanations were needed. Ensign Alexander Starck could simply
point directly to his wounds as testimony that he had fought in five major
battles (har warit wid fem batailler som mina blessyrer wittna kunna). For a
man of honour, this laconic statement was sufficient. Starck’s claim offers an
example of a physical warrior culture where action and concrete physical evidence went far beyond words.31
It was a problem for a warrior if he did not have any wounds on his body,
and in such a situation he would need to justify his claims of being a brave
soldier. This is the reason why Pehr Cedersparre wrote that although he had
managed to get through the war without any wounds, he had been “surrounded” by the enemy many times. He had lost his horse and equipment in a
situation in which he had been in mortal danger. In such cases it was neces29. KKD 1, Diary of Petré, pp. 8–9.
30. Utförlig berättelse, om den lyckelige action, som af öfwerstens och commendantens herr Carl
Gustaf Skyttes detacherade partie under herr majoren Freudenfelts commando förelupen är emot
ryszarne den 25 maji anno 1703 (Stockholm 1703).
31. RA, R 2444, memorial Starck, p. 188.
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sary for claimants to resort to self-justification, but this was always hard for
fighting men in a culture were actions and physicality played a key role. In
civilian peacetime society, wounds also played an important role. Corporal
(Drabantkorpral) Rühl of the Royal Guards (Drabantkåren), who had suffered
greatly in captivity, died in his home in Finland in 1740. When he died, people counted 16 scars on his body.32
The practice of appealing to wounds is interesting as wounds and physical
“infirmity” in fact was used as criteria for the dismissal of officers.33 It was
honourable for an officer to carry battle wounds on his body, but the same
wounds could impede his ability to perform duties. It was sometimes the case
that an officer’s wounds healed so that he was able to carry out his duties, but
with increasing age, old wounds might begin to trouble him. Swedish officers
bore their wounds proudly, but in old age the same wounds caused problems
– although the scars still invoked awe among fellow officers, and in society.
Apart from their wounds, officers also referred to the shedding of blood.
The most common rhetorical formula referred to service with “life and blood”
(lif och blod). It may be noted that civilian officials in the 18th century also
swore to serve the Crown with their “life and blood”. The formula obviously
passed from military to civilian life, showing the importance of martial values
in society. In many claims, officers referred rhetorically to fighting “to the
death” (in til dödstund).34 Behind these expressions, not directly referring to
specific events lay the fact that most of the officers actually did give their lives
in war and literally fought to their death. In this sense they were very concrete
rhetorical expressions.
Officers also made specific references to blood. Rudolf August von Hallern, applying for a post in the Uppland Regiment, stated: “I, with my innermost heart’s blood hold myself unsparingly in the military service of His Royal
Majesty”. Lorentz von Schultz, who had been severely tortured, wrote in his
claim that he “never complained, but enjoyed all of [his] blood’s work”, and
that he had “with blood earned [his] salary”. The symbolism of bleeding was
strongly present in many of the memorials.35
The sacrifice of one’s blood could be also invoked in very different situations. After the so called War of the Hats in the 1740s, General von Bud32. RA, R 2447, memorial Cedersparre, p. 82v; Kansanaho (1950), pp. 89–90.
33. Wirilander (1950), pp. 230–231.
34. For example RA, R 2444 memorial Mörning, pp. 300–300v; R2448, memorial Gertta, p.
165.
35. RA, R 2444, memorial von Hallern, p. 321; memorial von Schultz, pp. 266–266v.
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denbrock was sentenced to death for the unsuccessful conduct of the war.
Although he was given the option of exile, his sense of honour made him
refuse exile, stating: “A soldier must always be ready to sacrifice his blood for
the Fatherland, even if it be at the place of execution.”36
Honour was also involved in many rituals, often in the way that fallen soldiers were honoured. Comrades killed in battle were saluted. For example, C
M Posse described in his diary, how the fallen soldiers of the Lifeguards (Drabanter och Gardet) were buried in a mass grave after the Battle of Holowczin
in 1708. Ensign Lilliesverd and Lieutenant Starck were buried together to a
single grave. General Adjutant Claes Hierta was awarded his own personal
grave. Bishop Doctor Malmberg held the sermon (likpredikan) and a firing
squad of 600 men from the Lifeguards saluted by firing two rounds. It should
be noted that two rounds was also the battle signal of the Swedish army. Burial
rituals were a combination of practicality and honour. Officers were usually
buried separately from the men, in individual graves, but common soldiers
were generally laid to rest in mass graves. The victors sometimes left the bodies
of the fallen enemies as warning examples.37
Many Carolean officers mentioned funerals of fellow officers in diaries.
It was commonplace that the bodies of fallen officers were carried from the
battlefield to be buried honourably. In a report, Captain Colling le Clair described how he and a comrade carried the body of the regimental commander,
Colonel von Essen, killed at Storkyro in 1714, from the field. They found
him and the bodies of two other officers’ in a pile of naked corpses. In their
account, too, specific reference was made to the battle wounds of von Essen.
The dire consequences of major battles were visible long afterwards. Many of
the wounded remained with the army, fighting for their lives for weeks and
months after the battles. Some of them recovered, others died.38
36. Andersson, Hans, ”Jag mig nöjd under bilan böjer: Berättelser av och om avrättade i Stockholm 1720–1910” in Släkt och Hävd nr 3–4/2002, pp. 336–337; Karonen, Petri, “Kun
miekka osuu harhaan (When a Sword Miss)”in Eilola, Jari (toim.) Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta (Macabre Body: Inspirations about the Death and Body). (Helsingfors 2009), pp. 241–271.
37. KKD 1, Diary of Posse, pp. 314–317; Donagan, Barbara, ”Atrocity, War, Crime, and Treason in the English Civil War”, in the American Historical Review 1994, vol. 99, no. 4, pp.
1137–1166; Bourke (1999), pp. 159–202.
38. Colling le Clair’s narrative about the conditions after battle of Storkyro 1714, in Koskinen, Yrjö, Lähteitä Ison Vihan historiaan (Sources to the History of Great Wrath) (Helsingfors
1865); KKD 2, Diary of Lyth, p. 70 ; KKD 1, Diary of Posse, p. 317.
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The Role of Officers as Suffering Servants
Soldiers’ virtue entailed a strong devotion to the Crown. The officers saw
themselves as loyal servants of the King, as part of a personal, reciprocal relation. After the Great Northern War, numerous stories were told about the
brave veterans, whose endurance had proved almost superhuman, and who, at
least in some cases, were decently rewarded. The previously mentioned Corporal Rühl took part in a plan to organize a mass escape from Russian captivity. The plan was however revealed to the Russians, and it was told that Rühl
was then thrown into a vile underground dungeon for nine years, where he
lived mainly on bread and water. Rühl endured his incarceration and returned
home. In 1727 he was ennobled and promoted to the rank of colonel.39
As a reward for their loyalty, officers were awarded positions and their concomitant benefits from the Crown, securing the officers’ living conditions and
future career prospects. Rewards determined an individual’s position within
the community, and the holder of a position thus had the right to enjoy and
demand the respect and honour that came with it. In this context, honour was
regarded as a merit earned in war.
In their claims, officers also appealed to the fact that they had sacrificed
their youth for king and country. As a member of the force accompanying
Charles XII from Perevolochna to Bender, Olof Langh, an officer of the Uppland Regiment appealed in his claim that he had not learned a civilian profession in his youth due to his service. He had learned only what was necessary
to be a soldier. Anders Mörning also appealed to the fact that he had sacrificed
his youth to the army (krigsväsendet).40
Johan Palander, who held a Captain’s warrant (fullmakt), and was applying
for classification (indelning) as a Lieutenant in the placement roster, appealed
to the fact that during his fourteen years of service he had sacrificed his best
years to learning soldiery. Carl Frestare, who had served in the Västmanland
Regiment, claimed that he had given his best years to the realm, and emphasised the sacrifice by pointing out that he had done so languishing in captivity.41
Officers sometimes used their youth as an argument in a different way.
Berent Christopher von Phasian, who had served right from the beginning of
the Great Northern War, had recently been discharged. He wrote in his me39. RA, R 2444, memorial von Schultz, pp. 266–266v; See also Kansanaho (1950), pp. 89–90.
40. RA, R 2444, memorial Langh, p. 296–297; memorial Mörning, p. 300v.
41. RA, R 2444, memorial Frestare, p.9; memorial Palander, p.270v.
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morial that he had been dismissed against his will, and that he still possessed
qualities fitting for military service. Phasian emphasised his willingness and
physical capacity in his claim. Carl Ulbrich Schilt stated more eloquently that
after the war he was still in the full bloom of youth (blomstrande ungdom) and
was therefore fit for a military post.42
Schilt and many others appealed to the practical fact that their age made
them suitable for military positions, and that a dismissal would be a waste.
They used their age as a marker for physical prowess. Younger officers like
these, often appointed after Poltava, in most cases could not cite battle merits,
and therefore resorted to different tactics. Their argument was that their youth
and good physical condition put them ahead of their competitors, the older
veterans, who had survived major battles and years of captivity. Basically officers always swore to their unity as a brotherhood, but there were competing
groups that vied with each other over offices. Officers wrote that a Prejudice,
a certain detriment (Latin: praejudicium), was involved when an officer had
been bypassed.
Thousands of prisoners were officers and their warrior identity was seriously damaged during captivity. In misery and humiliation, nine officers wrote to
August Hermann Franck, leader of the Lutheran Pietistic movement in Halle,
asking for spiritual guidance. Franck took a chance and responded by invoking the warrior values held by the officers: “Shall He use You as Fighters for
Jesus Christ, as blessed vessels and instruments, by which many will be guided
to Christ?”.43 Warriors for Christ were awakened, and the leaders of a new
religious movement were born. Becoming a born again Christian imbued the
officers’ lives with new meaning. Self-sacrifice, the harsh and brutal years of
war were suddenly described as necessary steps on the road of finding Christ.
A distinction has been made between narrow and broad definitions of Pietism as phenomena.44 In the narrower definition, Pietism is merely a religious
movement. But a wider definition raise the question of Pietism threatening
the orthodoxy of the Protestant state church.45 Historians have also emphasized the relationship between Pietism and the Enlightenment, which eventually contributed to secularising Europe. It has been noted that Pietism and the
Enlightenment both challenged Protestant orthodoxy asserting the rights of
42. RA, R 2419, memorial von Phasian, 1601v; R 2444, memorial Schilt, p. 338v.
43. von Wreech (1728), p. 96 Letter from Franck November 24th 1713, p. 96.
44. Strom, Jonathan, “Problems and Promises of Pietism Research” in Church History 71:3
(September 2002), p. 540.
45. Strom (2002), p. 539.

72

Warrior Values in Carolean Society – The Role of Fighting in the Worldview
of Early-Eighteenth-Century Swedish Officers

the individual. Pietism as well as the Enlightenment was more concerned with
practice than theory. The crucial historical question is whether Pietistic antitraditional and practical individualism paved the way for a secular expression
of these same traits in the Enlightenment.46
What happened in Russian captivity has been well illustrated in research,
but why was Pietism embraced and why did the prisoners of war adhere to it
even after their repatriation? I agree that Pietism was the first real movement
challenging the authority of the state church, and in so doing forged the way
to a more individual society. What is less noticed is how the movement’s militaristic rhetoric was a direct continuation of a secular warrior ethos. Pietists
highlighted struggle, fighting, blood spilling and sacrifice in their teachings.47
Pietist hymns, such as “Hymns of Moses and his Lambs” (Mose och Lambsens wisor) can also be seen as an example of the Pietist warrior-minded world
view. Especially hymns 79–86 “About Spiritual Fight, Battle and Victory”
(Om Andelig Kamp, Strid och Seger) highlighted the role of war and battle
spiritualizing, the role of a warrior, but now in its spiritual form.48 A closer
look at the Pietistic movement sheds light on the wider historical impact of
Carolean warrior values. Actual fighting was over, but the military ethos left a
permanent trace on the rhetoric and world view of this revivalist movement.

Officers as Part of Society
Concepts connected to the officer’s role in the regiment and as a patriarchal
father figure were central in the texts dealing with the lives of the Carolean
officers, also in the “Officers’ and soldiers’ Oath of Duty” (Officerares samt
Gemenas Eed och plicht), laid down in King Charles XI´s Articles of War from
1683. The oath and the actual articles of war tell alot about daily military life.
Family name and blood played central roles in the lives of Carolean officers. In patriarchal society great importance was attached to the family.
The individual officer could also invoke his family and their sacrifices in his
claims. References to family members fallen in battle were used as arguments
for holding on to positions. The reason was that the individual’s name and
honour were closely linked to those of his family. For example, Olof Renberg
46. Gaskill, Malcolm, Crime and Mentalities in Early Modern England (Cambridge 2000), pp.
10–11.
47. For example von Wreech (1728), Francke letter, p. 96; Christoph Eberhard letter February
3rd 1714, p. 105; von Wreech letter to Isendorff January 7th 1715, p. 238.
48. Mose och Lambsens wisor (Stockholm 1740), hymns 79–86.
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had lost his father and his brother in the Great Northern War, and used this in
his claim.49 Death in action in the service of king and country was a sacrifice
that called for the members of the family of the fallen warrior to be rewarded.
The family’s honour was maintained by the deeds of their forefathers, in the
same way as nobility. The forefathers had to be revered and constituted part
of the status and wealth of the family. Many officers thus lived in a deeply felt
debt of gratitude to their forebearers.50
The life of an officer was also strictly controlled by military norms and
culture. He belonged to the army, and consequently it was permissible for his
superiors to inflict corporal punishment on any soldier. The body and the soul
were belived to be connected in this way; the body defiled the soul, and the
soul could be purged by punishing the body.51
This concept was evident in the articles of war and was often mentioned in
courts-martial. All the soldiers in a unit were required to attend a court-martial if the charge involved life, limb or honour. The court-martial, like courts
in a civilian life, was seen as essential for the proper functioning of the military
society. Because the actions of the guilty brought God’s wrath on the whole
military community (the army or the regiment), it was important to purge the
sin from the collective by expelling perpetrators from the community. Hence
courts-martials were always held in open air. Crimes that did not threaten
the whole community were dealt with indoors. The different forms of capital
punishment reflected the character of the crime. Death by firing squad was
more honourable than hanging. The most dishonourable crime, high treason,
was punished by mutilation of the perpetrator’s body.52
Likewise, the regiment’s esprit de corps was maintained by regarding the
whole regiment as a living organism. Society as such was organic and described as a family. Consequently, its diseased parts had to be removed. In
49. RA, R 2444, memorial Renberg, pp. 267–268.
50. Marklund, Andreas, “På fädernas Axlar: Faderssymboler, manlighet och patriotisk gemenskap under Stora nordiska kriget” in Scandia 72:1,2006, pp. 27–33.
51. See also Porter, Roy, “History of Body” in Burke, Peter (ed.), New Perspectives on Historical
Writing (Cambridge 1992); Porter, Roy, “History of Body Reconsidered” in Burke, Peter
(ed.), New Perspectives on Historical Writing, Second edition (Cambridge 2001); Donagan
1994, pp. 1137–1166; Liliequist (2009), pp. 117–147; Sarkamo 2011, pp. 66−81.
52. Kongliga Maijtz förordning huruledes och hwad wijd Generel och Regementzrätterne under dess Milities hållas - - -. pp. 87–122; Krigz-Articlar af Carl den XI förnyade och stadgade
den 2 Martii 1683 (Åbo 1789).
Compare to Gilbert, Arthur, ”Law and Honour among Eighteen-Century British Army Officers” in The Historical Journal, 1976 vol. 19, No. 1, pp. 75−87.
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worst case, it was possible to decimate the regiment by choosing every tenth
man by lot to be hanged. Incompetent officers were expelled from their regiments if they broke the code of honour. In several crimes it was also possible
to order a whole unit to live outside the camp for a temporary period.53
Superior officers had the duty to maintain physical discipline and in that
way violate the bodily integrity of the subordinates. A good example was described by Master Sergeant (Fältväbel) Robert Petré in his diary. In 1705,
during a siege, Petré had ordered his subordinate, Sergeant Hedberg, and his
men to perform duties while he went to meet his own superiors. When Petré
returned to his post, he found Hedberg and his men sleeping. Petré asked the
sergeant why he had disobeyed the order. Hedberg’s response did not satisfy,
and Petré hit Hedberg with his sword a couple of times. The sergeant felt that
he had been insulted and complained about Petré’s behaviour to two captains.
They found, after hearing Petré that he had acted correctly. Sergeant Hedberg
did not leave the case there, however, but insisted on reporting it to the regimental commander, Colonel Knorring. The latter offered no sympathy for the
complaining sergeant, instead ordered him to be arrested for disobeying the
commands of his superior, which had been given in the service of His Royal
Majesty (Kungliga Majestätet). Although Hedberg was released that same evening, he had received a lesson about patriarchal order and obedience.54 Even
so, the individual soldier had the right to complain about chastisement. The
patriarchal order was a dual relationship – just as the soldiers were obliged to
obey, the officer was responsible for the wellbeing of the soldiers. The colonel
was the father of his children i.e. the soldiers, in a patriarchal relationship.
Because corporal punishment could easily be inflicted on a soldier by his
superiors, it is not surprising that insults from civilians caused extreme reactions. Conflicts between common soldiers and civilians often led to violence.
It has been claimed that this kind of behaviour was a rational use of violence.
It highlights a strong cultural need to defend individual honour through the
use of force, if necessary. For posterity, the most striking form of this was the
duel, especially favoured among military officers.55
Duels were usually fought to first blood, meaning that blood had to be
spilled before the fight was over. The shedding of blood settled a verbal insult,
53. Krigz-Articlar...1683, articles. 64–66.
54. KKD 1, Diary of Petré, pp. 80–81.
55. On duels, see for example Frevert, Ute, Men of Honour: Ehrenmänner das Duell in der
bürgerlichen Gesellschaft (Cambridge MA. 1995); Collstedt (2007); (Sarkamo 2011), pp.
124–129.
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again a demonstration of the close link between the body and honour. Historian Ute Frevert has maintained that officers had two kinds of duties in 19th
and early 20th century Prussia and Bavaria. He had to behave in accordance
with practices of the officer esprit de corps and on the other hand he had to gain
respect and prestige in a wider social context, including civilian society. An officer had to show courage and bravery on the battlefield, but when necessary,
defend his honour, sword in hand. If not, the insult challenged the honour of
the whole officer corps.56
One example of this concept can be found in Leonard Kagg’s story about
his time in Russian captivity. A group of prisoners had been assembled to
hear orders from the Czar, and were commanded to take off their hats. Some
men who were standing further away apparently did not hear the order. It was
raining heavily, and they wanted keep their heads covered. A Russian guard
knocked one officer’s hat off so fiercely that the wig also fell to the ground.
The officer responded quickly with a couple of heavy punches. This act started
a scuffle in which two prisoners lost their lives. Kagg also saw at least eight
wounded Russian soldiers. Kagg’s account demonstrated the physical nature
of military culture. The whole cultural code of manliness in the early modern
period expected men to respond to insults with physical force. Honor was
always a matter of life and death.
Sociologist and a veteran from the Second World War Knut Pipping highlighted in the foreword of his 1947 classical study, about the Finnish machine
gun company as a society, the importance of the informal systems of practices
among the soldiers in a group.57 Informal ties and practices made orders and
actions understandable and legitimate to soldiers. The behaviour of frontline
soldiers could be seen as disrespectful towards their superiors if the informal
rules and structures were not factored in. For a visiting officer it was often
impossible to understand.58 Historian Magnus Perlestam has shown that the
same case also existed in early modern military life. This contrasts the view of
early modern military discipline as automatic and total.59

56. Frevert (1995) pp. 61–62.
57. Pipping, Knut, Komppania pienoisyhteiskuntana (Kompaniet som samhälle – iakttagelser i ett
finskt frontförband 1941–1944) (Helsingfors 1947 in Swedish 1978), foreword.
58. Pipping (1947), p. 21.
59. Perlestam, Magnus, Lydnad i karolinernas tid (Lund 2008) pp. 10–11.
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Conclusions
The honour of an officer was integral to his character – thought, speech, habits, actions and decisions, in short his entire way of life. The nature of existing sources create a certain problem. Because honour is visible mainly in
conflicts it is easy to misinterpret the passive, latent code of honour. But a
code of honour was not just a system of integrating and excluding individuals
from the group. Rather it was an active, flexible system where individuals
had to continuously repeat the actions in a manner, which was understood as
honourable.
The importance of military honour becomes manifest in a situation where
warrior ideals, and the harsh brutal reality of life clashed. The placement of
officers in Sweden after the Great Northern War presented a situation where
the honour of warriors was challenged. Scaling-down the army involved the
problem ensuring the livelihood of veterans, because the contemporary ideals
required a decent reward to officers for their honourable sacrifices.
The placement process was very difficult for the officers of the Committee.
They were obliged to ration privileges that they themselves, members of the
same honour group, regarded as earned rights, and in the process offending
the honour of the claimants. In turn, the claimants implicitly and explicitly
appealed to a shared sense of honour among officers. Merits had to be presented as matters of honour relating to the same code.
In the light of the evidence presented in the sources, the connection between honour, and the body was significant in Carolean military culture. This
ideal was visibly manifested by Charles XII, embodying the ideal of all Carolean warriors. To be a warrior, an appeal to merits in battle was the first and foremost way of defending a claim to a post, as bravery in combat was the most
respected quality in military life. A secondary option was to invoke the role
of a patriarchal father figure to the soldiers. Finally, the officer could appeal
to the principle of equality among officers, as the officer corps was principally
seen as a brotherhood, with a common identity focused around honour.
However, the writing of claims involved one further problem. The warrior
culture was a one of physical actions, not words. Officers with clear evidence
of bravery, especially wounds, were therefore in a better position. They could
use a laconic rhetoric that needed no further explanation. If an officer did not
have battle wounds, he resorted to other means of displaying bravery, but this
demanded evidence.
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It was harder to discharge an officer in possession of honourable merits.
In practice, of course, when the army was reduced, factors including close relationships and patriarchal duty meant that favourites of the members of the
Placement Committee might bypass officers of greater merit. On the other
hand, it was more difficult to overlook an officer with clear and visible merits, and even harder to ignore the claims of evidently brave officers. For the
soldiers, and especially those without notable patrons, an appeal to warrior
honour was their best chance. As such, this reveals an insight into the minds
of the fighting men of early modern Europe.
Military honour was tested in many situations, especially in combat and
other actions in which a soldier faced death and had the choice of either fleeing or holding fast. The challenge to manliness and honour was ever-present
in the form of fear that could turn men into cowards. This is visible in the
claims: if an officer had distinguished himself in battle, he was considered a
gallant man, enjoying greater respect both in the military and civilian society.
Officers of higher rank might even become heroes in the legends of common
people.
On the other hand, day to day life in the early modern era was in many
ways far removed from the imagined glory of battlefields. Regiments, companies, and field armies formed societies, living its everyday life, with all its
routines and problems, in a state of war. The officer was the patriarchal father
figure, a role often evident. In practice, the mentalities and models of action of
fighting men was shaped within a contradictory culture in which the masculine role of a warrior, dictated by a code of honour, was constantly challenged.
Honour, masculinity and corporality were challenged by a culture which was
centred on performance and action. In this way, military history has to be
linked to a wider study of early modern mentalities and everyday practices.
Early modern soldiers had a sacred relation to places where death was ever
present. Battlefields differed from other places where death was close, due to
the drama of mass killing and dying. In that sense the closeness to death made
the role of battle and fighting important in early modern societies. The scene
of dying actually made society more equal and regenerated the possibility to
rise in social hierarchy. If historians do not understand the role of battle and
battlefields, many effects of the larger picture of early modern society stays
unnoticed.
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Jaktrobotar, kärnvapen och personlig vänskap –
Kalla krigets militärtekniska samarbete med USA
Caroline Trulsson

Inledning1
De senaste 20 åren har synen på Sveriges säkerhetspolitik under kalla kriget
förändrats. Bland annat vet vi idag att Sveriges förbindelser med väst under
1950- och 1960-talen var närmare än vad som tidigare antagits, särskilt de
militära förbindelserna med USA. Flygöverdirektören och översten av 1:a graden Sten Flodin2 ansvarade tillsammans med överstelöjtnant Gudmund Rapp,
stridsledningsspecialist vid flygstaben, för en del av dessa förbindelser genom
arbete i olika militära utredningar under 1950- och 1960-talen. Sten Flodin
var teknisk specialist och hans roll var att analysera vilken avancerad materiel
som skulle köpas in. Därför var han även involverad i den strategiska planeringen, främst genom att informera beslutsfattare. Relationen med USA gick
inte helt i takt med den svenska alliansfriheten och sekretessen var omfattande.
1.
2.

Artikeln är en omarbetad version av en kandidatuppsats ”Vi krökade till det och hade det
trevligt med jänkarna” i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala
Universitet från 2013.
Sten Flodin föddes 1923 i Rättvik men är uppväxt i Stockholmsförorten Bromma. 1943
gick han flygutbildning på Ljungbyhed och blev sedan reservofficer 1946. Han utbildade sig
till civilingenjör vid KTH i Stockholm och erhöll sin examen 1948. Anställdes 1949 som
flygingenjör vid F 16 och F 20. År 1951 började han på flygförvaltningens vapenbyrå och
blev chef 1963. 1966 blev han biträdande flygöverdirektör. Mellan 1968 och 1970 var han
marknadsdirektör vid SAAB. 1970 blev han sedan verksam inom Statsföretagsgruppen med
bland annat projektutredningar, styrelseuppdrag och samarbete med ÖCB. Där stannade
han till 1982, då han lämnade uppdragen och fortsatte som konsult och med styrelseuppdrag inom kemiindustrin.
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Denna artikel är en kartläggning av Sten Flodins personliga kontakter i
USA inom ramen för dessa utredningar. Genom sekretessen är dessa aspekter av
Sveriges västrelationer inte tidigare kända. Inga dokument har släppts, även om
Flodin själv har kvar några dokument av informell karaktär som kan bekräfta
olika besök i USA. Flodin och Rapp hade främst kontakter inom Pentagon,
och inom det amerikanska flygvapnet, särskilt gällande tekniska avdelningar.
Flodins roll som teknisk specialist i den militärtekniska relationen mellan USA och Sverige var av mycket känslig natur. Det handlade om inköp av
avancerad militärteknisk materiel, framförallt robotsikten och robotsystem.
Arbetet innebar dock inte att alltid följa strikta diplomatiska relationer eller
lyda den militära hierarkin, utan om att hitta pålitligt folk oavsett befattning.
Personliga egenskaper, social begåvning och kompetens var därför viktiga för
Sveriges möjlighet att få tillgång till högteknologi och följa med i den militärtekniska utvecklingen
Syftet är att ställa Sten Flodins berättelser och minnen i relation till den
tidigare forskningen om militära relationer mellan Sverige och USA under
1950- och 1960-talen. Jag vill analysera den enskilda berättelsen ur ljuset av
de stora skeendena för att illustrera, bekräfta och nå fördjupad kunskap om
det militärtekniska utbytets karaktär. Genom att använda Keohane och Nyes
modell om transnationella relationer och Ylva Hasselberg, Leos Müller samt
Niklas Stenlås modell om sociala nätverk kan således individens roll kontextualiseras och det empiriska materialet kan därmed användas för att visa på
betydelsen av personliga relationer. Frågeställningen är: på vilket sätt spelade
personliga relationer in i militärrelationerna mellan Sverige och USA under
1950- och 1960-talen? På vilket sätt påverkade den militärtekniska relationen
med USA den svenska säkerhetspolitiken och hur hanterades alliansfriheten?
Inledningsvis diskuteras källans värde följt av en längre diskussion om den
tidigare forskningen, ur vilket några linjer dras. Dessa används sedan för att
relatera Flodins minnen till historien. Jag vill samtidigt låta Flodins berättelse
”stå för sig själv” och därför utgörs en del av uppsatsen av återgivna intervjuer
med Flodin.

Muntliga källor till historien
Den primära källan för uppsatsen är intervjuer med Sten Flodin. Det viktiga
är att förstå Flodins berättelse i dess egen kontext, det vill säga i samspelet
med den svenska säkerhetspolitiken och kalla krigets konjunkturer. Flodins
upplevelser och kunskaper är exklusiva, och kan svårligen kontrolleras mot
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andra källor. Detta inte minst på grund av uppdragets hemliga natur. Således
kan det sägas att ytterligare ett syfte är att dokumentera Sten Flodins berättelse
för framtiden.
En källkritisk aspekt är att Flodin givetvis är tendensiös. Han kan minnas
fel, ljuga och så vidare. Min bedömning är dock att Flodin i möjligaste mån
är sanningsenlig. Tendensen finns dock där, men utgör inget större problem
för källans värde eftersom jag främst vill diskutera betydelsen av personliga
kontakter i samarbetet med USA. Individen blir då givetvis viktig, och källans tendens mindre problematisk. Det bör dock poängteras att Flodins roll
var central, och han hade inblick i de mest centrala delarna av det svenska
samarbetet med USA.3
Även om mitt syfte inte primärt har varit att bekräfta berättelsen har jag
med inspiration från Kristine Höglund och Magnus Öberg i deras artikel Improving Information Gathering and Evaluation försökt tala med flera aktörer
för att jämföra informationen och se mönster. Jag har därför också intervjuat
general Bengt Gustafsson som har viss inblick i relationerna västerut. Slutligen
har jag också försökt värdera källan i relation till tidigare forskning, men då
mest som en rimlighetskontroll.4

Några utgångspunkter
Ambitionen är att låta det empiriska materialet tala för sig själv, men före detta
definiera ett antal utmärkande drag i kalla krigets kontext. Men det finns även
några teoretiska utgångspunkter. Dels tillämpas ett historiskt-sociologiskt
grepp som betonar betydelsen av sociala nätverk i politiskt beslutsfattande.
Dels handlar det om en utveckling av Keohane och Nyes begrepp transnationella relationer och mer specifikt transgovernmental policy coordination.
Modellen sociala nätverk kommer från Ylva Hasselberg, Leos Müller och
Niklas Stenlås, men har i militärtekniska sammanhang utvecklats och applicerats av Johan Gribbe i avhandlingen Stril 60, om införandet av stridsledningssystem för svenska flygvapnet. Forskningen om sociala nätverk handlar

3.

4.

I reflektioner kring intervjusituationen och Flodins skildringar, har hjälp hämtats från Jan
Teorell och Torsten Svenssons beskrivningar av källkritiska kriterier i Att fråga och att svara
som är en metodologisk genomgång av kvalitativa och kvantitativa metoder. Se Jan Teorell
och Torsten Svensson, Att fråga och att svara − Samhällsvetenskaplig metod (Lund 2007).
Kristine Höglund och Magnus Öberg, ”Improving Information Gathering and Evaluation”,
i Understanding Peace Research: Methods and Challenges (London 2011).
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om att kvalitativt analysera personliga relationer.5 Nätverken saknar definitiva
kontrakt och är inte hierarkiska. Varaktighet och ordning bygger på förtroende
och tillit byggs på informationsutbyte av exklusivt material mellan medlemmarna. Detta informationsutbyte är fördelaktigt inte minst i hemliga relationer av säkerhetspolitisk karaktär.6
En modell som nämnts är Robert O. Keohane och Joseph S Nye i ”Transgovernmental Relations and International Organizations” från 1970-talet som
en reaktion på statscentrerade förklaringsmodeller. Författarna ansåg att det
internationella systemet var mer komplext än modellerna inom internationella relationer antydde. Andra aktörer och frågor måste beaktas enligt Keohane och Nye, framförallt hur transnationella relationer påverkar det internationella systemet.7 Transnationell avser här ickestatliga aktörer, nämligen
individer eller organisationer. Keohane och Nyes modell innebar på sin tid
ett ställningstagande mot statsvetenskapens ensidiga koncentration på stater.
I detta finns även begreppet transgovernmental som på samma sätt teoretiskt
försöker definiera att stater inte agerar så rationellt som ofta antagits i statsvetenskapliga studier.8
Transnationella relationer syftar på de ickestatliga aktörernas samspel, som
inte direkt styrs av officiella riktlinjer. Keohanes och Nyes definition av transnationella relationer bygger på att det finns en gemensam målsättning som
byggs upp av aktörerna som samtidigt skapar gemensamma institutioner – så
kallat transgovernmental coalition building med andra aktörer utomlands för
att driva en egen gemensam linje. En annan väg är transgovernmental policy coordination där myndighetschefer samverkar för att lösa gemensamma problem
antingen på eget bevåg eller på order. Dessa relationer förändras ofta över tid
och bygger på en gemensam kollegialitet.9

Sverige och det kalla kriget
Sveriges alliansfrihet under kalla kriget kan beskrivas som ett verktyg snarare
än som verklig politik. Forskaren Robert Dalsjö skriver i Life-Line Lost, att
neutraliteten hade utvecklats till en meta-ideologi, som ett eget slutmål i sig
5.
6.
7.
8.
9.
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och något som den nationella identiteten grundades i.10 Men svårigheten
för Sverige att manövrera under det kalla kriget fanns dock var. Historikern
Charles Silva skriver i Sverige inför en ny världsordning att militärt samarbete
med väst var en av alliansfrihetens hemliga strategier.11 Journalisten Mikael
Holmström skriver att detta samarbete handlade om att få stöd i fred för att
förbereda om Sverige skulle dras in i krig. En del var hemliga överläggningar
och i vissa fall övningar med Nato. En annan central komponent var det väl
utvecklade militärtekniska samarbetet.12 Historikern Thomas Jonter skriver
att det var viktigt för Sverige att tillhöra väst både ekonomiskt och kulturellt,
och på samma gång hålla den alliansfria linjen utan att bli ifrågasatt.13 Den
svenska alliansfriheten var inte stadfäst i lag eller i dokument utan fungerade
de facto, och byggde på att det fanns öppenhet för tolkningar och tänjbarhet.14 Definitionen var hela tiden ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet
i händelse i krig”.
Den första informella överenskommelsen om samarbete med USA var beslutet 1949 att Sverige accepterade USA:s lag om ömsesidigt militärt bistånd
(Mutual Defense Assistanse Act) och således följa USA:s embargopolitik avseende spridning av teknisk materiel.15 Forskaren Wilhelm Agrell skriver att
samarbetet med USA främst handlade om tekniska spörsmål, sekretess och
om att fortsatt kunna importera amerikansk militär utrustning.16 Samarbetet
mellan Sverige och USA syntes också i amerikanska policydokument. USA
accepterade Sveriges val att inte bli medlem i Nato, men insåg att Sveriges
försvar var centralt för möjligheten att försvara Natos norra flank. Därför var
det från USA:s synvinkel avgörande att svenska försvaret var tillräckligt starkt
för att stå emot en sovjetisk attack. Därför skulle USA ställa sig positivt till
militärtekniska materielförfrågningar och utveckla militärt samarbete. USA
10. Robert Dalsjö, Life-Line Lost: The Rise and Fall of “Neutral” Sweden´s Secret Reserve Option
of Wartime Help from the West (Stockholm 2006), s. 269.
11. Charles Silva och Thomas Jonter, Sverige inför en ny världsordning, 1945–50: formativa år för
svensk utrikespolitik? (Stockholm 1995), s. 20–23. Se även Charles Silva, Keep them Strong,
Keep them Friendly: Swedish-American Relations and the Pax Americana, 1948–1952 (Stockholm 1999).
12. Mikael Holmström, Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser (Stockholm
2011), s. 537.
13. Thomas Jonter, SKI Rapport 01:5 Försvarets Forskningsanstalt och planerna på svenska kärnvapen (Stockholm 2011), s. 36.
14. Holmström (2011), s. 34 och 69.
15. Holmström (2011), s. 287 och 290.
16. Wilhelm Agrell, Fred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918–2000 (Lund
2000), s. 151.
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förstod att Sverige inte kunde låta samarbetet västerut ske öppet, formellt och
officiellt på stabsnivå.17
Samarbetet med USA innebar också att Sverige riskerade att inte betraktas
som alliansfritt.18 Silva skriver att Sveriges val att delta i USA:s teknikembargopolitik mot Sovjetunionen förklarades med att formen för samarbetet
inte stred mot den alliansfria hållningen. Sverige förde således fortfarande
en oberoende handelspolitik, hade vissa affärer med Sovjetunionen, men var
samtidigt djupt involverat i västsamarbete.19 Denna hållning gjorde att Sverige
kunde få tillgång till central luftförsvarsmateriel. I utbyte mot materielen gav
Sverige USA underrättelser, tillgång till flygkorridorer, överflygningsrättigheter och tillfälliga flygbaser.20
Under 1960-talet fördjupades det svenska samarbetet med USA, och i
amerikanskt tänkande framstod Sverige alltmer som inofficiell allierad. I policydokument skrevs att Sverige skulle behandlas på samma sätt som de mest
integrerade Natoländerna avseende tillgång till avancerade vapensystem.21
Sverige skulle dock inte få tillgång till kärnvapen men väl andra avancerade
vapensystem. USA avrådde bestämt Sverige från att skaffa egna kärnvapen,
delvis kanske i utbyte mot att Sverige istället fick direkt och aktivt stöd i händelse av angrepp.22

Vikten av ett starkt svenskt försvar under 1950- och 1960-talen
Wilhelm Agrell skriver att krigsmakten under andra världskriget hade blivit en
symbol för oberoende och neutralitet. Denna insikt präglade det svenska militära tänkandet under kalla krigets första period. Samtidigt innebar behovet
att stärka det egna försvaret med avancerad amerikansk materiel ett utvecklat
samarbete med USA. Ett starkt svenskt försvar skulle vara avskräckande, men
samtidigt förtroendeskapande och alliansfritt.23 Magnus Petersson och Olof
Kronvall beskriver detta förhållande som både förtroendeskapande och avskärmning.24
17. Holmström (2011), s. 320; Dalsjö (2006), s. 53; Agrell (2000), s. 140; och Wilhelm Agrell,
Den stora lögnen: Ett säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltför många akter (Stockholm 1991), s.
110.
18. Agrell (2000), s. 199.
19. Silva och Jonter (1995), s. 20–23.
20. Holmström (2011), s. 453.
21. Agrell (2000), s. 201.
22. Dalsjö (2006), s. 55–56.
23. Agrell (2000), s. 17 och 31.
24. Magnus Petersson och Olof Kronvall, ”Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga
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Det påträngande behovet av ett starkt försvar innebar även att Sverige var
tvunget att förhålla sig till kärnvapenkrigföringen. Nils Swedlund blev överbefälhavare 1951 och kärnvapen blev hans hjärtefråga. Han ansåg att ju längre
Sverige dröjde med att anskaffa kärnvapen desto mer beroende var Sverige
av att få hjälp utifrån, vilket inte landet kunde räkna med skulle komma i
tid. Inom försvaret fanns många positiva röster gällande kärnvapen men även
några negativa, främst eftersom att utveckling av svenska kärnvapen hotade att
uppta hela försvarsbudgeten.25
Agrell skriver att samtidigt som krigsmakten betonade behoven av avancerad materiel och resursförstärkningar, ville politikerna istället tona ned
försvarets styrka. Syftet var att genom förtroendeskapande mot Sovjet samt
alliansfriheten minska riskerna att bli angripen. 1964 ändrades således försvarets målsättning. Nu skulle krigsmaktens operativa funktion begränsas så
att de enbart fick satsa på en huvudinriktning för avvärjning av storinvasion,
antingen vid kust eller vid gräns.26
Till exempel när det rörde känsliga frågor diskuterade svenska militära chefer med västliga kollegor. Överbefälhavaren Torsten Rapp (från 1961) utsåg
till exempel en militär företrädare från en av de tre försvarsgrenarna att vara
ombud i väst om Sverige skulle dras in krig.27
I antologin Högsta ledningen skriver Olof Santesson att Sverige mottog
och utbytte information inom en rad militärtekniska områden. Holmström
beskriver att ett av dessa var det omfattande utbyte Försvarets materielverk
(FMV) hade med USA. Det gällde även flygvapnet och en rad andra områden,
sammanlagt ett trettiotal. Förbindelserna skedde genom så kallade annexavtal.
Med dessa kunde Sverige tillåta informationsutbyten på låg nivå med berörda
personer, allt med hög sekretessgrad. Det var enbart ett fåtal invigda i de olika
planerna och olika personer för olika områden.28

25.
26.
27.
28.

anno 2005”, från föreläsning vid ett symposium vid Stockholms Universitet den 25 maj
2011; se Cecilia Notini Burch, Karl Molin, och Magnus Petersson (red). Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget – öppen för olika tolkningar? (Stockholm 2011), s. 22.
Agrell (2000), s. 132, 138 och 168.
Agrell (2000), s. 34.
Agrell (2000), s. 56; Se även Holmström (2011).
Olof Santesson, ”Man lyssnade på militären när det passade”, i Gunnar Artéus och Kent
Zetterberg (red.), Högsta ledningen: Förhållandet mellan regeringen och överbefälhavaren under kalla kriget (Stockholm 2010); s. 42; Holmström (2011), s. 220.
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Doktriner och försvarsutredningar från
mitten av 1940-talet till slutet av 1960-talet
Wilhelm Agrell och även Olof Santesson skriver att ÖB 54 (det vill säga ÖButredningen 1954) om krigsmaktens framtida inriktning, som presenterades
1954 av överbefälhavaren Nils Swedlund (1951–1961), definierade vilka
medel som antogs behövas för att Sveriges försvar skulle vara trovärdigt. Med
ÖB 54 publicerades också 1945 års tioårsplan, som hade skjutits upp direkt
efter kriget. Där stod också uttryckligen om behovet att alliera sig med västmakterna. I 1947 års utredning hade kärnvapen kommit in, men överbefälhavaren Helge Jung hävdade att förändringen endast låg i att det nu behövdes ett
enda flygplan får att nå samma mål som det tidigare krävts tusen flygplan för.
Även om det inte uttryckligen stod att Sverige antogs behöva kärnvapen i ÖB
54, så fanns ett långt kapitel i långtidsbudgeten, benämnt ”nya stridsmedel”.
Detta låg utanför försvarsgrenarnas budgetramar och avsåg egentligen utvecklandet av egna kärnvapen. Swedlund menade också att neutralitetspolitiken
inte var trovärdig utan svenska kärnvapen eller en västallians.29
Efter ÖB 54 blev kärnvapen allt mer integrerat i den militära planeringen.
I ÖB 57 från 1957 fanns svensk anskaffning av kärnvapen inordnat på samtliga anslagsnivåer istället för att återfinnas under rubriken ”nya stridsmedel”.
I utredningen fanns planer på att försvaret inom en tioårsperiod skulle ha
utrustats med taktiska kärnvapen.30
År 1959 kom ett stort genombrott när det gällde inköp av avancerad militärteknisk materiel då Sverige fick köpa jaktroboten Sidewinder och från
1961 infördes även jaktroboten Falcon, luftvärnsroboten HAWK och annan
utrustning till flygplanet J 35 Draken.31
Agrell menar att den strategiska linjen i början av 1960-talet fortsatt byggde på tanken om militärt stöd utifrån i händelse av krig. Fram till ÖB 62 från
1962 stod det uttryckligen att försvaret byggde på hjälp från väst i händelse av
krig med Sovjetunionen. Detta ansågs vara självklart och inget som behövde
hemlighållas. Detta förändrades i mitten av 1960-talet då det i ÖB 65 hette
att Sverige kunde hantera ett stormaktsangrepp utan något som helst stöd
utifrån. Från 1968 försvann diskussioner om militärt stöd utifrån från ÖB29. Santesson (2010), s. 42; Agrell (2000), s. 133 och 134.
30. Agrell (2000), s. 135 och 136.
31. Thomas Jonter, ”Det amerikanska spåret: En undersökning av IB:s bildande och eventuella
kopplingar till USA” SOU 2002:95 (Stockholm 2002), s. 176.
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planerna och försvarsbesluten. Detta innebar dock inte att behovet förvunnit,
utan endast att det inte uttalades officiellt.
Den svenska krigsplaneringen under kalla kriget byggde på marginaleffektsteorin, som var grunden för den svenska doktrinen. Den innebar att
ett angrepp mot Sverige antogs vara del i ett större sovjetiskt angrepp mot
Nato, och det svenska försvaret därför endast skulle behöva möta delar av
Sovjetunionens stridskrafter. Det var mot dessa ”marginella” stridskrafter som
Sverige behövde rusta, och det svenska försvaret måste vara tillräckligt starkt
för att avskräcka ett angrepp. Marginaleffektsteorin stärkte Sveriges ambition
att hänga med i den militärtekniska utvecklingen. Med hjälp av en hög teknisk nivå kunde Sverige avskräcka och försvara sig mot angrepp var tanken.
Kärnvapen blev här mindre intressanta samtidigt som de blev alltmer politiskt svårhanterliga. Om storkriget fördes utan kärnvapen antogs att Sverige
skulle kunna avskräcka utan dessa vapen. Förhoppningsvis skulle givetvis inte
storkriget bryta ut, och detta var naturligtvis grunden för hela den svenska
säkerhetspolitiken.32

Relationen mellan försvar och regering under kalla kriget
Vikten av en fungerande relation mellan militär och regering är självskriven
men huruvida den fungerar i praktiken och särskilt under krigstid är mindre
självklart. Som tidigare nämnts hade försvaret och regeringen olika syn på
prioriteringarna för att uppnå målet med den svenska säkerhetspolitiken. Olof
Santesson menar att det vid kalla krigets inledning fanns välfungerande relationer mellan regering och försvar med grund i andra världskriget.33
Under kalla kriget handlade Sveriges säkerhetspolitik ytterst om avskräckning, bland annat genom avancerad teknisk utrustning. Sakkunskap om vad
som behövdes fanns främst hos krigsmakten. Santesson påpekar att det empiriska material som finns att tillgå, visar på att harmoni rådde mellan regering och försvarsledning. De var eniga om målen med svensk alliansfrihet och
säkerhetspolitik. Militärledningen hade inte någon rätt att ta egna beslut på
den strategiska nivån men var den centrala aktören i processen att nå de strategiska mål som definierats av regeringen. I materielanskaffningen fanns de
viktiga tekniska experterna, som exempelvis Flodin, som genom sin sakkunskap kunde påverka det politiska beslutsfattandet i materielfrågor. Santesson
32. Agrell (2000), s. 164–167.
33. Santesson (2010), s. 17.
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påpekar samtidigt att överbefälhavaren hade svårt att påverka statsministern
och regeringskansliet. Regeringen lyssnade givetvis på försvaret men betonade
samtidigt att säkerhetspolitiken var en rent politisk fråga.34
Det fanns även inofficiella relationer mellan krigsmakten och regeringen,
Dalsjö påpekar bland annat att Nils Swedlund ofta hade informella kontakter
med Erlander, utrikesministern och försvarsministern, och fick kontinuerligt
klartecken för olika projekt och utredningar.35

Kärnvapenfrågan
Kärnvapnen förändrade hotbilden och de strategiska analyserna men endast
till viss del. Som påpekats tidigare avseende Helge Jung var skillnaderna mindre än vad man normalt kan anta. Wilhelm Agrell skriver att den svenska
kärnvapenforskningen inleddes med Atomkommittén 1945 som utredde
hur forskningen om atomenergi skulle organiseras. År 1948 lades en hemlig
rapport fram av Försvarets forskningsanstalt (FOA), som var resultat av uppdraget att ta fram en detaljerad plan på egna kärnvapen.36 Sverige var under
1950-talet, internationellt ledande på kärnenergiområdet. Ambitionen var
samtidigt att ligga i framkant av den militärtekniska utvecklingen och därför
fanns alltid möjliga svenska kärnvapen med i beräkningen.37
Kärnvapenforskningen accelererade under 1950-talet och 1953 fanns i
princip grundkonceptet för svenska kärnvapen klart. Det handlade då om taktiska kärnvapnen, och 1955 sades att den tekniska kapaciteten hade gjort det
möjligt att producera ett kärnvapen under förutsättning att plutonium fanns
att tillgå. Färdiga kärnvapen skulle då kunna finnas sex år senare. År 1958
ändrade dock riksdagen inriktningen till skyddsforskning.38 Detta innebar att
ingen forskning fick utföras för att utveckla kärnvapen på något sätt. Det har
dock senare framkommit att krigsmakten inte strikt höll sig till detta. Överbefälhavaren ansåg sig inte bunden av socialdemokraternas interna politiska
motsättningar, som hade lett fram till beslutet.39 Försvaret kunde dock själva
besluta om att planlägga och utreda kärnvapenfrågor, men det var inte längre
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Jonter (2011), s. 47 och 132.
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tal om fysisk kärnvapenforskning längre. År 1968 lade riksdagen slutgiltigt ner
all planering av egna kärnvapen, och anslöt Sverige till ickespridningsfördraget.40 Karl Frithiofson, statssekreterare vid försvarsdepartementet 1958–1967
hade 1966 hållit ett tal där man kan ana vad som föranledde beslutet. Både
Dalsjö och Santesson skriver att Fritiofsson i talet beskriver hur han ansåg att
Sverige var skyddat av västmakterna, och framförallt USA:s “kärnvapenparaply”. Därför var han säker på att USA skulle använda sina kärnvapen ifall
Sverige blev attackerade av Sovjetunionen. Att Sverige befann sig under detta
paraply hade även en avskräckande effekt. En av anledningarna till att Sverige
lade ned sitt kärnvapenprogram har sagts vara påtryckningar från USA, som
istället gett Sverige inofficiella kärnvapengarantier. För USA var det centrala
icke-spridning.41 USA fortsatte dock att stödja Sverige med avancerade missiler, av vilka några kunde bära kärnvapen. En annan förklaring till beslutet att
avsluta kärnvapenprogrammet var att kostnaderna som riskerade att dränera
försvarsbudgeten. Flygvapnet, som under 1950-talet varit drivande i kärnvapenfrågan ändrade sig inför hotet om budgetminskningar för den konventionella organisationen.42

Sten Flodin och det militärtekniska utbytet
De ämnen jag diskuterat i bakgrunden var utmärkande för svensk försvarspolitik under kalla kriget. Dessa är faktorer är dock sammanfattande och befinner sig på hög abstraktionsnivå. Dessa faktorer går dock inte lika lätt att
tydligt urskilja i det empiriska materialet, eftersom alla delar hänger samman
och påverkar varandra. Däremot går det att urskilja betydelsen av personliga
transnationella nätverk, som en röd tråd. Dessa teoretiska begrepp kan därför
användas för att beskriva Sten Flodins personliga upplevelser och därför är det
empiriska materialet uppdelat i avgörande företeelser, uppgifter, situationer och
händelser. Samtidigt finns de stora säkerhetspolitiska frågorna närvarande, ofta
i de tekniska detaljerna.

Första resan – vad innebar arbetet?
År 1955 beordrades Sten Flodin och Gudmund Rapp att deltaga i den försvarsutredning som skulle bli ÖB 57. Flodin berättar att det första var att
analysera hotbilden som ny ram för utredningen. För Flodins del handlade
40. Jonter (2011), s. 65; Agrell (2000), s. 43.
41. Dalsjö (2006), s. 86; Santesson (2010), s. 58; Agrell (2000), s. 157 och 169.
42. Agrell (2000), s. 168–171.
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det om att utreda utvecklingen av flygvapnets materiel avseende jaktrobotar,
missiler och möjlig anskaffning av taktiska kärnvapen. Flodin arbetade vid
flygförvaltningens vapenbyrå, som hade ansvar för just tekniska vapenfrågor,
men utredningen skulle utföras inom en särskilt tillsatt arbetsgrupp där Flodin arbetade tillsammans med Rapp på flygstabens planeringsavdelning.43
Arbetet började med en introduktionsresa till amerikanska flygvapnet för
att diskutera den typ av utrustning som det svenska försvaret hade efterfrågat
från USA. Flodin och Rapp hade sakkunskaperna och var dessutom betrodda.
Enligt Flodin var anledningen till att just Sverige fått klartecken att den amerikanska försvarsledningen ansåg att Sverige borde ha den mest avancerade
utrustningen som fanns att tillgå, och därför måste Sverige få information för
att kunna modifiera sina flygplan.44 Sverige låg redan långt fram i utvecklingen
när det gällde avancerade flygsystem och vapenmateriel, bland annat på grund
av relationen till USA. Sverige måste vara utrustat på bästa möjliga sätt för att
kunna stå emot en potentiell attack från Sovjetunionen.45
Sten Flodin minns den första resan väl och att den mest handlade om introduktion och inledande tekniska diskussioner.46 Han minns det som en rolig
och positiv resa ”Vi krökade till det och hade det trevligt med jänkarna!”47
Axel Ljungdahl, som var flygvapenchef 1954–1960 deltog också i resan. Johan
Gribbe har skrivit att Ljungdahl besökte USA i oktober 1955 och var borta i
flera veckor.48 Flodin menar att det är just denna resa i vilken han själv deltog
som teknisk specialist. Flodin har även kvar en förteckning över vilka platser
som besöktes. Flodin och Ljungdahl var vänner även om det samtidigt alltid
fanns en tydlig hierarki dem emellan, minns Flodin. Han var enbart flygtekniker, medan Ljungdahl var chef för flygvapnet. Förutom Ljungdahl deltog även
Gudmund Rapp under resan.49
Under den första resan etablerades kontakter under många olika besök,
platser som Flodin och Rapp sedan återvände till under utredningens gång.
En av dessa var Pentagon, där en första dragning kring vilka robottyper som
var aktuella, genomfördes. Flodin satt enligt egen utsago ensam med en
kvinnlig amerikansk överste – ”jag talade om vem jag var, och att jag var ut43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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sedd för att ta emot informationen och då började hon tala.” Vid detta möte
diskuterade Flodin även hur flygplanet A 32 Lansen kunde modifieras för att
bära taktiska kärnvapen.50 Vid frågan om de även diskuterade hur kärnvapnen
skulle användas berättar Flodin att detta inte ingick i hans arbete, eftersom
vapnen ännu inte fanns och utvecklingen var oklar. Däremot berördes frågan
om hur vapnen skulle kunna installeras om eller när det blev aktuellt. Medan
Flodin besökte Pentagon genomförde Rapp och Ljungdahl andra besök för att
diskutera materielfrågor.51
Andra resmål utgjordes av både flygvapnets försöksstationer och av privata
flygindustrier, bland annat Hughes Aircraft som var ansvarigt för utvecklingen
av krigsmateriel. Om försöksstationerna säger Flodin – ”där man provar grejerna… typ taktiska kärnvapen, siktesinstallationer och så vidare innan de är
beslutade att tillverkas…”52 Hos Hughes demonstrerades bland annat modifieringen av flygplan för taktiska kärnvapen, samt även olika typer av sikten.
Svenskarna fick även ”göra en rundresa bland flygvapnets materiel med bomber och granater.”53 En plats som besöktes var försöksstationen Marine Corps
Air Station Yuma, mitt ute i öknen. Där välkomnades de av en överste som
berättade för Flodin hur jaktrobotar kunde tillverkas. På försöksstationen deltog de också i nöjesaktiviteter, bland annat ridturer i öknen. Flodin berättar
en anekdot om att Ljungdahl hade problem med sin häst och att alla hästarna
skenade ut i öknen och tog Ljungdahl med sig. Efter ett tag kom hästarna
tillbaka men utan Ljungdal. Flodin skrattar gott och berättar att de fick ge sig
ut i öknen för att leta, och att man fann honom till slut. Flodin berättar vidare
att de reste runt i USA under denna första resa för att inventera olika områden
av intresse – ”det var ju första gången som svenska flygvapnet fick tillgång till
den här tekniska utrustningen”.54
Flodin berättar att utredningen med alla dess underutredningar och specialgrupper var djupt integrerade mellan försvarsgrenarna. Flodins roll som teknisk specialist inom ett centralt område innebar att han fick inblick i många
delar av utredningarna.55 Hans uppgift var att hantera sikten, robotar, kärnvapen, tekniska lösningar och specifikationer för hur flygplanen kunde modi50.
51.
52.
53.
54.
55.
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Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.

95

Militärhistorisk tidskrift 2014:1

fieras.56 Efter att kärnvapen senare uteslutits renodlades uppgifterna istället till
att handla om sikten och jaktrobotar.
Eftersom utredningarna sträckte sig över flera år hann det bli många resor
till USA. Syftena varierade, men ofta var Flodin där i minst en vecka i streck.
I huvudsak skedde resorna i civila kläder för att inte väcka onödig uppmärksamhet.57 Flodin berättar att när det gällde inköp var det hans uppgift att hitta
företag som kunde leverera det som försvaret behövde. Olika system från olika
företag prövades därför, men Hughes var det företag som ansågs ha de mest avancerade systemen och det föll sig, enligt Flodin, naturligt att köpa in materiel
från dem. Vid besöken på Hughes handlade det om rent detaljarbete – främst
om vilka delar som skulle eller inte skulle köpas in.58 Viktigt i samarbetet med
Hughes var frågan hur Flodin och Rapp skulle utveckla egna system för att
anpassa jaktrobotar och sikten till svenska flygplan och prestanda.59 Aktuella
flygplan var A 32 Lansen, jaktversionen av samma flygplan J 32 och J 34
Hawker Hunter.60 Vid Hughes samarbetade Flodin huvudsakligen med civila
ingenjörer.61

Luftförsvarsstrategier i Pentagon
Flodin berättar att diskussionerna i Pentagon framförallt handlade om luftförsvarsstrategi som kunde överföras och användas i det svenska försvaret.
Flodins och Rapps kontakter i Pentagon var framför allt amerikanska flygvapnet och den vardagliga kontakten med officerare därifrån. I diskussionerna
handlade det naturligtvis om Sovjetunionen, och inte minst om hur Sverige
skulle kunna klara av ett anfall. Flodin beskriver att han under resorna besökte
Pentagon under större delen av sitt utredningsarbete. Under tiden där inträffade flera händelser som gick utöver det vanliga. Han beskriver en fredagskväll
när han hade arbetat klart för dagen. Då blev han inkallad till chefen för
amerikanska flygvapnets utvecklingsavdelning, R&D Departement (Research
and Development). Flodin blev förvånad när generalen började tala filosofi och
personliga saker med honom. Flodin säger – ”det var inte typiskt för en general… han var ju chef för flygvapnets utveckling i Pentagon. Och jag var ju en
56.
57.
58.
59.
60.
61.
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sketen överstelöjtnant.” Plötsligt svängde dock generalen och började tala om
amerikanska flygstrategier och hur de just då resonerade. Han ville enligt egen
utsago använda Flodin som bollplank för sina egna idéer – något som ”var
väldigt smickrande för mig, att han kallade in mig för att tala om strategier
för flygvapnet i USA.” Flodin berättar att avdelningschefen också började tala
politik och utveckling. Generalen ansåg att världen hade förändrats och gav
ett exempel på att det tidigare tog fjorton dagar att segla från Japan med information för att regeringen sen skulle kunna behandla denna och sedan lika
lång tid att återvända med ett svar.
… Men nu så går det blixtsnabbt. Om det händer någonting i Japan så vet
alla det minuter senare. Och det gör då att regeringarna hade det mycket
svårare att reagera på rätt sätt för de hinner ju aldrig prata om det. Och det
var det han ville använda mig som bollplank till. Hur reagerade jag och vad
tyckte jag. Och det var ju ytterst smickrande.62

Flodin menar att det för honom i princip var höjdpunkten på insatsen i USA.
Eftersom han var där för att diskutera och utveckla luftförsvar och dessutom
var ingenjör var detta förtroende inget som gavs utan vidare. Flodin var naturligtvis oerhört glad över detta och den viktiga rollen.
Flodin beskriver att han efter detta möte ofta kom tillbaka till avdelningschefen – ”När dagen var slut så att säga så kallade han in mig till en pratstund
i hans arbetsrum på Pentagon.” Då fick Flodin som sagt komma med sina
synpunkter på det han tog upp.
Jag frågar om han har någon förklaring till varför just han fick fungera
som bollplank. Flodin svarar att dels fanns han på plats och vid sitt skrivbord
där. Men – ”naturligtvis rapporterade han vad jag hade för mig så det var mer
ett förtroenderesonemang som jag fick uppleva så att säga.”63 Han berättar
också om en specifik händelse som hade med detta förtroende att göra. Det
gällde när Flodin råkade komma över Natos strategiska planering för användning av taktiska kärnvapen i samband med en informationsträff med Natorepresentanter (som ofta var med på informationsträffarna i Pentagon) och
hur han sedan hanterade detta genom att uppträda trovärdigt då han direkt
lämnade tillbaka dem och lovade att inte föra vidare informationen eller tala
med någon om det inträffade.64
62. Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
63. Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
64. Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
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Amerikanska flygvapnet och jaktrobotarna
Andra viktiga resmål var flygbaser där strategiska och taktiska diskussioner
fördes med det amerikanska flygvapnet, bland annat som delar i deras egna
utredningar. Det handlade således om ett avancerat utbyte på hög nivå, om
än informellt. Där diskuterades hur materielproblem skulle lösas, exempelvis
rörande jaktrobotar och luftvärnsrobotar. Amerikanska flygvapnet var alltid
värd och flög de svenska officerarna runt till olika baser tillsammans med sin
egen stabspersonal för att diskutera olika perspektiv på dessa problem. Under
besöken stod det allt mer klart för Flodin att amerikanarna inte såg kärnvapen
som en god idé för Sveriges del. Efter detta var klargjort ägnade man sig åt
andra typer av materiellösningar.65
En av de jaktrobotar som köptes in till svenska flygvapnet var Sidewinder,
något som var anmärkningsvärt eftersom Sverige var det första land efter USA
som fick tillstånd att köpa denna robot.66 Flodin reflekterar kring köpet och
säger att detta måste ses som en gest mot Sverige som alltså bedömdes vara
strategiskt centralt för USA – ”Det var ju ett politiskt beslut att vi skulle få
köpa avancerad materiel.”67 Vid tiden för inköpen användes Sidewinder av
flottans flygvapen, ombord på hangarfartygen. Sverige skulle inledningsvis få
köpa 50 robotar, vilket skulle höja nivån på luftförsvaret enormt, säger Flodin.
För att fira köpet ordnade det svenska försvaret ett kalas på ambassaden
i Washington, dit den amerikanska marinchefen inbjöds. På kalaset frågade
denne Torsten Rapp68, som ansvarade för den svenska delegationen, om det
var någonting som flygvapnet var särskilt intresserade av rörande Sidewinder.
Rapp bad då Flodin att svara på frågorna – ”Och då sa jag att med de här
robotarna så vill vi ha testmateriel så att vi kan sköta dem. Då tillkallade han
närmaste amiral och sa att ta nu här Sten Flodin och gå igenom det han vill
ha…”69 Någon vecka efter att robotarna ankommit var Flodin tillbaka i USA
för att besöka Pentagon och passade då på att gå förbi flottavdelningen i Pentagon, eftersom det fanns några tekniska oklarheter kring leveransen – ”Så var
det en amiral som störtade till dörren och sa kom in här din jävel och… då sa
han, att du har ju för fan avväpnat hela amerikanska flottan!” Anledningen till
65.
66.
67.
68.

Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
Torsten Rapp var vid aktuell tid först souschef vid flygförvaltningen (1957–1960), senare
flygvapenchef (1960–1961) och till sist överbefälhavare (1961–1970).
69. Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
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utfallet var att det hade visat sig att roboten var så pass ny, även för den amerikanska flottan, att de hade varit tvungna att ge Sverige samtliga reservdelar
och annan materiel. De hade således behövt avväpna hela den amerikanska
flottan för att Sverige skulle få sin beställning, med resultat att USA stod utan
jaktrobotar. Flodin säger dock att USA fullföljde leveransen eftersom det just
då inte bedömdes vara nödvändigt för flottan att ha kompletta reserver, utan
istället fick ny materiel tillverkas.70 Sveriges flygvapen bedömdes just där och
då som strategiskt viktigare för USA än den egna flottan.
I Flodins berättelse återkommer ibland storpolitiken och frågor som rörde
svensk alliansfrihet och annat. Detta finns bland annat med i diskussionen om
inköp av luftvärnsrobotar. En robot som köptes in var den brittiska luftvärnsroboten Bloodhound, som valdes istället för amerikanska Bomarc. Båda var
långräckviddiga luftvärnsrobotar med syfte att bland annat skjuta ned långdistansrobotar. Men Bomarc kunde också bära taktiska kärnvapen, avfyras mot
markmål, både från mark och från luft.71 Amerikanarna hade gett klartecken
att ge Sverige tekniska specifikationer för Bomarc och det var Flodin som
hade till uppgift att handlägga frågan. Efter de tekniska specifikationerna reste
Flodin hem för att diskutera ärendet. Där meddelades han om att om försvaret
inte ”ville missa dom här pengarna [i utredningen] så köper ni Bloodhound”
istället för Bomarc.72 Flodin menar att anledningarna till beslutet inte var
klara för honom, utan det enda de fick höra var att avbryta planeringen att
köpa in Bomarc. Flodin spekulerar dock i några möjliga anledningar.73 En anledning var att Bloodhound var enbart en defensiv luftvärnsrobot och kunde
som sådan nämnas i försvarsutredningen medan Bomarc var så mycket mer.
Bloodhound passade enligt Flodin bättre in i de svenska försvarssatsningarna.
En annan anledning var att eftersom beslutet att Sverige inte skulle skaffa egna
kärnvapen behövdes inte heller Bomarcs kapaciteter. Slutligen fanns ingen
anledning att oroa ryssarna med Bomarc, eftersom de mycket väl kände till
robotens kapacitet.74
Flodin säger sig vara nöjd med beslutet särskilt eftersom kärnvapen inte
längre var aktuellt och att Bloodhound inte var lika kontroversiell.75 Flodin
70.
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Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012 samt intervju 12/1 2013.
Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
Intervju med Sten Flodin 12/1 2013.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
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nämner också att det var han som höll i den tekniska delen av upphandlingen
i Storbritannien.76

Besök vid Rand Coperation
En period i Flodins arbete med försvarsutredningen handlade mycket om
huruvida Sverige skulle anskaffa taktiska kärnvapen till de olika robotsystem
som börjat köpas in.77 Detta var i högsta grad hemligt och var egentligen fristående och oberoende av FOA:s utredningar om taktiska kärnvapen. Ämnet
behandlades separat i försvarsutredningen och placerades först in i kapitlet
”nya stridsmedel”, för att tona ned den stora roll det egentligen spelade.78 I
försvarsutredningen förutsattes att Sverige skulle kunna skaffa plutonium för
att tillverka egna kärnvapen.79 Förbindelserna med USA i alla dessa frågor,
strategiska som tekniska, var ytterst hemliga. Flodin beskriver att amerikanarna förändrade argumentationen kring taktiska kärnvapen under hans deltagande i utredningen. Flodin menar att detta var för att han och Gudmund
Rapp skulle inse att detta inte längre var aktuellt för Sveriges del, åtminstone
inte med amerikanskt stöd. Han hade också känslan av att han och Rapp var
delar i en större plan för att ”övertyga såna här småländer som Sverige att inte
hålla på och leka med kärnvapen.”80
Flodin beskriver en av de sista resorna som rörde kärnvapen och de strategiska implikationerna kring dessa, omkring 1960. Resan gick till Rand Coperation, berömt för sina studier i försvars- och säkerhetspolitik. Flodin beskriver
att stället låg på stranden i Hollywood, Los Angeles – ”det var djupa länstolar,
läderfåtöljer så att man kunde tänka. De där läderfåtöljerna var suveräna.”81
Besöket på Rand skilde sig från andra besök och strategiska diskussioner, eftersom det enbart rörde taktiska kärnvapen.
Flodin betonar att det under detta besök var det tydligt att retoriken förändrats och att amerikanarna verkligen tryckte på för att Sverige skulle – ”ge
fan i att skaffa kärnvapen”. Han menar att USA arbetade aktivt för att begränsa vilka länder som skulle ha kärnvapen med syfte att begränsa risken för
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Intervju med Sten Flodin 11/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
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kärnvapenkrig.82 Vid dragningen beskrev anställda på Rand tillsammans med
representanter från det amerikanska flygvapnets hur kärnvapeneskaleringen
skulle kunna se ut. Vid denna tid hade Flodin och Rapp redan övergett tanken
på att Sverige skulle skaffa taktiska kärnvapen och diskussionerna vid Rand bekräftade att det inte var en god idé.83 Om Sverige hade skaffat kärnvapen hade
det varit good bye eftersom landet då blivit en del i kärnvapeneskaleringen.
… Taktiska kärnvapen är ju mindre kärnvapen och det var en chimär att
kunna hålla styr på dem.. Det var bättre att inte nå det stadiet där man
hade tillgång till kärnvapen. Hade man inte tillgång till det så var chanserna att undvika det [att dras in i ett eventuellt världskrig] mycket större.84

Han förklarar vidare att Sveriges kärnvapen i alla fall hade varit för små och
för få för att landet skulle kunnat påverka de ”storas” kärnvapenhantering, och
frågan var väl om svenska kärnvapen hade varit avskräckande i verkligheten.85
Efter besöket på Rand diskuterades internt hur man skulle gå vidare med
undersökningarna kring taktiska kärnvapen.86 Flodin och Rapp var övertygade om den amerikanska linjen och att denna del i utredningen borde avslutas.
Vid frågan om detta hade att göra med att Sverige var under USA:s kärnvapenparaply, som tidigare nämnts, säger Flodin att det inte behövde nämnas,
eftersom det för Sveriges del enbart handlade om taktiska kärnvapen.
Det definitiva avslutet på denna inriktning var då Flodin och Gudmund
Rapp, efter besöket på Rand, författade ett dokument där de betonade att de
inte ansåg att Sverige borde skaffa taktiska kärnvapen. Dokumentet distribuerades till försvarsledningen och resultatet var att – ”nu var ur hanteringen.”87
Flodin säger också att deras slutsats var densamma som den svenska slutsatsen.88 På frågan om avbrytandet rörde kostnaderna för kärnvapen, något som
nämnts i tidigare forskning, svarar Flodin att beslutet var det enda möjliga
eftersom frågan om taktiska kärnvapen för Sveriges del var outdated, inte intressant längre och var för farligt, som tidigare nämnts.89
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Intervju med Sten Flodin 11/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012 och intervju 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012 och intervju 11/12 2012.
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Civila kontakter inom militär och regering i Sverige och USA
Regeringen under kalla kriget, liksom idag, är beroende av försvarets sakkunskap och strategiska analyser för säkerhetspolitiken. Flodin beskriver det som
att i utredningens arbete fanns två huvudriktningar för informationsflödet;
den politiska riktningen och den tekniska hanteringen. Dessa krävde i sin tur
olika nivåer på informationen och var på många sätt oberoende av varandra.90
Hans uppgifter låg på den tekniska sidan och han hade kontakter främst inom
försvaret, och politiken var därför inte särskilt närvarande. Informationsnivåerna korresponderade ibland med varandra, exempelvis då han fick presentera tekniska detaljer för politiker, allt beroende på vilket ämne som skulle
diskuteras. Flodin beskriver två informationskanaler till regeringen varav den
ena gick genom statssekreteraren på försvarsdepartementet, först Olle Karleby (1953–1958) och sedan Karl Fritiofsson (1958–1967). Statssekreteraren
informerades ibland av Flodin, men det var mest för saken skull. Den andra
kanalen gick direkt till försvarsministern; först Torsten Nilsson (1951–1957)
och sedan Sven Andersson (1957–1973). Vem från utredningen som informerade försvarsministern berodde på vilket ämne som diskuterades. Mötena
mellan försvaret och representanter för regeringen var oftast informella och
liknade – ”lunchmöte med löst snack.” Flodin beskriver att hans och Rapps
uppgift på dessa möten var att rapportera om vilken typ av information de
hade fått i USA samt bedöma informationens värde och betydelse. Flodin menar att relationerna mellan försvarsdepartementets högre nivåer och försvaret
var informella, och att man såg varandra som partners.91
Inom försvaret hade Flodin sina kontakter med både flygförvaltningen,
som var tekniskt ansvariga och med flygstaben som formulerade de tekniska
specifikationer på vad som behövdes. Flygförvaltningen delegerade uppgifterna till Flodin och Rapp medan flygstaben utvecklade de tekniska specifikationer som förmedlades till Saab för att tillverka det Flodin och Rapp kommit
fram till.92
Informationsvägen började med att Gudmund Rapp och Flodin diskuterade informationen från USA – ”i det grå huset”, det vill säga i försvarsstaben
på Östermalmsgatan. Därefter vidtog diskussionen om vad man skulle göra
härnäst, och nya tillstånd för utbyte med USA söktes. Efter detta reste Flodin
90. Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
91. Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
92. Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
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och Rapp åter till USA. Flodin menar att formerna kring detta flöde var lösa,
och att det inte var en bestämd procedur, allt berodde på i vilket ärende de
besökt USA i och vad som behövde göras i Sverige för att fortsätta med utredningssamarbetet.93
I Sverige hade Flodin och Rapp flera centrala kontakter inom flygvapnet.
De närmaste cheferna fanns i flygförvaltningen och i flygstaben, framförallt
genom chefen för planeringsavdelningen.94 Precis som tidigare beskriver Flodin kontakten som informell och de arbetade tillsammans som ett team.95
Hierarkiska strukturer var mindre viktiga, utan arbetet skedde i en liten grupp
som arbetade med utredningsfrågorna. De kunde också göra detta utan att
någon från flygvapenledningen ifrågasatte dem.96
En nära kontaktperson i utredningarna var Torsten Rapp som tidigare
nämnts. Flodin och Gudmund Rapp hade en nära vänskaplig relation, och
Torsten Rapp var Gudmund Rapps äldre bror. Ofta diskuterade Flodin och
G Rapp direkt med T Rapp om hur man skulle gå vidare. T Rapp ledde
en grupp som samlade information från det amerikanska flygvapnet på ett
generellt plan, och inte specifikt om det Flodin och G Rapp arbetade med.
Däremot arbetade de tre tätt och talades vid i princip dagligen om vilka tekniska förändringar som krävdes för att försvaret skulle hålla högsta tekniska
standard och hur Sverige kunde utnyttja den information man fick.97
Det var också ofta tillsammans med Torsten Rapp som resorna till USA
ordnades. Eftersom dessa inte var officiella gick de under andra benämningar.
Flodin berättar att i praktiken var det ju studieresor (vilket man i många andra
inofficiella samarbeten också kallade resorna för) men Flodins resor benämndes alltid tjänsteresor.98 Detta gjorde att de inte behövde gå högt upp i organisationen, utan kunde ordna det på egen nivå, eftersom ingen ifrågasatte en
tjänsteresa. Bokningen av resorna gick till så att Sten Flodin och Gudmumd
Rapp, eller Torsten Rapp, gick till den amerikanska flygattachén i Stockholm
och ”sade att vi skulle behöva åka till USA för att få information om just de
här och de här siktessystemen. Visst sa han då, när ska ni åka? Och så sa vi när
vi ville åka och då fixade han det.” Tiden mellan resorna till USA präglades av
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Intervju med Sten Flodin 10/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
Intervju med Sten Flodin 10/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
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gediget arbete med att implementera och analysera informationen som man
nu fått och samtidigt formulera vilka nya utmaningar och tekniska problem
man stött på för att sedan föra detta vidare till flygvapnet och industrin.99
Eftersom resorna också var jämförelsevis billiga i flygvapnets totala budget,
så märktes detta inte utåt. Därför togs pengar direkt från flygstabens kassa för
att bekosta resorna – ”så det märktes ju inte om man reste till USA för några
tusen.”100
Flodin berättar att på resorna var det främst några officerare som var nyckelpersoner, där vänskapsband utvecklades, och som de även bodde hos när
de var i Washington för att besöka Pentagon. Den officer som stod Flodin
närmast var Brooks Favourite – ”jag har faktiskt bytt julkort med honom i 20
år.” Favourites chef var den generalmajor som ansvarade för utveckling och
produktion av teknisk utrustning för jaktförsvaret, som också blev en nära
kontakt. Favourite deltog ofta i resorna till olika flygbaser och hjälpte till när
de stötte på problem – ”vi hade ett fantastiskt fint samarbete med Pentagon
och framförallt jaktrobot- och luftförsvarsdelen i Pentagon.” Flodin säger att
de var där så pass regelbundet att de lärde känna servicepersonalen så väl att
vakten vid entrén inte ens krävde id-handlingar när de skulle in och vakten
kunde Flodins namn – ”jag knatade bara in och sa god morgon.”101

Vikten av personliga relationer
1950- och 1960-talen präglades av stora militärtekniska och strategiska förändringar. Detta påverkade i sin tur hur relationerna mellan samarbetspartner
fungerade och det behövdes anpassning till ett nytt klimat. Motsättningarna
i kalla kriget innebar att snabba beslut behövde fattas för att hänga med i den
tekniska utvecklingen. För det svenska försvaret byggde möjligheten till ett
starkt försvar på ett djupgående samarbete med USA, inte minst för att man
skulle få tillgång till den avancerade materiel som behövdes. För att utreda
detta och för att mottaga informationen förlitade sig försvaret på sina tekniska
specialister och deras sociala kompetens. Vilken materiel eller information
det handlade om, var även en uppgift för dessa personer att definiera. Vilka
avdelningar som de tekniska specialisterna representerade var således mindre
99. Intervju med Sten Flodin 10/11 2012.
100. Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
101. Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.
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viktigt, utan det väsentliga var sakkunskaper och kontakter.102 Detta kunde
i praktiken för Flodin innebära att han fick bistå flottan med något i utredningen, eftersom han hade ansvar för materielinformation och på många sätt
var ansvarig för den tekniska delen av förbindelserna med USA.103
I en intervju med Bengt Gustafsson, överbefälhavare 1986–1994, förklarar
han att det är så försvaret arbetar, eftersom det är så organisationen fungerar
i krig. Han jämför detta med politiken där man vet att man kanske inte kan
lita på personer från andra partier, medan detta i försvaret är en förutsättning.
Man måste kunna lita på varandra oavsett plats i hierarkin.104 Detta bekräftar
även vikten av förtroendet i de relationer som beskrivs i modellen om sociala
nätverk. Gustafsson beskriver den svenska krigsmakten som decentraliserad
där hierarkin finns till för att man ska ”veta vem som bestämmer” och för att
man ska veta vem som står ansvarig ifall ”man stupar”, medan man använder
sig av personer även längre ned i hierarkin för att åstadkomma snabba och
välfungerande beslutsvägar.105 Under 1950- och 1960-talen betydde detta att
Sten Flodin och Gudmund Rapp fick uppgifter och stor frihet i de militära
utredningarna, där man helt litade på att de skulle verka i den svenska krigsmaktens intresse.
Den militärtekniska utvecklingen formades till viss del av Flodins och
Rapps kompetens, både socialt och ingenjörsmässigt, då de gavs stort ansvar
för inköp och strategisk planering. Bengt Gustafsson berättar att i en utredning har man tekniska specialister för att kunna genomföra det som krävs,
vilket i sin tur underlättar och effektiviserar arbetet.106 Eftersom just denna tid
var präglad av hårda motsättningar mellan öst och väst, men även av snabb
militärteknisk utveckling, var de båda var tvungna att improvisera, själva fatta
beslut och analysera för att kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt. Anledningen till varför hastig utveckling värdesattes var också som tidigare nämnts
att man ville få ett starkt försvar så fort som möjligt samtidigt som man behövde interagera med USA för att få tillgång till den materiel som behövdes.
I detta arbete var personliga relationer ytterst betydelsefulla och de nätverk
som kunde upprättas och hållas igång var grunden för relationer att lita på
ifall Sverige skulle bli indraget i krig. Personliga förbindelser spelar alltid roll i
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politik och den militära sektorn, men i just denna tid var det dessa relationer
som avgjorde hur Sverige skulle klara sig i det kalla kriget. Bengt Gustafsson
säger att försvaret utbildas och organiseras för krig, inte för fred. Vänskap och
nätverk är därför av högsta värde, då de är en förutsättning för att krigsmakten
ska kunna agera snabbt och smart i kris.107
I denna studie är det tydligt att Keohanes och Nyes definitioner kring
transnationella relationer i transgovernmental policy coordination också finns
med. Detta kan illustrera hur relationer fungerar; nämligen ibland som aktörsdrivna av individer utanför den absoluta regeringskretsen (men som däremot
är personal vid en statlig myndighet). Dessa aktörer har gemensamma intressen i form av problem som behöver lösas. I detta fall ett forskningsuppdrag.
Det stämmer också att relationerna förändrades över tid; först handlade det
för Flodin och andra om att övertyga amerikanska officerare om att Sverige var
tillförlitligt och hade tillräckligt hög teknisk kompetens för att få köpa in materielen. Senare handlade det om hur informationsutbytet och hur den snabba
utvecklingen skulle hanteras, hur den strategiska planeringen förändrades av
detta samt hur svenska försvaret skulle organiseras.
En kollegial känsla skapades också över tiden, något som också betonas
av Keohane och Nye. Viktigt var därför att Flodin och bröderna Rapp alla
tillhörde samma officersprofession, de förstod varandra utifrån ett kulturellt
perspektiv. Detta var även viktigt för att hantera de personer man stötte på,
oavsett om det var vakten i Pentagon eller en minister. De kontakter som var
viktiga, både i USA och i Sverige, fanns således både högre upp och längre
ned i hierarkin. Inte minst handlade det för de utskickade om att använda
sin sociala kompetens, skapa vänskapliga relationer för att ta sig fram för att
lösa problem. Att de var inofficiella satte i detta fall en särskild prägel på dem,
en mer vänskaplig och kollegial ton rådde som Flodin beskrivit som ytterst
informell.
Arbetet i utredningarna blev än mer komplext då krigsmaktens mål innebar samarbeten som inte följde den officiellt proklamerade alliansfriheten.
Flodin ger ett exempel på friheten i uppgifter, inte bara gällande försvaret utan
även från regeringen. Han uppfattade inte heller att försvarsdepartementet var
intresserat av materielfrågor och att det därför kunde räcka om de beskrev en
bomb, utan att det gick att urskilja vilken typ det handlade om. ”Vid de mötena kunde statssekreteraren Karleby fråga vad är det där? Så fick vi berätta att,
jo statssekreteraren den där går på tvären. Å fan gör den det”. Om det däremot
107. Intervju med Bengt Gustafsson 23/1 2013.
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handlade om taktiska kärnvapen så skedde en specialhantering som inte fanns
med i de vanliga dokumenten. 108
Flodin beskriver också detta, hur enkelt det var som militär och ingenjör
att skilja mellan det tekniska uppdraget som han de facto utförde och den
komplexa officiella politik som existerade parallellt. Han säger att han också
förstod att hans uppdrag inte följde Sveriges officiella neutralitetslinje och att
desto djupare samarbetet med USA blev, desto längre bort från neutralitetslinjen hamnade de.109 Men han såg sig själv framförallt som en flygingenjör
som utförde sina uppgifter mer än att det handlade om politik. De politiska
frågorna var en annan del i utredningen, som han inte hade till uppgift att
sköta.110
Man kan fråga sig hur det kom sig att just Flodin blev utvald att ha detta
ansvar. Det verkar som att Flodin tidigt utmärkte sig genom att visa mod
samt social och teknisk begåvning. Bengt Gustafsson berättar att man särskilt
observerar personer som utmärker sig på olika sätt under militära utbildningar.111 Flodin beskriver att flygvapenchefen Axel Ljungdahl en gång nämnde att
Flodin och Gudmund Rapp arbetade bra tillsammans, eftersom de hade känt
varandra sedan kadettskolan. Då båda hade befordrats så pass snabbt (för att
kunna arbeta tillsammans med utredningen) så förstod Flodin att det fanns
baktankar med befordringarna.112
Tidigare har även vikten av förtroende inom krigsmakten tagits upp och
Flodin säger också att han tror att han blev vald för att man hade förtroende
för honom. Innan han blev indragen i utredningarna så hade både han och
Rapp blivit sekretessgranskade för att få tillstånd att utföra undersökningarna.
Vid starten säger han att han innehade tillräckligt hög säkerhetsklassificering
för att ta hand om kärnvapen, vilket gjorde honom kvalificerad.113 En annan
anledning var att eftersom Flodin tidigt utmärkt sig som tekniskt skicklig rörande flygplansmateriel, fanns det fördelar med att skicka honom istället för
någon högre upp i hierarkin, som inte hade samma detaljkunskap.114
Vid frågan om han tror att det även hade att göra med att han var socialt
begåvad svarar han – ”Haha ja det antar jag. Jag hade rätt kontakter. I prakti108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Bengt Gustafsson 23/1 2013.
Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 10/11 2012.
Intervju med Sten Flodin 11/12 2012.

107

Militärhistorisk tidskrift 2014:1

ken var jag socialt duktig kan man nog säga.”115 Det handlade således om att
bygga upp ett kontaktnät med bestående relationer om kriget kom, precis som
modellen om sociala nätverk antyder att nätverk brukar fungerar. Men det beskriver också hur starkt krigsmakten värdesatte att stärka försvaret genom integration med väst. Flodin valdes antagligen för att han på bästa sätt lämpade
sig för att nå dessa mål, både genom social begåvning och tekniskt kunnande.
Det är intressant att dessa individer och tekniska specialister kunde ha ett
avgörande inflytande på hur Sverige skulle klara ett eventuellt världskrig. De
påverkade indirekt och hade stor betydelse för den svenska säkerhetspolitiken.
Flodin menar att han förstod vikten av deras bidrag till säkerhets- och försvarspolitiken då försvarsledningen föreslog för ordenskapitlet att Rapp och
Flodin skulle bli belönade med Wasa Orden för sina insatser i utredningarna,
men ordenskapitlet sade då nej, de var för unga. Därför fick de istället en
förtidsgalon – befordrade i både grad och lön.116 Detta visar återigen hur högt
deras arbete värdesattes för att nå ett starkt nationellt försvar och avskräcka
Sovjetunionen, samt att samverka med USA för att kunna nå kontakter och
materiel.
I ett utkast till en promemoria som skrivits angående Flodin och Rapps
militärarbete (någon gång på 1950- eller 1960-talet) sammanfattas deras insats väl: ”Moderniteten hos den materiel som frisläpps är i högsta grad beroende av den personliga insatsen från de svenska förhandlarna.”117
Ambitionen med uppsatsen har varit att lyfta fram Sten Flodins berättelser
om hans egna upplevelser och erfarenheter i de militära kontakterna mellan
Sverige och USA under 1950- och 1960-talen. De personliga kontakterna var
av stor betydelse för Sten Flodin i arbetet att köpa högteknologisk materiel
och diskutera strategiska problem. Flodins relationer i USA och Sverige fanns
både högre upp och längre ned i den officiella militära hierarkin. Viktigare var
inom vilket område man var kunnig och den sociala kompentensen. Flodins
arbete var inte avgörande endast på lägre nivåer, det påverkade hur väl Sverige
skulle vara rustat inför ett eventuellt krig. Därför hade Flodin personligen ett
indirekt inflytande på den svenska säkerhetspolitiken. Politiken och försvaret
hade komplexa roller i att skapa ett starkt försvar delvis genom västsamarbete.

115. Intervju med Sten Flodin 10/11 2012.
116. Intervju med Sten Flodin 23/11 2012.
117. Utkast till PM, okänd författare. Funnet bland Flodins papper från denna tid.
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Bilaga 1
Program för CFV besök i USA, oktober 1955
Följeofficer: Colonel Francis Fenney.
6 Oct 55

Arrival in New York

7−8 Oct

Headquarters Tactical Air Command
Langley Air Force Base, Virginia

9−10 Oct

Keesler Air Force Base, Mississippi
Electronics, communication and radar schools.

11 Oct

Firepower Demonstration at Eglin Air Force Base, Florida
Headquarters Air Proving Ground; Headquarters AF Armament Center,
Air Research & Development Command

12−13 Oct

Western Air Defense Command, Hamilton Air Force Base, California

14−15 Oct

North American Aircraft Corporation, Los Angeles, California

16−17 Oct

4750th Air Defence Wing
Yuma County Municipal Airport, Arizona
Weapons training center, Air Defence Command

18 Oct

Air Defence Command, Headquarters, Colorado Spring, Colorado
Ent Air Force Base

19−20 Oct

Wright-Patterson Air Force Base, Ohio
HQ Air Materiel Command, Wright Air Development Center,
Air Research & Development Command, USAF Institute of Technology

21−24 Oct

Headquarters, United States Air Force, Washington DC

25 Oct

United Aircraft Corporation, Hartford, Connecticut

26 Oct

Depart the United States

Foto: US Air Force, ur
Sten Flodins privata
samling.
Besök i Tucson,
Arizona, 1959. I mitten
Sten Flodin, till höger
om honom, längst fram
Torsten Rapp och
Gudmund Rapp. Fotot
är taget vid ett tillfälle
då Sten Flodin och Gudmund Rapp fick resa i
ett Air Force One.

111

Militärhistorisk tidskrift 2014:1

Foto: US Air Force ur Sten Flodins privata samling.
Besök vid The Aeronautical Systems Division, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio 6 september 1967.
Från vänster general G Falk, överste 1 gr. Sten Flodin, fru Harry E Goldsworthy och generalmajor Harry E
Goldsworthy, Commander Aeronautical Systems Division.

Foto: US Navy ur Sten Flodins privata samling.
Besök på US Naval Air Station, Sanford, Florida, 24 mars 1965. Sten Flodin i mitten till vänster om den
amerikanske chefen för basen.
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Foto: US Navy Källa ur Sten Flodins privata samling.
Besök på US Naval Air Station, Sanford, Florida, 24 mars 1965. Sten Flodin längst till höger.

Foto: US Air Force ur Sten Flodins priavata samling.
Besök Keesler Air Force Base, Mississippi, 9–10 oktober 1955.

113

Militärhistorisk tidskrift 2014:1
Foto: Hughes Aircraft
ur Sten Flodins privata
samling.
Besök på Hughes
Aircraft. Torsten Rapp
i mitten, Sten Flodin till
höger om honom.

Foto: US Air Force ur Sten Flodins privata samling.
Besök på The Aeronautical Systems Division, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio 6 september 1967.
Från vänster brigadgeneral Sten Flodin, generalmajor Harry E Goldsworthy, Commander Aeronautical
Systems Division, generalmajor G Falk, John S McCollum, USAF Monitor och överste Åke Armgarth.
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Underrättelsefunktionen i internationella
operationer – En studie av de svenska
insatserna i Kongo, Cypern, Bosnien och
Liberia, 1960–2004
Lars Ericson Wolke

Inledning och frågeställningar1
Historiska studier av den militära underrättelsetjänstens verksamhet och
framgång respektive bakslag är frekvent förekommande, såväl i Sverige som
internationellt. Men forskningsläget är samtidigt ojämnt fördelat. Om man
anknyter till den klassiska uppdelningen återfinns många studier av underrättelseverksamhet på den strategiska (både den politiska och den militärstrategiska) och i viss mån operativa nivån, medan den taktiska är föga belyst.
Detta förhållande gäller i lika hög grad internationellt som i Sverige. Obalansen i forskningsläget gäller i än högre grad internationella fredsbevarande eller
fredsframtvingande insatser.
Traditionellt har underrättelsehistoriska studier ofta handlat om militärattachérapportering om såväl politiska som militära förhållanden, och bygger på
det ofta rikhaltiga material som militärattachéernas rapporter och handbrev
utgör.2 Här finns en klar parallell till civil diplomatrapportering. Det finns
1.
2.

Uppsatsen är en bearbetning av en studie från 2010 inom ramen för Försvarsmaktens FoTprojekt.
Se exempelvis Erik Norberg, ”Det militära hotet – försvarattachéernas syn på krigsutbrottet
1939”, i Bo Hugemark (red.), Stormvarning: Sverige inför andra världskriget (Stockholm
1989); Lars Ericson (Wolke), ”Demokratins vapensmedja – Den svenska militärattachérapporteringen från USA år 1942”, i Bo Hugemark (red.), Vindkantring: 1942 – Politisk
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dock ingen tydlig rågång mellan militär och politisk rapportering eftersom
militära rapportörer ofta även har behandlat politiska förhållanden.3
En stor del av de militära rapporterna, alltifrån Sveriges första militärattachéer 1858 (i Paris och S:t Petersburg) och framåt, behandlar både materieloch utbildningsfrågor liksom taktiskt uppträdande, parat med reflektioner
samt operativa och strategiska analyser. Men i forskningen är det de strategiska
och i viss mån operativa perspektiven som har fått mest uppmärksamhet. I
nyare studier av attachérapportering har ibland även den taktiska och utbildningsmässiga nivån på värdlandets väpnade styrkor beaktats, då för att komma
åt attachéernas bedömningsgrunder.4
Historisk forskning om svensk underrättelseverksamhet på taktisk och
operativ nivå rörande hotbilder har i några fall bedrivits rörande det andra
världskriget och kalla kriget, med såväl attachéhandlingar som (sporadiskt) bevarade handlingar från den militära underrättelsetjänstens operativa verksamhet som grund. Huvudlinjen kan sägas vara studier av hur attachéerna förstod
och förutsåg politiska och militära omslag.5 Den taktiska nivån är däremot

3.

4.

5.

kursändring (Stockholm 1992A); Lars Ericson (Wolke), ”Att straffa Serbien – en svensk
militärattachés rapport från Bosnien-Hercegovina sommaren 1914”, i Av kärlek till arkiv:
Festskrift till Erik Norberg (Stockholm 2002).
För en diskussion av förhållandet mellan militär och politisk diplomatrapportering, se
Berndt Fredriksson, ”Kriget och utrikesförvaltningen – En studie av försvarsattachéernas
verksamhet”, i Peter Ericsson med flera (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer,
en vänbok till Jan Lindegren (Uppsala 2013).
Se exempelvis Fredrik Eriksson, Från Viborg till Narva och Lemberg: Svenska militärattachéers
bedömningar av Östersjöområdet under mellankrigstiden (kommande); Pawel Jaworski, ”The
Swedish Army as Seen by the Military Circles of Poland 1918 –1939”, Militärhistorisk
tidskrift 2013; Piotr Wawrzeniuk, ”Fiende, frände eller allierad? Polska militära analyser
av Finland under mellankrigstiden”, Militärhistorisk tidskrift 2009–2010 (2011A), Piotr
Wawrzeniuk, ”Potentiella alliansbröder i norr? Finland och Estland i polska säkerhetsbedömningar 1918–1933”, Historisk tidskrift för Finland 2011:3 (2011B); Piotr Wawrzeniuk,
”Officerare emellan: Polska bilder av svenskar under mellankrigstiden”, i Personhistorisk tidskrift 2011 (2011C).
Stig Ekman, Den militära underrättelsetjänsten: Fem kriser under det kalla kriget (Stockholm
2000); Lars Ericson (Wolke),”Buffert eller hot? De baltiska staterna i svensk militär planering år 1941” i Bo Hugemark (red.), I orkanens öga: 1941 – osäker neutralitet (Stockholm
1992B); Lars Ericson (Wolke), ”Stormcentrum Öresund – Sveriges gräns mot det tyskockuperade Danmark år 1942”, i Bo Hugemark (red.), Nya fronter? 1943 – spänd väntan (Stockholm 1994); Lars Ericson (Wolke), ”Exodus och underrättelseinhämtning – Det svenska
försvaret och Baltikum, hösten 1943−våren 1945”, i Bo Huldt och Klaus-Richard Böhme
(red.), Vårstormar: 1944 – krigsslutet skönjes (Stockholm 1995); Lars Ericson Wolke, ”Swedish Responses to Soviet Moves East of the Baltic Sea – The baltic States in Swedish Military
Planning 1939–1941” i Michael H Clemmesen och Marcus S Faulkner (red.), Northern
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klart förbisedd av forskningen, och om den traditionella taktiska underrättelsetjänsten är förbisedd av historikerna, så gäller det i än högre grad taktisk
underrättelsetjänst under internationella insatser.
De fredsbevarande eller fredsframtvingande insatser som har skett i FN:s
regi har alla lidit av ett stort handikapp på underrättelseområdet. Den formellt
högst ansvarige för insatsen, FN:s generalsekreterare, har i allmänhet saknat
organ för förvarning och analys av internationella kriser. Det har gjort organisationen beroende av underrättelser erhållna från medlemsländer och främst
stormakter. Självklart har FN inte kunnat påverka urvalet och presentationen
av dessa. I vissa avseenden kan FN-organ samla in egna underrättelser, främst
FN:s människorättskommission och atomenergiorganet IAEA, men det förändrar knappast den generella bilden.6 Denna grundläggande brist har påtalats gång på gång, bland annat år 1994 i FN-utredningen om angreppen på
FN-trupp i Somalia (UNOSOM II) året innan:
The need to satisfy the UN´s requirement for reliable information and
intelligence gathering capability is important if peace enforcement operations are to be successfully carried out.7
Om FN har varit beroende av underrättelser från medlemsstaterna för att analysera internationella kriser (strategiska underrättelser) gäller detta i högsta
grad också pågående insatser. På operativ och taktisk nivå, får FN oftast luta
sig mot de nationella kontingenternas underrättelseförmåga och delgivning av
information.
En illustration av de konkreta problemen ger insatsen i Somalia 1993
(UNOSOM II), där de nationella kontingenterna inte delade med sig av underrättelser, med utbredd misstro som följd. Samtidigt rådde utbredd okunskap inom styrkan om lokala politiska och kulturella förhållanden. I Bosnien
var problemen likartade. Chefen för FN-styrkan UNPROFOR, Satish Nambiar, var inte godkänd av Nato för att ta del av existerande underrättelser
om förhållanden i operationsområdet. Även om konsekvenserna kan tyckas

6.
7.

European Overture to War 1939–1941: From Memel to Barbarossa (Leiden/Boston 2013).
Innehållet i en attachérapportering behandlas illustrativt i Björn Gäfvert, ”Militärattachéns
borttappade portfölj”, i Bo Huldt och Klaus-Richard Böhme (red.), Vårstormar: 1944 –
krigsslutet skönjes (Stockholm 1995).
Wilhelm Agrell, Konsten att gissa rätt: Underrättelsevetenskapens grunder (Lund 1998), s.
73–74, jfr s. 108.
Citat från David Ramsbotham, ”Analysis and Assessment for Peacekeeping Operations”, i
David A Charters med flera. Intelligence Analysis and Assessment (London 1996), s. 162.
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absurda, så är det egentligen inte så märkligt, eftersom en röd tråd i nationell
underrättelseinhämtning är att den görs för att gagna de egna väpnade styrkorna och man bara delar med sig av denna när så anses fördelaktigt.
Det är först när en stat tagit på sig rollen sig leading-state och därmed
använt sina egna stabs- och bearbetningsrutiner som underrättelsefunktionen
fungerat. Exempelvis i FN-insatsen mot Irak 1991 (som dock inte var fredsbevarande utan fredsframtvingande), där USA tog ledarrollen och Nato-rutiner
användes.
Svårigheterna ökar av att det inom FN funnits en generell motvilja till underrättelseinhämtning, alltsedan de första insatserna. Underrättelsetjänst har
ofta setts som antitesen till behovet av förtroende hos alla parter i en fredsbevarande insats.
I vilka avseenden kan man då säga att taktisk underrättelsetjänst i internationella insatser skiljer sig från en traditionell sådan inom ramen för nationellt
existensförsvar? Förutom fredsframtvingande bekämpning av en motståndare,
så krävs underrättelser för att stödja fredsbevarande insatser, exempelvis övervakning av stillestånd, gränsområden och för att varsko personal för potentiella faror. Det handlar också om att upprätthålla förtroende och respekt för
de internationella styrkorna hos de lokala aktörerna, liksom säkerhetstjänst
för att skydda de egna förbanden (force protection).8 Förutom traditionell taktisk underrättelsetjänst om fientliga styrkor i området handlar det ofta om att
analysera stämningar i förläggningsområdet, som kan återspegla potentiella
förändringar.9
Mot den här bakgrunden har jag valt att studera svensk taktisk underrättelseverksamhet under internationella insatser. Med tanke på omfattningen av
de svenska internationella insatserna bör studien ge kunskap om utvecklingen
av Försvarsmaktens taktiska förmåga såväl under som efter det kalla kriget.
Men frågan är om förändringarna på taktisk nivå, är lika dramatiska som det
vid en hastig anblick verkar på ytan? Blev förutsättningarna lika omvälvande
för underrättelsefunktionen i och med det kalla krigets slut? För att kunna
svara på det har jag valt att studera två insatser före och två efter det kalla
krigets slut avseende underrättelsefunktionen. Undersökningen utgörs av fyra
fallstudier: Kongo 1960–1964, Cypern 1964–1987, Bosnien 1992–2000 och
Liberia 2004.
Insatserna är både av traditionell fredsbevarande karaktär (Cypern), freds8.
9.

För ett resonemang om kraven på underrättelsearbetet i internationella insatser se Rams
botham (1996), s. 169–170.
Jfr Agrell (1998), s. 211.

118

Underrättelsefunktionen i internationella operationer – En studie av de svenska insatserna
i Kongo, Cypern, Bosnien och Liberia, 1960–2004

framtvingande (Kongo och Bosnien) och ett mellanting (Liberia). Syftet med
urvalet är att illustrera olikartade operationstyper för att avgöra om detta spelar in på underrättelsefunktionen. Kongoinsatsen 1960–1964 var inte på något sätt var en ”typisk” fredsbevarande FN-insats, tvärtom utvecklades den
till en fredsframtvingande operation med FN-förbanden som stridande part.
Därmed var Kongoinsatsen en synnerligen ”modern” internationell insats.10
Hur har de här sammansatta formerna av konflikter med en ofta svårbedömd hotbild påverkat de svenska förbandens underrättelsearbete? I den empiriska analysen av fyra svenska internationella insatser vill jag försöka besvara
följande frågor; för det första, i vilken utsträckning har den traditionella underrättelsecykeln – insamling, bearbetning, analys och delgivning – varit til�lämpbar i den ovan beskrivna typen av internationella insatser; för det andra,
vilka hinder och möjligheter har förelegat för traditionellt underrättelsearbete;
och slutligen, i vilken grad, och på vilket sätt har underrättelsearbetet i den här
typen av insatser skilt sig från den traditionella, taktiska underrättelsetjänst
som svensk militär har utbildats i när det gäller det nationella försvaret av det
egna territoriet?
I flera av dessa konflikter är inslaget av irreguljära väpnade aktörer stort eller till och med dominerande. Den internationella diskussionen om irreguljär
krigföring (IW – Irregular Warfare) är omfattande, men ingen enighet råder
bland forskarna om vad som konstituerar irreguljär krigföring. I detta sammanhang använder jag definitionen i den amerikanska Field Manual Tactics in
Counterinsurgency från 2009:
A broad form of conflicts in which insurgency, counterinsurgency, and
unconventional warfare are the principle activities.11
Den brittiske forskaren Frank Kitson betonar dock att företeelser som ”subversion” och ”uppror” i grunden är civila konflikter, där den irreguljära parten
i en eller annan form utnyttjar delar av civilbefolkningen i kampen. Asymmetriska och indirekta metoder används flitigt. Kitson betonar underrättelsearbetet som ett sätt att bekämpa irreguljära styrkor, där polis och civila myndig10. Lars Ericson Wolke, Lessons Learned? Svenska operativa och taktiska erfarenheter från Kongokrisen 1960–1964 (Stockholm 2007).
11. U.S. Field Manual FMI 3, Tactics in Counterinsurgency, avsnitt 24:2, (Chicago 2009). För
en introduktion till den internationella teoretiska debatten kring irreguljär krigföring, se
Michael Gustafson, The Duality of Tactical Thought – A Study of How Swedish Land Force
Commanders View Tactics in Irregular Warfare (diss. Helsingfors 2014).
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heter ofta tilldelas en ledande funktion. Detta gäller, enligt Kitson, inte minst
vid fredsbevarande insatser i områden där irreguljär krigföring förekommer.12

Forskningsläget
Det finns en omfattande litteratur om svenska internationella insatser, alltifrån den första Gazabataljonen hösten 1956 och fram till Afghanistan, som
avslutas under 2014. Men i denna växande litteratur finns det få nedslag som
berör underrättelseinsatser av svenska förband.
Den enda systematiska genomgången av den svenska underrättelseförmågan i internationella insatser gjordes i mars 1997 av Försvaret Forskningsanstalt (FOA, idag: FOI).13 Man konstaterade att det inom FN-organisationen
genomgående har funnits ”en avog inställning till underrättelsetjänst i fredsoperationer. Detta synsätt, grundat i FN:s tidigare tolkning av opartiskhet som
strikt neutralitet” har långt fram i tiden haft sina förespråkare i systemet och
har därmed påverkat underrättelsearbetet negativt.14 FOA-forskarna framhåller hur underrättelsefunktionen i en modern internationell insats har en utvidgad funktion:
…i princip all verksamhet i en operation som SFOR [Natoledda förband
i Bosnien 1996–2005] är antingen i sig underrättelseverksamhet eller åtminstone helt beroende av sådan verksamhet: Skall en vapendepå inspekteras och eventuellt försvunna vapen spåras upp så är det en spanings- och
underrättelseuppgift. Skall en buffertzon övervakas med OP [observationsposter] och CP [check-points] så är detta egentligen inget annat än
underrättelseinhämtning via fast och rörlig spaning. Skall styrkan garantera stabilitet i ett område kan det sätta ut hur mycket soldater som helst
utan att lyckas om den inte i förväg genom underrättelsearbete klarlagt vilka grupper som utgör hotet mot stabiliteten samt deras mål och medel.15

FOA-forskarna konstaterade att underrättelsesektionens roll vid nationella
övningar oftast saknat inflytande på stabsarbetet och besluten. Cheferna var
12. Frank Kitson, Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency, Peacekeeping (Harrisburg
1971), passim.
13. ”Taktisk underrättelseförmåga vid svenska förband i internationell tjänst”, skrivelse FOA
97-H231/S, förvarad i Krigsarkivet (KrA), Bosnienbataljonerna (Secret), volym F 1:32.
14. Ibid.
15. Ibid.
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inte vana vid att underrättelsesektionen således var en del av stabsprocessen.
Underrättelsespelet under svenska övningar var i allmänhet statiskt, och underrättelsesektionen hade få möjligheter att själv styra inhämtningen. Konsekvensen blev förbandschefer som själva var ovana att formulera och prioritera
underrättelsebehov. Detta hade fostrat ett system där underrättelseofficerare
kunde hantera uppgifter om fientliga förbands positioner, styrka och intentioner, men hade svårt att sätta samman operativa och strategiska kunskaper samt
omsätta detta i taktisk betydelse.
En viktig del i förberedelserna måste därför, enligt FOA-rapporten, vara
att förmedla insikten om att förutsättningarna för underrättelsetjänst har förändrats sedan det kalla krigets slut.
I traditionella FN-uppdrag ansågs behovet av en förutseende underrättelsetjänst vara litet och den så kallade informationstjänsten arbetade i de
flesta fall främst med att sammanställa och redovisa inträffade händelser.16

Förenklat arbetade man i sådana insatser framför allt med att försöka fastställa
kunskap om verksamheten eller om spänningarna i området hade ökat eller
minskat, vilket i och för sig ofta krävde ett nog så avancerat underrättelse
arbete.
…idag hanterar dessa operationer framförallt ett fragmenterat land med
interna konflikter, ett stort antal parter utspridda över ytan och situationer vika präglas av instabilitet, dynamik och endast ett begränsat stormaktsinflytande över parternas agerande [...] Naturligtvis har även synen
på underrättelsetjänst förändrats, till och med till den grad att även höga
FN-tjänstemän numer använder beteckningen ’intelligence’ istället för det
tidigare använda ’military information’.17

Rapporten skrevs på våren 1997 med erfarenheterna från Kroatien och Bosnien i färskt minne. Insatserna stod i skarp kontrast till tidigare erfarenheter i
Mellersta Östern och på Cypern. Inte minst skillnader mellan Natoledda och
FN-ledda insatser framkom. Det understryker vikten av ett långt tidsperspektiv i den här undersökningen, ett tidsperspektiv som griper tillbaka till det
kalla krigets mitt.
16. Ibid.
17. Ibid.
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Fallstudier
Svenska internationella insatser under kalla kriget omfattade drygt 70 000
män och kvinnor, huvudsakligen i tre konfliktområden: Mellersta Östern
1956–1994, Kongo 1960–1964 och Cypern 1964–1987. Efter kalla krigets
slut 1991 har svenska insatser med markförband gjorts i före detta Jugoslavien, Kongo, Gabon, Tchad, Liberia och Afghanistan; med marina förband i
Libanon och Somalia/Adenviken; och med flyg över Libyen. Därtill kommer
ett stort antal insatser med fältsjukhus alltsedan 1950-talet (bland annat i Korea, Gaza, Libanon, Saudiarabien och Somalia), observatörer, minröjningsteam
med mera. Totalt har i skrivande stund mer än 100 000 svenskar gjort internationell tjänst sedan 1956. Dessa hade dessförinnan föregåtts av en mindre
truppinsats i Saar 1934–1935 och en del observatörs- och medlingsinsatser
både före och efter det andra världskriget.18
Insatserna i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Kosovo
innebar ett trendbrott när det gällde internationella operationer i allmänhet
och svenskt deltagande i synnerhet. Insatserna utvecklades från att vara fredsbevarande (Peacekeeping) till att bli fredsframtvingande (Peace-Enforcing). De
internationella förbanden övergick från att vara en neutral medlare till att
bli en aktör som påtvingade parterna sin vilja för att säkra freden och/eller
humanitär hjälp. För svensk del innebar det framför allt att Bosnieninsatsen
övergick från FN till att ledas av Nato.19 Detta fick stor betydelse för svensk
säkerhetspolitik och inledde en stark Nato-anpassning inom Försvarsmakten
under 2000-talet.
I den följande undersökningen redogörs först översiktligt för den internationella insatsen. Därefter analyseras den svenska underrättelsefunktionen under varje insats. Efter de fyra fallstudierna görs en samlad analys av resultaten.

18. Grundläggande uppgifter om insatserna i Utlandsstyrkan i fredens tjänst: Försvarsmaktens
internationella insatser (Stockholm 2006). Uppgifter om olika förband i internationell tjänst
till 2008 ges i Lars Ericson Wolke, Svensk militärmakt: Strategi och operationer i svenska militäroperationer under 1500 år (Stockholm 2009), s. 264–266. Insatserna alltifrån 1930-talet
och fram till 1990-talets mitt är mera utförligt behandlade i Lars Ericson (Wolke), Svenska
frivilliga: Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen (Lund 1996).
19. Lars Ericson Wolke, Lessons Learned från västra Balkan: Svenska taktiska och operativa erfarenheter från insatserna i de postjugoslaviska konflikterna 1992–2007, FORBE-rapport till
Försvarsdepartementet, opubl. januari 2010.
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Kongo, 1960–1964 – konflikten och den internationella insatsen
Kongo är kanske den FN-operation som har etsat sig fast djupast i de flesta
svenskars minnen. En förklaring är att de svenska FN-soldaterna sattes in i
strid för att genomdriva FN:s vilja. En annan förklaring är självfallet Dag
Hammarskjölds död 1961.
Den belgiska kolonin Kongo fick sin självständighet den 30 juni 1960,
men redan efter en vecka, den 5 juli, blev situationen kritisk när armén, Force
Publique, gjorde myteri mot sina belgiska officerare. Myteriet gav Belgien en
anledning att intervenera, för att skydda de 100 000 européerna i landet, men
också för att skydda de stora belgiska ekonomiska intressena. Med inofficiellt
stöd från Belgien förklarade sig den sydliga, mineralrika, provinsen Katanga
(idag Shaba) självständig.
Den 17 juli 1960 bad Hammarskjöld den svenska regeringen att få disponera den svenska FN-bataljonen i Gaza, eftersom den redan var organiserad och snabbt kunde transporteras till Kongo. Som mest bestod FN-styrkan
(ONUC) av 20 000 man från ett 40-tal länder. Redan den 22 juli var den
svenska bataljonen på plats i Léopoldville (Kinshasa) och dess första uppgift
blev att gruppera längs Boulevard Albert för att hindra beväpnade kongoleser
att ta sig in i den europeiska stadsdelen. I augusti överfördes den svenska bataljonen till Élisabethville (Lubumbashi) i Katanga. Uppgiften var bevakning
i staden, patruller på landsbygden, gränsbevakning och tågeskort. I februari
1961 gav säkerhetsrådet ONUC mandat att använda våld för att förhindra
fullständigt inbördeskrig i Kongo. Nästa steg var att återföra utbrytarprovinsen Katanga till Kongo. Detta skulle genomföras av FN-förband från Sverige,
Etiopien, Indien och Irland, vilka hade att möta Katangas gendarmeri lett av
vita officerare, varav många legosoldater av klassiskt snitt. För första gången
hade FN övergått från att vara fredsbevarande till fredsframtvingande.
I november 1960 hade Sveriges första bataljon ersatts av en nyrekryterad
bataljon, särskilt utbildad för Kongooperationen, och under 1961 fick den
stegvis förstärkning av ytterligare en bataljon från Mellersta Östern (200 man
i april och 400 man i augusti). Sverige ställde också 50 byggnadsingenjörer, 20
kommunikationstekniker samt 20 officerare och underofficerare till ONUC:s
förfogande.
I november och december 1961 upprättade katangesiska gendarmer vägspärrar inne i Élisabethville. Strider bröt ut den 5 december där irländska och
svenska förband inringades av gendarmeri, men höll ställningarna till dess förstärkningar flugits in till Élisabethville. I mitten av december inledde FN en
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motoffensiv där irländska och svenska förband angrep mål i norra Élisabethville medan etiopiska och indiska förband ryckte fram i de södra stadsdelarna.
Efter tre dagars strider var målen tagna. De svenska förbanden övertog alltmer
ansvaret för bevakningen av ett flyktingläger med runt 40 000 människor från
balubastammen som flytt från Katangaledaren Moise Tshombes förföljelser.
FN-insatserna hade delvis störts katangesiskt flyg flugna av legosoldater.
Därför sände Sverige, efter begäran från FN, fem jaktflygplan J 29B till Léopoldville i oktober 1961. Tillsammans med flygstyrkor från Etiopien och Indien opererade de svenska flygplanen under decemberstriderna. FN:s svaga
underrättelsetjänst gjorde dock att flygstridskrafterna inte kunde utnyttjas fullt
ut, men sedan Sverige sänt två spaningsflygplan av typ S 29C gjorde flyget viktiga insatser i decemberstriderna 1961. Då hade ytterligare fyra jaktplan sänts
till Kongo och den svenska flygstyrkan bildade flottiljen F 22. När striderna
åter bröt ut så slog ONUC:s flyg ut det katangesiska flygvapnet på två dagar
och behärskade därefter luftrummet. Efter striderna i december 1961 följde
nära nog ett år av förhandlingar innan nya FN-offensiver tvingade Tshombe i
januari 1963 att ge upp och acceptera FN-chefens plan för nationell försoning
i Kongo. Därmed var den viktigaste delen av Kongomissionen över.
I Kongo dödades 19 svenska militärer och den civila besättningen på Dag
Hammarskjölds plan vid kraschen i N`dola. FN-förbanden stannade kvar
till juni 1964, för att övervaka processen med Katangas återinträde i Kongo
och för att utbilda regeringsarmén. Då hade 6 332 svenskar tjänstgjort inom
ONUC.

Den svenska underrättelseinsatsen i Kongo20
Den avgående insatschefen (Force Commandern), etiopiern Kebbede Guebre,
analyserade FN-förbandens erfarenheter från våren 1962 till sensommaren
1963 bland annat avseende underrättelseförmågan.21 Generalen Guebre framhöll att en väl fungerande underrättelsefunktion, baserad på modern teknik,
var en avgörande förutsättning för alla militära operationer, inklusive polisiärt
inriktade uppgifter inom ramen för en fredsbevarande operation. Det var av
”primary importance” att underrättelsearbetet måste inledas tidigt i en FNinsats och att chefen redan från början hade tillgång till väl utbildad under20. Framställningen bygger till del på Ericson Wolke (2007).
21. General Guebres rapport till Generalsekreteraren, augusti 1963 (odaterad, men av allt att
döma upprättad då på brevpapper från ONUC:s HQ i Léopoldville), i United Nations
Archives (UNA) (New York), serie S-0210 volym 6, file 9.
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rättelsepersonal i staben liksom underrättelseofficerare på fältet. På en rad sätt
visade sig konsekvenserna av en svag underrättelseoperation i inledningsskedet
av Kongo-operationen.
Mot slutet av Guebres tid i Kongo bedömde han att underrättelsefunktionen var relativt väl utbyggd och fungerade. Svagheten var att det saknades
medel för att betala källor för information. För alla framtida FN-operationer
föreslog Guebre att pengar måste avsättas för att köpa information från lokala
”informatörer”. Förbindelseofficerare från insatschefens centrala stab placerades heller inte ute på fältet, trots planer. Detta försvagade den stabens möjligheter att göra relevanta lägesbedömningar. Kvaliteten på underrättelsearbetet
varierade betydligt mellan provinserna, ofta beroende på sammansättningen
av de regionala staberna och personalens kvalifikationer. Viktigt var också den
prioritet som regionala staber gav underrättelsearbetet. Regional underrättelseinformation inhämtades ofta inte och än mindre sändes vidare till ONUC:s
högkvarter i Léopoldville.
Under insatserna i december 1962, då ONUC tog över kontrollen över en
stor del av södra Katanga, var avlyssning av gendarmeriets radiotrafik viktig.
Men ONUC förmådde aldrig organisera ett fungerande avlyssningssystem,
och många uppgifter som hade kunnat avlyssnas förblev okända. Andra brister som, enligt Guebre, hämmade ONUC:s underrättelsearbete var; avsaknaden av flygfotograferingsmöjligheter innan de svenska spaningsplanen av typ
S 29C ”Tunnan” anlände; ingen förmåga till fotoanalys; brist på bandspelare
att använda vid såväl högkvarteret som ute hos förbindelseofficerarna på fältet; brist på kameror för förbindelseofficerarna ute i fält. Slutligen underströk
Guebre att underrättelseofficerens arbete krävde hög grad av specialisering och
därför var det viktigt att de officerare som placerades i sådana befattningar
inom FN hade en gedigen erfarenhet från underrättelsefältet. Alltför ofta inställde sig officerare till tjänstgöring vid ONUC:s underrättelseverksamhet
med ”little or no experience in this particular field”.22
Successivt byggdes underrättelsefunktionen upp inom ONUC:s högkvarter i Léopoldville. Efter ett drygt år i Kongo producerades kontinuerligt ”Intelligence Summaries” avseende säkerhetsläget i olika provinser. Dessa så kallade
ISUM sändes till runt 25 befattningshavare och staber i Kongo och dessutom
till generalsekreterarens militära rådgivare och stab i New York. Dessa underrättelserapporter berörde allt från politisk-strategisk till taktisk nivå. Dessa
ISUM ger en bra bild av underrättelsefunktionen inom FN-förbanden. I en
22. Jfr Ericson Wolke (2007), s. 88.
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rapport från januari 1962 skrivs exempelvis om läget i Orientale- och Kivuprovinserna. Dels berördes hur förband ur regeringsarmén Armée Nationale
Congolais (ANC) förlagda i Stanleyville, ryckte in i både norra Kivu och i norra
Katanga. I Kivu följde en våg att terror med våldtäkter, stölder och plundring,
medan befolkningen i norra Katanga välkomnade ANC-förbanden eftersom
befolkningen aldrig varit anhängare av utbrytarregimen. Även om trupperna
tillhörde ANC så var deras chef, vice premiärministern i centralregeringen
Antoine Gizenga, i högsta grad en aktör med egen agenda. Utifrån basen i
Stanleyville försökte han aktivt skapa en självständig maktsfär. Underrättelserapporten innehöll också rykten kring kongolesiska politiker som misstänktes
vara inblandade i smugglingen av tjeckoslovakiska vapen in i provinsen Kasai.
Rapporten innehöll också uppgifter om folkstämningen, och inte minst den
fientliga inställningen visavi FN-trupperna och civila européer.23
Medan Tshombes maktposition i Katanga steg för steg demonterades lyftes Gizenga fram som det nya hotet på den kongolesiska himlen, sett med
FN:s ögon.
It is only a matter of time before the UN, at the request of the Central
Government, may be faced with the task of disciplining Gizenga.24
Här har vi med andra ord innehållsrika underrättelserapporter som rör sig på
en politisk eller militärstrategisk nivå, med djupdykningar mot operativa och
taktiska förhållanden. Innehållet tyder på tillgång till goda källor nära Gizenga
och återspeglar att ONUC byggt upp en god underrättelse- och analysförmåga, oavsett hur korrekt det sakinnehållet var. ONUC gjorde nu bedömningar
av det kongolesiska maktspelet, stämningen i ANC-förbanden med mera, för
att identifiera framtida hot.
Flygfotografering användes i stor utsträckning för att hålla uppsikt över
det katangesiska flyget, något som enligt general Guebres rapport var en viktig förklaring till att FN-förbanden i december 1962 kunde ta kontroll över
luftrummet och slå ut större delen av det katangesiska flygvapnet. Flygfotograferingen var också ett stöd för markförbanden i taktiskt hänseende. Tack vare
denna kunde den svenska sidan ta fram ett detaljerat underrättelseunderlag
som visade den katangesiska militärförläggningen Camp President Tshombe i
Élisabethville. Med flygfotografering och vidhängande bildanalys kunde den
23. General Guebres rapport till Generalsekreteraren, augusti 1963.
24. ”ISUM No 5 (Orientale and Kivu Provinces), HQ ONUC Léopoldville 8/1 1962”, i KrA,
FN-bataljon XIV K, Sektion 1 B, volym B:4.
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svenska XII:e bataljonen fastställa var högkvarteret respektive kasernen låg,
vilka transportfordon som fanns på området. Hela förläggningen bevakades av
två 40 mm Bofors luftvärnskanoner och dessutom fanns ett par 20 mm-pjäser
inom området. Flygspaningen gav goda bilder som i sin tur gav gott underlag för taktisk planering av eventuella insatser mot förläggningen.25 Uppgifter
om gendarmeriets förläggningar var viktiga delar av förberedelserna för FNinsatserna i Élisabethville i september och december 1961.26
På lägre nivåer genomfördes omfattande patrullering och rapporterna
sändes till bataljonstaberna. När de svenska förbanden i maj‒juni 1961 intog ställningar i Kolwezi sändes patruller ut för att identifiera gendarmeriets
ställningar och i synnerhet deras vägspärrar. Patrulleringen skedde med minst
plutons styrka. Den typen av patrullering var oundgänglig, men inte ofarlig.
Genom att närma sig gendarmeriets vägspärrar kunde de svenska patrullerna
både studera spärrarnas tekniska utformning och beväpning, men också gendarmernas humör och beredvillighet att släppa igenom FN-soldater. Kontinuerligt studerades även vägnätets kvalitet, inte minst vad gällde broarnas skick
och möjligheterna att återuppbygga dem efter en eventuell sprängning.
En mer okonventionell form av underrättelseinhämtning var användandet
av civilklädda patruller. Vid sidan av vanliga spaningspatruller, flygfotografering, helikopterspaning, fångförhör och radiospaning, var detta en viktig väg
till kunskapsinhämtning, främst under striderna i Élisabethville. De civilklädda patrullerna skulle identifiera ledande personer i motståndet mot FN. Huvudsakligen gällde detta europeiska legosoldater som spelade en framträdande
roll på alla ledningsnivåer inom Katangas stridskrafter. Patrullerna tycks helt
enkelt också ha kidnappat enskilda, för FN intressanta, legosoldater och fört
dem till FN-kontrollerat område. Därefter sändes de tillfångatagna vidare till
Léopoldville.
På Avenue Ruwet nr 246 i Léopoldville hade ONUC:s militärpolis sitt
högkvarter och här förhördes systematiskt tillfångatagna legosoldater.27 Denna typ av human intelligence (humint) var uppenbarligen inte den svenska bataljonen främmande, tvärtom ansågs svenskarna inom FN vara ”fairly well
25. ”Beskrivning av Camp President Tshombe i Élisabethville 30/11 1961”, i KrA, FN-bataljon
XII K, sektion I, volym Ö:13.
26. Grunderna för patrulleringen i Kolweziområdet i Command Orders Headquarters, HQ
South Katanga, No 2/61, 15/6 1961. För regler vid patrullering se exempelvis ”Operation
Rum Punch, HQ Sector B, Katanga Command, Operation Order No. 3, 27/8 1961”, KrA,
FN-bataljon XII K, volym E:12.
27. ”Protokoll från förhör med legoknektar hos ONUC:s MP i Léopoldville september 1962”,
i UNA, S-0219, volym 7, file 9.
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informed” eftersom man också på egen hand förhörde legosoldater och ”through them it may be possible to locate others”.28 Aktionerna mot utländska
legosoldater påminner om traditionell kriminalunderrättelsetjänst.
Signalspaningen underlättades av motståndarsidans låga nivå på sambandstjänsten, men bristen på tolkar var ett problem och en generell erfarenhet från Kongo var vikten av god tillgång på tolkar ned på bataljonnivå för
att få fram snabba översättningar av uppsnappade meddelanden innan dessa
blivit obsoleta. Eftersom en stor del av det katangesiska befälet utgjordes av
utländska legosoldater med föga eller ingen insikt i lokala språk, främst swahili, fördes många radiosamtal ändå på franska och engelska. Bristen på tolkar
var dock stor och under hela operationen förmådde FN-förbanden bara skaffa
fram enstaka personer som behärskade swahili, vilket gjorde sonen till svenska
biståndsarbetare i Kongo, Stig von Bayer, som behärskade såväl franska som
swahili till en lika värdefull som ensam juvel för FN-trupperna.
En annan svårighet var bristen på kartor, som innebar problem vid bearbetningen och delgivningen av insamlade underrättelser. Den katangesiska
lokalbefolkningens avoghet mot FN gjorde att det knappast fanns möjlighet
att köpa kartor lokalt, allra minst från den belgiska civilbefolkningen. Istället
fick underrättelseavdelningarna sammanställa egna kartor, med det bristfälliga
underlag man hade som grund och sedan helt sonika ge egna namn till viktiga platser och vägskäl som man saknade kartor över. En oväntad vinst med
detta var att signalmeddelanden som sändes ut med order om insatser i sådana
trakter blev svårförståeliga för en lyssnande motståndare, och motståndaren
lyssnade, det fick man många belägg för. En erfarenhet var att alla oförsiktiga
omnämnanden om verkan av fientlig eld och det psykiska tillståndet hos den
egna truppen farligt snabbt kunde omsättas i praktiskt handlande av motståndaren.29
Senare har underrättelseinhämtning riktad mot den svenska Afghanistanstyrkan – med kopplingar såväl till lokala som till regionala aktörer, men också
till stater – blivit en viktig del i hotbilden mot svenska förband.30 Erfarenheterna från Kongo för 50 år sedan visar att detta förhållande inte på något
28. ”The Military Adviser´s Observations of the Force Commander and Dr O´Brien on the
implementation [...] of the security council resolution of 24 November 1961”, i UNA,
S-0219, volym 7, file 15.
29. Ericsson Wolke (2007), s. 88.
30. Årsrapport: Säkerhetstjänst 2009, Högkvarteret, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) (Stockholm 2009), s. 17−19, Jfr Wilhelm Agrell, Ett krig här och nu: Sveriges
väg till väpnad konflikt i Afghanistan 2001–2014 (Stockholm 2013), passim.
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sätt är unikt under internationella insatser, men ändå ett faktum väl värt att
understryka.

Cypern, 1964–1987 – konflikten och den internationella insatsen31
År 1945 krävde grekcyprioterna under ledning av ärkebiskop Makarios i den
brittiska kolonin Cypern självständighet och förhandlingar om fortsatt brittiskt styre kapsejsade. Radikala grupper inledde 1956 en gerillakampanj för
förening med Grekland kallad ”Enosis” (union), delvis utförd av EOKA-rörelsen under general Grivas. Turkcyprioterna under ledning av bland andra
Rauf Denktash, valde efter påtryckningar från Ankara, att tala om en delning,
”Taksim”, av ön och en anslutning av respektive del till Grekland och Turkiet.
År 1959 kom de grekiska och turkiska regeringarna överens om en författning för Cypern som i detalj stadgade de båda folkgruppernas rättigheter och
inflytande inom politik, domstolsväsende och förvaltning. Därmed hade de
drygt 80 procenten grekcyprioter (440 000) och knappa 20 procenten turkcyprioter (105 000) fått sina ömsesidiga förhållanden reglerade. Den 16 augusti
1960 blev republiken Cypern en självständig stat under ledning av Makarios.
Motsättningarna mellan grek- och turkcyprioter ökade dock, och den 21
december 1963 utbröt strider mellan milisförband och övergrepp mot civila
begicks på båda sidor. Många turkcyprioter flydde till mer lättförsvarade turkiska enklaver. En delning av Cypern i två separata samhällen hade de facto
inletts, men dessa samhällen levde sida vid sida, med grekiska och turkiska
byar blandade.
I det här läget beslöt FN att sända en fredsbevarande styrka (UNFICYP)
till ön och samtidigt tillsätta en medlare som skulle försöka få fram en förhandlingslösning. Under april och maj 1964 fördes 103 man från den svenska
bataljonen i Gaza och 150 från Kongobataljonen till Cypern, samtidigt som
rekrytering av ytterligare trupp pågick i Sverige. I början av maj omfattade
UNFICYP 6 353 man. En vecka senare hade den svenska bataljonen nått sin
maximala styrka, 955 man. Dessutom ställde Sverige en civil polisavdelning
på 40 man till FN:s förfogande.
Den svenska bataljonen förlades till Paphosområdet i den västra delen av
Cypern. Området hade den största koncentrationen av rent turkiska byar på
31. Sune Persson, ”Svensk militär på Cypern: SWEDBAT och UNICYP 1964, 1974 och
1987”, FOA-Rapport (Stockholm 1991); Gustaf Welin och Christer O:son Ekelund, FN på
Cypern: Den svenska fredsbevarande insatsen 1964–1994 (Stockholm 1999); Jfr även Ericson
(Wolke) (1996), s. 255–262.
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ön, omkring 50 stycken och var ett svårkontrollerat område. För att kontrollera området bemannades som mest 35 observationsposter, medan rörlig
patrullering skedde i pansarbilar. Även brittisk helikopterspaning gjorde stor
nytta, så stor att den stoppades av den grekcypriotiska regeringen.32
I december 1964 omgrupperades den svenska bataljonen till Famagustazonen. Under de följande åren avbröts patrullering och övervakning bara av ett
mindre antal incidenter. Det var först 1974, som en ny kris utvecklades. Den
15 juli störtade det grekcypriotiska nationalgardet, med stöd av militärjuntan
i Aten, president Makarios. Den 20 juli 1974 invaderade 40 000 turkiska soldater med 300 pansarfordon Cypern som en direkt reaktion, via ett brohuvud
i Kyrenia i norr. Mot denna övermakt kunde inte det grekcypriotiska nationalgardet göra någonting. Nationalgardisternas junta i Nicosia störtades och
i december 1974 var Makarios tillbaka som president. Men då hade Turkiet
ockuperat 37 procent av ön och 180 000 grekcyprioter hade drivits på flykten
till den södra delen av ön, medan turkcypriotiska civila evakuerades norrut.
Efter kuppen den 15 juli försattes FN-förbanden i högsta beredskap och
försökte i möjligaste mån skydda minoriteter på båda sidor. Trots skarpa uttalanden av säkerhetsrådet om respekt för UNFICYP dödades åtta FN-soldater
och 62 sårades (varav två svenskar) under de kommande veckornas strider.
Efter det omvälvande året permanentades situationen som i sina huvuddrag
ännu är bestående, med en turkisk ockupation av norra Cypern, utropad som
en självständig republik som erkänts endast av Turkiet. När den svenska bataljonen 90C lämnade Cypern den 17 februari 1987 fick den ingen efterföljare.
Kvar på Cypern blev en mindre grupp civila poliser, militärpoliser och stabspersonal som ställdes till UNFICYP:s förfogande. Cyperninsatsen har varit
den största svenska fredsbevarande operationen såväl inom som utom FN:s
ram. Mellan 1964 och den 1 juli 1991 hade inte mindre än 27 723 män och
kvinnor, tjänstgjort i de svenska FN-förbanden på Cypern, omkring 40 procent av alla svenskar som under det kalla kriget gjorde FN-tjänst.33

Den svenska underrättelseinsatsen på Cypern
Under det första decenniet på Cypern 1964–1974 var den grundläggande
uppgiften för FN-förbanden att bevaka gränserna mellan grek- och turk
cypriotiskt område samt förhindra sammanstötningar mellan väpnade grup32. Ericson (Wolke) (1996), s. 255–262.
33. Ericson (Wolke) (1996), s. 255–262.
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per från de båda sidorna. Särskilt kritiskt var läget kring de minoritetsenklaver
djupt inne i områden som dominerades av den andra befolkningsgruppen,
främst turkcypriotiska enklaver i söder. Uppgiften handlade inte bara om att
förhindra väpnade sammanstötningar över gränsen, den så kallade ”gröna linjen”, utan i väl så hög grad att skydda minoritetsenklaver. I praktiken gällde
det för FN-förbanden att förhindra provokationer, vapensmuggling och att
spända situationer eskalerade utom kontroll.
Endast respektive sidas polis och det grekcypriotiska nationalgardet kan
beskrivas som reguljära väpnade enheter, men i övrigt handlade det för FN
om att kontrollera en fluktuerande flora irreguljära, väpnade grupper på båda
sidor, där de grekisknationella med rötter i EOKA-rörelsen tillhörde de mest
våldsamma, men också de numerärt svagaste. Efter den turkiska invasionen i
juli 1974 förändrades förutsättningarna delvis genom att den norra delen av
Cypern kontrollerades av den reguljära turkiska armén, medan de flesta enklaver på båda sidor utplånades i etnisk rensning.
Allt detta ställde stora krav på underrättelsefunktionen och inte minst de
komplexa förhållandena under tiden före den turkiska invasionen 1974 krävde god kännedom om lokala strukturer – formella som informella – ledande
personer och inte minst kulturell förståelse. Det senare var ofta avgörande
för att i tid tolka och förstå hur ett visst agerande från den egna sidan kunde
provocera motparten.
Underrättelseinhämtningen stod i viss mån i motsatsställning till parternas förtroende för FN:s roll som opartisk aktör på ön, eftersom FN kunde
uppfattas som agerande mot den part som utsattes för den aktuella underrättelseinsatsen. År 1964 utvecklade den svenske majoren Bertil Nelsson, som i
FN-högkvarteret i Nicosia ansvarade för underrättelsetjänsten, ett system där
varje kompani i den svenska styrkan inte bara rapporterade till sin egen bataljonstab, utan också till FN-högkvarteret. Systemet infördes i samverkan med
den svenske bataljonchefen Jonas Waern. Särskilt ansvariga för rapporteringen
var utsedda. Problemet i staben i Nicosia var att man inte fick prata ”underrättelsetjänst”, utan att den gängse FN-termen var ”information”. Informationsinhämtning var således synonymt med underrättelseinhämtning.34
Bertil Nelsson har skildrat rutinerna i FN-högkvarteret, beläget på Nicosias flygplats. Klockan 1600 varje dag hölls en briefing där Nelsson rapporterade
om säkerhetsläget på ön och om vad som kunde förväntas hända följande dag.
Själva underrättelseavdelningen i staben, Ops B (Ops A var operationsavdel34. Jfr Welin och Ekelund (1999), s. 52–53.
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ningen), hanterade alla möjliga händelser, på olika nivåer. Återigen bekräftas
att hela konfliktskalan, från strategisk till taktisk nivå, behövde hanteras av
underrättelsefunktionen.35
FN-staben använde ett brittiskt system för hantering av underrättelser.
Varje inkommande meddelande antecknades med ett tidsnummer och en
kortfattad sammanfattning i en så kallad intelligence log. Därefter skedde bearbetning och koppling till andra tidsnummer i en särskild kolumn. Slutligen
angavs vem som hade delgetts, men inte vem som skulle delges och när så hade
skett. Loggbokssidan kopierades och delgavs så snabbt som möjligt andra delar av staben.36 En viktig del av underlaget var att varje officer efter stabsbesök
måste anmäla sig i högkvarterets operationsrum för ”debriefing” till vakthavande från både Ops A och Ops B. Även generaler utsattes för denna utfrågning. Efter hemkomsten till Sverige ivrade Bertil Nelsson, utan framgång för
att detta system skulle införas även inom det svenska försvaret.
Även i andra avseenden stödde sig FN mot brittiska erfarenheter och rutiner för underrättelsearbetet, etablerat under tiden som kolonialmakt på Cypern. I synnerhet efter EOKA-upproret hade britterna infört ett system med
självständigt opererande underrättelseofficerare. Dessa rörde sig på egen hand
på ön och återvände på kvällarna för att rapportera. De brittiska officerarna
hade dessutom lokala förbindelseofficerare, bland annat i den turkcypriotiska
vicepresidentens kontor, i det grekcypriotiska polishögkvarteret, liksom hos
de reguljära grekiska och turkiska förband som fanns på ön redan före den
turkiska invasionen 1974. Den tidigare nämnda överenskommelsen 1959 gav
Grekland tillstånd att hålla 950 och Turkiet 650 soldater på Cypern. Gemensamt för dessa underrättelseofficerare var att de kände ön, hade stora kontaktnät och, självfallet, kunde tala grekiska och/eller turkiska. Återigen ställs i
blixtbelysning de olikartade förutsättningarna för underrättelsearbetet hos en
mångårig kolonialmakt och en nyligen anländ internationell koalitionsstyrka
utan djupare förankring i eller med kunskap om operationsområdet.37
En grundläggande typ av information med viss underrättelsenatur stod
självfallet den lokala lägesrapporteringen för. Från den kunde förutse risker för
våldsutbrott. Sådan rapportering avseende olika delar av ön sändes till de olika
bataljonerna, inklusive den svenska, från FN:s högkvarter på Cypern. Centrala
i detta avseende var lägesrapporterna, så kallade situation reports. Som exempel
35. Bertil Nelsson, Regementen och vapenbröder: Militärliv under ett halvt sekel 1940–1990
(Stockholm 1995), s. 132–134.
36. Ibid.
37. Ibid.
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kan nämnas den 7 maj 1971 då den turkcypriotiske förbindelsekontakten Mr
Besim klagade över att en grupp grekcypriotiska nationalgardister hade skrikit
”Enosis!”, slagordet för förening med Grekland, när deras lastbil körde genom
det turkcypriotiska samhället Sakarya. Den lokala FN-styrkan tog kontakt
med den befälhavande officeren för nationalgardet, som i sin tur hävdade att
ropen hade kommit spontant och inte på kommando. Motvilligt lovade han
att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika den typen av incidenter i fortsättningen.38 Kunskap om denna typ av incidenter var betydelsefulla för att
bedöma säkerhetsläget.
En annan typ av regelbunden rapportering från FN-högkvarteret till de
olika förbanden gällde ekonomiska förhållanden. Ofta handlade det om att
bygga upp hus eller dra fram elektricitet, men ekonomisk aktivitet kunde lätt
tända en gnista om den ansågs hjälpa den andra parten. I juli 1971 rapporterade FN att lokala turkcypriotiska ledare i Chatos hotade att göra illegala
anslutningar till elnätet, eftersom grekcyprioterna förvägrade byn elektricitet.
Den grekcypriotiska motiveringen var ”presence of fighters in this village”. På
det sättet kunde tryggande av elförsörjningen tolkas som ett stöd för motståndarens militära närvaro i ett område.39
Samma månad rapporterades att grekcypriotiska bönder nästan dagligen
anlände till fält vid Marathovouno, nära Chatos, för att skörda, utan att de
i förväg anmält detta till den civila FN-polisen. Problemet var att fälten låg
på turkiskkontrollerat område och varje gång bönderna kom dit krävde den
turkcypriotiska polisen att få se identitetshandlingarna för alla bönder som
ville komma fram till fälten. Frågan var redan lyft till de turkcypriotiska ledarna, men inget resultat hade nåtts. I ett annat område, Galatia, hade turkcypriotiska bönder terrasserat ett landområde för att kunna plantera vindruvor
där. De hävdade att de hade tillstånd till detta, något som förnekades av de
grekcypriotiska myndigheterna, som hävdade att vinplanteringen ägde rum
på statlig mark, det vill säga också detta var i grunden en konflikt mellan
grek- och turkcyprioter. Andra ärenden gällde getherdar som rörde sig in på
områden som den andra sidan betraktade som ”goat free area”.40 Frågan om
grekcypriotiska bönder som var tvungna att passera turkcypriotiskt område på
väg till sina fält bedömdes som en ständig källa till incidenter.41 Ur underrät38.
39.
40.
41.

”Sit rep 127 och 128, 7−8 maj 1971”, i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 3.
”Economic section report 3/7 1971”, i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 3.
Ibid.
”Cypernrapport 7/6 1971” i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 3. Det motsatta
förhållandet förekom också ofta, se ”Economic section report 26/6 1971”, i KrA, Svenska
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telsesynpunkt innebar detta att det nära nog dagligen inträffade händelser som
lätt kunde eskalera utom kontroll.
Kulturell förståelse brukar ofta framhållas som viktig för att i tid kunna
avläsa potentiella konflikter under uppsegling, och detta gäller även kunskap
om och förståelse för historiska förhållanden. Detta gäller inte minst i ett
område där historien varit så konfliktfylld som på Cypern, där historiska oförrätter ofta användes för att motivera olika angrepp på motparten. I juli 1971
varnade FN-högkvarteret, i en sekretessbelagd skrivelse, för att turkcyprioterna förberedde firandet av 400-årsminnet av turkarnas erövring av Cypern
1571. Som ett led i förberedelserna hade vägen runt vallgraven som löpte runt
Nicosias gamla stad börjat repareras. Sand och andra fyllningsmassor fördes
dit utan att först inhämta myndigheternas tillstånd och särskilt tillstånd från
det cypriotiska antikvitetsdepartementet. Cypriotisk polis stoppade de turkcypriotiska lastbilarna, varefter lokala turkcypriotiska ledare begärde tillstånd
för arbetet, dock utan att få något svar. Bedömningen var, föga förvånande, att
ärendet inte var avslutat.42
På taktisk nivå var det FN:s observationsposter, och patruller, som kunde
bidra med underrättelseinhämtning. Vid ett flertal tillfällen försökte någon av
parterna att få till stånd en flytt av en observationspost, ”in order to change the
situation”, självfallet alltid till FN:s eller motsidans nackdel.43 Ibland skedde
detta under täckmantel av krav på hyra och ersättning för skador på fastigheter som användes av FN. Förändringar av status quo i terrängen, till exempel
upprättandet av nya radiostationer och anläggningar, upptäcktes ofta under
FN:s helikopterpatrullering.44 Helikoptertjänstens betydelse för en god underrättelsebild måste understrykas.
Problem uppstod dock direkt när den politiska spänningen steg, som var
fallet i juni–juli 1971. Den svenska bataljonen i Famagustadistriktet, och andra FN-bataljoner ansträngdes då till det yttersta. Den svenska ”normalbataljonen” var inte dimensionerad för ett högre spänningsläge under en längre
tid, och då blev patrullering och övervakning omedelbart eftersatta.45 Därmed
drog bataljonen på egen hand, om än motvilligt, in sina egna ögon och öron,
till förmån för andra uppgifter. En liten marginal vad gäller personalstyrkan
42.
43.
44.
45.

FN-bataljonen 46 C, volym 3.
”Economic section report 3/7 1971”, i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 3.
”Economic section report 10/7 1971”, i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 3.
Se till exempel ”Cypernrapport 3/7 1971”, i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 2.
Ibid.
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medförde med andra ord snabbt konsekvenser för underrättelseinhämtningen, och i sin tur för lägesbedömning och force protection.
För att analysera stämningar var informationsutbytet med den civila FNpolisen av stor betydelse.46 När grekcyprioterna den 1 april 1971 firade EOKA-dagen med gudstjänster och demonstrationståg var svensk civil FN-polis
på plats för att rapportera om aktiviteterna, rapporter som även gick till de
svenska FN-förbanden.47 Den polisiära informationsinhämtningen gav direkt
kunskap om milisgrupperna på ön. Förhör med milismän som kidnappats
eller på annat sätt tillfångatagits av motpartens väpnade grupper, och sedan
frigivits eller fritagits av FN var viktiga. Sådana förhör gav FN-trupperna detaljkunskap om milisgruppernas medlemmar och modus operandi.48
Det är påfallande i hur hög grad den civila FN-polisens utredningar av
kriminell verksamhet och våldsincidenter relaterade till de politiska och militära motsättningarna på ön, kommer nära vad vi skulle kunna kalla taktisk
underrättelsetjänst. Den civila FN-polisens kunskap om lokala förhållanden,
nätverk och individer blev på Cypern en viktig del av FN:s underrättelsefunktion. Tidvis tjänstgjorde flera svenska poliser vid FN-högkvarteret i Nicosia, vilket underlättade kontakter och informationsöverlämning. Samarbetet
mellan civil och militär FN-polis inom de svenska enheterna var omvittnat
gott.49 Men precis som de militära FN-förbanden hade FN-polisen problem
med kunskapsöverföring i samband med avlösning.50 För att underlätta överlämningen kvarstannade enstaka befattningshavare inom FN-polisen ungefär
en vecka sedan avlösningen hade anlänt. Samtidigt nedgick patrullering och
övervakning i samband med rotation.51
I samband med den turkiska invasionen 1974 förändrades underrättelsebehoven. Förutom att upprätta en lägesbild för att förebygga sammanstöttningar tillkom mer traditionell taktisk underrättelsetjänst riktad mot både reguljära turkiska förband och det grekiskcypriotiska nationalgardet. Samtidigt
innebar den turkiska landstigningen och framryckningen i Famagustaområdet, att FN-truppernas rörelsefrihet begränsades och eftersom FN inte kunde
46. För den svenska FN-polisens insats generellt se Paul Holmberg, Svensk polis på Cypern: 29
års FN-insatser för fred 1964–1993 (Stockholm, 1998).
47. ”HQ Famagusta Cypernrapport 3/5 1971”, i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 2.
48. Ett illustrativt exempel är ”SWEDCIVPOL Famagusta District, Report 23/10 1971” i KrA,
Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 2.
49. Se bl.a. ”Cypernrapport 7/6 1971” i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 2.
50. För den typen av problem på militär sida, se Ericson Wolke (2007), s. 34–35.
51. Se ”Cypernrapport 3/5 1971” i KrA, Svenska FN-bataljonen 46 C, volym 2.
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hävda sin rörelsefrihet försvårades underrättelseinhämtningen betydligt. Den
svenska bataljonen i Famagustaområdet sveptes in i ett underrättelsemörker
vad gällde turkiskkontrollerade områden i och runt staden.52
I september 1974 införde turkisk militär och turkcypriotisk polis förbud
för civila att vistas i Varosha – Famagustas moderna stadsdel, främst för att förhindra plundring av affärer och bostäder som lämnats av flyende grepcyprioter. Nattetid infördes lösenord och den som ej kunde dessa skulle bli skjutna
av den turkiska militären. Som en direkt konsekvens av detta utfärdades förbud för svensk FN-personal i området att lämna sina observationsposter efter
mörkrets inbrott, och därmed blev den svenska styrkan i Varosha i dubbel
mening blind nattetid.53
Invasionen 1974 innebar också att Cypern exploderade i våld och runt
200 000 grekcyprioter flydde från den norra tredjedel av ön som den turkiska
invasionsstyrkan ockuperade, medan turkcyprioter flydde norrut. Den etniska
rensningen var omfattande. I samband med detta skedde en rad övergrepp
mot civila och krigsfångar. FN-trupp och polis fick undersöka uppgifter om
massakrer, medan FN-polisen försökte utreda en rad våldtäkter. Den värsta
händelsen inträffade i byn Maratha, dit svensk FN-personal stationerad i Famagustas gamla stad den 1 september kallades för att undersöka en nyupptäckt massgrav. Svensk FN-militär och polis övervakade när turkisk militär
frilade massgraven. Vid en preliminär undersökning visade den sig innehålla
resterna av minst 52 människor, varav 16 barn och 18 kvinnor. Från turkisk
sida hävdade man att grekcypriotiska nationalgardister hade satt byn i brand
den 14 augusti (sannolikt felskrivning för juli) och dessutom hade man hört
skott från byn en månad tidigare, i direkt anslutning till den turkiska invasionen. Man presenterade också en lista på en del sannolika offer för massakern. Den svenska FN-personalen anklagades av många närvarande civila
turkcyprioter för att i praktiken vara medskyldig till massmorden eftersom
man trots upprepade påstötningar inte hade upprättat en observationspost i
byn.54 Antalet poster är självfallet en resursfråga, inte minst för förband med
en hårt ansträngd personalsituation, men händelserna i Maratha visar på svårigheterna att etablera ett underrättelseläge där de värsta våldsutbrotten kan
antas ske. Maratha var den största massakern som berörde svenskarna, men ett
52. ”HQ UNFICYP Precendence Info 6/9 1974” i KrA, Svenska FN-bataljonen 53 C, volym 3.
53. Två meddelanden om utegångsförbudet i Varosha, i KrA, Svenska FN-bataljoner Cypern,
volym 1.
54. ”MP-rapport 2/9 1974” och ”Rapport om massgraven i Marathas utkant 5/9 1974”, i KrA,
Svenska FN-bataljonen 53 C, volym 3.
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betydande antal mord med mellan tre och elva döda noterades de första septemberdagarna 1974, främst i Famagusta-, Limassol- och Lefkasområdena.55
I den internationella litteraturen om upprorsbekämpning – Counterinsurgency – finner man ofta exempel ur brittisk (Malacka) och fransk (Algeriet)
militärhistoria, där kolonialmakten hade betydande taktiska framgångar. En
viktig förutsättning för detta var ett väl fungerande underrättelseväsende, vilket förutsatte god lokalkännedom avseende terrängen, dolda maktstrukturer,
lokal kultur, klaner, familjer och individer. En sådan kunskap kan bara förvärvas under längre vistelser i operationsområdet. Sådana förutsättningar kommer nästan aldrig att föreligga för svenska förband i internationella insatser.
Dessa kommer sannolikt med ganska kort förberedelse att sättas in i operationsområdet, och sedan dras bort därifrån efter en relativt kort insats. Så var
det förvisso i Liberia 2004, medan insatsen i Bosnien varade flera år, även om
den fördjupade svenska (och internationella) kunskapen om området etablerades först när den mest intensiva fasen var överstånden.
Exemplet Cypern är därvidlag annorlunda. Visserligen bytte svenskarna
missionsområde när bataljonen i december 1964 omgrupperades från Paphosområdet på västra Cypern till Famagustaområdet i väster, men i det senare
missionsområdet var förbandet kvar en lång följd av år.56 Därmed skapades
förutsättningar för en för svensk del ny typ av underrättelsesammanställningar,
så kallade ”bypärmar” som upprättades inom de svenska bataljonerna under
några år i början av 1970-talet.57 Dessa pärmar byggdes på åtminstone under
åren 1972–1974 och tycks följaktligen ha ”ärvts” från bataljon till bataljon.
I en del pärmar finns också enstaka äldre dokument, i vissa fall från 1965.
Därmed skapades ett underrättelseunderlag med geografisk indelning som
kunde ge nyanlända underrättelseofficerare en god inblick. Grundmaterialet
tycks bland annat ha varit ett antal flygfotografier och kartor över Famagustas
olika stadsdelar, där militära grek- eller turkcypriotiska ställningar och befästa
byggnader var inritade. Det underlaget hade sammanställts i december 1965,
sannolikt i samband med en planerad demilitarisering av Famagusta. Ännu sju
år senare ingick materialet i underrättelseunderlaget för de svenska bataljonerna.58 Bypärmarna är samtliga upplagda enligt samma grundläggande mönster
55. ”HQ UNFICYP Police Operations: Summary No 244, 1/9 1974”, i KrA, Svenska FNbataljonen 53 C, volym 3.
56. Persson (1991); Welin och Ekelund (1999).
57. Det finns sammanlagt åtta sådana bypärmar i KrA, Svenska FN-bataljoner Cypern, volym
1−8.
58. ”Kartor och skisser med förteckning över dem daterad 5/12 1965”, i KrA, Svenska FN-
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med uppgifter om byn eller byarna, allmän information av intresse (religiösa
ledare, tolkar, skolor, läkare/sjukhus, teleförbindelser, allmänna transporter,
el- och vattenförsörjning, polisiära och militära förhållanden och chefer,
eventuella baser och fältarbeten), kartor och skisser, uppgifter om händelseutvecklingen i området (situation reports), utdrag ur förhandlingsprotokoll från
möten med lokala myndigheter (civila, polis- eller militärmyndigheter) och
viktiga befattningshavare. Slutligen samlades här också rapporter från FN:s
civila polis, vilket, som tidigare nämnts, var den typ av dokumentation som
var mest detaljerad vad gällde enskilda individer och lokala händelser. Särskilt
noterades vem som var ”mukhtar” i respektive by. Mukhtar, ”den utvalde” på
arabiska, är i arabvärlden och på Cypern den ledande i en by och ofta, men
inte alltid, utsedd genom någon form av valförfarande. För underrättelsetjänsten var han självfallet ofta en nyckelperson.
Den civila FN-polisens rapportering gav ofta uppgifter som närmast kan
betecknas som taktiska underrättelser. Den svenska FN-polisen i Famagustas
hamn lämnade under hösten 1974 kontinuerliga rapporter om lastning och
lossning. Häri noterades inflöde av olja med turkiska tankbilar, bildäck samt
lossning av vapen, medan utflödet av civila turkiska flyktingar också bokfördes. Trots upprepade turkiska vägspärrar med utdragna kontroller förmådde
FN på det sättet skaffa sig inblickar i den turkiska militära verksamheten. Den
4 december 1974 noterades till exempel att det turkiska fartyget A 591 anlände till Famagusta vid åttatiden på morgonen och 900 soldater lastade ur. Av
dessa for omkring 500 vidare med 18 lastbilar och tre bussar i riktning Nicosia
strax före klockan två på eftermiddagen. Sannolikt hade de återstående 400
rest samma väg, även om transporten inte observerats.59
På förmiddagen den 28 november 1974 noterade svensk FN-polis en större turkisk militärkolonn som anlände till en plats nära den svenska styrkans
bas, Camp Carl Gustaf. Beväpningen var för cypriotiska förhållanden ovanligt
tung med (sannolikt) 12,7 mm luftvärnskulssprutor, tre 7,62 mm kulsprutor,
tre 81 mm granatkastare, en rekylfri pansarvärnskanon (sannolikt 57 mm) och
en bazooka. Svenskarna iakttog turkiska övningar, omgruppering och kamouflering av ställningar.60 Denna typ av taktiska underrättelsetjänst resulterade i
lägeskartor. En sådan från februari 1974 över byn Sakarya i norra Famagustabataljoner Cypern, volym 2.
59. ”SWECIVPOL Precedence info 4/12 1974”, i KrA, Svenska FN-bataljoner Cypern, volym
1.
60. ”SWECIVPOL Precedence info 27-28/11” respektive ”24/11 1974”, i KrA, Svenska FNbataljoner Cypern, volym 1.
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området, där 120 turkcypriotiska soldater befann sig, visar högkvarter, skyttegravar, skyddsrum, strålkastare, byggnader besatta av turkcypriotisk militär,
spanska ryttare, oljeförråd samt civila byggnader. Många av fältarbetena var
dock rester av en spänd period sju år tidigare, 1967, då Turkiet hotade med
invasion av Cypern.61 En tidigare rapport från FN-polisen 1967 berättade hur
turkcyprioterna nätterna mellan 23 och 27 november hade uppfört ett antal
sandsäcksställningar med sammanbindande skyttegravar.62
I samma stadsdel, Sakarya, byggde turkcyprioterna ett monument över
Kemal Atatürk och den 1–4 juni 1972 planerades en stor folkfest i samband
med att statyn invigdes. Atatürk var inte bara det moderna Turkiets grundare
och förste ledare från 1922, utan för grekerna var han symbolen för nederlaget
i det grekisk-turkiska kriget 1921–1922, då närmare två miljoner greker fördrevs från Mindre Asien. En hyllning till Atatürk var således ett säkert sätt att
sätta grekcyprioternas känslor i svallning. Inför statyinvigningen genomförde
FN en undersökning av det blivande festivalområdet och fann bland annat att
turkcyprioterna hade byggt en vägspärr av ett 20-tal tunnor och bildäck – förberedelser för att hejda de som kunde tänkas vilja störa ceremonin.63

Bosnien, 1992–2000 – konflikten och den internationella insatsen64
De postjugoslaviska krigen inleddes när Slovenien och Kroatien i juni 1991
förklarade sig självständiga. Den jugoslaviska folkarmén (JNA), reagerade
med vapeninsatser. I Slovenien var de relativt begränsade striderna över på
mindre än en vecka, men i Kroatien eskalerade kriget under sensommaren och
hösten. JNA tillsammans med milis rekryterad bland Kroatiens serbiska mi61. ”Byuppgifter om Sakarya 26/2 1974”, i KrA, Svenska FN-bataljoner Cypern, volym 1.
62. ”Special report om fältbefästningar uppförda i Famagustaområdet under november 1967”,
i KrA, Svenska FN-bataljoner Cypern, volym 2.
63. Två skisser över Sakarya och statyområdet upprättade av den svenska bataljonen 47 C, båda
i KrA, Svenska FN-bataljoner Cypern, volym 2.
64. Exempel ur den synnerligen omfattande litteraturen om de postjugoslaviska krigen är Steven L Burg och Paul S Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina (London 1999); Charles
R Shrader, The Muslim-Croat Civil War in Central Bosnia: A Military History 1992–1994
(College Station 2003); Warren H Switzer, ”International Military Responses to the Balkan
Wars: Crisis in Analyses”, i Magas Branka och Ivo Zanic (ed.), The War in Croatia and
Bosnia-Herzegovina 1991–1995 (London/Portland 2001); Larry Weitz (red.), Lessons from
Bosnia: The IFOR Experience (Vienna 1998). För det svenska perspektivet, se Ericson Wolke
(2010). En läsvärd, personligt hållen, skildring av den första svenska bataljonens, BA 01,
insats i Bosnien ges i Ulf Henricsson, När Balkan brann! Överste 1. Ulf Henricsson om sitt
krig i Bosnien och hur han blev ”sheriffen i Vares” (Stockholm 2014).
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noritet, och irreguljära serbiska förband från det egentliga Serbien, drabbade
samman med kroatiska styrkor. I ett tidigt skede erövrade serberna stora delar
av västra och mellersta Kroatien, samt bombarderade Dubrovnik vid kusten.
I krigets spår följde övergrepp mot civila och etnisk rensning av den kroatiska
befolkningen i serbkontrollerade områden. Först 1995 lyckades den kroatiska
armén gå till motoffensiv som i sin tur innebar att 100 000-tals serber fördrevs
från Kroatien.
I april 1992 kom våldet till den etniskt mest splittrade delen av det före
detta Jugoslavien, nämligen Bosnien-Hercegovina. När Bosnien förklarade
sig självständigt inledde JNA och bosnienserbiska förband, stödda av serbisk
milis, en våldsam offensiv som bland annat resulterade i många månader av
belägring och strider mitt inne i huvudstaden Sarajevo. Genom brutal etnisk
rensning – med massakrer, oräkneliga våldtäkter och övergrepp – fördrevs
muslimer från erövrade områden. Bosnienkroater i Hercegovina och i staden
Mostar försökte ansluta delar av Bosnien till Kroatien. I ett senare skede bytte
de sida och gjorde gemensam sak med bosnierna (muslimerna) mot bosnienserberna.
Efter lång tvekan försökte FN stoppa kriget. I mars 1992 började FN-förband övervaka en skör vapenvila i Kroatien och under året sändes FN-trupp,
UNPROFOR, till Bosnien. Andra förband sändes till det likaledes självständiga Makedonien, där de bidrog till att hejda öppna våldsutbrott. I mars 1995
fanns hela 38 000 man ur UNPROFOR på västra Balkan, inklusive svenska
trupper främst i Bosnien och Makedonien. År 1995 kulminerade våldet med
massakern i Srebrenica, där omkring 8 000 muslimska män och pojkar mördades av bosnienserbiska styrkor. Nato-flyg bombade senare serbiska ställningar och tvingade parterna att sluta ett fredsavtal i Dayton, hösten 1995.
Bosnien blev en motvilligt sammanhållen federation, i vilken den bosnienserbiska delen så långt möjligt höll sig på sin kant. När vapnen tystnade hade
uppskattningsvis 200 000 människor fått sätta livet till i Bosnien, ytterligare
200 000 skadats och ungefär två miljoner, av en samlad befolkning på 4,4 miljoner, var flyktingar. FN-förbanden i Bosnien ersattes av en Nato-ledd styrka,
IFOR, på som mest 60 000 man. År 1998 omvandlades IFOR till SFOR och
styrkan nedgick till 38 000 man innan den var helt avvecklad år 2006. Svenska
förband deltog i Bosnieninsatsen med en förstärkt bataljon till slutet av 1999,
och med mindre enheter till år 2000.
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Den svenska underrättelseinsatsen i Bosnien65
Förhållanden i Bosnien ledde till olika problem. Främst tydliggjordes det korta avståendet mellan strategiska och taktiska underrättelsenivåer.
En chef som inte kan formulera adekvata underrättelsebehov kan därför
hamna i en situation där ett ostyrt inflöde av uppgifter dränker och förvirrar
underrättelsesektionen och ytterst staben. I värsta fall kan någon av parterna
styra underrättelseinflödet, till exempel genom att vägra det internationella
förbandet rörelsefrihet i någon sektor. Även etniska och socioekonomiska frågor måste kunna hanteras.66 Ett sätt att lösa dessa problem som rekommenderades i den svenska analysen av insatsen, var ett utökat samarbete mellan
bataljonen och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) på
central nivå. Täta besök av personal från MUST på förbandet skulle kunna
öka förmågan till strategisk och operativ analys av den taktiska situation man
befinner sig i.67
På strategisk och operativ underrättelsenivå kunde de svenska bataljonerna
luta sig mot underrättelsestöd från Nato, FN och framför allt USA, Storbritannien och Frankrike. Det gjorde att bataljonerna efter hand fick en god
bild av de stridande parternas militära organisation, lednings- och personella
förhållanden samt materiella kapacitet. Men det gällde också för dem att själva
kunna analysera och värdera underrättelser på ett högre konfliktplan. I grunden är självfallet likheterna med vanligt taktiskt underrättelsearbete på bataljonnivå hemma i Sverige stora. Men några viktiga skillnader föreligger också,
här formulerade i BA 01:s slutrapport i april 1994.
Den tidsmässiga tyngdpunkten.
Vid ett svenskt krigsförband, på bataljonnivå, handlar det mest om den
närmaste tiden, några dygn framåt som mest. Under vår tid i Bosnien har
det till stor del handlat om att ta fram information för användning mer
på sikt.

65. Delstudien om Bosnienerfarenheterna bygger delvis på undersökningen i Ericson Wolke
(2010).
66. En diskussion kring Commanders Critical Intelligence Requirement (CCIR), d.v.s. den militäre chefens möjligheter att begränsa och styra underrättelseflödet mot hans egna underrättelsebehov, förs i Ramsbotham (1996), s. 165–168.
67. FOA rapport 20/3 1997 ”Taktisk underrättelseförmåga vid svenska förband i internationell
tjänst, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna (Secret), vol. F 1:32.
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Fördelning mellan inhämtningsmetoder.
Vi har främst hämtat in information genom ytövervakning och samverkan. Mycket lite har kommit in genom spaning, främst då patrullering,
och strid (besvarande av eld). Truppspaning är dock en metod som borde
kunna användas mer i FN-sammanhang … Med ett lätt gripbart förband
kan man upprätta tillfälliga OP eller spana mot platser där någon form av
frågetecken finns. … En kontinuerlig, fast, observationstjänst är av stort
värde för att skapa en ’normalbild’ i området som grund för fortsatta underrättelsebedömningar. Avsaknaden av tillstånd för FN-förband att verka
inom BSA-kontrollerat [bosnienserbiska armén] område får till följd att
rapporteringen blir ensidig och att man gräver ned sig i detaljer på BiHsidan [bosniska armén] till förfång för helheten.68

Även analysen måste göras bredare än hemma i Sverige.
Vad avser bedömningen av inkommet underlag är rent militära modeller
begränsat tillämpliga. De måste kompletteras med ekonomiska och politiska modeller samt även sättas in i ett socialt och historiskt perspektiv.
Kunskap om dessa aspekter ger mer realistiska bedömningar.69

Även i rapporten från följande bataljon, BA 02 framhölls betydelsen av historisk förståelse för att kunna analysera de stridandes reaktioner. Det poängterades dock att det var onödigt att studera de stridandes taktiska uppträdande
eftersom detta inte existerade.70
För att kunna bedöma den kommande händelseutvecklingen utvecklade
BA 01 ett antal indikatorer som man stödde sig på. Indikatorer på att någonting är på väg att hända var: närvaron av extremistgrupper (kan vara ett
tecken på att de försöker ta över existerande reguljära förband), påtvingade
flyktingströmmar (när den ena parten börjar evakuera sin egen befolkning
tyder det på att den vet att något är på väg att hända), nedtagande av motpartens flagga (tyder på att samarbetet mellan två parter håller på att rämna),
fredsförhandlingar (när förhandlingar pågår är det vanligt att beskjutningar
används som ett medel att sätta press på en motpart). Andra typer av hot var
enklaver som riskerade att utplånas och rensas av motståndaren. Dessa byar
behövde identifieras för att förebygga etnisk rensning eller plundring. Men det
68. ”BA 01:s slutrapport 25/4 1994”, i KrA, Swedint, vol. E 1:1.
69. Ibid.
70. ”BA 02:s slutrapport 25/10 1994, bilaga 10”, s. 1, i KrA, Swedint, vol. E I:4.
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var också viktigt att avgöra vilka indikatorer som var oanvändbara. Det gäller
alla slags påståenden från en part, om såväl de egna som motpartens avsikter
samt begränsningar i rörelsefriheten för FN-förbanden. En plötsligt etablerad
vägspärr i kombination med skottlossning i området var en potentiell indikator men var samtidigt osäker.71
Vikten av så kallade humint understryks av att sådana stod för majoriteten
av underrättelseunderlaget. I BA 10 1998 uppskattade man att 75‒80 procent
av all ”information med underrättelsevärde har erhållits genom inhämtning
från mänskliga källor. Detta är den viktigaste underrättelseformen i peacekeepingoperationer”. Informationen samlades in av patruller och förbindelseofficerare. Arbetet fungerade mycket bra, men systematisering och bearbetning av det insamlade materialet var en tung börda då underrättelsetjänsten
var svårt underbemannad.72
I den svenska bataljonens BA 10 område i nordöst fanns det efter massakern i Srebrenica en stor mängd flyktingar från staden. Hösten 1999 gjordes
en del försök från sådana flyktingar att återvända till sin hemstad. Bosnien
serbiska underrättelsekällor uppgav, eller rättare sagt, hotade, att de muslimer
som försökte återvända till Srebrenica ”may experience some hostility upon
their return” från de bosnienserbiska flyktingar som nu bodde i deras hus.73
Underrättelseanalytikerna noterade att Srebrenica var en högprofilstad på
grund av den uppmärksamhet som massakern fått internationellt. Dessutom
befolkades staden nu, fyra år senare, huvudsakligen av bosnienserber från andra delar av Bosnien. Dessa kunde förutses reagera med vägblockader, demonstrationer med mera om muslimer gjorde försök att flytta tillbaka. På det
viset kunde ett skärpt läge i och kring Srebrenica, långt utanför den svenska
bataljonens område, lätt kunna få återverkningar i det svenska området med
dess många Srebrenicaflyktingar.
Efter Daytonavtalet och inför den påföljande avväpningen fick IFORförbanden ökad insyn i de stridandes förbandsstruktur, något som förbättrade
underrättelseunderlaget. Som mest osäkert hade det självfallet varit under den
första tiden efter krigsutbrotten då den jugoslaviska armén splittrades, och då
de kroatiska, bosniska, bosnienserbiska och bosnienkroatiska styrkorna byggdes upp. Det var ett föränderligt skede som gjorde det svårare att etablera ett
71. ”BA 01:s slutrapport 25/4 1994”, i KrA, Swedint, vol. E 1:1.
72. ”BA 10:s slutrapport 24/9 1998, bilaga 10”, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna,
vol. F 8:25.
73. ”Underrättelserapport om läget 1−2/9 1999”, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna
(Secret), vol. F 1:43.
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säkert underrättelseläge som varade en längre tid. I början av 1996 hade IFOR
identifierat nio gardesbrigader och en militärpolisbrigad samt vissa mindre enheter i den kroatiska armén (HVO). Begreppet brigad var oftast missledande
eftersom enheterna ibland bara räknade ett par hundra man. Beteckningen
”garde” tilldelades, i enlighet med sovjetisk tradition, förband som utmärkt sig
i strid men också sådana som hade sina rötter i det kroatiska nationalgardet.
Ett garde i svensk bemärkelse handlade det dock sällan om. Kroaterna var förhållandevis välutrustade med bland annat 300 stridsvagnar av en modifierad T
55-modell. Lite ironiskt är att även de USA-utbildade kroatiska förbanden genomgående betecknades som ”gardesbrigader”.74 Det högre kroatiska befälet
hade otvivelaktigt sina rötter i JNA med dess sovjetinspirerade terminologi.75
På motsvarande sätt uppskattades den bosniska regeringsarmén (ABiH)
till sammanlagt 188 000 man fördelade på kårer, divisioner och brigader. Förbanden var bland annat utrustade med ett 60-tal äldre sovjetiska stridvagnar
av modellerna T-34, T-55 och T-80 samt ett 40-tal amerikanska stridsvagnar
av typen M60. Underrättelseunderlaget innehöll även uppgifter om samtliga
högre officerare från lägst brigadchef och uppåt samt enstaka lägre chefer, med
uppgift om deras militära och personliga förhållanden, relationer till högre
befäl, eventuella antipatier, krigströtthet med mera. I Nordbats andra område
låg den 28:e divisionen som bestod av mellan 9 och 12 brigader tillsammans
med omkring 8 000 till 14 000 man.76
Precis som när det gäller kriminalunderrättelsetjänst mot organiserad
brottslighet är paramilitära grupperingar svårstuderade. Denna typ av underrättelseverksamhet är närmast att betrakta som säkerhetstjänst eller säkerhetsunderrättelsetjänst, vilket åter understryker den nära kopplingen mellan
underrättelse- respektive säkerhetstjänst i den här typen av insatser. Grupper
bildas, avknoppas, uppgår i andra eller helt enkelt upplöses, medan andra
grupperingar ingår i tillfälliga allianser, ibland under helt nya namn för att förvilla fientlig underrättelseinhämtning. Detta gäller i hög grad förhållandena i
Bosnien. Samtidigt måste sägas att de internationella styrkorna nådde långt i
kartläggningen av de olika paramilitära grupperingarna. En sammanställning
från 1995, synbarligen byggande på brittiska underrättelseuppgifter, redovi74. ”Underrättelseinformation om HVO:s organisation 29/2 1996”, i KrA, Utlandsstyrkan,
Bosnienbataljonerna (Secret), vol. F 1:14.
75. Jochen Hellbeck, Stalingradprotokollen: Sovjetiska samtidsvittnen berättar om slaget (Stockholm 2013), s. 47.
76. ”Organisationssammanställning rörande den bosniska armén 5/12 1995”, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna, (Secret) vol. F 1:9.
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sade uppgifter om åtta serbiska, 18 kroatiska och 30‒35 muslimska (inklusive
undergrupper) paramilitära grupperingar. På den muslimska sidan ingick även
både bosniska och utländska islamistiska krigare, mujahedeen. Men eftersom
den i Bosnien praktiserade islam rent teologiskt inte alls var lika konservativ
och bokstavstrogen som i delar av Mellanöstern, utbröt ofta konflikter mellan
mujahedeen och bosnisk militär.
De flesta mujahedeen kom från Turkiet och Mellanöstern och fanns främst
i den bosniska arméns 7:e (”Svarta svanarna”) och 8:e infanteribrigader (”Svarta vargarna”). I synnerhet den 7:e brigaden, som med sina 4 000 man låg i området Travnik, Maglaj, Sarajevo, Zenica och Kakanj, hade ett dåligt rykte för
hänsynslöshet mot andra etniska grupper och FN uppskattade att det inom
den fanns omkring 600 mujahedeen.77
På serbisk sida var det framför allt SRS-partiets milis som konsekvent
använde beteckningen cetniker om sig själv. En term som på kroatisk och
bosnisk sida regelbundet användes i nedsättande syfte på alla serbiska och bosnienserbiska styrkor. Av serbiska grupperingar ansåg underrättelseanalytikerna
att ”Arkans Tigrar” var den bäst organiserade och även den farligaste styrkan.
Den för bankrån i Sverige internationellt efterlyste Zelko Raznjatovic, vanligen kallad ”Arkan”, hade omkring 1 000 välutbildade soldater under sitt
befäl och förfogade över ett eget träningscenter. Styrkan slogs mot kroaterna
vid Vukovar och Osijek i östra Slavonien 1991 och vann där ryktbarhet för
sina brutala metoder. I Bosnien var gruppen ansvarig för brutal etnisk rensning i området kring Zvornik och Bijeljina. En betydligt mindre styrka var
”Vlaskogänget”, namngivet efter dess ledare. Den bestod bara av ett 40-tal
man som hade iakttagits kring Sarajevo, Vares och Dastenkon. Gruppen var
liten men bedömdes som särskilt farlig eftersom den hade utmärkt sig för
en sällsynt aggressiv inställning till såväl UNPROFOR som internationella
hjälporganisationer.78
På kroatisk sida framhölls ”Jokeri Knights” eller ”Black Knights”. De tillhörde den kroatiska 4:e militärpolisbataljonen i HVO:s Travnikbrigad. En
mindre styrka på 20–30 man hade uppträtt runt Busovaca och Zenica och var
misstänkta för övergrepp mot den muslimska civilbefolkningen.79
I försöken att kontrollera de paramilitära grupperna och deras aktiviteter
krävdes aktiv underrättelseinhämtning. Eftersom aktivister ur det iranska re77. ”Underrättelsesammanställning 1995”, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna (Secret), vol. F 1:9.
78. Ibid.
79. Ibid.
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volutionsgardet var aktiva inom muslimska mujahedeenförband, uppmanade
G 2-funktionen vid den nordiska brigaden förbandets samtliga bataljoner att
aktivt hålla utkik efter och rapportera bilar med bosniska registreringsskyltar
och kombinationen ”SA … (siffror) … AA”, eftersom sådana normalt användes av den iranska ambassaden i Sarajevo. Bilarnas uppdykande kunde
indikera iranskstödd mujahedeenaktivitet. Om en sådan bil iakttogs ville underrättelsechefen veta: När? Vad? Var? Hur? Vidtagen åtgärd?80
Normalt upplevdes dock inte de paramilitära grupperna som ett direkt
hot mot SFOR-förbanden, förutom att grupper kunde skapa situationer som
drog in de internationella styrkorna i farliga situationer. Men i vissa lägen bedömdes ändå direkta hot föreligga mot de internationella styrkorna. Samtliga
parter i kriget hade paramilitära grupper som utgjorde potentiella hot, men
särskilt internationella mujahedeen väckte oro. I januari 1996 genomförde
IFOR:s underrättelseenhet vid Nato-högkvarteret i Bryssel en analys av situationen rörande de islamistiska paramilitära grupperna, som beräknades uppgå
till 5–10 000 islamister med omkring 900–1 300 i självständigt opererande
grupper. Den största fristående gruppen var 200–400 man ur det iranska revolutionsgardet (IRGC). I princip förelåg inget direkt hot från mujahedeen mot
IFOR, men Nato-analytikerna framhöll vikten av att skilja mellan å ena sidan
bosniska mujahedeen och utländska krigare. Det förekom i Bosnien ett litet
antal utländska mujahedeen som hade anknytning till libanesiska Hizbollah,
palestinska Hamas eller egyptiska Islamiska Gruppen (IG). Särskilt iranierna
bedömdes dock vara ett hot mot IFOR och då i synnerhet de amerikanska
trupperna i Bosnien. Från IFOR:s sida hade iakttagits viss underrättelseverksamhet från mujahedeen mot IFOR både i Bosnien och i Kroatien. Detta
innebar att man inte kunde utesluta att IFOR var ett potentiellt mål.81
Hanteringen av paramilitära grupper tangerade gränsen mellan militär
underrättelsetjänst och polisiär kriminalunderrättelsetjänst. Den senare i sin
mera renodlade form är också en omistlig del av pusslet med den totala underrättelsebilden. När den svenska bataljonen i september 1999 noterade prisbilden på narkotika på gatan i Brcko, var det viktigaste som framkom att narko80. ”Skrivelse (fax) från G 2 vid den nordisk-polska brigadens högkvarter till alla bataljoner
inom brigaden 13/3 1996”, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna (Secret), vol. F
1:15.
81. ”PM dat 30/1 1996 från IFOR Intelligence från SHAPE, ”On Mujahedeen threat to IFOR
(as of 26 Jan 96)”, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna (Secret), vol. F 1:13.
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tikasmugglingen till Bosnien-Hercegovina kontrollerades av albansk maffia.82
Den som skötte handeln med narkotika, cigaretter och för den delen även illegala vapen kontrollerade betydande ekonomiska resurser och hade möjlighet
att stödja olika paramilitära grupper. Därmed påverkades direkt säkerhetsläget
i respektive SFOR-förbands ansvarsområde av kriminella nätverk.
Från BA 10 noterades 1998 att organiserad kriminalitet utvecklades i ett
område nära Tuzla. Förklaringen fann man vara att parternas – i detta fall den
bosniska arméns – militära närvaro minskade samtidigt som polisen var alltför
resurssvag för att kunna hantera denna typ av kriminalitet. En demilitarisering
ledde således till ett vakuum som fylldes av kriminella grupperingar, som började skaffa en legitim fasad, aktivt delta i kommunalval, eller köpa upp företag
och fastigheter i området.83
Kopplingen mellan paramilitär verksamhet och kriminalitet kan åskådliggöras närmast i det oändliga. I mars 1998 inledde svensk SFOR-trupp ”Operation Olle” där man agerade mot misstänkta smugglare som sålde vapen inom
bataljonens område. Bakgrunden var att den danska bataljonen den 13 januari
1998 hade beslagtagit illegala vapen, bland annat lätta pansarvärnspjäser. Den
svenska bataljonen hade erhållit underrättelser om 17 i sammanhanget intressanta individer. Många av dessa var kriminella med ett paramilitärt förflutet.84
Informationen hade erhållits dels från den bosniska 304:e brigaden, dels från
lokala polischefer. Från svensk sida gjordes en del källkritiska reservationer,
eftersom den 304:e brigaden hade ändrat tidigare information om smuggelrutter och inte velat peka ut gömmor med smuggelvapen som man hävdade
att man kände till. Svenskarna menade att det hela ”gör att informationen får
en anstrykning av ”att hålla den svenska bataljonen intresserad av att fortsätta
och prata med brigaden, men inte framprovocera något avgörande.”85
Trots vissa underrättelser lyckades man inte uppnå några resultat i ”Operation Olle”. Misslyckandet förklarades av bristande samordning mellan skyttekompaniernas agerande på fältet samt underrättelsetjänstens och förbindelseofficerarnas verksamhet på såväl bataljons- som kompaninivå. Visserligen
hade svenskarna inga illusioner om att kunna förhindra vapensmugglingen,
82. ”Underrättelserapport om läget 1−2/9 1999”, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna,
(Secret), vol. F 1:43.
83. ”Slutrapport för BA 10 24/9 1998, bilaga 1”, s. 3, i KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna, vol. F 8:25.
84. Operationsorder och utvärderingar med flera handlingar rörande ”Operation Olle” 1998, i
KrA, Utlandsstyrkan, Bosnienbataljonerna (Secret), vol. F 1:37.
85. Ibid.
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utan ambitionen var att störa. Det betonades att en sådan operation, för att
alls nå någon effekt måste fortgå.86
Den operativa underrättelsetjänsten kunde ofta luta sig mot stormakternas eller Natos dito, men när det gällde den taktiska underrättelsetjänsten
utvecklades förmågan att kontrollera vad de olika parterna i området höll på
med, deras avsikter och vilka förband de disponerade. Kunskapen om de olika
milisgrupperna blev med tiden god, även om deras interna struktur var svår
att följa. Patrulleringen inom det egna ansvarsområdet framstår som central,
inte minst för att få humint i kontakter med civilbefolkningen i området.
Detta gällde även den angränsande kriminalunderrättelsetjänsten. Avlyssning
av lokala radiostationer och, självfallet, underrättelseutbyte med andra kontingenter, kompletterade inhämtandet av information.

Liberia, 2004 – konflikten och den internationella insatsen
Hösten 1989 bröt våldsamma och stundtals brutala inbördesstrider ut i Liberia, och när den mest intensiva fasen var slut hade minst 150 000 människor
dödats och 850 000 blivit flyktingar. En första fredsfrämjande insats gjordes
av trupper i ECOWAS från ett antal västafrikanska stater. År 2003 tog striderna åter fart och samma höst godkände FN:s säkerhetsråd en resolution om
att FN-trupp skulle sändas till Liberia och delvis överta ECOWAS uppgifter.
I början av 2004 var huvuddelen av de internationella styrkorna på plats.87
FN-insatsen i Liberia, UNMIL, omfattade som mest 15 000 personer och
UNMIL:s högkvarter bestod av officerare från ett 20-tal länder. Liberia var
indelat i fyra sektorer, var och en övervakad av en FN-brigad, som i sin tur bestod av mellan två och fyra bataljoner. För snabba insatser förfogade UNMIL:s
insatschef över en särskild larmstyrka (Quick Reaction Force, QRF) bestående
av en irländsk bataljon. Den svenska styrkan på 240 man var en integrerad
del av denna irländska bataljon. Svenskarna var fördelade på ett mekaniserat
kompani, nationellt understöd i en ”Contingent Support Element” (CSE),
officerare i den irländska bataljonstaben samt en ledningsenhet med en svensk
kontingentchef som ledde de svenska delarna av insatsen.88
86. Ibid.
87. Grundläggande data är hämtade från UNMIL:s (United Nations Mission in Liberia) webbsida: http://unmil.org.
88. Ingvar Sjöblom, Interoperabilitet i multinationella operationer: Fallstudie Liberia (LA 01) och
tankar inför framtiden (Stockholm 2005), s. 67–68.

148

Underrättelsefunktionen i internationella operationer – En studie av de svenska insatserna
i Kongo, Cypern, Bosnien och Liberia, 1960–2004

Den svenska underrättelseinsatsen i Liberia
När LA01 lämnade sin slutrapport89 för insatsperioden 8 januari‒23 augusti
2004 kunde konstateras att situationen i området var förhållandevis stabil, där
ett ingånget fredsavtal vid rapportens författande fortfarande gällde. Några
större brott mot fredsavtalet hade ännu inte kommit UNMIL tillkänna. Hela
den stora process (DDRR = Disarmament, Demobilization, Repatriation and
Reintegration) där miliserna skulle avväpnas och deras medlemmar inlemmas
i det civila samhället hade kommit igång. I augusti 2004 hade 60 000 personer
avväpnats och drygt 20 000 vapen inlämnats.
Den svensk-irländska bataljonens underrättelsesektion bestod av en irländsk och en svensk major samt två irländska underofficerare. Under utbildningsskedet av den svenska styrkan hanns inga särskilda förberedelser för underrättelse- och säkerhetstjänstfunktionen (S 2 med Nato-nomenklatur) med.
Inför förflyttningen av styrkan till Afrika gjordes tre rekognoseringsresor
till Liberia av ett flertal olika befattningshavare, men bara tre officerare ur förbandet besökte det blivande missionsområdet innan förtruppens avresa. Inte
heller sändes någon stabsmedlem i förväg som samverkansofficer. Detta gjorde
– enligt slutrapportens författare – att när förtruppen anlände fick den, inklusive stabsofficeren vid S 2-funktionen, ”börja från noll”. I plusskålen fanns
dock det faktum att en särskild samverkansgrupp hade nyttjat tiden i Sverige
till att läsa in bakgrundsfakta om konflikten i Liberia och utifrån detta börja
planera sin verksamhet.90
Slutsatsen blev att det dåvarande armétaktiska kommandot (ATK) på ett
tidigt skede måste klargöra ledningsförhållandena inom och bemanningen av
styrkan. Eftersom underrättelsefunktionen behövde kunna verka från dag ett
– inte minst för att skapa förutsättningar för andra funktioner som logistikplanering, utbildning och naturligtvis force protection – krävdes att stabsmedlemmar ur S 2 tidigt måste sändas till mottagande förband, i detta fall den irländska bataljonsstaben. En central slutsats var att för S 2-funktionen handlade det
om taktiska underrättelser, och i andra hand om säkerhetstjänst. Det irländsksvenska förbandet hade uppgifter på det strategiska planet men verkade på det
taktiska. Slutsatsen i LA01:s slutrapport är entydig: ”Detta förhållande kräver
taktiska underrättelser med ett strategiskt perspektiv.”91
89. ”Slutrapport för LA01, dat. 5/9 2004, avsnitt 3.1”, i FMLog, UNMIL/SWECON, volym
F 1.1.
90. Ibid.
91. Ibid.

149

Militärhistorisk tidskrift 2014:1

Förutom missionshögkvarterets – UNMIL HQ – särpräglade struktur, gav
också snabbinsatsstyrkans (QRF) specifika uppgifter med korta reaktionstider
och bataljonstabens binationella sammansättning en unik prägel på insatsen,
vilket påverkat underrättelsefunktionens arbete. Konkret inleddes redan några
dagar efter det den svenska förtruppen hade anlänt arbetet med att integrera
den svenska stabsdelen med bataljonhögkvarteret. I samband med det formulerades en underrättelseinhämtningsplan. Det viktigaste inslaget var att
fokusera på taktiska underrättelser om läget på de platser där koncentrationen
av potentiella underrättelsekällor var som störst, nämligen vid de planerade
platserna för avväpning och demobilisering – DDRR-platserna. Därutöver
behövde situationen i närområdet inom UNMIL:s sektor klarläggas. Parallellt med denna process inhämtades också mera generell kunskap om Liberia i
allmänhet och konflikten i synnerhet.92
Ett problem på bataljonsnivå var att, som svenskarna uppfattade det, de
irländska kollegerna inte hade full insikt i hur man förde mekaniserad strid,
och därmed underutnyttjades det svenska kompaniet. Detta fick även betydelse för underrättelseinhämtning och utnyttjandet av de inkomna underrättelserna.93
Ytterligare ett problem för bataljonens underrättelsefunktion var att UNMIL HQ, inte kunde erbjuda de underställda förbanden ”ett fullödigt underrättelseunderlag” baserat på sektorers, underenheters och sidoordnade
organisationers verksamhet.94 Den internationella verksamheten i Liberia, av
såväl FN, enskilda stater som NGO:s var omfattande, men UNMIL hade
en svagt utbyggd central förmåga att utnyttja all denna aktivitet för underrättelseinhämtning. Den interna rapporteringen inom UNMIL ansågs också
av svenskarna vara bristfällig, samverkan med andra FN-organ på plats var
sporadisk och ofullständig. Dessutom hade en del information inom UNMIL
varit motsägelsefull och ”vid ett flertal tillfällen rentav falsk”.95
Även om UNMIL:s centrala underrättelsefunktioner hade haft en annan och högre kapacitet var insamlingsförmågan begränsad. När det svenska
kompaniet började anlända i februari 2004 var UNMIL-enheter grupperade
på få platser utanför sektor 1. Situationen var inte bättre på lägre nivå. Den
irländsk-svenska bataljonen hade då inte genomfört mer än ett halvt dussin
92. Ibid.
93. För ett resonemang kring detta se Sjöblom (2005).
94. ”Slutrapport för LA01, dat. 5/9 2004, avsnitt 3.1”, i FMLog, UNMIL/SWECON, volym
F 1.1.
95. Sjöblom (2005).
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patruller ute i landet, och därför var underrättelsesektionens arkiv ”magert”.96
Allt detta ledde till att S 2-funktionen i stor utsträckning fick förlita sig på
egna källor, vilket i praktiken innebar att man i detta avseende fick börja i
stort sett från noll. Ett nätverk av kontakter byggdes därför upp för att få
information om missionsområdet, med tyngdpunkt på källor som med kort
varsel kunde ge information om läget i olika områden. På det sättet skapades
ett nätverk med mänskliga sensorer, som kunde varna om stormmoln hopade
sig. En viktig förutsättning för att det skulle fungera var att det inom sektor
1 fanns ett fungerande mobiltelefonsystem. Därmed kunde S 2 snabbt sätta
sig i förbindelse med sina källor och skaffa sig en ”någorlunda rättvisande”
bild inför olika insatser. Den här typen av nätverk fungerade som ett viktigt
underlag för att identifiera orosungar och utgjorde därmed en viktig pusselbit
i skyddet av den egna personalen.97
Tack vare rekognosering och utnyttjande av humint, kunde S 2 etablera
en fungerande underrättelseinhämtning. God samverkan skedde också med
andra svenska informationsresurser inom förbandet, vilket talade för att en
liknande organisation av S 2-funktionen borde användas även fortsättningsvis. En viktig förklaring till det, trots det svaga utgångsläget och den fåtaliga
personalen inom S 2, förhållandevis goda underrättelseläget, berodde på att
säkerhetssituationen var relativt god i området hela tiden. Frånvaron av en
allvarligare hotbild och därmed en ganska snabb etablering av en acceptabel
säkerhetsnivå med hjälp av få resurser gjorde att S 2-funktionen kunde prioritera underrättelseverksamheten.
Främmande underrättelseverksamhet riktad mot det egna förbandet visade
sig dock komma från oväntat håll, nämligen från andra FN-förband. Dessutom gjordes snabbt bedömningen att ”FN-organisationen läcker uppgifter
som ett såll”. Konsekvensen av detta var att ”Operativ säkerhet är mycket
svårt att uppnå i en FN-organisation”.98 Ett annat fenomen som gjorde S 2:s
lägesbild diffus var att det fanns en tendens inom alla sektorer att undvika att
rapportera förhållanden som var negativa eller besvärande för den egna verksamheten. Detta fick som direkt konsekvens att snabbinsatsstyrkan ibland fick
agera på osäkert och till och med felaktigt beslutsunderlag, vilket självfallet
kunde äventyra förbandets säkerhet.
Mot denna bakgrund av det svaga, sporadiska och tidvis även rent felaktiga
96. ”Slutrapport för LA01, dat. 5/9 2004, avsnitt 3.1”, i FMLog, UNMIL/SWECON, volym
F 1.1.
97. Ibid.
98. Ibid.
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inflödet av underrättelser från UNMIL, framhölls som en viktig erfarenhet att
Försvarsmakten i fortsättningen måste se till att det fanns tillräckligt med egna
resurser för underrättelseinhämtning i missionsområdet. Dessa måste dimensioneras efter det faktum att inhämtning, bearbetning och delgivning av underrättelser i en FN-mission ”sker ad hoc”. Detta var ett grundläggande krav
för att uppnå ”en acceptabel nivå av Force Protection” av det egna förbandet.99
En svaghet var också att den svenska personalen hade ett lågt säkerhetsmedvetande. Såväl officerare som manskap måste redan under utbildningen i Sverige
göras medvetna om säkerhetsrisker.
I slutrapporten identifierade LA01 ett antal problemområden som berörde
underrättelsefunktionen. För det första, den för svenska förhållanden minimala bemanningen med två officerare och en eller maximalt två underofficerare. Den irländske underrättelseofficeren, med majors grad, i S 2 hade också
tillikafunktionen som pressofficer. Det innebar tidvis att hans svenske kollega
i praktiken fick agera ensam i underrättelsefunktionen. I det läget var stödet
från andra svenska resurser (den så kallade samverkansgruppen) avgörande för
att uppnå vad man betraktade som en acceptabel nivå av skydd. För det andra,
behövdes strikta regler för hela bataljonen vad gällde rörelse i området. Dessa
regler uppfattades av svenskarna som ”motiverade av en irländsk agenda”. När
en ny irländsk bataljon (den 91:a bataljonen) avlöste föregångaren (den 90:e
bataljonen) förbättrades läget något, som svenskarna uppfattade det.
En reflektion kring detta är en möjlig irländsk oro för att exponera sig alltför mycket i terrängen och därmed riskera att dras in i plötsliga våldsutbrott
med risk för förluster. I sammanhanget kan det nämligen vara värt att komma
ihåg Irlands traumatiska erfarenheter från insatsen i Kongo 1960–1964. I november 1960 angreps en irländsk styrka på patrulluppdrag nära Niemba i
provinsen Katanga (idag Shaba) i södra Kongo av beväpnade män ur balubastammen. Resultatet blev en massaker och nio irländska soldater dödades. De
sex kroppar som återfanns av en undsättningsstyrka begravdes med kortege
genom Dublin. I september 1961 drabbades irländarna av ytterligare ett bakslag, då ett kompani med 156 man tvingades att kapitulera inför om överlägsen styrka katangesiskt gendarmeri. De irländska soldaterna frigavs strax
därpå, men händelsen som utspelade sig i staden Jadotville (Likashi) bidrog
till att skapa ett svårläkt trauma i den irländska försvarsmakten.100 Visserligen
99. Ibid.
100. P D Hogan, ”The Scars of Niemba”, i David O´Donohue (ed.), The Irish Army in the
Congo 1960–1964 – The Far Battalions (Dublin 2006); Tom McCaughren, The Peacemakers of Niemba: The Full Story of the Congo Ambush (Dublin 1966); Rose Doyle och Leo
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gick det drygt 40 år mellan insatserna i Kongo och Liberia, men sådana ärr av
en tidigare internationell insats i Afrika kan möjligen ha spelat in när irländarna, enligt svensk uppfattning, hade alltför strikta rörelseregler i missionsområdet. Att minnen kan spela en stor roll, på alla nivåer i konfliktskalan, för
ett nationellt uppträdande inom en internationell mission långt senare visar
ju inte minst USA:s och i viss mån även Pakistans dramatiskt erfarenheter
av insatsen i Somalia 1992.101 Få svenskar torde ha haft en aning om Irlands
Kongominnen och ingen torde ha informerat dem om detta historiska arv,
som dock kan ha påverkat insatsen i Liberia. Exemplet visar värdet av att ha
kännedom av underrättelsenatur (eller kulturförståelse om man så vill) även
rörande samarbetspartners i internationella insatser, för att rätt förstå deras
bevekelsegrunder och hur de kan förväntas agera.
En tredje slutsats från LA01 var att den irländska traditionen på underrättelseområdet skiljde sig från den svenska, varför det var svårt att anpassa förbandets taktiska handlingsmönster till behovet av informationsinhämtning.
Ett utslag av detta var att inledningsvis stred det rådande irländska taktiska
uppträdandet mot att enskilda soldater och underofficerare samtalade med civilbefolkningen i underrättelsesyfte. Detta synsätt gick rakt mot svensk tradition, inte minst med erfarenheterna från Jugoslavien från 1990-talets början.
Även här uppfattade dock svenskarna att det skedde en förbättring sedan en
ny irländsk bataljon kom på plats. För det fjärde, korta reaktionstider inför
operationer i kombination med tidigare beskrivna brister inom UNMIL:s
högkvarter medförde ibland att den svenska truppens egen rekognosering var
det enda underlaget inför en operation. För det femte, S 2-sektionens svaga
bemanning medförde hårda prioriteringar med konsekvens att särskild underrättelserapportering till Sverige enbart utfördes när särskilt behov fanns. Detta
kan vara värt att kommentera eftersom det innebar att de underrättelsemöjligheter som, ur ett svenskt försvarsmaktsperspektiv, öppnar sig i samband med
en internationell insats, inte kan utnyttjas på grund av personalbrist. En internationell miljö ger inte bara erfarenheter från operationerna i sig, utan också
av andra försvarsmakter under skarpa förhållanden. Här finns stora underrättelsemöjligheter. Att i ett sådant läge snåla på bemanningen av S 2-funktionen, i den mån den svenska försvarsmakten relativt självständigt kan påverka
Quinlan, Heroes of Jadotville: The Soldiers´ story (Dublin 2006); För begravningen i Dublin
se 33 Infantry Battalion in the Republic of the Congo (Confidential), August 1960−January
1961, Army Archives (Dublin), kap V, s. 82–85.
101. För en utvärdering av den delvis katastrofala amerikanska Somaliainsatsen, se Kenneth
Allard, Somalia Operations: Lessons Learned (Washington DC 1995).
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sin egen insats på det området, är onekligen en god illustration till det gamla
talesättet att ”låta snålheten bedra visheten”.
Som en konsekvens av dessa slutsatser rekommenderades att en svensk
stabsassistent måste tillföras staben. Sektion S 2 hade en god tillgång till tekniskt stöd i form av ”fordon, datorer, kameror etc”102 – och ett fungerande
mobiltelefonnät, frestas man tillägga – och därför var det enda som upplevdes
som en brist i det avseendet frånvaron av ett informationsbearbetningsprogram för upprättande av en databas. En svensk stabsassistent skulle kunna
hantera ett sådant, vid sidan av sitt ansvar för S 2:s övriga materiel och fordon.
Liberiakompaniets olika erfarenheter inom underrättelsesfären sammanfattades slutligen med följande beskrivning av arbetets förutsättningar: ”Underrättelser i denna FN-mission finns där man får dem, det vill säga S 2 har
fått skapa egna nätverk och källor.”103
Behovet av att insamla och analysera underrättelser längs hela konfliktskalan illustreras gång på gång. LA 01 mottog såväl svårvärderad information
från grannlandet Elfenbenskusten och pågående rekrytering där av soldater
för strid i Liberia104, samtidigt som kompaniet självt genomförde traditionella
taktiska underrättelseinsatser i syfte att rekognosera och skaffa sig ”terrängkännedom inför kommande operationer”. De senare omfattade dock även
moment av humint visavi lokalbefolkningen.105

Slutsatser
Alla de fyra undersökta fallen behandlar insatser där de väpnade grupperingarna huvudsakligen utgjorts av irreguljära förband. Visserligen var den turkiska
armén och den jugoslaviska folkarmén (JNA) aktörer, men de olika parternas
egna väpnade styrkor i övrigt var under större delen även av dessa konflikter
de facto irreguljära till sin struktur. I viss mån var även det grekcypriotiska
nationalgardet av reguljär natur, men detta förändrar inte grundproblematiken. Samtliga undersökta svenska underrättelseinsatser har således i betydande
grad gällt olika former av irreguljära aktörer eller motståndare.
Vilka slutsatser kan man då dra av de fyra olika insatserna och finns det
102. ”Slutrapport för LA01, dat. 5/9 2004, avsnitt 3.1”, i FMLog, UNMIL/SWECON, vol. F
1.1.
103. ”Slutrapport för LA01, dat. 5/9 2004,”, s. 36, i FMLog, UNMIL/SWECON, vol. F 1.1.
104. Se t ex ”Veckorapport för vecka 447, 2004”, i FMLog, UNMIL/SWECON, vol. F 1:2.
105. Se t ex ”Operationsorder 1/5 2005 för insats i Gbangaområdet”, i FMLog, UNMIL/
SWECON, vol. F 2:6.
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några minsta gemensamma nämnare mellan dem i underrättelsehänseende?
Under Kongoinsatsen underströks vikten av att de internationella förbanden redan i insatsens inledningsskede förmådde etablera effektiv underrättelsetjänst i operationsområdet för att verka under hela operationen. Eftersom
Kongokonflikten var intimt knuten till det kongolesiska och internationella
politiska spelet var det viktigt att underrättelsefunktionen kunde hantera information längs hela konfliktskalan, från taktisk till politisk-strategisk nivå.
Kongoinsatsen stödde sig på en hel rad av inhämtningsfunktioner, alltifrån humint, tillfångatagande och förhör av legosoldater, radioavlyssning och
flygspaning. En svaghet var bristen på kunskaper i lokala språk, eftersom det
omöjliggjorde underrättelseinhämtning bland lokalbefolkning och därmed
förmåga att i tid försöka avläsa spänningar som kunde förebåda våldsutbrott.
På en högre nivå fanns behovet av en fungerande gemensam stabsfunktion, en
viktig lärdom. Företrädare för alla tre arenorna samt underrättelsefunktionen
måste ingå i staben även om insatsen var marktung. Vid flera tillfällen silades
underrättelse- och stridsinformation av staber på mellannivå, innan den nådde insatschefen och högkvarteret, vilket var förödande för ansträngningarna
att uppnå en gemensam och korrekt lägesbild på alla nivåer.
På Cypern var traditionell taktisk spaning mot de olika aktörernas väpnade
styrkor av central betydelse, för att följa eventuell styrkeuppbyggnad, förflyttningar och hotande våldsutbrott. Spaning från luften med hjälp av brittiska
helikoptrar var av central betydelse för skapandet av en mera generell bild av
läget. Men samtidigt krävdes kännedom om de irreguljära grupperingarna,
inklusive våldsbenägna grupper i enskilda byar. Därför var humint av central
betydelse. Den brittiska metoden med självständigt arbetande underrättelseofficerare som rörde sig ute i samhället var av stor betydelse, liksom självfallet
observationer som gjordes av patruller från enskilda observationsposter och,
inte minst kunskapsinhämtning från civila FN-poliser. På motsatt sätt försökte parterna ibland förblinda FN genom att införa restriktioner för enskilda
observationsposter, eller till och med kräva att dessa flyttades. Även på Cypern
var vikten av kännedom om hela konfliktskalan i högsta grad aktuell, där åtgärder i Aten, Ankara eller Nicosia snabbt kunde resultera i våld i en enskild
by, eller tvärtom.
I Bosnien förelåg samma bild med dels reguljära förband som JNA och
de bosniska, bosnienserbiska och bosnienkroatiska arméerna. Dessutom fanns
ett stort antal irreguljära milisliknande stridande förband men även kriminella
grupper med etniskt motiverat våld som sitt främsta kännetecken. Ofta var
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gränserna mellan dessa miliser och grupperingar flytande, där enskilda män
kom och gick över organisationsgränserna. De många övergreppen och kriminella aktiviteterna även från ”reguljära” förband bidrog ytterligare till en
svåranalyserad bild av vem som gjorde vad.
I Bosnien var de internationella förbanden länge, åtminstone fram till
1995, blinda genom att, främst serberna, ålade dem betydande restriktioner.
Det kunde innebära begränsningar i placeringen av observationsposter, men
oftare genom att inskränka de internationella förbandens rörelsefrihet. Vägspärrar, mineringar och även flyktingskaror på vägarna bidrog alla till att förblinda förbanden. Så fort man kunde patrullera relativt obehindrat skapade
också de svenska förbanden goda kontaktytor med lokalsamhället och utvecklade humint-verksamheten på ett effektivt sätt.
Bosnien var åter ett exempel på hur värdet av taktisk, operativ och strategisk underrättelseverksamhet hängde intimt samman. Förbandens traditionella taktiska spaning fanns självfallet där hela tiden, men lika viktig var
kunskapen om faktorer på högre nivå, inte minst det politiska spelet kring
västra Balkan, som indirekt eller direkt kunde påverka situationen för det egna
förbandet på taktisk nivå. I Bosnien var det, inte minst i början av insatsen,
tydligt hur viktigt det var att ha tillräckligt många underrättelseutbildade officerare för att bearbeta de underrättelser som flöt in.
I Liberia var sambandet mellan taktiska, operativa och strategiska underrättelser tydligt. Vikten av att studera de politiska och militära grupperingar,
inklusive deras agerande i grannländerna, var central för att förstå läget i operationsområdet. Samtidigt innebar uppgiften också att ett antal taktiska insatser
behövde gemomföras, där huvudsyftet var att skaffa kunskap om terräng, och
stämningar i operationsområdet, som underlag inför kommande operationer.
En återkoppling till de tre frågor som ställdes inledningsvis kan besvaras på
följande sätt. Den traditionella underrättelsecykeln är fortfarande relevant vid
internationella insatser, och då inte minst gällande insamling och delgivning
av relevanta underrättelser. En del av dessa underrättelser låg tidvis utanför det
svenska förbandets ägo, och disponerades av andra delar av den organisation
(FN) eller den koalition man tillhörde. För att uppnå en så samlad lägesbild
som möjligt krävs god integrering med övriga staber och enheter i operationsområdet.
De hinder som föreligger för traditionellt underrättelsearbete är dels av
den organisatoriska typer som anförs ovan, dels det faktum att underrättelseinsatserna ofta riktar sig mot icke reguljära, svårbedömda aktörer. Ett hinder
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för traditionellt underrättelsearbete var ofta underbemanning av underrättelsefunktionen som därmed riskerade bearbetningsmomentet i underrättelsecykeln. Inte minst förhållandena i Bosnien visar på vikten av en utbyggd
förmåga att analysera inkomna underrättelser, för att undvika uppkomsten av
flaskhalsar.
Den svenske officeren har vanligen varit utbildad för traditionell taktisk
underrättelsetjänst som fokuserar på bedömning av motståndarens militära
förmåga. En sådan bedömning är relevant också i de internationella insatserna, men arbetet försvåras av att många aktörer är irreguljära och därmed mer
svårbedömda ur ett underrättelseperspektiv. Dessutom, vilket är kanske den
viktigaste erfarenheten, så kräver underrättelsearbetet i en internationell insats
att underrättelsefunktionen arbetar längs hela konfliktskalan, med taktiska såväl som operativa och strategiska underrättelser. Häri föreligger en skillnad visavi traditionell svensk taktisk underrättelseverksamhet. En annan viktig skillnad är att den relativa betydelsen av humint, och därmed kontakter med och
kunskap om lokalbefolkningen har större betydelse i internationella insatser.
Underrättelsearbetet mot en irreguljär motståndare måste byggas nedifrån och
upp, medan konventionell underrättelsetjänst har det motsatta perspektivet,
uppifrån och ned. En viktig skillnad är att en viktig del av underrättelsearbetet i en internationell insats de facto handlar om säkerhetsunderrättelsetjänst, det vill säga försök att utröna eventuella hot mot det egna förbandet
och dess verksamhet. Underrättelse- och säkerhetstjänstfunktionerna ligger
närmare varandra här än i den underrättelsetjänst man vanligen utbildats för.
Detsamma gäller den relativt ökade betydelsen av kriminalunderrättelsetjänst.
Särskilt förmågan till humint, kunskap om lokalbefolkningen samt förmåga
att hantera (såväl insamlingsmässigt, men också bedömningsmässigt) underrättelser längs hela konfliktskalan, har visat sig vara en central del av underrättelsefunktionen i de fyra internationella insatserna.
Erfarenheterna understryker vikten av gemensamma underrättelseinsatser,
eller åtminstone delgivning av underrättelser inom de internationella koalitionerna. Vissa nationella kontingenter – kanske främst amerikaner, britter
och fransmän – har en högre teknisk förmåga till underrättelseinhämtning till
exempel från luften, medan andra inklusive de svenska ofta har utvecklat en
ganska god taktiskt förmåga på underrättelseområdet.
Här börjar vi närma oss kärnan i de erfarenheter som samtliga fyra insatserna har gett de svenska förbanden. Undersökningsobjekten ger en variation
av exempel på olika former av tillämpning beroende på lägets krav, men några
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företeelse återkommer gång på gång. Behovet av den traditionella taktiska underrättelsetjänsten mot andra väpnade styrkor har hela tiden varit viktig. Men
därtill har kommit ett stort behov av operativ och strategisk underrättelseinhämtning för att erhålla kunskap längs hela konfliktskalan. Den hoptryckta
konfliktskalan är något som har kännetecknat de internationella insatserna,
både för att lösa den konkreta uppgiften för de internationella förbanden, liksom för att uppnå bästa möjliga Force Protection, har underrättelseinhämtning
krävts längs hela konfliktskalan.
I samtliga fall har det också handlat om att kontrollera irreguljära aktörer
och intern oro, vilket i sin tur har krävt goda kunskaper om förhållanden och
stämningar bland befolkningen för att i sin tur skapa ett så gott underrättelseläge som möjligt. Detta har krävt såväl god kunskap om det lokala samhället,
dess strukturer, historia och traditioner som god taktisk underrättelseförmåga
genom spaning, patrullering och vardagliga kontakter som viktiga förutsättningar för att kunna utnyttja humint. Här är det som britterna i Kosovo kallade ”social patrols”106 ett centralt instrument, vid sidan av den vanliga, taktiskt
betingade, patrulleringen. Notabelt är att de bypärmar som Cypernförbanden
arbetade med under ett antal år senare fick sin motsvarighet inte minst i Kosovo, där en form av byakter upprättades med likartad information, inklusive
om hur byn drabbades under kriget 1999, eventuella krigsförbrytelser och
massgravar, men också humanitära behov.107
I samtliga fall, förutom vad gäller traditionell taktisk underrättelseinhämtning, så har de svenska förbanden inte varit förberedda på den uppgift som
väntat dem, utan förmågan till den typ av underrättelsetjänst som insatsen
krävt har till betydande del utvecklats på plats. En viktig förutsättning för detta är tillgång till en i underrättelsetjänst utbildad personal i tillräcklig mängd.
Mycket av det ovan sagda kan tyckas vara självklarheter när det presenteras
på detta sätt, men inte desto mindre är det erfarenheter som svenska förband i
internationell tjänst har gjort gång på gång under en period av 44 år, nämligen
att man innan deployeringen inte har förberett sig på de krav som insatsen har
kommit att kräva av underrättelsefunktionen.
Det är just den komplexa och sammansatta bilden av krav på underrättelsetjänstens förmåga, som kan sägas vara kännetecknande för underrättelsetjänsten i internationella insatser. Men om någon del ska lyftas framför andra
106. Se ”Underrättelsesammanställning 25/10−8/11 1999 för det svenska 1:a Mek- och skyttekompaniet i Kosovo”, i FMLog, KFOR (Restricted), vol. F 7:1.
107. Uppgifter om enskilda byar i det svenska operationsområdet upprättade enligt gemensam
mall, ”Area Information”, i FMLog, KFOR (Restricted), vol. F 7:1.
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underrättelseförmågor, kan det vara relevant att citera den nya taktiska doktrinen som har tagits fram av den franska armén: ”… human intelligence is
preeminent in today´s conflicts”.108
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Nordisk krig og nordisk fred: Danmark, Norge og
Sverige mellom krigslyst, fredsvilje og nøytralitet
1814–1914
Morten Nordhagen Ottosen

Skandinavia og 1814
1814 var et skjellsettende år i Skandinavia. Nordmennene assosierer først og
fremst året med Grunnloven, selvstendigheten og de politiske hendelsene i
hva som ofte har blitt kalt ”mirakelåret”, men året markerte ikke bare det
moderne Norges fødsel. 1814 var både året da de skandinaviske landene kriget
mot hverandre for siste gang og året Sverige utkjempet sin siste større krig.
Det kan derfor være fristende å datere skandinavisk fred og forsoning – en Pax
Scandinavica – til året 1814, og som sådan se året som et avgjørende brudd i
skandinavisk historie; som året da Danmark, Norge og Sverige gikk fra å være
bitre rivaler og fiender til å bli venner og fredsnasjoner.
Det er imidlertid problematisk å datere skandinavisk fred og forsoning, og
kanskje enda mindre svensk freds- og nøytralitetspolitikk, til 1814. For det
første fant ikke den skandinaviske forsoningsprosessen sted over natten, og
den var heller ingen selvsagt prosess. Dels skyldtes den, i alle fall for Danmarks
del, internasjonale politiske omstendigheter, mens Karl Johan vedble å være
mistenksom mot Dammark i hele sin regjeringstid. Samtidig var både det
norsk-danske og norsk-svenske forholdet i årene etter 1814 så betent at bruk
av militærmakt ikke var helt utelukket. For det andre var det enkelte anledninger i løpet av seklet etter 1814 hvor alle de skandinaviske landene var nær
ved å gå til krig, eller hvor de potensielt kunne ha gjort det. Oscar I ønsket
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å kaste Sverige inn i Krimkrigen i 1855, mens Sverige-Norge åtte år senere
bare var formaliteter unna en alliansetraktat med Danmark som ville ha kastet
Skandinavia inn i krig mot Preussen og Østerrike og potensielt kunne ha gjort
Danmark, Norge og Sverige til en skandinavisk føderasjon. I 1905 bruste både
Norge og Sverige med fjærene i forbindelse med den svensk-norske unionens
oppløsning, selv om den reelle krigsfaren dette året var svært liten. Til gjengjeld var det ikke utenkelig at de skandinaviske landene i 1914 kunne ha blitt
trukket inn på hver sin side i en stormaktskrig, slik tilfellet hadde vært i 1808.
Denne artikkelen tar for seg den politiske utviklingen i Skandinavia i
hundreåret fra 1814 til 1914, og forklarer både hvordan Danmark, Norge og
Sverige ble forsonet og tilfellene hvor alle de skandinaviske landene etter 1814
kunne ha havnet i krig, enten med hverandre eller på samme side.

Freden i Kiel 1814
Kronprins Karl Johan hadde vunnet og kong Frederik VI hadde tapt. Freden
mellom Danmark og Sverige i Kiel den 14. januar 1814 tvang kongen av
Danmark til å avstå Norge til kongen av Sverige, etter at den svenske hæren
under Karl Johans ledelse hadde brakt danskene i kne i Holstein. Den danske
hæren var kanskje ikke avgjørende beseiret, men Karl Johans militære og diplomatiske stilling var av en sådan art at Frederik VI visste at alternativet til
overgivelse ikke bare var totalt militært nederlag, men også den danske statens
totale oppløsning. Dette brakte den danske kongen både til randen av mentalt
sammenbrudd vinteren 1813–1814.1 Danmark hadde også tidligere mistet
landområder til Sverige, men 1600-tallets avståelser kunne ikke måle seg med
Norges 320 000 km2 og 900 000 innbyggerne som gikk tapt i Kiel. Freden i
Kiel skjøv det skandinaviske styrkeforholdet i svensk favør i større grad enn
tilfellet hadde vært selv under den svenske stormaktstiden og levendegjorde et
mangehundreårig dansk mareritt og – motsatt – en svensk drøm.
Helt siden Kalmarunionens oppløsning hadde Danmark og Sverige vært
bitre fiender, og striden om Norge hadde vært en sentral komponent i rivaliseringen mellom de to. Så lenge Norge var i Danmarks besittelse, utgjorde det
en trussel mot Sveriges vestgrense, noe som ikke minst ble et akutt problem
for Sverige da Danmark-Norge i 1773 allierte seg med Russland. Det er på
denne bakgrunnen man må forstå Norges betydning i svensk utenrikspolitikk,
1.

R. Glenthøj, En moderne nations fødsel: Norsk national identifikation hos embedsmænd og
borgere 1807−1820 (Odense 2008), s. 26.
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selv om man samtidig skal vokte seg mot å overdrive de svenske ambisjonene
om å erobre Norge. Det var først med Karl Johans såkalte 1812 års politik at
erobring av Norge ble et absolutt hovedmål for svensk utenrikspolitikk. Norge
hadde vært et viktig mål både for Gustav III og Gustav IV Adolf, men kun
periodevis og alltid underordnet forholdet til Russland.2 Dette forklarer også
utbruddet av krigen mellom Danmark-Norge og Sverige våren 1808 og den
påfølgende svenske invasjonen av Norge. Den skandinaviske krigen i 1808
skyldtes ikke irrasjonell erobringslyst hos Gustav IV Adolf, men stormaktenes og især Napoleons politikk som tvang de skandinaviske landene til å føre
krigspolitikk mot sin egentlige interesser.3
Til gjengjeld gjorde Karl Johans 1812 års politik en skandinavisk krig
uunngåelig. Karl Johans mesterstykke i årene 1812–1813 var at han lykkes
med å isolere Danmark i internasjonal politikk og sikret seg russiske og britiske garantier for å få Norge som belønning for sin deltakelse i krigen mot
Napoleon. På den måten sperret han veien for Danmark inn i koalisjonen mot
Napoleon, med mindre at Danmarks kong Frederik VI frivillig avsto Norge.
Det var ikke den dansk-norske kongen parat til og etter Napoleons nederlag
ved Leipzig i midten av oktober 1813 vendte Karl Johan sin hær og sine kanoner mot Danmark.

1814 i Norge – et anti-svensk opprør
Freden i Kiel ble sluttpunkt for Sveriges siste krig med Danmark, men den
sådde spiren til en ny krig mot Norge. Nordmennene ville ikke uten videre la
seg overføre fra én konge til en annen ”som kveg”, slik noen sa.4 Under anførsel av prins Christian Frederik, arving til den danske tronen og stattholder i
Norge siden mai 1813, heiste nordmennene opprørsfanen. I midten av februar staket Christian Frederik og den borgerlige eliten i Norge ut den politiske
kursen. To uker senere ble det holdt valg til en grunnlovgivende riksforsamling, som fra 10. april til 17. mai utarbeidet en konstitusjon på Eidsvoll nord
2.

3.
4.

Jf. M N Ottosen, «Gustav IV Adolf og Norge», Historisk Tidsskrift (Norge), nr. 2 2012B; L.
Björne, Hotet från öster: Drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814
(Oslo 2014), s. 111–115; T.T. Höjer, Carl XIV Johan, bd. 2: Kronprinstiden (Stockholm
1943), s. 106–161.
Om Skandinavia og stormaktene i 1808, se M N Ottosen, ”Fra Fontainebleau til Jönköping: Et overblikk over krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808−09”, i M N
Ottosen og R Glenthøj (red.), Samfunn krig. Norden 1808−09 (Oslo 2012C).
S Steen, 1814. Det frie Norge, bd. 1 (Oslo 1951), s. 112; K Mykland, Kampen om Norge
1784−1814: Norges historie, bd. 9 (Drammen 1978), s. 316.
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for Christiania (i dag: Oslo). Konstitusjonens første paragraf hamret fast at
”Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rike”. Tydeligere kunne
knappest nok avvisningen av freden i Kiel og en union med Sverige være.
Den norske 1814-grunnloven, eller Eidsvollsgrunnloven, som den også
kalles, var inspirert av opplysnings-, revolusjons- og napoleonstidens politiske
tankegods og realiteter. Eidsvollsgrunnloven bygget på folkesuverenitet, maktfordeling og borgerlige friheter tilpasset norske politiske og sosiale forhold.
Det norske opprøret vinteren og våren 1814 dreide seg imidlertid om mer
enn moderne politiske prinsipper. I realiteten var dette spørsmål som først
og fremst opptok de utdannede elitene, som da også i hovedsak sto bak Eidsvollsgrunnloven. For store deler av den brede befolkningen – og for den saks
skyld også for deler av eliten – var opprøret i 1814 først og fremst anti-svensk.
Gjennom fryktinngytende bilder av hva som kunne vente dem i en forening
med Sverige, mobiliserte myndighetene vesentlige deler av allmuen bak den
nasjonale uavhengighetspolitikken. Fra prekestolene rundt om i landet ble
det forkynt at nordmennenes valg sto mellom å være et fritt og uavhengig
folk eller svenskenes slaver og at det var nordmennenes plikt å vise sin ”retfærdige Afskye for et Herredømme, der om kort eller længe vil kaste den frie
Norske Nation under Trældoms Aag, bruge den i Krig og Feide for at svække
og dermed desto lettere mishandle den”.5 Et dikt av presten Andreas Bonnevie, skrevet året før, karakteriserte Sverige som et vanslektet land av ufrie
dverger, som hadde sviktet sitt nordiske opphav og sin nasjonale karakter ved
å kaste seg i armene til en herskesyk adel, en uverdig konge og en sydlandsk
kronprins.6 Grunnlovsfaderen Christian Magnus Falsen advarte på sin side i et
pamflett utgitt sommeren 1814 om hvordan en forening med Sverige ville bli
nordmennenes undergang.7 Ord som dette, fra Grunnlovens opphavsmann,
gjorde nødvendigvis inntrykk.
Motbildene av Sverige ble sådd i fruktbar jord. Blant bondebefolkningen
i Norge hadde Sverige gjennom flere generasjoner vært betraktet som et halvføydalt aristokrativelde hvor ufrie bønder ble tungt skattlagt og skrevet ut som
soldater for å kjempe og dø i Ukraina, Polen, Tyskland og andre fjerntlig5.
6.
7.

A Bergsgård, «Valadressene til Christian Frederik», Historisk Tidsskrift (Norge), bd. 33,
1943–1946, s. 5; Glenthøj (2008), s. 122.
A. Bonnevie, Fra Nora til Svea (København 1813); A Bonnevie, Min Mening om det Svenske
Folks Gjævhed i Aaret 1813, med Hensyn paa dets Forhold til Danmark og Norge; foranlediget
ved No. 2 af Bladet Dannora og helliget mine Medborgere, (København u.å. [1813–1814]).
C.M. Falsen, Hvad har Norge at haabe, hvad har det at frygte af en Forbindelse med Sverrig, og
under hvilken Betingelse kan denne Forening ene være ønskelig? Et par Ord til mine Landsmænd
(Christiania 1814).
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gende steder svensk utenrikspolitikk, drevet frem av uhelbredelige stormaktambisjoner, kongelig krigslyst og aristokratisk undertrykkelse, brakte dem.
En forening med Sverige ville dermed sende norske bondesønner til fjerne
slagmarker og med det åpne grensen for aristokratiet, som ville legge norske
selveiergårder inn under sine gods og gjøre nordmennene til sine vasaller.8
I slike forestillinger lå det både fordommer og realiteter. Adelen i Sverige
var neppe så mektig eller undertrykkende som mange nordmenn skulle ha
det til, men faktum var at det var en adel i Sverige og en medfølgende sosial
samfunnsstruktur som i noen grad skilte seg noe fra den norske. Når det gjaldt
oppfatningene av Sveriges utenrikspolitiske og militære uansvarlighet, syntes
Sveriges kriger mot Napoleon i Tyskland i 1805–1807 og igjen i 1813–1814 i
nordmennenes øyne å understreke poenget. Like sterkt inntrykk gjorde minnet om hvordan rundt 2 000 bønder fra Trøndelag ble skrevet ut som soldater
under Sveriges okkupasjon av Midt-Norge i 1658–1660, og sendt av sted til
Baltikum, hvorfra ytterst få av dem vendte tilbake. Slike historiske minner
hadde i seg selv vært nok til å forårsake en mannlig masseflukt fra områdene
under svensk okkupasjon under den korte krigen våren 1808.9

Krigen i 1814
For å pasifisere nordmennene hadde kronprins Karl Johan mildt sagt en stor
jobb foran seg da han i slutten av juli 1814 med den svenske hæren rykket over
norskegrensen for å håndheve Kiel-fredens bestemmelser, etter at forsøk på
stormaktsmekling og forhandlinger hadde feilet. Flere svenske embetsmenn,
som landshøvding Järta i Stora Kopparberg, hadde lenge advart mot folkekrig
i Norge i tilfelle av en svensk invasjon. Järta dro paralleller til folkekrigene i
revolusjons- og napoleonstidens Europa, som i Vendée, Calabria og Spania,
og skrev at om ”Norrskarne verkligen äro ifrige at försvara sin pretenderade
sjelfständighet, blir det et svårt krig, som vi komma der at föra”.10 Mange
soldater og offiserer delte Järtas bekymringer. Løytnanten Carl Johan Ljunggren erindret fra natten før invasjonen ble iverksatt at ”I våra biuvaker beredde
8.

M N Ottosen, Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences
in Norwegian Borderlands, 1807−1814, (Diss. Oslo 2012A), s. 353–360.
9. Ottosen (2012A), s. 127–132.
10. O Alin, Hans Järtas och G. F. Wirséns Brefväxling år 1814, (Stockholm 1897), s. 78. Om
situasjonen og frykten for norsk geriljakrig i 1814, se Ottosen (2012), s. 371–380; R.
Glenthøj og M N Ottosen, Experiences of War and Nationality in Denmark and Norway,
1807–1815 (Basingstoke 2014A), s. 271–273, jf. R Glenthøj og M N Ottosen, 1814: Krig,
nederlag, frihed: Danmark-Norge under Napoleonskrigene (København 2014B), s. 317–320.
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man sig på att få uppföra andra akten af Fransk-Spanska kriget, ty Norrmännen hotade at göra oss ett förtvifladt motstånd, och den ovilja man hyste mot
Svenskarne i Norge var os allmänt bekant”.11
Desto større ble overraskelsen både blant svenske embetsmenn, offiserer
og soldater over mottakelsen de fikk i Norge. Snarere enn å lempe stein og
stokker ned på svenske soldater i trange pass, falle dem i ryggen gjennom
nådeløse bakholdsangrep eller la tilsynelatende fredelige bondekvinner stikke
dem ned med spyd og høygafler, forholdt nordmennene seg for det meste
rolige overfor de svenske soldatene. “Inwånarne i Landet tycker emottaga oss,
utan hätskhet, likväl med den fruktan som är naturlig för en fiende”, meldte
landshøvding i Värmland, Elias von Eckstedt, fra Kongsvinger-traktene den
1. august. ”Gräntse allmogen inse endast fördeler af föreningen”, konkluderte
han.12 Generelt rapporterte svenske militære at allmuen i Norge var overraskende godt stemt overfor de svenske troppene, mens elitenes holdninger var
mer negative.13
For Karl Johan var likevel ikke dette noe mysterium. Han hadde lagt stor
vekt på at sivilbefolkningen i Norge skulle behandles ytterst skånsomt, både
for å unngå motstand og vinne den for unionen. Resultatet ble at de svenske
troppene behandlet bøndene i grenseområdene bedre enn de norske soldatene
hadde gjort før dem. Dermed eliminerte de langt på vei grunnlaget for den
type folkelig motstand man hadde sett i øvrige deler av Europa, hvor franske
tropper ikke alltid hadde behandlet sivile godt.14 Denne lærdommen hadde
Karl Johan tatt med seg, og den bidro vesentlig til å unngå langt styggere scener under krigen i Norge i august 1814.
Samtidig fikk Karl Johans politiske konsesjoner til Norge stor betydning.
Snarere enn å innlemme Norge i Sverige og gjøre nordmennene til svensker,
slik mange hadde forventet og fryktet, lot Karl Johan i stedet nordmennene
beholde Grunnloven og med det selvstendighet i indre anliggender. Dette var
den politiske essensen i våpenstillstanden som ble inngått i Moss den 14. august, etter at drøye to ukers krig i alle henseender hadde vist den svenske hæ11. C J Ljunggren, Minnes-anteckningar under 1813 och 1814 årens kampagner uti Tyskland och
Norge (Stockholm 1855), s. 250.
12. Riksarkivet, Stockholm (RA Stockholm). Kabinettet/UD. Huvudarkivet 1681–1952. Rester av dossiersystemet enligt 1818 års generalinventarium. Seriesignum E 2 HA. Svenska
publika verk och ambetsmän. Vol. 11. Skrivelser från Landshövdingar 1814. Eckstedt til
Engeström 1. august 1814. Eckstedt ble skutt og drept under kampene ved Skotterud, rett
over grensen ved Eda, den 5. august.
13. Ottosen (2012A), s. 419–430.
14. Ottosen (2012A), s. 393–433.
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rens overlegenhet. Mossekonvensjonen, som den ble kalt, innebar imidlertid
større innrømmelser fra svensk side enn hva Karl Johan egentlig hadde vært
parat til å gi. Det viktigste for kronprinsen var å få hurtigst mulig slutt på
krigen, et mål han delte med Christian Frederik, nå konge i Norge. Forhandlingene mellom Norge og Sverige i etterkant av Mossekonvensjonen dreide
seg hovedsakelig om å foreta de endringer av Grunnloven som var nødvendige
for å tilpasse den en union med Sverige. Ordet ”uafhængigt” ble byttet ut
med ordet ”selvstændigt” i Grunnlovens første paragraf, Christian Frederik
abdikerte og forlot Norge, og den 4. november valgte nordmennene Karl XIII
som ny konge.15
Garantien for Norges selvstendige stilling gjorde det mulig å inngå unionen i november 1814 uten flere sverdslag, men unionens løse form var likevel
ikke i seg selv en garanti for fremtidig fred. I noen svenske militære og politiske kretser mente man at Norge hadde motsatt seg Kiel-freden og blitt nedkjempet, og derfor burde behandles som krigsbytte uten konsesjoner av den
typen Karl Johan ga. Den hardeste retorikken kom imidlertid fra norsk side.
Høsten 1814 var det flere nordmenn som aldeles ikke ønsket å gi opp krigen
selv på Mossekonvensjonens gunstige vilkår, og som aktivt agiterte for krig
fremfor forhandlinger. Biskop Johan Nordahl Brun i Norge mente en hederlig
fred først kunne inngås når minst 20 000 nordmenn hadde ofret livet. Presten
Niels Hertzberg manet fra Stortingets talerstol at nordmennene burde kjempe
til siste mann og blodsdråpe. Den som vegret seg mot å ta opp våpen skulle
henrettes, mens den som uskadd overga sin eiendom eller seg selv i svenske
hender skulle skytes eller henges. Oberst Hans Henrik Rode var kanskje mer
konstruktiv, så langt som at han på besynderlig vis hadde fremtidig norsksvensk fred i mente, da han foreslo å gjøre grenseområdene om til en seks til
åtte mil bred ødemark på begge sider av grensen ved å ødelegge all infrastruktur, fjerne alle beboere og henrette de som vegret seg mot å flytte. Gjennom
et slik ufremkommelig ingenmannsland ville ingen hær kunne marsjere, fastlo
Rode. Hvordan man først skulle drive den svenske hæren ut av Norge sa han
derimot ingenting om, men han var til gjengjeld hjelpsom nok til å foreslå at
den norske hæren kunne bistå med ødeleggelser, deportasjoner og henrettelser
på svensk side av grensen dersom den svenske regjeringen vegret seg mot å gå
med på løsningen.16
Heldigvis ble ikke ekstremiteter som dette realiteter. Krigshisserne i Norge
15. Glenthøj og Ottosen (2014B), s. 320–334.
16. Ottosen (2012A), s. 386–389.
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var i et mindretall fordi det egentlig ikke var noen grunn til å krige videre,
med mindre man var grepet av nasjonal eller anti-svensk fanatisme. Det var
majoriteten av Norges befolkning ikke. Dette skyldtes dels at størstedelen av
sivilbefolkningen rett og slett ikke orket mer krig, men fremfor alt at Karl
Johan praktisk talt hadde gitt nordmennene alt de kunne håpe på – enten det
viktigste var å få en radikal grunnlov eller unngå å bli innlemmet i Sverige
og med det risikere å få bekreftet og realisert de fordommene og motforestillingene de hadde.17 Karl Johans mål var riktignok å omforme unionen senere,
etter at det var blitt danset og forhandlet ferdig i Wien, hvor de europeiske
stormaktene tegnet om europakartet mellom fra høsten 1814 til sommeren
1815. Dette skulle riktignok vise seg å bli vanskeligere enn Karl Johan hadde
trodd, noe som ga seg utslag i kraftige politiske konflikter mellom ham og
Stortinget i årene etter 1814. Samtidig bidro disse konfliktene til å sementere unionens løse form og bane vei for et bedre svensk-norsk forhold. Også
forholdet mellom de tradisjonelle arvefiendene Sverige og Danmark ble etter
hvert forbedret, selv om Danmark hadde all grunn til revansjisme etter tapet
av Norge. For å forstå hvorfor, må man først se på den politiske situasjonen i
Europa etter napoleonskrigene.

Wien-systemet
Etter nesten 23 års sammenhengende krig var Europa utslitt da Wien-traktaten ble undertegnet 9. juni 1815. Historikere har ofte beskrevet de europeiske
stormaktenes politiske hovedmål etter Napoleons fall som reaksjonært, i betydningen av å ville skru klokken tilbake til tiden før den franske revolusjonen
og reversere all politisk, sosial og juridisk utvikling fra revolusjons- og napoleonstiden. Dette er imidlertid ikke helt riktig, selv om anti-revolusjonære
hensyn lå bak den såkalte hellige alliansen mellom Russland, Østerrike og
Preussen i 1815. Det politiske hovedmålet for de europeiske stormaktene etter
1815 var å skape et internasjonalt system som kunne stabilisere internasjonal
politikk og forhindre ødeleggende kriger lik de som hadde blitt utkjempet
nærmest sammenhengende etter 1792. Hovedmålet var fred og stabilitet.
Målt opp mot dette hadde ideologi, territorialgrenser og selv dynastisk legitimitet underordnet betydning. Langt på vei de fleste europeiske stater etter
1815 var politisk sett konservative – som imidlertid ikke var ensbetydende
med å være reaksjonære – men det var også rom for mer liberale stater som for
17. Ottosen (2012A). s, 410–433.
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eksempel Sverige, Norge, Bayern, Württemberg og Frankrike så lenge de ikke
utfordret den europeiske freden eller det internasjonale systemet. Omvendt
var hovedårsaken til at stormaktene intervenerte mot revolusjonene i Napoli,
Spania og Portugal i 1820‒1823 i langt mindre grad revolusjonene i seg selv
enn frykten for at de ville destabilisere det internasjonale systemet og utløse
krig slik den franske revolusjonen hadde gjort i 1792.18
Wien-systemet, som det internasjonale systemet etter 1815 gjerne kalles,
hvilte på to hovedpilarer. Den ene var formalisert samarbeid mellom stormaktene Østerrike, Russland, Preussen, Storbritannia og, etter hvert, Frankrike.
Samarbeidet fikk først form gjennom den såkalte kvadruppelalliansen mellom
de fire førstnevnte maktene, som med Frankrikes innpass i alliansen i 1818 utviklet seg til det såkalte kongressystemet – også kalt den europeiske konserten
– som innebar at de europeiske stormaktenes overhoder avholdt regelmessige
kongresser og i forbindelse med disse traff beslutninger i samråd med hverandre. På denne måten skulle man unngå at konflikter eskalerte til storkriger.
Som et system basert på regelmessige møter og drøftinger mellom europeiske
statsoverhoder brøt kongressystemet sammen allerede i 1822, men stormaktene fortsatte likevel å agere i en viss forståelse med hverandre også i tiden
etter. Dette var naturligvis ingen garanti mot konflikter stormaktene mellom,
noe det dårlige forhold mellom spesielt Storbritannia og Russland viser, men
det sikret til gjengjeld et internasjonalt politisk rammeverk som forhindret
storkrig og samtidig begrenset handlingsrommet til små og mellomstore stater
som Danmark og Sverige-Norge.
Den andre pilaren for Wien-systemet var internasjonal lov. Traktater ble
betraktet som juridisk bindende og ble lagt til grunn for reguleringen av forholdet mellom stater og, kanskje viktigst, for stormaktenes felles beslutninger
og opptreden. Tanken var at traktater både skulle regulere og stabilisere forholdet mellom stater, samt gjøre det enklere for stormaktene å gripe inn som
en type overdommere i konflikter. Dette ga internasjonal lov en ny og større
betydning i internasjonal politikk, som igjen sørget for at hensynet til maktbalanse og rent maktpolitiske kalkyler fikk mindre betydning enn tidligere.19
18. Om den politiske utviklingen i Europa etter napoleonskrigene, se M Broers, Europe after
Napoleon. Revolution, Reaction and Romanticism, 1814–1848 (Manchester 1996), s. 1–19;
D Laven og L Riall, ”Restoration Government and the Legacy of Napoleon”, i D Laven og L
Riall (red.), Napoleon’s Legacy. Problems of Government in Restoration Europe (Oxford og New
York 2000). For en alternativ, men eldre, fremstilling, se J Droz, Europe Between Revolutions,
1815–1848 (Glasgow 1967).
19. Om det internasjonale politiske systemet og statssystemet etter 1814–1815, se først og
fremst standardverket P W Schroeder, The Transformation of European Politics 1763–1848
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Spesielt Sverige skulle godt få merke stormaktenes dominans og traktaters
bindende kraft etter 1815. Som seierherre i krigen mot Napoleon var Sverige
en av Wien-traktatens signatarer, men dette betydde – til Karl Johans stigende
irritasjon – ikke at Sverige var sikret en plass ved bordet når europeisk politikk skulle avgjøres. I stedet ble Sverige skjøvet ut på sidelinjen av de fem
stormaktene, og allerede i 1818 tordnet Karl Johan mot det han mente var
et stormaktsdiktatur som ikke var bedre enn hva Napoleon hadde praktisert
i Europa.20
Wien-systemets og stormaktenes vekt på fred og stabilitet etter 1814–
1815 gjorde i realiteten europeiske kriger umulige. Her finner man mye av
forklaringen på at dansk utenrikspolitikk etter 1814 ikke var preget av den
revansjismen man kanskje hadde kunnet forvente etter en katastrofe som tapet
av Norge. Som tapende part og en av Napoleons siste allierte, hadde Danmark
ikke bare lidd det det største territorielle tapet i napoleonskrigene – målt i
absolutte tall – men også vært nær regelrett utslettelse. At Karl Johan i sine
raserianfall vinteren og våren 1814 hadde truet med å fjerne Danmark fra
europakartet, kan kanskje mest tilskrives hans personlige temperament, men
Danmark, og spesielt kong Frederik VI, visste godt at den danske staten var
prisgitt stormaktenes nåde. Verken Frederik VI eller hans regjering så derfor
ingen fornuftig grunn til å utfordre det internasjonale systemet eller Sverige,
vel vitende om at stormaktene ønsket fred og at Sverige var en av Wien-traktatens signatarmakter. Frederik VI la derfor lokk på den danske offentligheten
og sørget ved streng sensur for å kvele enhver ytring som kunne skade forholdet til Sverige og stormaktene.21
Om så Frederik VI hadde villet føre en revansjistisk politikk på tross av
både Sverige, stormaktene og Wien-systemet, så hadde det fremdeles vært
umulig. Én ting var at Frederik VI visste at det under overflaten i Danmark var
mye misnøye mot hans regime, noe som blant annet ga seg utslag i flere tilfeller av uroligheter i København i 1818–1820.22 En annen, og kanskje viktigere,
ting var at dansk økonomi lå i ruiner etter napoelonskrigene, som hadde gjort
Danmark bankerott i 1813. Kombinasjonen av tapet av Norge og den europe(Oxford 1994), s. 487–488, 514 og 572 (om Skandinavia), s. 576–667.
20. Se for eksempel T T:son Höjer, Den svenska utrikespolitikens historia, bd. III:2, 1810–1844
(Stockholm 1954), s. 233–239; T T:son Höjer, Carl XIV Johan, bd. 3: Konungatiden (Stockholm 1960), s. 32–42.
21. Glenthøj og Ottosen (2014B), s. 340–360.
22. R Glenthøj, Skilsmissen: Dansk og norsk identitet før og efter 1814 (Odense 2012), s. 153–
158.
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iske økonomiske krisen som slo inn med full kraft mot slutten av 1810-årene
gjorde situasjonen enda mer anstrengt. Danmarks økonomiske problemer etter napoleonskrigene gjorde det i seg selv vanskelig å føre en offensiv utenrikspolitikk, mens krig var praktisk talt umulig.23 Revansjisme overfor Sverige var
derfor i beste fall lite fruktbart, selv om dette ikke utelukket dansk-svenske
konflikter i tiden etter 1814.

Striden om det dansk-norske gjeldsoppgjøret
Dansk økonomi lå også bak Karl Johans misnøye med stormaktene etter
1814. I Kiel-traktaten hadde han på Norges vegne lovet å betale Norges andel
av den danske statsgjelden, som var en betydelig verdi som følge av den danske
statsbankerotten i 1813. I 1815 erklærte Sveriges utsending til Wienerkongressen, Carl Löwenhielm, på sin konges vegne at Sverige ikke lenger hadde
noen krav overfor Danmark og derfor betraktet Kiel-traktaten av 14. januar
1814 som gjeldende i alle sine bestemmelser. Löwenhjem avga riktignok erklæringen uten mandat, men regjeringen – i praksis Karl Johan – godkjente
den i etterkant. Dette løftet om at Kiel-traktaten var å betrakte som gjeldende
var avgjørende i et internasjonalt system som hvilte på nettopp traktater, og
ble dermed avgjørende for gjeldsoppgjøret. I 1815 fikk Sverige det danske
kravet lagt frem for seg, pålydende seks millioner riksdaler i hamburgsk valuta. Karl Johan og den svenske regjeringen forsøkte nå å argumentere for at
Kiel-freden ikke kunne betraktes som gyldig som følge av nordmennenes opprør mot den og nødvendigheten av å bruke svensk våpenmakt, men Sveriges
løfter i Wien var i stormaktenes øyne bindende. Under stormaktskongressen
i Aachen i 1818 fikk Danmark stormaktenes støtte bak sitt krav om Norges
andel av statsgjelden og Karl Johan måtte, til tross for sitt raseri mot Danmark
og problemene gjeldsoppgjøret ga ham med motvillige nordmenn, bøye seg –
til tross for at han ville legge press på Danmark ved å samle 15 000 soldater i
Skåne i 1819. I 1821 kom derimot militære pressmidler til anvendelse da han
med svenske troppers nærvær i umiddelbar nærhet av Christiania tvang Stortinget til å betale, selv om Norges andel av statsgjelden i mellomtiden hadde
blitt forhandlet kraftig ned i forhold til Danmarks opprinnelige krav.24
Karl Johans konkrete trussel om å sette inn militære midler mot Stortinget
og nordmennene i 1821 var reell nok og ga et svært anstrengt svensk-norsk for23. Glenthøj og Ottosen (2014B), s. 185–188.
24. Höjer (1954), s. 236–239.
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hold. Dett fra nordmennenes ståsted var det urimelig at de skulle betale for løfter Karl Johan hadde gitt Danmark, aller minst i Kiel. Raseriet mot Danmark
tok imidlertid mye av brodden vekk fra misnøyen med Karl Johan. Selv om
det var Karl Johan som for så vidt tvang det motvillige Stortinget til å betale,
så var det Danmark som krevde pengene – et Danmark som mange nordmenn
holdt som ansvarlig for Norges ulykker under napoleonskrigene, samtidig som
mange nordmenn definerte norsk nasjonal identitet og kultur i direkte motsetning til alt som ble sett som dansk. Under Karl Johans militære press i 1821 var
noen stortingsmenn attpåtil villige til å gå til krig både mot Danmark, Sverige
og samtlige europeiske stormakter for å slippe å betale. Til syvende og sist tok
imidlertid Stortingets flertall til fornuften og godtok gjeldsoppgjøret.25
Det ville ikke være riktig å si at konfliktene om gjeldsoppgjøret brakte
Skandinavia til randen av krig, til tross for den militære og retoriske sabelraslingen fra 1818 til 1821. Konflikten viste likevel at forholdet mellom de
skandinaviske landene fremdeles var kjølig, ikke minst mellom Sverige og
Danmark. Forståelig nok mistenkte Karl Johan at kongen og regjeringen i København ventet på første og beste anledning til å revansjere tapet av Norge. En
hovedlinje i svensk utenrikspolitikk etter 1814 var derfor å fortsette å holde
Danmark mest mulig isolert i internasjonal politikk, slik Karl Johan hadde
lykkes med i 1812–1813. Dels ble dette forsøkt gjennom mistenkeliggjøring
av Danmark i stormaktenes øyne, blant annet ved å fremstille tronarvingen
Christian Frederik som en upålitelig revolusjonær – noe som for øvrig ble
gjort lettere av Christian Frederiks rolle i Norge i 1814 og tilfeldige tilstedeværelse i Napoli ved revolusjonsutbruddet dersteds i 1820.26 Så sent som høsten
1830 fremstilte Karl Johan Danmark som sympatisører med julirevolusjonen
i Frankrike i håp om å så mistanke mot Danmark hos tsaren. Omvendt viste
stormaktenes støtte til Danmark under konflikten om gjeldsoppgjøret frem
mot 1821 at Karl Johan ikke klarte å holde Danmark helt ute i kulden.
Stormaktspolitikken var samtidig også det som etterhvert brakte SverigeNorge og Danmark nærmere hverandre, i alle fall politisk sett. På samme måte
som revolusjonskrigene brakte Sverige og det daværende Danmark-Norge inn
i et formelt nøytralitetssamarbeid, både i 1794 og 1800, beveget konflikten
mellom Storbritannia og Russland tidlig i 1830-årene Karl Johan i retning
25. Glenthøj og Ottosen (2014B), s. 353–354; C Bjørn, ”1814−1864”, i C Bjørn og C DueNilsen, Dansk udenrigspolitiks historie. Bd. 3: Fra helstat til nationalstat 1814–1914 (København 2003), s. 39–41.
26. Höjer (1960), s. 284–285; L R Langslet, Christian Frederik.: En biografi (Oslo 2014), s.
194–198 og 306–310.
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av Danmark gjennom et ønske om en skandinavisk nøytralitetspolitikk.27
Nøytralitetsviljen ga seg utslag i Karl Johans nøytralitetserklæring i 1834, som
både signaliserte at han ikke aktet å ta Storbritannias parti i en eventuell krig
med Russland og at han ikke aktet å dra Sverige inn i en europeisk storkrig.28
Det var heller ikke Frederik VI interessert i for Danmarks del. Nøytralitetslinjen ble dermed et utgangspunkt for dansk-svensk tilnærmelse, som både tok
form av forhandlinger mellom Stockholm og København om felles nøytralitetspolitikk, både i året 1833 og videre utover 1830-årene.29 På denne måten
ble det skapt en slags felles dansk-svensk utenrikspolitisk linje, som ble en del
av forsoningsprosessene de to statene mellom.

Den skandinaviske forsoningsprosessens begynnelse
Selv om kabinettene i Stockholm og København kunne nærme hverandre seg
i den europeiske storpolitikken, hadde konfliktaksene i Skandinavia historiske
og kulturelle røtter som ikke uten videre kunne glemmes eller viskes vekk.
Den ferskeste av disse var konflikten mellom nordmenn og dansker, som til
dels oppsto som en konsekvens av napoleonskrigene og vedvarte gjennom hele
1800-tallet. Riktignok var nordmennene delte i striden om den kulturelle arven fra foreningstiden med Danmark, men for mange av de som politisk sett
favoriserte en union med Sverige var Danmark hovedfiendebildet. Den mest
høylytte eksponenten for et slik syn umiddelbart før og etter 1814 var presten
Nicolai Wergeland, som i 1816 utga det megetsigende skriftet Danmarks politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge, et tusenårig synderegister over hva
han betraktet som systematisk dansk mishandling av Norge.30 Motsatt avstedkom Wergelands og lignende syn så sterke reaksjoner i Danmark at man også
kan snakke om en slags dansk-norsk kulturell konflikt i årene etter 1814.31
Fordommene mot Sverige stakk imidlertid dypere både i Danmark og
Norge enn den dansk-norske animositeten etter 1814. Selv om de fleste nordmennene ble beroliget av unionens løse form i 1814, tok det tid før bildet
av Sverige som en aristokratistyrt krigerstat begynte å falme. Det faktum at
27. Höjer (1960), s. 302.
28. B Stråth, Union og demokrati: Dei semeinte rika Noreg og Sverige (Oslo 2005), s. 194; Höjer
(1954), s. 268.
29. Höjer (1960), s. 259–260 og 275.
30. N Wergeland, En sandfærdig Beretning om Danmarks politiske Forbrydelser imod Kongeriget
Norge fra 955 til 1814 (Christiania 1816).
31. Jf. Glenthøj (2012), s. 339–359.
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Sverige-Norge til syvende og sist holdt seg utenfor de europeiske krigene på
1800-tallet bidro med tiden til å omforme inntrykket av Sverige, men helt
frem til unionsoppløsningen av 1905 ble til gjengjeld Sverige generelt betraktet som mer stormannsdominert og konservativt enn Norge, legemliggjort av
de ultrakonservative kreftene i Riksdagen. Så lenge norsk og svensk innenrikspolitikk forble atskilt – sett bort fra det sammensatte statsrådet i Stockholm
– spilte imidlertid dette en underordnet rolle, og sto ikke i veien verken for
norsk-svensk forsoning etter 1814 eller unionell sameksistens.
Også mellom Danmark og Sverige forble forholdet anstrengt etter 1814.
Det tok tid å la flere århundrer med krig og rivalisering gå i glemmeboken,
noe som ble gjenspeilet i talemåter som ble brukt også etter 1814. I Danmark
var ”din svensker” et grovt skjellsord, mens ”svensk tro” betydde å være troløs
og ”at svenske” var å snyte eller svindle. I Københavns – og Christianias – gater kunne man høre ”at giøre svensk af sig” som betegnelse på flukt og feighet.
I ettertid kan slike uttrykksformer virke uskyldige nok, men i samtiden var de
alvorlig ment. I Sverige ble det brukt like lite flatterende uttrykk om danskene,
som gjerne foraktfullt ble betegnet som ”juter”.32 Den senere kong Oscar II,
født i 1829, erindret også at ”Sveriges historia, sådan den i min barndom lästes, icke var ägnad att framkalla några särdeles stora sympatier för grannfolket
på andre sidan Öresund”.33 Prins Oscar var naturligvis ikke den eneste som ble
oppfostret med slike syn på Danmark. Ledende politiske og militære aktører
født før ca. 1800, hadde vanligvis vanskeligheter med å stole på danskene.
Ikke minst var dette tilfellet i mer konservative kretser, som betydde at flere av
de som ble rekruttert til Stockholmskabinettet i tiårene etter 1814 var preget
av mistro til Danmark, en mistro som Karl Johan vedble å dele.34 Mistanker
om dansk revansjisme lå aldri langt under overflaten i svensk utenrikspolitisk
tenkning, og selv om dette ikke ga direkte fiendtlige relasjoner, bidro det til
mistenksomhet.35
32. J R Rasmussen, «Patriotic Perceptions: Denmark and Sweden, 1450–1850”, C Bjørn,
A Grant og K Stringer (red.), Nations, Nationalism and Patriotism in the European Past
(København 1994); K H Ekman, ”Mitt hems gränser vidgades”: En studie i den kulturella
skandinavismen under 1800-talet (Göteborg 2010), s. 18–19; A D Jørgensen, Danmarks
Riges Historie, bd. VI (København 1903), s. 161–162.
33. Sitert etter T Jansson, «Carl XV:s politiska skandinavism – förutsättningar och svårigheter»,
K P L Arstad (red.), Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814–1905
(Oslo 2007), s. 109.
34. Se A Jansson, Den svenska utrikespolitikens historia, bd. III:3: 1844–1872 (Stockholm
1961), s. 34; Höjer, (1960), s. 275.
35. Jf. Höjer (1960), s. 231.
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Fraværet av direkte fiendtlighet muliggjorde til gjengjeld begynnelsen
på en svensk-dansk forsoningsprosess. Den danske historikeren Claus Bjørn
mener for eksempel at denne begynte med gjeldsoppgjørets løsning i 1819,
som var den mest betente dansk-svenske konflikten i napoleonskrigenes kjølvann.36 Ti år senere var i alle tilfeller forsoningen udiskutabelt i gang, ikke
minst blant segmenter av de utdannede elitene. Historikere gjør ofte mye ut
av den danske dikteren Adam Oehlenschlägers besøk i Lund i 1829, hvor han
23. juni ble bekranset av biskop og dikter Esaias Tegnér, som sa at ”söndringens tid är forbi”. Selv erindret Oehlenschläger hvordan ”den forskiellige Dialekt, der i fordums Tid skurrede fiendtligt i det danske Øre, indsmigrede sig
nu med al sin Velklang”. Blant historikere har denne såkalte dikterkroningen
i Lund primært blitt betraktet som skandinavismens symbolske fødsel, men
man skal ikke glemme at det vel så mye var en markering av at det dansksvenske forholdet var i endring – som var et avgjørende premiss for fremveksten av skandinavisme som ideologi.37 Tendensen til forsoning hadde også i
mer praktiske former blitt understreket gjennom åpningen av den første faste
dampskipsforbindelsen over Øresund i 1828. Øresund var dermed i ferd med
å få funksjon mer som et bindeledd enn et vannskille, bokstavelig talt, selv om
det mellom 1837 og 1841 riktignok fant sted en dansk-svensk diplomatisk
tvist over Øresundstollen, som først ble endelig opphevet i 1857.38

Dynastisk forsoning og svensk nøytralitet
Forholdet mellom monarkene Frederik VI og Karl Johan forble gjennomgående iskaldt etter 1814, selv om forholdet mellom Danmark og Sverige i flere
andre henseender ble forbedret. Hendelsene i Norge i 1814 gjorde ikke det
personlige forholdet mellom Christian (VIII) Frederik og Karl Johan nevneverdig bedre, heller ikke etter at førstnevnte etterfulgte Frederik VI som dansk
konge i 1839. Samtidig var det generasjonsskifter underveis både i Danmark
og Sverige. Kronprins Oscar ble godt mottatt da han besøkte København i
1822 og ble i desember 1835 tildelt Elefantordenen, hvorpå Christian Frederik året etter kvitterte med å bære Serafimerordenen. To år etter Karl Johans
død, i juli 1846, ble den dynastiske forsoningen mellom Bernadottene og Oldenburgerne fullendt gjennom kongebesøkene i Helsingborg og København,
36. C Bjørn (2003), s. 39–41.
37. Jf. D Thorkildsen, «Skandinavismen – en historisk oversikt», Øystein Sørensen (red.),
Nasjonal identitet – et kunstprodukt? (Oslo 1994), s. 194.
38. Bjørn (2003), s. 41; Jansson (1961), s. 123–124; Höjer, (1960), s. 277 og 287–288.
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som markerte begynnelsen på hva som skulle bli regelmessige dansk-svenske
kongemøter frem til 1863.
Karl Johans strategiske rasjonale bak unionen i 1814 var å gjøre Sverige-Norge til en øystat, som både ville gi sikkerhet og utenrikspolitisk handlingsrom. Hans propaganda frem mot 1814 innebar således den første dokumenterte bruken av begrepet ”skandinavisk halvøy”,39 men selve ideen hadde
oppstått før Karl Johans tid. Gustav IV Adolf hadde ved flere anledninger,
både av strategiske og økonomiske hensyn, forsøkt å bytte Svensk Pommern
med Norge, mens flere svenske offiserer – inkludert Gustav Mauritz Armfelt
– av strategisk nødvendighet hadde vært parate til å gi opp Finland i 1808.40
Det faktiske tapet av Finland i 1809 var likevel smertefullt for Sverige, men i
Karl Johans øyne var det en strategisk fordel.
Sveriges største fordel i årene 1810–1814 var imidlertid avstanden til
kontinental-Europa. Denne plasserte Sverige utenfor Napoleons fysiske rekkevidde, og ga Karl Johan en langt større utenrikspolitisk handlefrihet enn for
eksempel Frederik VI av Danmark-Norge, som måtte ta hensyn til at franske
tropper når som helst kunne besette Slesvig, Holstein og Jylland dersom han
brøt med Napoleon. Det var den strategiske handlefriheten Karl Johan ønsket
å bevare også etter 1814, og som var årsaken til at han i 1814 ikke var interessert verken i de norske bilandene i Nord-Atlanteren, Finland eller i Svensk
Pommern.41
Det var også Karl Johans ønske om handlefrihet og behovet for å balansere
Russland som fikk ham til å styre inn på en nøytralitetskurs i 1830-årene. Karl
Johans nøytralitetserklæring av 4. januar 1834 knesatte mange av prinsippene
som kom til å dominere svensk utenrikspolitikk senere, selv om det på ingen
måte var gitt allerede på dette tidspunktet at Sverige kom til å holde seg utenfor europeiske kriger. Perioden fra 1848 til 1863 pekte snarere i helt motsatt
retning.
39. Om dette konseptet, se R Berg, «Denmark, Norway and Sweden in 1814: A geopolitical
and contemporary perspective», Scandinavian Journal of History, årg. 39, nr. 3, 2014; R.
Hemstad, «Fra ’det förenade Skandinavien’ til ’den Skandinaviska Halfön. Skandinavistisk
propaganda før skandinavismen, 1808–1814», i M Hillström, Magdalena og H. Sanders
(red.), Skandinavism: En rörelse och en idé under 1800-talet (Göteborg og Stockholm 2013),
R. Hemstad, […] oversvømmet Norge med oprørske Proclamationer”. Svensk propaganda i Norge 1812–1813», i B. Frydenlund og O A Storsveen (red.), Veivalg for Norden
1809−1813 (Oslo 2013).
40. Ottosen (2012B), s. 226–230 og 241–243.
41. O Feldbæk, «De nordatlantiske øer og freden i Kiel 1814», Historisk Tidsskrift (Danmark),
årg. 16, nr. 4, 1995.
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Skandinavisme og nasjonalisme
Bare tilfeldigheter gjorde at de svenske tronfølgerkrisene i 1809 og 1810 ikke
førte med seg en dynastisk union i Skandinavia.42 Et Skandinavia med felles
monark ville ikke i seg selv skapt en skandinavisk nasjon, men de svenske tronfølgerkrisene falt også sammen med hva man kan kalle tidlig-skandinavistiske
ideer og strømninger blant utdannede eliter i Danmark, Norge og Sverige. De
skandinaviske krigene i 1808–1809 og 1813–1814 kunne kanskje for en tid
skyve disse i bakgrunnen, men ideene om et felles nordisk opphav fortsatte å
prege den såkalte politiske arkeologien som kjennetegnet de danske, norske
og svenske nasjonale bevegelsene etter 1814. Her ble forestillinger om det
nasjonale danske, norske og svenske utviklet parallelt med forestillinger om en
felles nordisk oldtid og en felles nordisk opprinnelsesmyte.43 Disse forestillingene utgjorde ikke i seg selv en nasjonal ideologi, men det ryddet veien for en
skandinavisk forsonings- og identitetsbyggingsprosess også på det kulturelle
planet etter 1814. For mange i generasjonen som ble født i årene under og
umiddelbart etter napoleonskrigene, ble ideen om felles skandinavisk kultur
og historie en viktig inspirasjonskilde, men det var først koblet sammen med
mer eller mindre konkrete politiske visjoner at skandinavismen fikk form som
ideologi i 1830- og 40-årene.
Verken som bevegelse eller ideologi var skandinavismen ingen enhetlig
størrelse. Som bevegelse var den frem mot 1848 kanskje fremfor alt en studentbevegelse, manifestert gjennom regelmessige studentmøter i Lund, København og Uppsala. Likevel skal man ikke avskrive bevegelsen som en gruppe
studenter som hadde drukket litt for mye, for studentene var de neste tiårenes
ledende politikere og embetsmenn, som ikke alltid glemte hva de i studietiden
hadde skålt for og sverget på. Ideologisk sett varierte skandinavismens mål
og motiver, og den kunne romme betydelige indre motsetninger i spennet
mellom liberal og konservativ som politiske retninger og videre mellom kultur
og politikk.44 Generelt kan man likevel si skandinavismen var en enhetsnasjonalisme, eller pan-nasjonalisme, på linje med den tyske, italienske og (pan)
42. Glenthøj og Ottosen (2014B), s. 203–212; H A Barton, The Swedish Succession Crises of
1809 and 1810, and the Question of Scandinavian Union i Scandinavian Studies, vol. 42,
nr. 3, 1970.
43. For en sammenfatning av dette, se M Hilson, «Denmark, Norway and Sweden», i T Baycroft og M Hewitson (red.), What is a Nation? Europe 1789–1814 (Oxford 2006).
44. Thorkildsen(1994). Se også J Clausen, Skandinavismen historisk fremstillet (København
1900) og H. Becker-Christensen, Skandinaviske drømme og politiske realiteter (Aarhus
1981).
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slaviske frem mot midten av 1800-tallet. Dette var nasjonale bevegelser som
favnet hva som i utgangspunktet var flere etniske grupper, eller nasjoner, som
ble oppfattet å ligge så nær hverandre språklig, kulturelt og geografisk at de
kunne eller burde samles som én nasjonalstat eller en føderasjon.
For det første var disse pan-nasjonalismene nær knyttet til hva historikeren
Eric Hobsbawm kaller terskelprinsippet, som ofte har blitt underdrevet i forståelsen av nasjonalismens utvikling i Europa i første halvdel av 1800-tallet.45
Liberale og radikale aktører i Europa frem mot midten av 1800-tallet var enige om at Europa måtte bestå av nasjonalstater, men napoleonskrigene hadde
lært dem at små stater kunne slukes uvilkårlig av store stater. Lærdommen fra
dette ble at stater som ikke var av en viss størrelse økonomisk og kulturelt sett
ikke hadde noen historisk eller politisk eksistensberettigelse. Små nasjoners
eneste sjanse var derfor å slutte seg sammen med beslektede etnisiteter eller
nasjoner, slik at de i fellesskap ble store nok til å overleve. For det andre var
pan-nasjonalismen, i alle fall frem til 1848, knyttet til politiske aspirasjoner
blant liberale og radikale. I det repressive og konservative politiske klimaet
som preget Europa i årene 1815–1848, gikk nasjonalisme ofte hånd i hånd
med konstitusjonelle og demokratiske mål, som samlingen eller etableringen
av nasjonalstater eller nasjonale føderasjoner ble sett som middel til å realisere.
Både terskelprinsippet og politiske mål gjorde seg gjeldende blant skandinavistene. Målet, i alle fall for noen av dem, var å samle de skandinaviske landene
til én stat eller føderasjon; dels basert på forestillingen om at Danmark, Norge
og Sveriges felles nordiske opphav og kulturelle og språklige likheter gjorde
Skandinavia til en naturlig stat eller føderasjon i tråd med terskelprinsippet.
På samme måte som det ikke var noen motsetning mellom for eksempel bayersk og tysk nasjonalisme, var det for mange ingen motsetning mellom dansk,
svensk og norsk nasjonalisme og skandinavisme.46 Overgangene var flytende.
Videre var forventningen om at en samlet skandinavisk nasjonalstat ville bli en
liberal konstitusjonell stat forlokkende spesielt for liberale og radikale danske
og svenske aktører, som var misfornøyd med det danske eneveldet og Karl
Johans autoritære regime. Nordmennene hadde til gjengjeld allerede en liberal
politisk orden, med den konsekvens at skandinavismens politiske lokkekraft –
45. E Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, 2. utgave.
(Cambridge 1992), s. 31–37.
46. Jf. B Stråth, «The Swedish Path to National Identity in the Nineteenth Century», i Ø.
Sørensen (red.), Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century (Oslo 1994), s.
59–60.
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eller for den saks skyld også skandinavismen mer generelt – ikke hadde samme
appell i Norge som i Danmark og Sverige.47
Skandinavismen rommet også trusseloppfatninger, som ble knyttet både
til terskelprinsippet og politiske mål. Danske liberale nasjonalister så med uro
på hva de oppfattet som en tysk trussel – med Eideren, grenseelven mellom
Slesvig og Holstein, som front – og så et forent Skandinavia som nødvendig
oppdemming mot Tyskland. I Sverige så man nervøst i retning av Russland,
som i 1809 – gjennom erobringen av Åland – hadde flyttet sin grense til
Stockholms skjærgård. Russland ble betraktet både som en geopolitisk og sivilisatorisk trussel, samtidig som mange svenske skandinavister heller ikke var
fremmede for å gjenerobre Finland. Kritikere, også innad i skandinavistenes
rekker, kunne innvende at skandinavismen var et vikarierende motiv både
for dansker og svensker for å lokke hverandre med i strid mot henholdsvis
tyskere og russere, mens kritikere av skandinavismen som helhet – som den
konservative riksdagsmannen August von Hartmannsdorff og den norske historikeren Peter Andreas Munch – tenkte i retning av fremtidige sivilisasjonsoppgjør mellom for eksempel germansk og slavisk, eller germansk og gallisk,
forestillinger som nødvendigvis sto i nær sammenheng med den geopolitiske
situasjonen.48

Revolusjon og krig 1848–1851
Nederlaget i 1814 etterlot Danmark i økonomisk krise og med en sterk eksistensangst som følge av vissheten om at det hadde vært en reell fare for oppløsning av hele den danske staten. Samtidig hadde tapet av Norge forrykket
balansen i Danmark. Den danske statens tysktalende andel gikk nå fra 25 prosent til 40 prosent. Helt siden 1700-tallet hadde det vært spenninger mellom
dansk og tysk i den danske staten. Under napoleonskrigene utviklet disse seg
til regelrett konflikt etter at det nominelt selvstendige hertugdømmet Holstein
ble innlemmet i selve Danmark etter Det tysk-romerske rikets oppløsning i
1806.49 I 1815 ble Holstein medlem av Det tyske forbundet (Deutscher Bund),
noe som igjen knyttet hertugdømmet til Tyskland. Frem til rundt 1830 må
tysksinnede slesvigeres og holsteineres motvilje mot Danmark primært forstås
i et regionalt perspektiv, hvor slesvig-holsteinernes politiske hovedmål var å
47. Stråth (2005), s. 196–197; Thorkildsen (1994), s. 196.
48. Hilson (2006), s. 203–204; Thorkildsen (1994), s. 196; Jansson (1961), s. 34.
49. Glenthøj og Ottosen (2014B), s. 212–222.
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bevare hertugdømmenes autonomi og holde den danske staten på avstand.
Samtidig ble språket den sentrale skillelinjen mellom Danmark og Holstein.
Parallelt med at språket ble nasjonale markører og den tyske kulturnasjonalismen grep om seg, ble konflikter mellom dansk og tysk i hertugdømmene
i stadig økende grad sett som nasjonale konflikter, som i sin tur drev slesvigholsteinerne i retning av tysk nasjonalisme. Språket ble konfliktens nasjonale
kulturelle dimensjon, mens slesvigere og holsteinere omfavnet visjonen om et
forent, konstitusjonelt Tyskland som et foretrukkent politisk alternativ til eneveldet i Danmark.50 Den første eksplosjonen kom i revolusjonsåret 1848, som
ikke bare kastet den danske staten ut i politisk krise, men også i en borgerkrig
med skandinaviske implikasjoner.
Februarrevolusjonen i Paris kastet Europa ut i opprør. Revolusjonen og
opprøret nådde raskt Slesvig og Holstein, som rev seg løs fra den danske staten
og erklærte at de ville forene seg med et samlet Tyskland. Den revolusjonære
uroen nådde også København, hvor Frederik VII ble presset til å danne en
liberal regjering og ta konstitusjonelle skritt. Opposisjonen mot eneveldet
hadde tidligere til en viss grad kunnet forene liberale i Danmark og hertugdømmene, men i 1848 var de to bevegelsene blitt uforenelige. De var alle
enige om at Holstein, som var tysktalende, ikke hadde noen plass i Danmark,
men begge gjorde til gjengjeld krav på Slesvig, som var blandet dansk og tysk
i språk, kultur og lojalitet. Disse komplekse forholdene gjorde det i prinsippet
uaktuelt for noen av partene å dele Slesvig. Kravene på Slesvig var derfor et
spørsmål om alt eller intet, og den felles slesvig-holsteinske løsrivelsen i mars
1848 var uakseptabel i København, både for liberale nasjonalister (de såkalte
nasjonalliberale) og konservative helstatsmenn som mente Slesvig og Holstein
fremdeles måtte være knyttet til Danmark. Dermed ble det krig – i første
rekke en borgerkrig, som imidlertid fikk langt større ringvirkninger da også
de øvrige tyske statene kastet seg inn i krigen under prøyssisk anførsel. Slesvig
og Holstein ble ikke bare en nasjonal kampsak for den liberale regjeringen i
Danmark, men også både for den tyske opinionen og dermed for det såkalte
Frankfurt-parlamentet i Tyskland, som i mai 1848 samlet seg for å diskutere
Tysklands fremtid.
I Sverige og Norge var sympatien i overveiende grad på dansk side. Det ble
gitt pengegaver til danskene, mens deler av pressen stilte seg bak Danmark i
50. Om denne utviklingen, se S B Frandsen, Holsten i helstaten. Hertigdømmet inden for og
uden for det danske monarki i første halvdel af 1800-tallet (København 2008) og W Carr,
Schleswig-Holstein 1815–48: A Study in National Conflict (Manchester 1963).
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den grad at en svensk avis erklærte ”hellig krig” mot Tyskland.51 Flere danske
militære nederlag i Slesvig i april satte for alvor fart på svensker og nordmenn,
for ikke å snakke om kong Oscar I. Jylland lå åpent for de prøyssiskledede
tyske troppene og det var klart for de fleste at Danmark behøvde hjelp. I et
personlig brev advarte Frederik VII kong Oscar om at hele den danske staten
sto for fall og at Øresund kunne bli grensen mellom Tyskland og Sverige. Den
danske kongen ba derfor om Sveriges hjelp i Skandinavias navn. Kong Oscar
så selve Nordens selvstendighet som truet og sammen med den danskvennlige
opinionen bidro dette sterkt til å bevege ham i retning av intervensjon. Han
rådførte seg både med statsrådet og Riksdagens hemmelige utvalg. Flertallet av riksdagsmennene var danskvennlige og omtalte danskene som ”stamfränderna” og ”brödrafolket”, mens den tyske støtten til de slesvig-holsteinske
opprørerne ble fordømt.52 Likevel var det betydelig skepsis mot militær intervensjon i Riddarhuset, mens Stortinget i Christiania var nølende. Dette bidro
til å stanse Oscar Is intervensjonspolitikk før den kom så langt som regelrett
krig, selv om kongen teknisk sett hadde makten til å erklære krig på Sveriges
(men ikke Norges) vegne uavhengig av parlamentet.
For det første gjorde både Riksdagen og Stortinget det klart at enhver direkte militær intervensjon i Danmark måtte skje i forståelse med stormaktene,
og da spesielt Russland, samtidig som de også henviste til de rent økonomiske
kostnadene ved en krig. Ingen av argumentene var uvesentlige. Det var i siste
ende opp til Riksdagen og Stortinget å finansiere en eventuell krig, mens Russlands holdning ikke var til å ta feil av. Like lite som Russland ønsket å se et
Tyskland som strakk seg til Øresund, ønsket Russland heller ikke å se et forent
Skandinavia. Dette bremset omfanget av kong Oscars intervensjonspolitikk.
Likevel holdt han betydelige troppestyrker parate til å gripe inn i Danmark
dersom de tyske troppene krysset grensen til selve Danmark, og sendte om lag
4 500 svenske og norske soldater til Fyn etter inngåelse av en svensk-dansk
militærkonvensjon i mai 1848. Samtidig la Sverige-Norge og Russland seg
på en felles diplomatisk linje. Preussen ble med diplomatiske midler presset
til å trekke de tyske troppene tilbake fra Jylland og deretter, i august 1848,
til en sju måneders våpenhvile i Malmö mens det skulle forhandles om Slesvig og Holsteins fremtid. Dermed var også rammen for Sverige-Norges intervensjonspolitikk lagt: den ble defensiv og diplomatisk. Dette hindret likevel
51. R Glenthøj, 1864: Sønner af de slagne (København 2014C), s. 206; jf. Jansson (1961), s.
51–56.
52. Jansson (1961), s. 51–56.
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ikke 357 svensker og nordmenn – hvorav mange tilhørte den skandinavistiske
bevegelsen – fra å melde seg om frivillige soldater på dansk side.
En potensiell diplomatisk løsning på konflikten over Slesvig og Holstein
var en deling av Slesvig i en dansk og tysk del. Dette hadde vært en løsning
som både danske liberale og slesvig-holsteinske opprørere kunne ha levd med i
første halvdel av 1848, men mot slutten av året var frontene hardnet så mye at
en deling av Slesvig ble stadig mer uaktuelt, aller minst gjennom forhandlinger. I april 1849 sa derfor den danske regjeringen opp Malmö-våpenhvilen og
gjenopptok krigen, hvorpå prøyssiskledede tyske forbundstropper igjen krysset Kongeåen og okkuperte Jylland opp til Århus. Slesvig-holsteinske tropper beleiret festningsbyen Fredericia ved Lillebælt, men ble fordrevet av den
danske hæren 6. juli. Russland grep igjen inn og presset Preussen til å forlate
Jylland og inngå våpenhvile. Utfallet ble en preliminærfred i Berlin den 10.
juli, hvor det i utgangspunktet ble lagt opp til et konstitusjonelt Slesvig i en
slags mellomposisjon mellom Danmark og Holstein. Prelimimærfreden ble
fulgt av ett års forhandlinger mellom Danmark og Preussen, som etter stormaktspress munnet ut i en dansk-prøyssisk fredsavtale 2. juli 1850. Denne
løste imidlertid ikke spørsmålet om Slesvig, med den følge at den slesvigholsteinske opprørshæren igjen tok opp våpen, denne gang riktignok uten
direkte prøyssisk støtte.
Straks etter den dansk-prøyssiske preliminærfreden i juli 1849 ble de om
lag 4 000 svenske og norske troppene på Fyn sendt til Nord-Slesvig som hva
man kan kalle fredsbevarende styrker. Den svensk-norske kontingenten fungerte i praksis som en buffer mellom danske tropper på Jylland og tyske tropper
i Sør-Slesvig sør for Flensburg. På dansk side er det ingen tvil om at det ble
gjort håp om at de svensk-norske troppene ville kjempe på dansk side dersom
krigen brøt ut igjen, men da den slesvig-holsteinske opprørshæren tok opp
kampen 14. juli 1850 ble de svenske og norske troppene trukket tilbake til
Fyn, mens danske og slesvig-holsteinske styrker kjempet inn i høstmånedene.
Dette avstedkom en viss dansk skuffelse, men til gjengjeld ble de svenske og
norske soldatene svært populære i Danmark. Nesten 50 000 dansker skrev
under på en takkeadresse til Sverige og Norge, mens de svenske og norske soldatenes nærvær blant den danske bondebefolkningen åpnet stadig flere øyne
for ideen om et skandinavisk fellesskap.
Den såkalte treårskrigen i 1848–1851 ble avsluttet med Londonprotokollen i 1851 og endelig Londontraktaten i 1852, med Storbritannia, Frankrike,
Sverige-Norge, Danmark, Østerrike og etter hvert Preussen som signatarmak-
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ter. London-avtalen opprettholdt i realiteten den danske helstaten slik den
hadde vært før 1848, inkludert Slesvig og Holstein. Avtalen stadfestet også
den omstridte arvefølgen i den danske staten, herunder Slesvig og Holstein
gjennom at prins Christian av Glücksborg ble dansk tronarving som følge av
Frederik VIIs barnløshet. Samtidig var det den danske kongens barnløshet
som brakte Danmark, Sverige og Norge nær en dynastisk union frem mot
1864.53

Dynastisk skandinavisme og alliansepolitikk 1853–1863
Til tross for at den svensk-norske støtten under treårskrigen ikke hadde vært så
vidtrekkende som mange dansker og andre skandinavister hadde håpet, hadde
Sverige-Norges støtte vært uttalt nok til at det generelle synet på Sverige-Norges rolle under krigen ble oppfattet som mer alliert enn nøytral. Dette ble
for eksempel gjenspeilet under studenterskandinavistenes møte i Christiania i
1851, som ble avholdt i treårskrigens tegn. Frederik VII lot de danske studentene disponere regjeringens dampskip på reisen fra København, mens Oscar I
bød til fest på Oscarshall på Bygdøy.54 Dette viste også de to kongenes sympati
for skandinavismen. I følge den ikke alltid like pålitelige prins Oscar (II.), skal
Frederik VII ha gått så langt som å tilby ham den danske tronen våren 1848,
hvorpå prinsen skal ha svart at han ikke kunne akseptere det fordi det ville
være en forbigåelse av hans bror, kronprins Karl (XV).55 Oscars minner og
betraktninger må alltid tas med en klype salt, men til gjengjeld var Frederik
VII en så løs kanon på dekk at han meget vel kan ha gjort som Oscar hevdet.
Det ville være en overdrivelse å kalle 1850-årene for skandinavismens
høysesong. Sverige-Norges innblanding under treårskrigen hadde ikke gått så
langt som mange skandinavister hadde håpet, mens Londontraktatens bestemmelse om den danske tronfølgen helte kaldt blod i årene til de som hadde
tatt for gitt at en Bernadotte ville etterfølge Frederik VII. Samtidig hadde treårskrigen bidratt til å skape en bredere skandinavisk fellesskapsfølelse – både
gjennom de svenske og norske troppenes nærvær i Danmark og opinionen
som krigen mobiliserte både i Norge og Sverige.56 I juli 1853 ble det også
drøftet en dansk-svensk/norsk nøytralitetserklæring etter modell av 1834, selv
53.
54.
55.
56.

Jansson (1961), s. 29–49; Glenthøj (2014C), s. 206–215.
Thorkildsen (1994), s. 201.
Glenthøj (2014C), s. 218.
Glenthøj (2014C), s. 268; Thorkildsen (1994), s. 199;
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om dette ikke skal sees som et utslag av skandinavismen.57 Samtidig var ikke
ideen om en Bernadotte på Skandinavias trone ikke var helt død. Oscar I kom
aldri til å ta avgjørende steg for å sikre Bernadottene førsteplass i den danske
tronfølgen, men til gjengjeld omfavnet han helhjertet skandinavismen i 1856,
da han høytidelig erklærte at en krig mellom de skandinaviske landene heretter var utenkelig.58
Oscars erklæring ble gitt da han tok imot studenterskandinavistene på
Drottningholm, etter at den danske delegasjonen hadde lagt til kai i Kalmar
og holdt flammende taler og appeller med sterk symbolkraft på slottet hvor
Kalmarunionen var blitt inngått i 1397.59 Kong Oscars omfavnelse av skandinavismen ble fulgt en svensk presseoffensiv i Europa i skandinavismens navn,
som blant annet fanget Frankrikes keiser Napoleons IIIs interesse. I Danmark
var man imidlertid ikke udelt begeistret for at Danmarks fremtid ble diskutert
i europeisk presse på denne måten, noe som ga seg utslag i en dansk pressekrig for og mot skandinavismen i 1856–1857 og en vennlig advarsel til kong
Oscar selv fra ultra-skandinavistiske miljøer om at det ville være klokt å gå
mer varsomt frem. Det gikk likevel så langt som at Oscar I våren 1857 tilbød
Danmark et vennskaps- og forsvarsforbund, som skulle stille 16 000 soldater
til forsvar av kongeriket Danmark eller Slesvig. Dette var i praksis en støtteerklæring til den nasjonalliberale danske delingspolitikken overfor Slesvig
og Holstein. Et regjeringsskifte, som brakte den konservative helstatsmannen
L. S. Scheele til den danske utenriksministerposten, tvang imidlertid Frederik
VII til å avslå tilbudet, under påskudd av at han ikke kunne inngå avtaler som
ikke gjaldt for hele den danske staten.60
Kong Oscars omfavnelse av skandinavismen skyldtes først og fremst Krimkrigen, enten fordi han behøvde et halmstrå å klamre seg til eller fordi han så
skandinavismen som et verktøy overfor Russland.61 Krimkrigen brakte Russland over på defensiven og til sist ut i et katastrofalt nederlag. Dette lettet ikke
bare for en tid på russerfrykten i Sverige – desto mer takket være britiske og
franske garantier for Sverige og Norges integritet i form av den såkalte Novembertraktaten av 1855 – men blåste også liv i revansjelysten knyttet til Finland.
Oscar I ble så revet med av utsiktene til et russisk nederlag og en lukrativ plass
ved seierherrenes ende av fredsforhandlingsbordet at han – til Riksdagens og
57.
58.
59.
60.
61.
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Jansson (2007), s. 115–116.
Thorkildsen (1994), s. 202–203.
Glenthøj (2014C), s. 272–274; Jansson (1961), s. 126–141.
Jf. Jansson (1961), s. 120.

190

Nordisk krig og nordisk fred: Danmark, Norge og Sverige mellom krigslyst,
fredsvilje og nøytralitet 1814–1914

Stortingets forskrekkelse – kom svært nær å trekke Sverige-Norge med i krigen på vestmaktenes side. Selv om Riksdagen og Stortinget ikke delte Oscars
krigslyst, hadde han til gjengjeld støtte både blant svenske liberale og deres
presse. Den liberale offentligheten så Krimkrigen som en kamp mellom øst og
vest; mellom folkefriheten og forstokkede, anakronistiske enevoldsdynastier.
Dette ble også lenket til skandinavismen, både som politisk progressiv og som
rammeverk for dansk ryggstøtte til gjenerobringen av Finland, som i seg selv
kunne fremstilles som en liberal redningsmisjon. Kong Oscar delte ikke de liberales ideologiske forestillinger, men hans resonnement var at en svensk plass
blant Krimkrigens seierherrer både kunne gi Finland tilbake og tilsidesette
Londontraktaten, og med det endre den danske arvefølgen.62
Frederik VII var på ingen måte fremmed for tanken på en Bernadotte
som tronfølger i Danmark, desto mer ettersom han mislikte prins Christian
av Glücksborg, som av danske skandinavister og andre liberale foraktfullt ble
kalt ”protokollprinsen” for å vise at han var pekt ut av stormaktene i London. Kongen markerte selv holdninger i samme retning da kronprins Karl var
hans gjest under de danske høstmanøvrene i 1856. Høyst uortodokst overlot
kongen kommandoen over sine tropper, som på forhånd var utsett til å vinne,
til den svenske kronprinsen, mens prins Christian fikk kommandoen over de
tapende troppene. Senere hevdet Karl at han og Frederik på dette tidspunktet
hadde vært enige om at prins Christian skulle kompenseres med Holstein,
mens Karl skulle arve Danmark og Slesvig.63
Kronprins Karl, fra 1859 kong Karl XV, og Frederik VII innledet et personlig vennskap som foranlediget en hel rekke mer eller mindre realistiske
prosjekter utarbeidet under monarkenes fire øyne – som oftest ikke helt upåvirket av portvin – herunder allianser, krigsplaner og tronfølgekabaler. Dette
skapte ofte en politisk bakrus for deres respektive regjeringer, men samtidig
skal man ikke glemme at den ministerielle og parlamentariske innhegningen
av de europeiske monarkenes personlige makt på ingen måte var en fullbyrdet prosess på midten av 1800-tallet. Snarere var det nettopp initiativer og
prosjektmakeri som kong Karl XV og Frederik VIIs som fikk regjeringer og
parlamenter til å innskrenke monarkenes handlingsrom frem mot første verdenskrigs utbrudd. Etter Oscar Is nesten-involvering under Krimkrigen krevde Riksdagen innsyn i utenrikspolitikken, samtidig som den utøvende makten
i stadig større grad ble vridd ut av kongens og kabinettets eksklusive kontroll.
62. Hilson (2006), s. 202–203; Jansson (1961), s. 119–120.
63. Glenthøj (2014C), s. 271.
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I 1862 erklærte Riksdagen – som en direkte konsekvens av Karl XVs og Frederik VIIs personlige overlegninger – at stendenes godkjennelse var nødvendig
før den svenske kongen kunne bli konge av et annet land.64 Tilsvarende kunne
ikke Frederik VII gi bort sitt rike uten den danske Riksdagens og det danskslesvig-holsteinske Riksrådets godkjennelse.65 Likevel var det dette Frederik
VII i praksis forsøkte å gjøre. Betingelsen var imidlertid at hans rike i så fall
først skulle overdras etter hans død – og, kanskje viktigst: det skulle overdras
intakt, inkludert Holstein og Lauenburg. Å arve hele den danske helstaten var
ikke så attraktivt for Karl XV, noe som også var en del av grunnen til at han i
likhet med sin far ikke tok noen avgjørende steg i anledning det danske tronfølgespørsmålet. Det var derfor fremdeles prins Christian av Glücksborg som i
henhold til Londontraktaten var arving til den danske tronen da Frederik VII
døde plutselig i november 1863. På dette tidspunktet sto igjen Danmark på
randen av krig med Tyskland.

Skandinavisk allianse?
Mot slutten av 1850-årene var det i grunnen blitt et spørsmål om når en ny
krig over Slesvig-Holstein ville komme. Treårskrigen løste ikke konflikten om
hertugdømmene, sett fra verken dansk, slesvig-holsteinsk eller tysk ståsted.
Londontraktatens status quo gjorde i praksis alle parter utilfredse og satte den
danske politikken overfor hertugdømmene i 1850-årene under press, både
innad og utad. Så langt det var mulig forsøkte flere danske regjeringer å føre
kompromisspolitikk, men ble presset fra skanse til skanse både av danske
nasjonalliberale, slesvig-holsteinerne, Preussen og til dels Østerrike, samtidig
som Storbritannia og Frankrike var inkonsekvente i sine syn på striden. Motsetningene ble til slutt uforenelige og gjorde praktisk talt enhver fremforhandlet løsning på det slesvig-holsteinske spørsmålet umulig. Londontraktaten ga
dessuten Preussen og Østerrike innflytelse på Danmarks indre anliggender,
ettersom de kunne motsette seg enhver konstitusjonell reform med hensyn til
hertugdømmene. Det var i siste ende dette som ga krig, da den danske regjeringen i 1863 tok avgjørende steg i retning av konstitusjonell integrering av
Slesvig i det danske kongeriket, og dermed gikk langt i å skille Holstein både
fra Slesvig og den danske staten.66
For mange dansker var konflikten om hertugdømmene et nasjonalt eksis64. Jansson (2007), s. 116–117.
65. Glenthøj (2014C), s. 271.
66. Om denne utviklingen, se Glenthøj (2014C), s. 221–317.
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tensspørsmål knyttet både til terskelprinsippet og skandinavismen. Forestillingen var at dersom den danske nasjonen skulle overleve, så måtte den være
av en viss størrelse – som et minimum inkludert Slesvig, og om nødvendig
som del av et forent Skandinavia. Ofte har historikere forkastet de danske
nasjonalliberales krav om Danmark til Eideren som nasjonalsjåvinisme. Det
var utvilsomt et element av sjåvinisme, men bak kravet lå også undergangsangst. Nasjonalliberale mente at et Danmark uten Slesvig ville bli en for liten
nasjon og dermed Tysklands rov. Følelsen ble forsterket av at språkgrensen i
Slesvig jevnt og trutt krøp nordover, en utvikling som først ble stanset med
en nokså hard og upopulær dansk språkpolitikk i 1840- og 1850-årene. Flere
tyske professorer – de ideologiske premissleverandørene for tysk nasjonalisme
– mente dessuten i fullt alvor at dansk bare var en tysk dialekt og at Danmark
var Tysklands nordkyst. Dette var i seg selv egnet til å skape frykt, men det var
likevel ingenting sammenlignet med en annen og mer konkret trussel danskene ble gjort oppmerksomme på. Preussen lot antyde overfor Sverige at en
mulig løsning på konflikten med Danmark kunne være at Preussen og Sverige
simpelthen delte Danmark mellom seg.67 Svenske diplomater nølte ikke med å
bringe slike prøyssiske antydninger videre til Danmark, hvor de nødvendigvis
gjorde kraftig virkning og forsterket oppfatningen av at et dansk-prøyssisk/
tysk oppgjør var uunngåelig.
For Sverige var et Preussen eller forent Tyskland til Storebælt eller Øresund
et lite attraktivt scenario, ettersom det ville sette Sverige i en utsatt stilling
mellom to stormakter. I ytterste konsekvens kunne Sverige være parat til å annektere Sjælland og Fyn av ren nødvendighet dersom Preussen besatte Jylland,
men dette var aldeles ingen ønsketenkning i Stockholm.68 Den prøyssisk-tyske
trusselen mot Danmark ga derfor Sverige strategiske grunner til å støtte danskene i striden om Slesvig. Parallelt med dette gjorde skandinavismen seg gjeldende, ikke minst hos kong Karl XV, som var sterkt påvirket av götisismens
forestillinger om en felles oldnordisk fortid og gjerne så seg selv som konge
av et forent Skandinavia. Samlingen av Italia i 1860 gjorde dessuten dypt
inntrykk på Karl XV, som anskaffet byster både av kong Vittorio Emmanuel
og Garibaldi til sitt skrivebord. Karl XV så seg selv som en krigerkonge, og
drømte om å toge mot Russland sammen med Napoleon III både for å gjenerobre Finland og samle Skandinavia. I august 1863 utbasunerte han at ”Jag
behöver ett krig, Europa behöver ett krig, och ett krig måste jag ha, antingen
67. Om dette, se Hedin 1953.
68. Glenthøj (2014C), s. 312.
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genom polackerna mot Ryssland eller genom danskarna mot Tyskland”.69 Ved
flere anledninger erklærte han at et tysk angrep på Slesvig var et angrep på
Skandinavia, og at Sverige-Norge ville agere deretter.70
De svenske kongenes skandinavistiske tilbøyeligheter harmoniserte imidlertid ikke helt med Sveriges utenrikspolitiske linje, som nødvendigvis også
var under ministerinnflytelse. Danske forsøk på å fremforhandle en formell
allianse strandet på motstand fra regjeringshold, særlig fra utenriksminister
Ludvig Manderström. Dette skyldtes ikke motvilje mot Danmark som så,
men skepsis mot å på forhånd forplikte seg til å gå i krig på Danmark.71 Fra
svensk utenriksministerhold ble det derfor signaliserte at man ønsket at Danmark forsøkte å bli kvitt Holstein på diplomatisk vis, og gjerne med svensk
støtte, mens Manderström gjorde det også klart at en formell allianse først
kunne komme på tale dersom Danmark faktisk ble angrepet. Det samme budskapet ble gjentatt av Sveriges ambassadør til København fra 1861, Henning
Hamilton. Til gjengjeld ble Danmark forsikret om Sveriges vennskap, mens
det også overfor stormaktene ikke ble lagt skjul på at Sverige og Norge i tilfelle
av krig aktivt ville støtte Danmark. Signalene i så måte var så utvetydige at
man i Berlin våren 1862 mistenkte at det var Sverige som trakk i trådene bak
dansk politikk. En formell allianse var imidlertid uaktuelt for Sverige-Norge,
selv om Karl XV ved flere anledninger kom med personlige løfter til Frederik
VII om militær støtte – som da han i 1860 lovet 20 000 soldater til Eideren,
som han selv skulle stille seg i spissen for. Utenriksminister Manderström og
den svenske og norske regjeringen satte imidlertid igjen foten ned for den
kongelige alliansepolitikken.72 I Manderströms øyne kunne Sverige-Norge
være Danmark mer til hjelp som støttespiller i en internasjonal forhandlingseller konferansesituasjon.73
Danmarks håp om en fremforhandlet løsning i striden om Slesvig tidlig i
1860-årene var britisk og fransk intervensjon, enten gjennom en fredskonferanse eller gjennom eksplisitt støtte. Problemet var at Storbritannia og Frankrike ikke kunne enes verken innad eller med hverandre. I 1862 avviste Storbritannia å løse spørsmålet gjennom en konferanse, noe som i praksis gjorde
69. Jansson (1961), s. 187.
70. Jansson (2007), s. 119–120.
71. Om Sverige og skandinavismens rolle i den svensk-norske politikken overfor Danmark, se
E Møller 1960.
72. Møller (1960) sv. 326–343. For en enda mer utførlig, men eldre, diskusjon, se H Koht, Die
Stellung Norwegens und Schwedens: im Deutsch-Dänischen Konflikt, zumal während de Jahre
1863 und 1864 : auf Grundlage neuer Aktenstücke (Kristiania 1908).
73. Glenthøj (2014C), s. 277.

194

Nordisk krig og nordisk fred: Danmark, Norge og Sverige mellom krigslyst,
fredsvilje og nøytralitet 1814–1914

at Danmark ved inngangen til 1863 var isolert i internasjonal politikk. Det er
på denne bakgrunnen man må se både den nokså aggressive danske politikken
overfor Slesvig-Holstein vinteren og våren 1863 og nye danske bestrebelser
etter å knytte Sverige og Norge til seg. Opinionen i Danmark la et voldsomt
press på regjeringen for å innlemme hele Slesvig, blant annet gjennom 40 000
underskrifter samlet inn av den såkalte Dannevirkeforeningen. Det brygget til
krig, og for det isolerte Danmark ble det helt avgjørende å sikre seg svensknorsk støtte. Fra Stockholm var imidlertid budskapet i januar 1863 fremdeles
at Danmark burde gjøre hva de kunne for å kvitte seg med Holstein, men
fremdeles uten løfter om allianse og militær støtte.
Sett fra svensk-norsk side er det logisk at det var skepsis mot allianseforpliktelser til Danmark så lenge fordelsforholdet kunne fremstå som noe ensidig. Spørsmålet ble således hva Danmark kunne tilby Sverige i bytte mot
forpliktelser og en allianse. To danske statsråder, Ditlev Monrad og Orla
Lehmann hadde svaret: en ny Kalmarunion, men på svenske premisser. Helstatsmannen Monrad og den liberale Lehmann var en usannsynlig akse, men
den gjenspeiler til gjengjeld desperasjonen i den danske regjeringen. Det gjør
også forslagene de to la frem for ambassadør Henning Hamilton. Den 11.
januar oppsøkte Monrad, som var kirke- og undervisningsminister, Hamilton
i København og la på bordet en plan for en skandinavisk forbundsstat med
felles utenriksvesen, felles militærmakt, felles toll-, telegraf- og postvesen og
felles konge. Hvert land skulle ha en nasjonalforsamling, mens alle saker som
vedkom landene samlet skulle avgjøres i et felles tokammerparlament i Stockholm, med representasjon etter folketall i Underhuset og lik representasjon
i Overhuset. Uten den øvrige regjeringens, Riksdagens og kongens viten var
dette høyforræderi fra Monrads side, noe også Hamilton lot antyde i sin rapport til Stockholm om samtalen. Han stolte heller ikke helt på Monrad, som
tidligere hadde gjort seg bemerket som anti-skandinavist, og mistenkte at det
hele kunne være en felle for å lokke Sverige inn i en allianse. Dette var for så
vidt ikke en helt uberettiget mistanke, men til gjengjeld kunne ikke Hamilton
tvile på oppriktigheten da den uttalte skandinavisten og innenriksministeren
Orla Lehmann oppsøkte ham kort tid etter Monrad og la frem samme unionsplan. Hamilton kunne imidlertid ikke gi danskene noen løfter, men var
til gjengjeld mer parat til å lytte til statsminister C C Hall, hvis ideer var mer
moderate enn Lehmanns og Monrads. Hamilton lovet svensk diplomatisk
støtte og gjentok det svenske kravet om at Danmark ble kvitt Holstein, og fikk
ryggdekning fra utenriksminister Manderström. Dette var likevel fremdeles
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et stykke unna en formell allianse, men i danske ører var signalet at SverigeNorge var parat til å inngå en allianse så snart Danmark skilte ut Holstein fra
den danske staten.74

Danmark på vei mot krig
I mars 1863 ble Holstein i praksis – om enn ikke formelt – utskilt gjennom det såkalte Marskunngjørelsen Den danske regjeringen mente at Sverige
nå hadde bundet seg til politikken Danmark førte, oppfatninger som både
Frankrike og Storbritannia delte. I Paris og London ble det våren 1863 nærmest tatt for gitt at Sverige-Norge ville kaste seg inn i en dansk-tysk krig på
dansk side. Også ambassadør Hamilton i København mente at Sverige-Norge
var moralsk bundet til Danmark. Slike inntrykk og oppfatninger helte også
vann på hjulene for skandinavistene, med Lehmann og Carl Ploug i spissen.
De erklærte at Karl XV var Skandinavias svar på Piemontes og Italias kong
Victor Emmanuel, og så Hamilton som Skandinavias Camillo Cavour, før de
satte i gang en veritabel kampanje i skandinavismens navn som straks tiltrakk
seg Karl XVs begeistrede interesse. Kongen av Sverige og Norge mente tiden
var kommet for å handle og kastet seg med iver over et konkret forslag fra
Hamilton om en skandinavisk allianse. Både den svenske og norske regjeringen var imidlertid fremdeles skeptiske til å binde seg formelt til Danmark,
i alle fall uten garantier for at Storbritannia og Frankrike også støttet Danmark. Manderström kjøpte seg på sin side tid ved å informere danskene om at
Marskunngjørelsen ikke var tilstrekkelig. Den danske statens bånd til Holstein
måtte brytes fullstendig før en allianse kunne komme på tale.
Manderströms håp var fremdeles at konflikten ville kunne la seg løse ved
stormaktsmekling eller en stormaktskonferanse, slik at Sverige-Norge ikke ble
dratt inn i en dansk-tysk krig uten at Frankrike og Storbritannia involverte
seg. Dansk politikk pekte i samme retning, men problemet var at det ikke så
slik ut utenfra. Danmarks politikk våren 1863 pekte nærmest entydig i retning av krig mot Preussen og Østerrike, som ikke ville akseptere en deling av
Slesvig og Holstein eller integrasjon av Slesvig i det danske kongeriket. Håpet
på dansk side var imidlertid ikke så mye å vinne en krig mot Preussen, Østerrike og Det tyske forbundet – som selv ikke de mest krigshissige nasjonallibe74. Om disse danske fremstøtene og de påfølgende dansk-svenske utvekslingene, se A Friis,
«Skandinavismens Kulmination: Ministeriet Halls Planer om en nordisk Union forud for
Udstedelsen af Martskundgørelsen 1864», Historisk Tidsskrift (Danmark), bd. 10, rekke 3,
1934–1936; Møller (1960), s. 237–343.
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rale politikere trodde kunne vinnes – som å tvinge frem fredskonferansen den
britiske og franske regjeringen vegret seg mot å holde. Svensk-norsk deltakelse
i en slik krig ville i praksis gjøre krigen til en nord-europeisk affære som verken Storbritannia, Frankrike eller Russland kunne forholde seg passive til, og
dermed nærmest garantere intervensjon – enten til Danmarks fordel, eller i
det minste gjennom mekling som på forhandlings vis kunne skille Slesvig fra
Holstein. Dette var, som den danske historikeren Rasmus Glenthøj har påpekt
brinkmanship fra den danske statsminister Hall.75
Den offensive danske politikken tvang like fullt Sverige og Norge til å
ta endelig stilling til hvordan man skulle forholde seg til en dansk-tysk krig.
Kong Karl XV var ikke i tvil. Den 22. juli 1863 møtte han Frederik VII i
Skodsborg og avtalte igjen en allianse som skulle sende 20 000 svenske og
norske soldater til Eideren for å forsvare Slesvig. Med dette trosset atter en
gang Karl XV Manderströms vilje, og ga sin utenriksminister valget mellom å
bøye seg for kongens utenrikspolitikk eller ta konsekvensene og gå av. Denne
gang valgte Manderström å følge kongen, men ikke før han hadde rådført seg
med tre andre regjeringsmedlemmer, inkludert regjeringens de facto leder, justisminister Louis De Geer. Den svenske regjeringen var ikke begeistret for en
allianse, men kunne gå med på et skandinavisk forsvarsforbund så langt som at
det kunne sikre den danske statens faktiske overlevelse og hindret en prøyssisk
eller tysk grense ved Øresund. I august 1863 reiste Manderström til København og forhandlet traktaten ferdig. Sverige og Norge skulle stille med 20 000
mann til forsvar av Slesvig og Danmark mot at Danmark finansierte dem dels
fordi at man på den måten ikke gjorde seg avhengig av bevilgninger fra Stortinget og Riksdagen. Alt som gjensto for å få traktaten i havn var ratifisering.
Det sammensatte svensk-norske statsrådets møte på Ulriksdal slott 8. september stakk imidlertid kjepper i hjulene for traktaten. Karl XV hadde fyret
seg opp og til og med fortalt utenlandske diplomater at han hadde utsikter til
å bli konge av et rike fra Eideren til St. Petersburg, og gjorde det naturlig nok
klart for statsrådet at han ville ha traktaten ratifisert. Manderström forsøkte
på sin side å gjøre traktaten spiselig for statsrådets skeptikere, med De Geer,
Gripenstedt og den norske ministeren Sibbern i spissen.76 Resultatet ble et
foreløpig kompromiss om at holdningene i Paris og London måtte sonderes
nærmere før traktaten kunne ratifiseres. På denne måten kjøpte Sverige-Norge
seg enda mer tid.
75. Glenthøj (2014C), s. 320−328.
76. Jansson (2007), s. 120; Glenthøj (2014C), s. 333–334.
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Senere har statsrådet på Ulriksdal slott blitt betraktet som skandinavismens død. Likevel levde traktaten videre i enda noen uker. Det så fremdeles
ut som at Frankrike ville gå inn i krigen på skandinavisk side dersom Preussen krysset Eideren, mens signalet fra London var at den britiske regjeringen
kunne være parate til krig men i alle tilfeller ville mekle. Sett fra svensk side
var dette i praksis garantier for at de to vestmaktene ville involvere seg, hvilket
i sin tur fikk Manderström – som fremdeles lette etter en vei ut av alliansen
– til å skrive til Hamilton at en svensk-norsk allianse med Danmark syntes overflødig. Dette gjorde Hamilton rasende, ettersom han mente Sverige
hadde forpliktet seg både moralsk og traktatslig, men Manderström fortsatte
sin uthalingspolitikk gjennom månedene oktober og november.77
Nakkeskuddet for den dansk-svensk/norske traktaten ble i realiteten Frederik VIIs plutselige død den 15. november, som aktualiserte Londontraktatens
arvefølgebestemmelser. Som en av traktatens signatarmakter kunne Sverige
nå vanskelig arbeide for Karl XVs kandidatur, i alle fall ikke etter at Christian
nominelt hadde besteget tronen som kong Christian IX. Dette i seg selv hadde
ikke behøvd å ta livet av det skandinaviske forsvarsforbundet som sådan, men
Manderström grep sjansen til å gjøre det klart at Sverige ikke kunne føre en
politikk som avvek fra de andre signatarmaktenes. I så fall mente han at Sverige kunne bli isolert av stormaktene og dermed være til liten gavn for Danmark i en internasjonal forhandlings- eller konferansesituasjon. Det var denne
beskjeden, som Hamilton fikk i begynnelsen av desember 1863, som begravde
både den dansk-svensk/norske alliansen og den politiske skandinavismen som
sådan. Riktignok skjedde dette mot Karl XVs og prins Oscars vilje. Sistnevnte
var så rasende at han var parat både til å melde seg som frivillig i den danske
hæren og piske opp en revolusjon i København i forbindelse med Frederik
VIIs begravelse, og prinsen skrev attpåtil ned hva han ville si til københavnerne. Karl XV og Manderström snakket ham imidlertid fra det, selv om Karl
XV på sin side helt frem til juletider forsøkte å holde liv i alliansetraktaten.78
Det svensk-norske tilbaketoget fra alliansen vekket forbitrelse i Danmark,
hvor man ikke bare følte at Sverige-Norge i alle fall moralsk hadde forpliktet
seg til å støtte Danmark, men også at den svenske regjeringen hadde vært
med på å presse frem en mer offensiv dansk politikk overfor Slesvig-Holstein
i 1863, blant annet ved å krevde utskillelse av Holstein som premiss for en
allianse.79 De danske stegene i så måte, først med Marskunngjørelsen og der77. Glenthøj (2014C), s. 335–337.
78. Møller (1960), s. 339–342; Glenthøj (2014C), s. 349.
79. Møller (1960), s. 337–338.
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nest ved den konstitusjonelle integrasjonen av Slesvig i november, gjorde krig
uunngåelig, i alle fall så lenge Preussens kansler Otto von Bismarck var innstilt
på den. Utad forkynte imidlertid Bismarck forhandlings- og fredsvilje, hvilket attpåtil var nok til å få det norske Stortinget til å godta en allianse med
Danmark under inntrykk av at krigsfaren var liten, mens Bismarcks signaler
overbeviste Manderström om at muligheten for forhandlinger var større enn
for krig. Problemet var at Preussen ville ha krig og at stormaktsmekling først
kom underveis våren 1864, etter krigens utbrudd og etter Danmarks egentlige
nederlag. Dette forverret ikke bare Danmarks forhandlingsposisjon: Danmark
bidro også selv til å forverre ved å ikke gå med på en deling av Slesvig selv etter at den siste danske stillingen i Slesvig, Dybbøl skanse ved Sønderborg, ble
inntatt av prøysserne den 18. april. Dermed brøt forhandlingene i London
sammen sommeren 1864, med den konsekvens at Preussen og Østerrike til
sist rev både Slesvig og Holstein helt løs fra den danske staten.80 Danmarks
nederlag var totalt, og desto større ble forbitrelsen over den svensk-norske politikken i 1863. Til gjengjeld var konsekvensen først og fremst at den politiske
skandinavismen ble lagt død en gang for alle. Forholdet mellom Danmark og
Sverige-Norge ble ikke direkte fiendtlig etter 1864, men tanken om politisk
forening eller integrasjon ble lagt død.

Sverige og Norge på vei mot krig for Danmark?
Hvor nær var Sverige-Norge ved å bli med i Danmarks krig mot Preussen og
Østerrike i 1864? Kong Karl XV la i 1863 på ingen måte skjul på at han ville
være med i en dansk krig mot Tyskland. Han hadde sammen med utenriksministeren også konstitusjonell rett til å føre utenrikspolitikk, herunder inngå
traktater, erklære krig og slutte fred. Så langt som dette kan man argumentere
for at muligheten for svensk-norsk innblanding i den dansk-tyske krigen i
1864 var høyst reell. På den ene siden ville det likevel være en overdrivelse å
si at Sverige-Norge var på krigens rand. Utenriksminister Manderström var
konsekvent skeptisk til å forplikte seg overfor Danmark, mens verken den allmenne svenske eller norske opinionen var særlig velvillig innstilt til krig, selv
om den i alt øvrig kunne ha utstrakt sympati for Danmarks sak. Dette kom
ikke minst til uttrykk ved krigsutbruddet vinteren 1864, da ytterst få norske
og svenske frivillige meldte seg i dansk tjeneste – til forskjell fra de flere hundre
80. Om krigen og forhandlingene i London i 1864, se J Nielsen, 1864: Da Europa gik af lave
(Odense 1987).
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frivillige i 1848. Også den norske og svenske regjeringen var skeptiske, noe
som for alvor ble vist i statsrådet på Ulriksdal slott den 8. september 1863.
På den andre siden skal man heller ikke underdrive muligheten for en
skandinavisk krig mot Tyskland i 1864. Forhandlingene om alliansetraktaten
mellom Sverige-Norge og Danmark kom så langt at både ambassadør Hamilton, Karl XV og ikke minst den danske regjeringen regnet den som en fullbyrdet kjensgjerning. Manderströms blokkering av traktaten skyldtes da også
i siste ende tilfeldigheter, først og fremst Frederik VIIs død den 15. november.
Denne ga Manderström en vei ut i tolvte time. For mange aktører var dessuten
skandinavismen en høyst reell strømning, som ikke uten videre skal avvises
som politiske drømmerier. Karl XV, Henning Hamilton, Orla Lehmann og, i
1863, Ditlev Monrad var politiske tungvektere og erklærte skandinavister, og
hadde sentrale roller i det politiske spillet sommeren og høsten 1863. Veien fra
et skandinavisk forsvarsforbund til en skandinavisk union var naturligvis lang,
men på ingen måte et utenkelig utfall.
Både på svensk og norsk side mistenkte man, ikke uten en viss rett, at
Danmarks primære hensikt, både i sin alliansefremstøt og skandinavistiske
fremstøt frem til 1863, var å få svenske og norske tropper med i en krig for Slesvig. Selv ikke ministrene Monrad og Lehmanns vidtrekkende – og utvilsomt
oppriktige – antydninger i januar 1863 om en svenskdominert skandinavisk
føderasjon, eller statsminister Halls noe forsiktigere antydninger, fikk Manderström til å gi slipp på sine mistanker om bakenforliggende danske motiver.
Han hadde få illusjoner om hvordan den bebudede føderasjonen skulle kunne
la seg realisere i praksis, og mente at Danmarks hensikt i siste ende var å sikre
seg gratis svensk-norsk støtte og gjøre Sverige-Norge til de som ”båra tungan
och betala fiolerne”.81 Heller ikke svenske skandinavister klarte helt å fri seg
fra mistanken om dansk dobbeltspill.82 Blant dem var redaktøren for Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning, Sven Adolf Hedlund, som gjorde det klart at om
”viljen I göra skandinavisk politik, så vill jag följa er et gott stycke; men viljen
I göra dansk politik under skandinavismens skylt, så måste jag göra svensk”.83
Selv Karl XV ble etter hvert mistenksom mot danskenes egentlige hensikter
og tok et steg tilbake fra den politiske skandinavismen han så langt hadde advokert, selv om han i 1869 holdt løftet om å la sin eneste datter, Louisa, ekte
81. Om Manderströms og Hamiltons reaksjoner og overveielser, se Friis (1934–1936), s. 600–
617, samt Møller (1960), s. 277–307.
82. H L Lundh, Skandinavismen i Sverige (Stockholm 1951), s. 50–58.
83. Her etter Friis, (1934–1936), s. 636, jf. S. 633–636.
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den danske kronprins Frederik. De fikk i sin tur sønnene Carl Christian (X)
og den yngre Carl, senere kong Haakon VII av Norge etter den svensk-norske
unionens oppløsning i 1905.

Unionen mellom Sverige og Norge
I lys av hva som til sist hendte i 1905, har det for noen historikere vært lett å
betrakte den svensk-norske unionen av 1814 som dødsdømt fra første stund.
Slike synspunkter gjorde seg særlig gjeldende i det tidlige 1900-tallets nasjonale norske historieskrivning.84 Det kan ikke være tvil om at unionsforholdet
generelt var konfliktfylt, men man skal heller ikke glemme at det unionelle
forholdet i lengre perioder også kunne fungere. Det skyldtes ikke minst unionens geostrategiske rasjonale, som både kunne gi beskyttelse og handlingsrom
i internasjonal politikk. Dette hadde da også vært Karl Johans primære mål
med unionen i 1814 og var også en av hovedårsakene til skepsisen mot Karl
XVs allianse- og krigslyst omkring 1860. Den svensk-norske halvøyas strategiske fordeler gjorde nemlig ikke svensk-norsk involvering i en dansk-tysk krig
til en strategisk nødvendighet, i det minste ikke så lenge Preussen og Østerrike
holdt seg unna de danske beltene.
Den norsk-svenske unionens geostrategiske raison d’être var imidlertid først
og fremst trusselen fra Russland. Tapet av Finland i 1809 brakte den russiske
grensen praktisk talt til Stockholms skjærgård, noe man i Sverige var smertelig
klare over. Den russiske invasjonen og okkupasjonen av Västerbotten i 1809
ble heller ikke glemt, og ble en påminnelse også om de svenske nordområdenes
strategiske beliggenhet og verdi.85 Frykten for Russland ble i de første tiårene
etter 1814 balansert med Karl Johans russiskvennlige utenrikspolitikk i forlengelsne av hans 1812 års politik. Sønnen Oscar brøt med denne politikken
under Krimkrigen, men det var først i siste halvdel av 1800-tallet ble trusselen
fra øst ble fullstendig altoverskyggende i svensk sikkerhetspolitisk tenkning.86
Desto mer ble unionen med Norge av svenske militære sett som en strategisk
og militær nødvendighet. Som generalstabsoffiseren Erik Oxenstierna gjorde
84. For et slik syn, se for eksempel J E Sars, Udsigt over den norske historie, del 1−4, i Samlede
Værker, bd. 1−2 (Kristiania 1911–1912).
85. Jf. A Cronenberg, «Från Frösön till Umeå», i A Cronenberg (red.), Umeås blå dragoner
(Umeå 1994).
86. G Åselius, The ”Russian Menace” to Sweden. The Belief System of a Small Power Security Elite
in the Age of Imperialism (Stockholm 1994).
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det klart i unionsonfliktens skygge så sent som i mai 1903: ”Stämningar och
förhållanden kunna jo växla; hvad som förvisso ej växlar, det är den fara, som
i lika mån hotar Norge och Sverige från grannen i öster”.87
I norske militære kretser gjorde muligheten for konflikt med Russland seg
gjeldende fra 1820- og 30-årene, men norsk russerfrykt fikk aldri samme grad
eller omfang som i Sverige. Det skyldtes til dels Norges geografiske avstand til
Russland, som gjorde et direkte russisk angrep lite sannsynlig, selv om noen
norske offiserer i 1820- og 30-årene så for seg muligheten for russiske landgangsoperasjoner i de nordligste delene av landet.88 Sannsynlighetsgehalten
i disse trusselvurderingene kan imidlertid diskuteres. I tilfelle av en russisk
invasjon av Sverige ville derimot Norge være svært utsatt. Det var på denne
bakgrunnen at atskillige norske offiserer helt frem til 1905 delte sine svenske
kollegers oppfatning av Russland som den primære trusselen mot De forente
riker. Av den grunn finner man utbredt norsk deltakelse i må sies å være nokså
omfattende planer for svensk-norsk fellesforsvar i tilfelle av angrep fra øst, selv
fra offiserer som ellers var tilbøyelige til å betrakte Sverige som Norges fremste
fiende.89

Unionskonflikten 1890–1905
Fra rundt 1890 ble det unionelle forholde mellom Sverige og Norge kraftig
forverret. Dels hang dette sammen med politiske konflikter i takt med demokratiseringen av Norge fra 1880-årene, hvor både kongemakten og den
mer konservative Riksdagen i Stockholm ble et fiendebilde for den norske
politiske venstresiden. Dette var koblet sammen med den moderne massenasjonalismens fremvekst i Norge etter ca. 1870. Utdanning, en bredere felles
offentlighet, kommunikasjonsutvikling og utvidet stemmerett bidro både til
politisk og nasjonal mobilisering i Norge, hvor stadig flere nordmenn kunne enes om at utstrakt selvstyre innenfor rammene av unionen med Sverige
ikke var tilstrekkelig. Den moderne nasjonalismens ideologi tilsa sammenfall mellom nasjonens og statens grenser, og plasserte med det nasjonalstatens
fulle suverenitet i høysetet. Den var uforenelig med De forente rikers felles
utenrikspolitiske organer. Det var særlig om disse unionskonflikten kom til
87. Krigsarkivet, Stockholm. Generalstaben. Komm.avd. Heml. Handl. B I – Koncept. Vol 3,
1902–1903. Litt Oxenstierna til Eckhoff 8. mai 1903.
88. R. Berg, Profesjon – Union – Nasjon. Norsk forsvarshistorie, bd. 2 (Bergen 2001), s. 112–114.
89. Om dette, se M N Ottosen, Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid: Militære tiltak
og vurderinger i Trøndelag 1890–1905 (Oslo 2005).
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å bli utkjempet, parallelt med andre nasjonale symbolsaker og indrepolitiske
kampsaker.90
I hvilken grad unionskonflikten fra 1890 til 1905 innebar en reell fare for
krig mellom Norge og Sverige kan diskuteres. I 1895 kom man for så vidt
nær en militær konfrontasjon. Da konflikten om utenriksvesenet nådde sin
foreløpige topp dette året, høynet Riksdagen krigskreditivene. I praksis var
dette et klarsignal til regjeringen om å ta i bruk militære midler for å tvinge
nordmennene til å ta til fornuft. Dette fikk imidlertid Stortinget til å velge
retrett. Flere av venstresidens representanter på Stortinget så imidlertid kun
tilbaketoget som foreløpig. ”Nå får vi ruste av all vår evne […]. Så blir det vår
tur til å le”, skrev Jacob Schøning etter den politiske retretten og, da Stortinget
noen måneder senere bevilget midler til ekstraordinære opprustningstiltak:
”Nå ruster vi oss noen år fremover og så går vi til endelig oppgjør”.91 I mange
norske historikeres øyne har uttalelser som de fra stortingsrepresentant Schøning i 1895 vært belegg for at det politiske Venstre målrettet drev frem en
opprustningskampanje mot Sverige frem mot 1905, som skulle gjøre Norge
militært i stand til å ta et unionspolitisk oppgjør. Slike oppfatninger har ikke
minst blitt styrket gjennom anlegningen av moderne grensefestninger langs
den svenske-norske grensen fra rundt århundreskiftet. Festningenes kanoner
pekte østover og byggingen av dem falt sammen med den tilspissede unionskonflikten. Ved første øyekast er det derfor lite som tyder på noe annet enn at
den norske opprustningen etter 1895 var rettet inn mot et fremtidig oppgjør
med Sverige.
Et nærmere blikk på opprustningen fra 1895 røper imidlertid et mer nyansert bilde. Da Stortingets flertall i 1895 bevilget atskillige millioner kroner
til opprustning, gikk bevilgningene til to panserskip og noen kystbefestninger,
som rent militært ville gjøre mer nytte som vern i en stormaktskonflikt enn i
en norsk krig med Sverige. Man kan argumentere for at samtidens utbredte
politiske tro på moderne panserskip som et offensivt politisk maktmiddel
– som ikke minst drev frem den tyske marineopprustningen fra slutten av
1890-årene – hadde tilknytning til Venstres unionspolitiske kamp gjennom
å fungere som et underlag for norsk politisk selvhevdelse vis-à-vis Sverige.
Sett fra militært synspunkt var imidlertid panserskip og kystbefestninger
primært ment som vern i en stormaktskrig eller ved et stormaktsangrep fra
90. Se Stråth (2005) for en tilgjengelig og oppdatert fremstilling av den norsk-svenske unionen
generelt og unionskrisen frme mot 1905 spesielt.
91. J Schøning, Jacob Schønings dagbøker fra Stortinget 1895–97 og fra Regjeringen 1903–1905
(Oslo 1950), s. 27 og 62.
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sjøsiden, som i militære planverk ble holdt som mulige scenarier.92 Lignende
beveggrunner lå bak den svenske marineopprustningen, som også ble påbegynt i 1895. Festningen ved Boden i Norrbotten var naturligvis rettet ene og
alene mot Russland og slukte vesentlige deler av svenske forsvarsbudsjetter
fra rundt 1895, samtidig som den hadde nær sammenheng med det tidligere
1800-tallets forsvarsstrategiske tenkning overfor Russland.93
Lignende hensyn gjorde seg imidlertid gjeldende med hensyn til festningene langs den norsk-svenske grensen. Noen mindre skanser ble bygget
fra 1899, mens større moderne festningsverk i Kongsvinger, Aurskog, Ørje
og Halden ble begynt oppført i 1902. Fra politisk hold, hvor bevilgningene
kom fra, kan det ikke være tvil om at det først og fremst var Sverige både
bevilgningene og festningskanonene var rettet mot. Noen av offiserene som
var nært knyttet til partiet Venstre kunne dele slike oppfatninger, men andre så først og fremst grensefestningene som rettet mot Russland i tråd med
sentralforsvarstanken som lenge hadde gjort seg gjeldende i svensk forsvarspolitisk og militær tenkning. Hvis en russisk hær steg i land i Øst-Sverige og
forserte svenske sentralforsvarsanlegg som Karlsborg festning, ville den møte
nye hindre ved norskegrensen. I norsk historieskrivning har slike syn ofte blitt
avfeid som vikarierende argumenter eller bortforklaringer, men det kan ikke
være tvil om at mange militære oppriktig betraktet festningene som rettet mot
Russland. Man skal derfor ikke overdrive det anti-svenske konfliktelementet
i den norske opprustningen fra 1895. Vel ble opprustningen finansiert med
anti-svensk retorikk fra Venstre, men denne retorikken må balanseres med de
konkrete militære vurderingene som lå til grunn for tiltakene.94

Unionsoppløsningen i 1905 og den imaginære krigsfaren
Stortingets avsettelse av kong Oscar II 7. juni 1905, og med det ensidige oppløsning av unionen, ble ikke uten videre akseptert på svensk side. Å umiddelbart gripe til militære maktmidler var imidlertid uaktuelt, noe som også
viste at regjeringen og Riksdagen var mindre parate til en militær løsning enn

92. For slike perspektiver, se Ottosen, Opprustning og R Andersen, Opprustning og unionsstrid.
Forsvarets betydning 1892–1905 (Oslo 1998).
93. Se for eksempel A Cronenberg, «Från Karlsborg till Boden: Tilkomsten av Bodens fästning
mot bakgrund af tidens operativa teori», i B O Nyström og S Skeppstedt (red.), Boden.
Fästningen, garnisonen, samhället (Boden 1990).
94. Jf. Ottosen (1998).
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i 1895, da endog kronprins Gustav skal ha ønsket krig.95 Dels skyldtes dette
at de siste ti årenes konflikter hadde overbevist stadig flere om at unionen
ikke var bærekraftig på sikt, og dels skyldtes det at Sverige – tilsynelatende
til forskjell fra 1895 – ikke umiddelbart kunne regne med støtte fra noen av
stormaktene. I stedet ble det i første omgang fremsatt krav om en folkeavstemning i Norge og om videre forhandlinger når resultatet av denne var klart.
Dermed var det tydelig at den svenske regjeringen allerede fra juli 1905 la seg
på en forhandlingslinje.96
Når både norske og svenske historikere likevel har vært opptatt av krigsfaren i 1905, henger dette sammen med den spente situasjonen som oppsto
under forhandlingene i Karlstad fra 31. august til 23. september. Under forhandlingspausen fra 7. til 13. september ble det på norsk side iverksatt delvis
mobilisering, mens den svenske hæren avholdt den årlige repetisjonsøvelsen,
som brakte om lag 50 000 mann under våpen.97 Dette har av flere historikere
blitt oppfattet som et første steg i retning krig, dels fordi de militære tiltakene
la press på de forhandlende politikerne og dels fordi de potensielt kunne innebære at den militære situasjonen kom ut av kontroll. Hovedstriden i Karlstadforhandlingene sto om grensefestningene som var blitt anlagt i Norge siden
århundreskiftet, som Sverige krevde revet. I noen norske kretser ble dette tolket dithen at Sverige også krevde historiske festningsanlegg revet, noe som
frembrakte en voldsom krigersk agitasjon fra den ytterste politiske venstresiden i Norge, som også inkluderte offiserer med tilknytning til generalstaben.98
Krigsønskene hadde også til dels sammenheng med tidens syn på krig som
rask og effektiv konfliktløsning, hvor særlig de tyske samlingskrigene ble sett
som modell, samt et kulturelt aspekt hvor krig ble knyttet sammen med nasjonalisme og en form for darwinisme. Den norske offiseren Sophus Christensen
mente for eksempel at det eksisterte en ”militæraand og krigaraand” som var
nødvendig for den norske nasjonens overlevelse, og som betinget et væpnet
95. N I Agøy, For konge og fedreland? Offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 1890–1905
(Oslo 2001), s. 143.
96. For et overblikk over begivenhetene og utviklingen i 1905, se B Terjesen, Vi skiltes i fred:
Oppløsningen av den norsk-svenske unionen i 1905 (Oslo 2001).
97. Om de konkrete militære tiltakene i 1905, se Försvarsstabens krigshistoriska avdelning
(FKA), Militärt kring 1905: Militära förberedelser och åtgärder i samband med unionskrisen
(Stockholm 1958) for mer tekniske detaljer og oversikter, samt Ottosen (1998), kap. 9.
98. Om krigshisserne i Norge i 1905, se Ø Sørensen, ‘Hvad vi har manglet, er politisk religiøsitet’ – kompromissløsheten i 1905, Historisk Tidsskrift (Norge), nr. 2, 2005; og
Ø Sørensen, «De som heller ville ha krig i 1905», K P L Arstad (red.), Militære perspektiver
på unionen mellom Norge og Sverige 1814–1905 (Oslo 2007).
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oppgjør med Sverige. Krigerånden, påpekte Christensen, var ”naar ungdomen
med glad og roleg hug gjeng i striden for fedrelandet og kjempar som heltar,
so det lyser av dei”. Det var, i følge Christensen, både nasjonal nødvendighet
og ”overmaate vakkert aa gi sitt liv for fedrelandet”.99
I realiteten var det minimal fare for krig mellom Sverige og Norge i 1905,
den spente situasjonen, de gjensidige militære tiltakene og krigskravene fra
enkelte offiserer til tross. Politisk sett hadde de to partene ingenting å krige
om.100 Sverige var ikke av prinsipp villige til å krige for å bevare unionen i seg
selv, mens forhandlerne i Karlstad var helt innforstått med at de svenske kravene om nedbygging av de norske grensefestningene ikke gjaldt de historiske
festningsverkene ved Kongsvinger og Halden. De andre forhandlingspunktene i Karlstad – som spørsmål om reinbeite i nordområdene, regulering av vassdrag på tvers av grensen og hummerfiske utenfor Båhuslän og dagens Østfold
– var overhodet ikke egnet til å fremprovosere noen krig. Til dette kom det
avgjørende faktum at de europeiske stormaktene ikke ville ha tillatt en svensknorsk krig i 1905. Allianseblokkene var i ferd med å feste seg, mens den første
Marokko-krisen, som pågikk på samme tid som unionsoppløsningen, gjorde
den diplomatiske situasjonen i Europa svært spent. En skandinavisk krig ville
kunne destabilisere denne situasjonen ytterligere. Samtlige stormakter, med
Storbritannia og Tyskland i spissen, gjorde det derfor ettertrykkelig klart at
de forventet en fredelig løsning i Skandinavia. Dermed var det i praksis den
parten som først brøt freden som ville få føle stormaktenes vrede. Slik sett var
stormaktenes holdning fortrinnsvis nøytral, selv om især norske historikere
har vært tilbøyelige til å skape myter om at spesielt britene i realiteten støttet
Norge.101
Heller ikke de militære tiltakene som ble iverksatt i 1905 utgjorde egentlig
noen reell fare for krig. Repetisjonsøvelsene i Sverige var ikke engang ensbetydende med mobilisering. Først og fremst må de militære tiltakene sees som
defensive foranstaltninger som vern mot mulige overraskelsesangrep fra den
andre siden av grensen. Denne frykten hang til dels sammen med offensivånden som preget samtidens militære tenkning, men først og fremst hang den
sammen med det åpenbare militæret ansvaret for å være forberedt på politiske
99.

Agøy (2001), s. 252–254; jf. Sørensen (2005), s. 178–180; og Sørensen (2007), s. 483–
504.
100. Jf. E Vedung, «Varför ledde Norges secession 1905 inte till krig?», Scandia, bd. 66, 2000.
101. For et oppgjør med noen av disse mytene, se A. Kolle, ‘Jugglery with Words’. Storbritannias
og Tysklands politiske reaksjoner på den svensk-norske unionskrisen i 1905, hovedoppgave i
historie, Universitetet i Oslo 2004.
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eventualiteter. Det er blant annet på denne bakgrunnen man må forstå agitasjonen fra begge landenes forsvarsministre, Wilhelm Olssøn og Lars Tingsten, som begge krevde mer vidtgående militære tiltak enn hva regjeringene
var villige til å gå med på. Dette var imidlertid mindre krigsvilje enn defensive
foranstaltninger og, for Norges del, kanskje også en ventil for å stanse agitasjonen fra den krigshissige innenrikspolitiske opposisjonen.102 Både Olssøn
og Tingsten hadde ansvaret for at landenes forsvarskrefter var forberedt på
alle eventualiteter. Det er derfor ikke slik at det var brist i kommunikasjonen
mellom det militære og det politiske i Norge og Sverige i september 1905, slik
noen historikere har hevdet, eller at det var overhengende fare for at den militære situasjonen kunne komme ut av kontroll og legge bånd på de politiske
forhandlerne.103 Fra politisk hold ble det i begge land gjort klart at de militære
skulle holde avstand til grensen, samtidig som det også forekom det man kan
kalle militær selvbegrensning under grensevakten.104 Den 18. september. Mens
forhandlingene i Karlstad fremdeles pågikk, ble de to regjeringene dessuten
formelt enige om at troppene skulle holdes minst én kilometer unna grensen,
og inntil ti kilometer der hvor det var mulig.105 Dette viser ikke bare at den
politiske kontrollen på militærapparatene var sterke, men vitner også om en
grad av demokratisering, både i Sverige og Norge, som begrenset krigsfaren.
Selv om ingen av de to landenes regjeringer eller generalstaber ville ha
ansvaret for å antenne en konflikt ved tilfeldig sammenstøt ved grensen, måtte
de likevel være forberedt på at den andre part kunne foreta overraskelsesangrep, eller at forhandlingene kunne bryte sammen. Derfor ble de militære
tiltakene en balansegang mellom gjensidig militær årvåkenhet og politisk imøtekommenhet. Avgjørelsen over krig eller fred lå like fullt helt og holdent hos
forhandlerne i Karlstad og, i forlengelsen av dette, regjeringene. Disse, anført
av statsministerne Christian Lundeberg og Christian Michelsen, ønsket ikke
krig og hadde heller ingenting å krige om, samtidig som de var klare over stor102. Jf. Berg, (2001), s. 290.
103. FKA (1958), s. 158. Det blir riktignok anført at begge land viste stor moderasjon i sine
militære tiltak, men allikevel understreket at de svenske tiltakene etter 13. september ”[…]
berodde […] främst på bristande orientering från den politiska ledningens sida […].
104. I telegrammer fra kommanderende general i Norge til Trondhjemske Brigade i Trændelag
ble det for eksempel understreket at bevoktningsavdelingene skulle holde avstand til grensen for å minimere faren for tilfeldige sammenstøt (Statsarkivet i Trondheim. Trondhjemske Infanteribrigade. Staben. Eske nr. 256. KG til brigaden 9. september 1905).
105. L. Rosell, «Sveriges lantförsvar 1873–1905. En studie rörande strategiska Principer», i
Meddelanden från Krigsarkivet, bd. IX (Uddevalla 1982), s. 104.
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maktenes standpunkt.106 Krigsfaren i 1905 var derfor i all hovedsak imaginær
– selv om den både i samtiden og av noen av ettertidens historikere har blitt
opplevd eller betraktet som reell nok.
De krigshissende miljøenes begrensede innflytelse gjorde samtidig at deres
krigsvilje ikke var ensbetydende med krigsfare. Disse miljøene, både på politisk og militært hold, var i siste ende nokså marginale og innebar ikke i seg selv
noen reell fare for krig. Heller ikke opinionen i de to landene var særlig stemt
for krig, med mindre det dreide seg om en nasjonal forsvarskrig som reaksjon
på grenseoverskridelser eller invasjon fra motpartens side. En slik krig kunne
imidlertid bare utløses av et forhandlingssammenbrudd eller militær eskalering som det i realiteten ikke var noen fare for og enda mindre politisk vilje til.

Konflikt och försoning 1905–1914
Forholdet mellom Danmark, Norge og Sverige etter 1905 kan kanskje ikke
betegnes som direkte hjertelig, i alle fall ikke sammenlignet med de skandinavistiske tendensene både før og etter 1864. Nordmennenes valg av den danske
prins Carl som kong Haakon VII kunne kanskje avstedkomme en viss frustrasjon i Sverige, men det er direkte feil å mene – slik den norske forfatteren
Tor Bomann-Larsen gjør – at valget skapte et konfliktnivå som innebar reell
krigsfare mellom Danmark og Sverige sensommeren og høsten 1905.107 Byggingen av nye grensefestninger i Øst-Norge etter 1905 var derimot et konkret
militært forholdstiltak mot Sverige, fulgt av en større forsvarsplan for samme
eventualitet i 1908.108 Russlands nederlag i 1904–1905 dempet russerfrykten
i den norske forsvarsplanleggingen, slik at angrep fra Sverige eller fra stormaktene til sjøs – fortrinnsvis Storbritannia eller Tyskland – ble holdt som de mest
sannsynlige scenariene.109
Russland forble derimot hovedtrusselen i svenske trusselforestillinger og
planer også etter 1905, men muligheten for krig med Norge figurerte i ulike
varianter i svensk forsvarsplanlegging helt frem til 1927. Krig med Norge alene ble imidlertid holdt som lite sannsynlig. I forsvarsplanen for 1906 ble de
tfor eksempel anført at ”uppkommande tvistigheter [med Norge] kunna på
106.
107.
108.
109.

Jf. Andersen (1998), s. 118–128; Terjesen (2001), s. 175.
Jf. T Bomann-Larsen, Folket: Haakon og Maud, bd. II (Oslo 2004).
Riksarkivet, Oslo. Generalstaben. Avdeling III. Eske nr. 353. Forsvarsplan 1908.
S-E.G Smith, «Nøytralitetsforsvar eller forsvar mot Sverige? En undersøkelse av trusseloppfatningen 1905–1912 slik den kom til uttrykk i den norske hærs forsvarsplaner og
taktiske disponering», Aktuellt och historiskt, 1977.
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fredlig väg biläggas”, utvilsomt med henblikk til løsningen på den politiske
krisen året før.110 I planene frem mot 1914 ble det fortrinnsvis tatt høyde for
at Norge, enten av fri vilje eller ved tvang, kunne gjøre felles sak med enten
Russland eller Storbritannia, og i den forbindelse opptre offensivt, eller at en
av stormaktene kunne bruke Norge som invasjonsrute til Sverige.111 Det var
symptomatisk for dette siste alternativet at forsvarsplanene mot vest ble plukket frem fra arkivene under den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940.112
Første verdenskrig kunne potensielt ha brakt de skandinaviske landene inn
på hver sin side av konflikten. Napoleonskrigenes utbrudd i Skandinavia i
1807–1808 hadde ettertrykkelig vist hvordan de tre landene i en verdenskrig
fort kunne bli brikker i stormaktenes spill og kunne ha motstridende interesser. I 1914 gikk danske og norske bånd og sympatier fortrinnsvis i vestlig
retning – for Danmarks del desto mer som følge av nederlaget for Preussen
og Østerrike i 1864 – mens Sverige både hadde forbindelser til Tyskland og
dessuten en felles fiende med tyskerne i form av Russland. Potensielle, og i
alle tilfeller slett ikke uforenelige, interessemotsetninger var imidlertid langt
fra nok til å bringe de skandinaviske landene ut i første verdenskrig av egen
vilje. I stedet fulgte alle tre landene en nøytralitetslinje, som ble gjort felles
gjennom det såkalte trekongemøtet mellom kongene Gustav V, Haakon VII
og Christian X i Malmö rett før jul i 1914. Begge de stridende allianseblokkene la til forskjellige tider og forskjellige måter press på Danmark, Norge og
Sverige under første verdenskrig – blant annet med tyske planer for et angrep
på København – men lykkes ikke med å tvinge dem inn i krigen som stridende parter. I stedet bidro nøytralitetspolitikken og erfaringene under første
verdenskrig til å forsone spesielt Norge og Sverige, samt å legge grunnlaget for
et mer utstrakt skandinavisk samarbeid fra 1920-årene, som i sin tur brakte de
tre landene enda nærmere hverandre.113
110. Krigsarkivet, Stockholm. Generalstaben. Centralavd. Heml. Handl. J:A:1. 1906 års samfällda försvarsplan.
111 A. Cronenberg, «Säkerhetspolitik och krigsplanering. Huvudlinjer i arméns operativa planering 1906–1945», i B Hugemark (red.), Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809–1985 (Stockholm 1986), s. 58–77 og 81–85. Se også L Ericson (Wolke),
«Sverige berett till krig mot Norge? Den svenska militären och unionsupplösningen», i Krig
mellom broderfolkene? Sluttrapport fra Bernadotteseminaret 2002 (Oslo 2002), s. 12–13.
112. Cronenberg (1986), s. 81–165.
113. Se for eksempel C Archer, «Introduction», i C Archer og Pertti Joenniemi (red.), The
Nordic Peace (Aldershot 2003), s. 1–24; B Stråth, «Nordiske rådet och nordisk samarbete», i Den Jyske Historiker, bd. 69 2001, s. 201–212; S O Hansen, «Foreningen Norden
1919–1994 – ambisjoner og virkelighet», i Den Jyske Historiker, bd. 69 2001, s. 38–61.
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Första världskrigets orsaksdebatt
– en historiografisk överblick och diskussion
Pontus Rudberg och Martin Skoog

Hundra år har förflutit sedan det första världskriget skakade världen. Detta
krig, eller konfliktkomplex, utgjorde det första stora moderna kriget och intar
en särskild plats i det europeiska historiemedvetandet.
Det blev startskottet för en räcka av globala konflikter som skulle komma
att karakterisera 1900-talet. Mötet mellan den förmoderna och den moderna
– av industrialismen präglade – krigföringen som gjorde första världskriget till
världshistoriens dittills blodigaste krig. Kriget fick också en stark symbolisk
betydelse och lämnade djupa kulturella spår i nationernas kollektiva självbilder. Trots att de materiella skadorna av kriget blev begränsade – exempelvis
förstördes inte en enda europeisk storstad– och förlusterna i människoliv inte
kunde mäta sig med det andra världskrigets, skadade kriget likväl en hel civilisation. Den västeuropeiska upplysningens liberala rättsstater fick djupgående
ärr, och även resten av världen drabbades både direkt och indirekt. Under åren
efter kriget förvandlades alltfler av Europas stater till diktaturer, i en process
som delvis var en konsekvens av kriget. ”Diktaturen blev krigets fortsättning
på politikens område”.1
Om denna konflikt fick en sådan fundamental betydelse för världens
fortsatta utveckling – i vad hade den då sin upprinnelse eller orsak? Forskningens utgångspunkter, analyser och tolkningar har växlat. Både inom historieforskningen och i det allmänna historiemedvetandet har förståelsen av
världskriget omförhandlats ett antal gånger under 1900-talet. Vissa perspektiv
1.

John Keegan, Det första världskriget (Stockholm 2006), s. 19–20.
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har inneburit förenklade tillrättalägganden av komplicerade händelseförlopp,
haft tillfällig aktualitet och varit politiskt eller nationalistiskt betingade. Andra
har indikerat så komplicerade orsakssamband att de varit svåra att överblicka.
Dessutom har alternativa tolkningsperspektiv och förklaringar framförts alltsedan krigsutbrottet men passerat nästan obemärkta till dess att samhället eller
forskningen förändrats i en sådan riktning att de börjat uppfattas som intressanta. Forskningen återvänder förr eller senare alltid till konfliktens orsaker,
vilka alltså fortfarande är en av de mest centrala frågorna för själva förståelsen
av konflikten. Hundra år av akademisk meditation har intressant nog inte
heller lyckats bibringa någon tydlig samsyn i frågan. Detta är särskilt påfallande när man jämför forskningen om första världskriget med den om det
andra världskriget. Där har skuldfrågan och frågan om krigets orsaker aldrig
varit lika kontroversiella. Ett tolkningsparadigm om andra världskrigets orsaker etablerades snabbt och detta har i huvudsak stått sig över tid. Hundra år
efter första världskrigets utbrott är dock förståelsen av konflikten fortfarande
påverkat av dess växlingsrika historieskrivning.
Syftet med denna artikel är att översiktligt ge en introduktion till historieskrivningen om orsakerna till första världskrigets utbrott. Genom att studera
ett urval av publikationer har vi försökt fånga ett tvärsnitt av historiografin på
området – några tematiska huvudlinjer som kan sägas ha präglat forskningen.
Historieskrivningen om krigets orsaker kan i huvudsak delas in i två kategorier. Den första kategorin är de förklaringsmodeller som velat förklara vem –
eller vilken stat – som egentligen startade kriget, eller bar ansvaret för krigets
utbrott. Den andra kategorin är de forskare som ofta avstått från skuldfrågan
och istället frågat sig varför kriget bröt ut. Man kunde kanske ha förväntat sig
att historieskrivningen efter hundra år skulle ha genomgått så många paradigmskiften att den tillslut mynnat ut i en relativ konsensus, eller att skuldfrågan till slut skulle ha förlorat sin aktualitet och ersatts av mer nyanserande
förklaringsmodeller. Så är emellertid inte fallet. Dessa två huvudinriktningar i
forskningen om krigets utbrott och orsaker samexisterar än idag. Nya infallsvinklar, förklaringar, perspektiv och problemområden inom dessa två forskningskategorier tillkommer dessutom ständigt.

Skuldfrågan
Historieskrivningen om det första världskriget påbörjades redan innan det formella krigsutbrottet. Redan i juli 1914 började de länder som drogs in i den
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diplomatiska krisen att samla dokument för att bevisa sin oskuld i den successiva upptrappning som snart ledde till att storkriget var ett faktum. Dessa
”färgböcker”, som dokumentationen kom att kallas på grund av sina respektive omslag, var lika mycket avsedda att påverka den allmänna opinionen i
hemlandet, som de var inlägg i den internationella debatten.2 Framförallt i
samband med freden i Versailles, men också under många år därefter, var den
centrala frågan vem – eller vilken nation – som bar ansvaret för kriget. Ententens självrättfärdigande hållning, som formellt tillskrev centralmakterna och
framförallt Tyskland ansvaret för kriget, slutade inte med fredsfördragen utan
fortsatte långt in i mellankrigstiden. I Tyskland var uppfattningen utbredd att
landet i första hand utkämpat ett försvarskrig, men under Weimarrepublikens
tid fanns inga möjligheter att formulera detta perspektiv utifrån en politisk
ståndpunkt. Istället var det Tysklands starkt nationalistiskt och patriotiskt färgade akademikergeneration som fick i uppgift att kämpa vidare med pennan,
där soldaterna förut besegrats. De drev tesen att Tyskland inte ensamt bar
ansvar för kriget, att orsakerna i själva verket var mer komplexa än ett enskilt
land och dess regerings agerande.3 Genom arkivstudier och vetenskapliga publikationer argumenterade de för Tysklands sak och år 1923 etablerades tidskriften Die Kriegsschuldfrage, som blev de tyska revisionisternas främsta publiceringsorgan.4 Andra länder insåg faran av att låta de tyska forskarna dominera
diskursen om krigets orsaker, och under 1920-talet publicerade flera länder
sina egna vitböcker och andra dokumentsamlingar – utvalda och organiserade
för att bäst belysa det egna landets fläckfria agerande före kriget. För att kontra
grundade fransmännen tidskriften Revue d’Histoire de la Guerre Mondiale.5
I Förenta staterna – som ju deltagit på Ententens sida i slutet av kriget
– var positionerna mer diversifierade. Där fanns Bernadotte Schmitt som
vidhöll riktigheten i Versaillesfredens konstaterande att Tyskland ensamt bar
ansvaret,6 Elmer Barnes ansåg att Frankrike och Ryssland tillsammans bar
ansvaret,7 medan Bradshaw Fay menade att Österrike-Ungern bar det största
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dennis Showalter, ”The Great War and its Historiography”, i The Historian, Vol. 68, No. 4
2006, s. 713.
Showalter (2006), s. 714.
Tidskriften gavs ut i Berlin av Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen. Från 1929
bytte den namn till Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung.
Utgiven i Paris av Société d’Histoire de la Guerre.
Bernadotte Schmitt, The Coming of the War 1914 (New York 1930).
Harry Elmer Barnes, The Genesis of the World War: An Introduction to the Promises of War
Guilt (New York 1926).
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omedelbara ansvaret för krigets utbrott.8 Det enda land som avvek i fråga om
eget urskuldande var Sovjetunionen, som föredrog att publicera komprometterande material som framställde den störtade tsarregimens medskyldighet till
krigets utbrott.9
Även i Sverige intresserade man sig för frågan, och 1931 publicerade Åke
Svahn, i Historisk tidskift, en materialöversikt över världskrigets utbrott. I artikeln för han en källkritisk diskussion om de nämnda färgböckernas och andra typer av officiella dokuments användbarhet och bevisvärde vid studier av
krigsskuldfrågan. Vid sidan av officiella aktstycken (statsfördrag och diplomatiska dokument) framhöll han också självbiografiska anteckningar (dagböcker,
memoarer) och privatbrev som intressanta för att belysa skuldfrågan.10 Ett
av efterkrigstidens mest kända syntesförsök är Luigi Albertinis trebandsverk
(1952–1957), där denne i och för sig försöker fördjupa förståelsen av ett delat
europeiskt ansvar för krigets utbrott, men samtidigt lutar åt att Tyskland bar
ett större ansvar än andra.11
År 1961 publicerade den tyske historikern Fritz Fischer sitt omfångsrika
arbete Griff nach der Weltmacht, i vilket han vände sig emot alla typer av delat
ansvar eller relativiserande av Versaillesfreden. Han argumenterade för att de
tyska beslutsfattarna drivit en alltför aggressiv utrikespolitisk linje 1914, trots
att de var högst medvetna om att det sannolikt skulle leda till krig, och att
de hade aggressiva politiska målsättningar ända till krigsslutet.12 Tyskland bar
det största ansvaret för kriget, och hade bidragit till krigsutbrottet i syfte att
genomdriva sina storpolitiska mål. Intressant nog hade till exempel Eckhardt
Kehr redan 1930 lutat åt denna ståndpunkt i sin avhandling, men det var
inte förrän nu som intresse för hans idéer väcktes och den nytrycktes 1966.13
Ståndpunkten om Tysklands ansvar stod i stark kontrast till den konsensus
som etablerats under 1930-talet, att inget enskilt land bar ansvar för kriget.
Redan under 1920-talet hade Versaillesfredens krigsskuldfråga börjat ifrågasättas och det hade i det närmaste blivit allmänt accepterat att kriget var en
katastrof som Europa snarare glidit in i, än att något enskilt land skulle bära
8. Sidney Bradshaw Fay, The Origins of the World War (New York 1934).
9. Showalter (2006), s. 714.
10. Åke Svahn, ”Världskrigets utbrott: en materialöversikt” i Historisk tidsskrift 1931:2 s. 237–
259.
11. Luigi Albertini, The Origins of the War of 1914, I−III (London och New York 1952–1957).
12. Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht: die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland
1914/18 (Düsseldorf 1961).
13. Georg G Iggers, Historiography in the Twentieth century (Hannover 2005), s. 68; Eckhardt
Kehr, Schlachtflottenbau und Parteipolitik 1894–1901 (Berlin 1930).
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ansvaret. Reaktionerna på Fischers tes blev så starka att både allmänheten och
den tyska regeringen engagerades i hätska debatter, på ett sätt som sällan förekommit i tidigare.
Fischers tes ledde i sin tur till debatterna om kontinuiteten mellan det
tyska riket och tredje riket. Frågan om kontinuiteten i Tysklands historia från
Bismarck till andra världskriget, den så kallade Sonderweg var en av de stora
efterkrigsdebatterna i Västtyskland och även i övriga västvärlden. Även Taylors
standardverk från 1968 pekade ut Tyskland som huvudansvarigt för krigets
utbrott.14 En av de historiker som var mest kritiska till Fischers tes var Gerhard Ritter – konservativ professor i historia vid universitetet i Freiburg och
själv veteran från kriget – som tvärtom menade att Tyskland endast motvilligt dragits in i kriget. Richter avfärdade historieskrivningen om Tysklands
Sonderweg som en myt. Fischer-tesen utlöste en ny debatt om krigets orsaker
som sedan fortsatte under 1970-talet.15 Under 1980-talet utkristalliserades tre
läger i synen på Tysklands agerande vid krigsutbrottet: en skola företrädde
Fischers ståndpunkt att Tyskland medvetet gick i krig på grund av sina maktambitioner, en andra skola menade att Tyskland hamnade i krig som en följd
av interna kriser och motsättningar. En tredje nykonservativ skola hävdade
att Tysklands politik var defensiv och att man beslutat att gå i krig, efter att
ha kalkylerat riskerna, för att bevara sin frihet och sina hotade positioner.16
År 2011, 50 år efter Fischer-kontroversen, hölls en konferens i London med
målet att utvärdera hur Fischers argument stått sig samt hur dagens forskning
positionerar sig. Ett tiotal bidrag från konferensen finns publicerade i ett specialnummer av Journal of Contemporary History från 2013.17
En av de första, efter Fischer, att sätta enskilda länders presumtiva ansvar
för kriget under lupp var Vladimir Dedijer, som menade att Österrike-Ungern
14. A J P Taylor, The Course of German History since 1815 (London 1968).
15. Volker Berghahn, Germany and the Approach of War in 1914 (New York 1973); Jacques
Droz, Les causes de la Première guerre mondiale : Essai d’historiographie (Paris 1973); Fritz
Fischer, Krieg Der Illusionen; Die Deutsche Politik von 1911 bis 1914 (Düsseldorf 1969);
Walter Laqueur och George L Mosse, 1914: The Coming of the First World War (New York
1966); Leonard Turner och Charles Frederick. Origins of the First World War (London
1970).
16. Showalter (2006), s. 718; Annika Mombauer, The Origins of the First World War: Controversies and Consensus (London och New York 2002); Annika Mombauer, The Origins of the First
World War: International Documents (Manchester 2012); Fritz Fischer, ”Twenty-Five Years
Later: Looking Back on the ‘Fischer Controversy’ and Its Consequences” i Central European
History, 1988:21, s. 207–223.
17. ”The Fischer Controversy after 50 Years”, Journal of Contemporary History 48 (2), 2013.
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genom sin oansvariga Balkanpolitik bar huvudskulden till kriget.18 Föreställningen om att det genom granskande av enskilda länders agerande skulle gå
att finna svaret på frågan om krigsskulden och därmed krigets orsaker, har
fortlevt. Monografier om Tysklands agerande och aspekter av dess utrikespolitik har publicerats kontinuerligt sedan Fischer först presenterade sin tes.19
Även Storbritanniens agerande har på senare år problematiserats,20 i likhet
med Frankrikes roll och ansvar,21 vidare också Rysslands agerande,22 samt slutligen även Italien och världskrigets utbrott.23
Ifråga om Fischer-tesen har flera forskare på senare år kunnat visa att övriga Europa gjorde mer än att bara reagera på tyska initiativ. Ett flertal historiker har visat att flera europeiska stater rustade sig för krig både materiellt och
på ett organisatoriskt plan. Varje stat betraktade nogsamt de andra för att få
inblick i framsteg på det militära området som skulle kunna användas i det
egna försvaret. Niall Ferguson argumenterade i The Pity of War för att Storbritannien accepterade att landet var på väg mot ett krig med Tyskland, trots att
det gick att undvika. Boken fick en hel del kritik men har ändå haft stort inflytande. Andra historiker har visat att nationalstater som Belgien, Serbien och
Grekland hade större påverkan på utvecklingen än vad som tidigare ansetts,
inte minst eftersom de saknade detta inflytande senare under 1900-talet.24 Få
stater i Europa visade en tydlig fredssträvan. De var alltför koncentrerade på
att förbättra det som de upplevde som sina militära svagheter, för att kunna
stå emot ett första anfall när kriget kom. Förståelsen av kriget som en olycklig
18. Vladimir Dedijer, The Road to Sarajevo (London 1967); se även Samuel R Williamson,
Austria-Hungary and the Origins of the First World War (New York 1991).
19. John C G Röhl, 1914: Delusion or Design? The Testimony of Two German Diplomats (New
York 1973); Immanuel Geiss, German Foreign Policy, 1871–1914 (London 1976); Gregor
Schöllgen, (red), Escape into War? The Foreign Policy of Imperial Germany (Oxford 1990);
Mark Hewitson, Germany and the Causes of the First World War (Oxford 2004).
20. Christel Gade, Gleichgewichtspolitik oder Bündnispflege? Maximen brittischer Außenpolitik
(1909–1914) (Zürich 1997); Zara S Steiner och Keith Neilson, Britain and the Origins of
the First World War (New York 2003); John Fisher, British Diplomacy and the Descent into
Chaos : The Career of Jack Garnett, 1902–19 (New York 2012).
21. John F V Keiger, France and the Origins of the First World War (London 1983); M. B. Hayne,
The French Foreign Office and the Origins of the First World War, 1898–1914 (Oxford 1993).
22. Dietrich Geyer, Russian Imperialism: The Interaction of Domestic and Foreign Policy, 1860–
1914 (New Haven 1987); Dominic Lieven, Russia and the Origins of the First World War
(New York 1983); Sean McMeekin, The Russian origins of the First World War (Cambridge
2011).
23. R J B Bosworth, Italy and the Approach of the First World War (New York 1983).
24. Showalter (2006), s. 719; Richard Hamilton och Holger Herwig (red.), The Origins of World
War I (Cambridge 2003).
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tillfällighet har idag få anhängare. Däremot har uppfattningen att Tyskland
bar det huvudsakliga ansvaret för att kriget bröt ut i allmänhet bestått, även
om andra stater anses medansvariga. Till vilken grad och vilka stater diskuteras emellertid fortfarande, även om diskussionen om krigets orsaker aldrig
nått den hetta den hade på 1960-talet. Nya undersökningar och perspektiv
tillkommer emellertid ständigt. Så sent som förra året slog historikerna Christopher Clark och Sean McMeekin nya spikar i Fischers kista. Medan Clark
med sin bok Sleepwalkers pekade på att Rysslands mobilisering föregick den
tyska går McMeekin i July 1914 längre och anklagar Ryssland för att ha gjort
en global konflikt av en konflikt på Balkan.25 Norman Davies har också talat
om en apokryfisk västallierad historieskrivning, där ”Den atlantiska gemenskapen” framställts som ”de goda” och där de västallierade segrarna i första
och andra världskriget samt Sovjetblockets sönderfall har framhävts och bildat
en sammanhängande berättelse.26 På så vis har senare forskning kommit att
relativisera Fischertesen, samtidigt som fokus på de enskilda länderna fortsatt
att generera ett stort intresse för frågan om krigets orsaker.

Från vem till varför
Under 1930-talet framträdde en ny generation forskare, som kritiserade den
äldre generationens nationalistiskt färgade statsperspektiv. De förespråkade
att makroperspektiv skulle tillämpas för att söka förklaringar i strukturer och
system. Istället för att fråga sig vem som bar ansvar för kriget, frågade de sig
varför kriget bröt ut. De marxistiskt färgade akademikerna menade, i likhet
med vad Lenin torgfört i pamfletter under kriget, att det kapitalistiska systemet i sig var orsaken till världskriget. En lång rad faktorer pekades ut som
avgörande orsaker till krigets utbrott, till exempel imperialism, kapprustning,
allianser och handelsbalanser. Dessa perspektiv passade väl in när 1930-talets
Europa försökte läka krigets sår och samtidigt stod inför depression och totalitära rörelser, och överlevde ända in på 1950-talet. Nya förklaringsmodeller
om ett kollektivt ansvar för kriget övertygade och i historieskrivningen kom
det att karaktäriseras som en katastrof och ett misstag som ingen av parterna
egentligen hade strävat efter. I stället stod de bakomliggande orsakerna i fokus,
till den storpolitiska situation som möjliggjorde kriget.27
25. Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (London 2013); Sean
McMeekin, July 1914: Countdown to War (New York 2013).
26. Norman Davies, Europe at War, 1939–1945 (London 2006), s. 14–16.
27. Showalter (2006), s. 715.
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I denna anda presenterade Karl Polanyi 1944 en ny ekonomisk-politisk
modell för att förklara 1800-talscivilisationens sammanbrott. Han framhåller att det fredsystem som etablerades under perioden 1815–1914, vidmakthölls genom det globala ekonomiska system som växte fram under 1800-talet.
I systemet var freden ett huvudintresse, som garanterade att världshandeln
fungerade ostört. När detta system upplöstes låg vägen öppen för krig.28 Andra
forskare har också pekat på kolonialsystemet och den tävlan som rådde mellan
västerlandets kolonialmakter. På 1910-talet hade de mest intressanta delarna
av den utomeuropeiska världen koloniserats och någon ytterligare expansion
var inte längre möjlig – annat än på andra kolonialmakters bekostnad. Kolonialismens betydelse för konflikten och de europeiska aktörernas agerande i
Afrika och Asien årtiondena före kriget är idag ett livaktigt ämne inom forskningen.29
Bortsett från de stora makroperspektiven fanns också en andra kategori
av forskare som främst intresserade sig för det diplomatiska spel som försiggick under sommaren 1914 och hur den diplomatiska process såg ut som
ledde fram till krigsförklaringarna – ofta med fokus på var i denna process
ett storkrig i något skede möjligen kunde ha undvikits. Själva utbrottet har
både beskrivits som ett misstag eller att parterna, enligt till exempel Barbara
Tuchman, liksom oavsiktligt gled in i konflikten.30 Frank Zagares Games of
July från 2011 innebär i detta avseende en teoretisk nyordning. Han undersöker en rad nyckelhändelser under årtiondena före krigsutbrottet och tillämpar
spelteoretiska modeller (Perfect Deterrence Theory), där aktörernas ofullständiga tillgång till information om varandras avsikter framhålls som nyckeln
till krigsutbrottet, som därmed varken var en olycka eller något oundvikligt.31
James Joll kan på sätt och vis sägas ha föregripit detta perspektiv 1984, i sin
bok The Origins of the First World War, där han i mer filosofiskt orienterade
slutsatser pekar på aktörernas svårigheter att få en överblick över händelseförloppet, och ofta tvingades fatta beslut trots att de inte kunde förutse huruvida
28. Karl Polanyi, Den stora omdaningen: Marknadsekonomins uppgång och fall (Lund 2002), s.
11–15.
29. Rudolf A Mark, Im Schatten des “Great Game”: Deutsche “Weltpolitik” und russischer Imperialismus in Zentralasien 1871–1914 (Paderborn 2012); Rémy Porte, “La défense des colonies
allemandes avant 1914 entre mythe et réalités.” Revue historique des armées no. 271 2013;
Jens-Uwe Guettel, “‘Between Us and the French There Are No Profound Differences’: Colonialism and the Possibilities of a Franco-German Rapprochement before 1914.” i Historical Reflections 40, no. 1 2014.
30. Barbara Tuchman, The Guns of August (New York 1962).
31. Frank Zagare, The Games of July : Explaining the Great War (Ann Arbor 2011).
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konsekvenserna skulle vara gynnsamma eller ej. I flera fall saknades till och
med en tydlig bild av vad som verkligen låg i det egna landets intresse, och mer
dogmatiska överväganden och motiv vars betydelse inte var tydlig ens för politikerna själva, överskuggade ofta besluten.32 I antologin The Coming of the First
World War framhåller Evans och von Strandmann betydelsen av förståelsen av
de europeiska politikernas faktiska beslut under julikrisen och deras omedelbara bakgrund i den allmänna opinionen. I sitt bidrag ställer Michael Howard
också den intressanta frågan vad Europas regeringar trodde skulle hända med
det egna landet om det inte gick i krig, och föreställningar om vilka följer det
skulle kunna få i form av förlorad internationell status.33 I detta sammanhang
förkastar Hew Strachan de längre utvecklingslinjer som ofta framhållits – allianssystem, imperialism och militarism – och betraktar istället de politiska
nyckelaktörernas beslut och agerande som helt centrala. Strachans generella
slutsats är att de olika länderna slutligen gick i krig för att var och en av dem
uppfattade sin stormaktsställning som hotad.34
Bernhard Wasserstein har betonat att det framförallt finns två sätt att se
på tiden för första världskrigets utbrott. Antingen som slutet på en period
av relativt lugn, stabilitet och fred i vad som fortfarande var världens rikaste,
mest kulturellt produktiva och politiskt och militärt dominerande kontinenter; eller så ser man de första tecknen på en internationell social omstörtning.
Men vid tiden var det lättare att se bakåt än framåt och få insåg att de stod vid
avgrundens rand.35
Först under 1960-talet började forskningen i större utsträckning problematisera utvecklingen i de europeiska länderna under årtiondena före kriget.
För de forskare som ställt frågan varför kriget bröt ut, och tillämpat makromodeller och mer komplexa perspektiv har den europeiska storpolitikens
dynamik haft stor betydelse. Under 1970-talet sökte – kanske symptomatiskt
för tidsandan – flera forskare förklaringen till krigsutbrottet i den andra internationalens sammanbrott.36 De europeiska alliansernas betydelse för den
europeiska politikens förlorade balans och sammanbrott åren för krigsutbrottet tilldrog sig intresse redan under mellankrigstiden. Sedan dess har studier
32. James Joll, The Origins of the First World War (London 1984).
33. R J W Evans och Hartmut Pogge von Strandmann, The Coming of the First World War
(Oxford 1998).
34. Hew Strachan, The First World War (Oxford 2001).
35. Bernhard Wasserstein, Barbarism and Civilization: A History of Europe in our Time
(Oxford 2007), s. 1.
36. Georges Haupt, Socialism and the Great War: The Collapse of the Second International
(Oxford 1972); James Joll, The Second International, 1889–1914 (London 1974).
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av den europeiska politiska kulturen åren före kriget fortsatt att generera nya
förklaringar och försök till synteser.37 Den storpolitiska process som resulterade i formerandet av Ententen har också varit föremål för en rad studier.38
På samma vis har forskare problematiserat uppkomsten av antagonism och
polaritet mellan de olika europeiska stormakterna åren före krigsutbrottet.39
Sedan 1980-talet, men även tidigare, har den europeiska kapprustningen
före kriget i allt större utsträckning framhållits som en orsak, till krigsutbrottet. När Europas krigsmakter börjat tävla med varandra i kvalitet och kvantitet
framstod ett storkrig mer och mer som en logisk följd av storpolitiken.40 Inte
minst har forskningen i detta sammanhang behandlat stormakternas expansion av sina krigsflottor och vilka konsekvenser detta fick för utrikespolitiska
balansförskjutningar och antagonism mellan länderna.41 Flera forskare har
också undersökt hur Europas stormakter reformerade sina arméer. Här har
både krigsindustrin, införandet av allmän värnplikt, taktiska förändringar,
37. Richard Langhorne, The Collapse of the Concert of Europe: International Politics, 1890–1914
(New York 1981); Geoffrey Barraclough, From Agadir to Armageddon : Anatomy of a Crisis
(New York 1982); D Stevenson, The Outbreak of the First World War: 1914 in Perspective
(New York 1997); Holger Afflerbach, Der Dreibund : Europäische Grossmacht- und Allianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg (Bielefeld 2002); Holger Afflerbach, och David Stevenson,
(red) An Improbable War? The Outbreak of World War I and European Political Culture before
1914 (New York 2007).
38. Samuel R Williamson, The Politics of Grand Strategy: Britain and France Prepare for War,
1904–1914 (Cambridge 1969); John W Coogan, The End of Neutrality: The United States,
Britain, and Maritime Rights, 1899–1915 (Ithaca 1981); George F Kennan, The Fateful Alliance: France, Russia, and the Coming of the First World War (New York 1984); Keith M Wilson, The Policy of the Entente: Essays on the Determinants of British Foreign Policy 1904–1914
(Cambridge 1985); Marina Soroka, Britain, Russia, and the Road to the First World War: The
Fateful Embassy of of Count Aleksandr Beeckendorff (1903–16) (Farnham 2011); Manuel
Durand-Barthez, De Sedan à Sarajevo: 1870–1914: Mésalliances cordiales (Paris 2011).
39. Paul M Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860–1914 (London 1980);
Gerhard Keiper, Biographische Studien zu den Verständigungsversuchen zwischen Deutschland
und Frankreich am Vorabend des Ersten Weltkrieges (Wien 1997).
40. Gerd Krumeich, Armaments and Politics in France on the Eve of the First World War: The
Introduction of Three-Year Conscription, 1913–1914 (Leamington Spa 1984); David G
Herrmann, The Arming of Europe and the Making of the First World War (Princeton 1996);
Manfred Reinschedl, Die Aufrüstung der Habsburgermonarchie von 1880 bis 1914 im internationalen Vergleich: Der Anteil Österreich-Ungarns am Weltrüsten vor dem Ersten Weltkrieg
(Wien 2001).
41. Robert K Massie, Dreadnought: Britain, Germany, and the Coming of the Great War (New
York 1992); Jan Rüger, The Great Naval Game: Britain and Germany in the Age of Empire
(New York 2007); Jon Tetsuro Sumida, In Defence of Naval Supremacy: Finance, Technology,
and British Naval Policy 1889–1914 (Annapolis 2014); John K Hendrickson, Crisis in the
Mediterranean: Naval Competition and Great Power Politics, 1904–1914 (Annapolis 2014).
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generalstabernas utvecklande av strategiska doktriner och krigsplanläggning
anförts som förklaringar till hur marken bereddes inför världskriget och hur
krigsförberedelserna i sig kan ha bidragit till krigsutbrottet. Både eftersom det
stärkt olika nationers militära självförtroende och därför att grannländernas
krigsrustningar alltmer framstått som ett hot.42
Första världskriget innebar ett formerande och befästande av flera av de
stora ideologier som skulle komma att prägla 1900-talet. Den främsta av dessa
var sannolikt nationalismen. Även om den moderna nationalismen kan sägas
ha fötts redan under början av 1800-talet var det i samband med första världskriget som den på ett mer genomgripande vis omsattes i den internationella
politiken. De nationalistiska perspektiven återfinns både i första världskrigets
äldre historiografi, och nationalismen som fenomen brukar ofta också anföras
som en förklaring till krigets utbrott. De rusiga nationalistiska ideologier som
odlades och frodades i Europa årtiondena före kriget brukar ofta framhållas
som centrala, till exempel för förmågan att mobilisera miljonstora värnpliktsarméer, samt skapa tillräckligt stöd för ett krig hos den egna befolkningen.43
Därför är det också paradoxalt att ”det egna landets” nationalism sällan har
42. John Gooch, The Plans of War: the General Staff and British Military Strategy, c. 1900–1916
(London 1974); Paul M Kennedy, The War Plans of the Great Powers, 1880–1914 (London
1979); Gerd Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik in Frankreich vor dem ersten Weltkrieg:
Die einführung der dreijährigen Dienstpflicht 1913–1914 (Wiesbaden 1980); Douglas Porch,
The March to the Marne: The French Army, 1871–1914 (New York 1981); David French,
British Economic and Strategic Planning, 1905–1915 (London 1982); Hew Strachan, European Armies and the Conduct of War (London 1983); Stephen Conn, Armaments and Politics in France on the Eve of the First World War: The Introduction of Three-Year Conscription
1913–1914 (Oxford 1984); Jack L Snyder, The Ideology of the Offensive: Military Decision
Making and the Disasters of 1914 (Ithaca 1984); Steven E Miller, Sean M Lynn-Jones och
Stephen Van Evera (red.) Military Strategy and the Origins of the First World War (Princeton
1991); Peter Gatrell, Government, Industry, and Rearmament in Russia, 1900–1914: The
Last Argument of Tsarism (New York 1994); D Stevenson, Armaments and the Coming of
War: Europe, 1904–1914 (Oxford 1996); Annika Mombauer, Helmuth von Moltke and the
Origins of the First World War (Cambridge 2001); Terence Zuber, Inventing the Schlieffen
Plan: German War Planning, 1871 –1914 (Oxford 2002); Robert T Foley, German Strategy
and the Path to Verdun: Erich Von Falkenhayn and the Development of Attrition, 1870 –1916
(New York 2005).
43. Se exempelvis Eugen Weber, The Nationalist Revival in France, 1905–1914 (Berkeley 1959);
Roger Chickering, We Men Who Feel Most German: A Cultural Study of the Pan-German League, 1886–1914 (Boston 1984); Sven Oliver Müller, Die Nation als Waffe und Vorstellung:
Nationalismus in Deutschland und Großbritannien im Ersten Weltkrieg (Göttingen 2002);
Robert Tombs (red.), Nationhood and Nationalism in France: From Boulangism to the Great
War, 1889–1918 (London 1991); Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on
the Origins and Spread of Nationalism (London 1983).
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anförts som den utlösande faktorn till konflikten – förutom i Tysklands fall.44
Wasserstein har exempelvis visat att vissa tyskar ansåg att den tyska kraftansamlingen borde få ett utlopp, antingen i form av ökade satsningar på kolonierna och handel i Mittelafrika (Weltpolitik) eller på en expansion österut i
Mitteleuropa (Lebensraum).45 På senare år har forskningen i detta sammanhang
intresserat sig för hur motbilder och synen på ”den andre” formerats, och
deras betydelse för kriget.46 Överhuvudtaget har forskningen kring de olika
typer mentaliteter som utvecklades i Europa åren före kriget varit ett centralt
studieobjekt inom kultur- och mentalitetsforskningen.47
Trots nationalismens generella genomslag i Europa har det också hävdats
den allmänna entusiasmen inför kriget 1914 närmast är att betrakta som en
myt. Visst fanns det verkligen många som var entusiastiska, inskrivningarna
av frivilliga soldater talar sitt tydliga språk, men Ferguson pekar också på en
vanligt förekommande slags apokalyptisk fatalism som tenderade att förminska nationalismens betydelse.48 I ett försök att omvärdera nationalismens
betydelse för krigsutbrottet framhåller Michael Neiberg också hur de flesta
européer, till skillnad från sina politiska och militära ledare, varken önskade
eller förväntade sig ett storkrig. Genom att betrakta ”vanligt folks” reaktioner
på krigsutbrottet försöker han sticka hål på föreställningen att de flesta européer var rabiata nationalister och att detta skulle ha bidragit till krigsutbrottet.
Han menar istället att nationalhatet var något som utvecklades under krigets
lopp.49
44. Müller, (Göttingen 2002).
45. Wasserstein (2007), s. 36.
46. Michael E Nolan, The Inverted Mirror: Mythologizing the Enemy in France and Germany,
1898–1914 (New York 2005); Tracey Reimann-Dawe, “The British Other on African Soil:
The Rise of Nationalism in Colonial German Travel Writing on Africa.” i Patterns of Prejudice 45 (December 2011); Richard Scully, British Images of Germany : Admiration, Antagonism
and Ambivalence, 1860–1914 (Basingstoke 2012).
47. Karl Holl och Jost Dülffer, Bereit zum Krieg : Kriegsmentalität im wilhelminischen Deutschland, 1890 –1914 : Beiträge zur historischen Friedensforschung (Göttingen 1986); Markus
Ingenlath, Mentale Aufrüstung: Militarisierungstendenzen in Frankreich und Deutschland vor
dem Ersten Weltkrieg (New York 1998); Barbara Beßlich, Wege in den “Kulturkrieg”: Zivilisationskritik in Deutschland 1890–1914 (Darmstadt 2000); Joachim Müller, Die “Ideen von
1914” bei Johann Plenge und in der zeitgenössischen Diskussion: ein Beitrag zur Ideengeschichte
des Ersten Weltkrieges (Neuried 2001); Isabel V Hull, Absolute Destruction: Military Culture
and the Practices of War in Imperial Germany (Ithaca 2005).
48. [”Även om krig inte var oundvikligt var det den logiska följden”], Ferguson, (New York
1997).
49. Michael S Neiberg, Dance of the Furies: Europe and the Outbreak of World War I (Cambridge
2011).
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Sedan 1980-talet har ett växande kulturhistoriskt forskningsfält etablerats,
som för att försöka svara på frågan varför kriget bröt ut, har riktat ett växande
intresse mot förhållanden under decennierna före 1914. I syfte att belysa de
mentalitetshistoriska förutsättningarna för krigsutbrottet har flera forskare på
nyskapande sätt problematiserat föreställningar och spekulationer kring framtidens krig, såsom de uttrycktes före kriget.50 Detta perspektiv, är intressant
och nyskapande, såtillvida att det erbjuder ny förståelse för vilka förväntningar
människorna kring förra sekelskiftet bar, på hur ett framtida storkrig skulle
kunna komma att gestalta sig. År 2010 hölls också en konferens i Péronne med
titeln Future Wars, Imagined Wars: Towards a Cultural History of the pre-1914
Period. Där formulerades en rad intressanta kulturhistoriskt orienterade frågor
till perioden före första världskriget – hur föreställningarna om framtida krig
såg ut i olika europeiska länder före krigsutbrottet samt vilka konsekvenser
detta fick för exempelvis krigsplanering.51 Charles Emmerson har också försökt nyansera bilden av kriget som en oundviklig konsekvens av strukturella
faktorer, genom att försöka betrakta Europa 1913 utan eftertanke och utan
världskrig, och därmed också framhålla en i stor utsträckning blomstrande
civilisation, som inte alls var predestinerad att förgöra sig själv i ett storkrig,
utan att detta snarare var ett olyckligt utfall av politiska förvecklingar.52
Avslutningsvis kan man konstatera att dessa båda huvudinriktningar i förklarandet av första världskrigets utbrott fortfarande är livaktiga på det internationella forskningsfältet. Även om skuldfrågan betraktas som något mindre
50. Michael Howard, “Men Against Fire: Expectations of War in 1914.” in Steven E Miller,
Sean Lynn-Jones och Stephen Van Evera (red) Military Strategy and the Origins of the First
World War (Princeton 1985); I F Clarce, The Great War with Germany, 1890–1914: Fictions and Fantasies of the War-to-Come (Liverpool 1997); Manfred Boemeke, Roger Chickering och Stig Förster (red), Anticipating Total War : the German and American Experiences,
1871–1914 (Cambridge 1999); Antulio Joseph Echevarria, Imagining Future War: The West’s
Technological Revolution and Visions of Wars to Come, 1880 –1914 (Westport 2007).
51. Peter Faruggia, “Jean de Bloch, Norman Angell and the Depiction of Future War, 1898–
1914” (Péronne 2011); Galit Haddad, “The Depiction of Future War in French Pacifist
Protest before 1914” (Péronne 2011); Christa Hämmerle, “Conceptions of War in AustriaHungary before 1914” (Péronne 2011); Andreas Rose, “Military Journals and the Anticipation of Future Warfare in Edwardian Britain” (Péronne 2011); Angela Schwarz, “The
Engineers’ War: Technology and Debates on Future Warfare before 1914” (Péronne 2011);
Stéphane Tison, “Annual Military Manoeuvres and the Staging of Wars to Come, 1899–
1914” (Péronne 2011); Nicolas Padiou, “Prophesies of War in the Pre-War Meurthe-etMoselle” (Paris 2011); Béatrice Richard, “Future Wars as seen from Canada, 1899–1914”
(Paris 2011); Pascal Trees, “Polish Conceptions of a Future European Conflict before 1914”
(Paris 2011).
52. Charles Emmerson, 1913: In Search of the World Before the Great War (New York 2013).
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relevant idag än på 1960-talet och det senare perspektivet idag överväger inom
forskningen, samexisterar de likväl fortfarande. Trots den kulturhistoriska
forskningens frammarsch på fältet är den mer traditionella forskningen om
politiska, diplomatiska och militära förhållanden fortfarande också livaktig.
Det är alltså svårt att egentligen uttala sig om var forskningen om krigets
orsaker är på väg, och den tenderar snarare att expandera kvantitativt, än att
byta riktning. Bara genom att göra en sökning som inskränks till enbart titlar
som innehåller ”Origins of the First World War” i internationella biblioteksdatabaser så får man flera hundra träffar! Vi nöjer oss här med att konstatera
att antalet nya infallsvinklar på orsakerna till det första världskrigets utbrott i
det närmaste tycks vara outsinligt.
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Schöllgen, Gregor (red), Escape into War? The Foreign Policy of Imperial Germany (Oxford 1990).

232

Första världskrigets orsaksdebatt – en historiografisk överblick och diskussion

Scully, Richard, British Images of Germany : Admiration, Antagonism and Ambivalence, 1860–1914 (Basingstoke 2012).
Showalter, Dennis, ”The Great War and its Historiography” i The Historian,
Vol. 68, No. 4 2006.
Snyder, Jack L, The Ideology of the Offensive: Military Decision Making and the
Disasters of 1914 (Ithaca 1984).
Soroka, Marina, Britain, Russia, and the Road to the First World War: The Fateful Embassy of of Count Aleksandr Beeckendorff (1903–16) (Farnham 2011).
Steiner, Zara S och Neilson, Keith, Britain and the Origins of the First World
War (New York 2003).
Stevenson, D, Armaments and the Coming of War: Europe, 1904–1914 (Oxford 1996).
Stevenson, D, The Outbreak of the First World War: 1914 in Perspective (New
York 1997).
Strachan, Hew, European Armies and the Conduct of War (London 1983).
Strachan, Hew, The First World War (Oxford 2001).
Sumida, Jon Tetsuro, In Defence of Naval Supremacy: Finance, Technology, and
British Naval Policy 1889–1914 (Annapolis 2014).
Svahn, Åke, ”Världskrigets utbrott: en materialöversikt” i Historisk tidsskrift
1931:2.
Taylor, A J P, The Course of German History since 1815 (London 1968).
”The Fischer Controversy after 50 Years” i Journal of Contemporary History 48
(2), 2013.
Tison, Stéphane, “Annual Military Manoeuvres and the Staging of Wars to
Come, 1899–1914” (Péronne 2011).
Tombs, Robert (red.), Nationhood and Nationalism in France: From Boulangism to the Great War, 1889–1918 (London 1991).
Trees, Pascal, “Polish Conceptions of a Future European Conflict before
1914” (Paris 2011).
Turner, Leonard och Frederick, Charles, Origins of the First World War (London 1970).
Tuchman, Barbara, The Guns of August (New York 1962).
Wasserstein, Bernhard, Barbarism and Civilization: A History of Europe in our
Time (Oxford 2007).
Weber, Eugen, The Nationalist Revival in France, 1905–1914 (Berkeley 1959).
Williamson, Samuel R, The Politics of Grand Strategy: Britain and France Prepare for War, 1904–1914 (Cambridge 1969).

233

Militärhistorisk tidskrift 2014:1

Williamson, Samuel R, Austria-Hungary and the Origins of the First World War
(New York 1991).
Wilson, Keith M, The Policy of the Entente: Essays on the Determinants of British
Foreign Policy 1904–1914 (Cambridge 1985).
Zagare, Frank, The Games of July : Explaining the Great War (Ann Arbor 2011).
Zuber, Terence, Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning, 1871
–1914 (Oxford 2002).

234

”För militär nytta igångsatt forskningsarbete”
– Krigshistoriska avdelningen och
första världskriget
Lars Ericson Wolke

Inledning
Åren 1914–1918 innebar att en ny militär verklighet gjorde sig påmind för
Generalstabens krigshistoriska avdelning, inklusive Krigsarkivet som varit en
del av avdelningen ända sedan starten 1874. Det traditionella studiet av den
svenska krigshistorien till arméns fromma, fick nu skarp konkurrens av studier
av den dagsaktuella militära verksamheten i omvärlden. Frågor om avdelningens kärnverksamhet och dess nytta för krigsmakten ställdes på sin spets.
För att man ska kunna förstå krigshistoriska avdelningens verksamhet under krigsåren 1914–1918 så måste de närmast föregående åren under Gabriel
Hedengrens chefskap 1909–1913 beaktas. Då fastslogs viktiga principer både
för avdelningens inre organisation och för dess arbete. En del byggde på tidigare erfarenheter, men tydligt är att avdelningen med Hedengren fick en chef
som visste vad han ville och som kunde förmedla detta.
På nyårsafton 1909 författade Hedengren en VPM som tydligt visade hans
avsikter. För honom var en central uppgift att ”återföra till samarbete” avdelningens båda delar, ”den historieförfattande sektionen och krigsarkivet”.
Enligt Hedengren hade det senare under de tidigare åren alltför mycket utvecklats i en självständig riktning mot ett arkiv för alla sorters forskare och inte
bara för krigshistoriska avdelningens personal.
För Hedengren var rollfördelningen solklar, krigshistoriska avdelningens
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främsta uppgift var att ”på ett planmässigt sätt göra armén delaktig af äldre
tiders krigshistoriska erfarenheter” och till detta syfte skulle Krigsarkivet koncentrera sin verksamhet på att förbereda studierna av just de krig hvilka utaf
den historieförfattande sektionen”, det vill säga de av krigshistoriska avdelningens medarbetare som hade ansvaret för att producera böcker. Därför ville
Hedengren få stopp på den utveckling som lett till att Krigsarkivet alltmer
kommit att betjäna både civila och militära forskare, vars arbeten, enligt Hedengren, var ”utan större värde för (den militära) utbildningen”.1 För Hedengren var den helt centrala uppgiften att skriva modern krigshistoria som
kunde stödja Generalstabens arbete.
För att skapa en så rationell arbetsfördelning som möjligt, ville Hedengren
inte bara att Krigsarkivet skulle leta reda på och ta fram väsentliga källor till
de författande medarbetarna, han ville också att faktakoll och korrekturläsning skulle ombesörjas av särskilda medarbetare vid avdelningen, allt för att
skribenterna skulle kunna fokusera på sin huvuduppgift:
Under förutsättning att nämnda officerare icke behöva nedlägga tid på att
uppsöka och sammanföra de för arbetet erforderliga källskrifterna, utan
kunna genast från början taga itu med dessa källskrifters utnyttjande samt
författarverksamhet, kan antalet officerare å den i egentlig mening historieskrifvande sektionen möjligen inskränkas till 2.2

Hedengrens rationaliseringstankar genomsyras av ett effektivitetstänkande på
flera plan, som samtidigt röjer hans totala brist på förståelse för en historievetenskaplig forskningsprocess där en vidare kunskap om källmaterialet och
källkritiska observationer är centrala inslag.
Forskningsarbetet på avdelningen dominerades åren strax före världskrigets utbrott av jätteprojektet om kriget 1808–1809. När det hade initierats
1884 så bedömdes det vara i högsta grad relevant för utbildningen av stabsofficerare, men allt eftersom den aspekten tunnades ut av den taktiska och tekniska utvecklingen, blev det tydligare att projektet inom sig bar på svagheter. I
sin VPM 1909 konstaterade Gabriel Hedengren att läsandet om ett krig med
en sådan för Sverige katastrofal utgång riskerar att ”efterlämna ett nedslående
hos den befälsgeneration, som icke fått annan än officiell krigshistoria till lifs”.
1.
2.

Gabriel Hedengrens ”VPM rörande Krigshistoriska afdelningen” 31/12 1909, i Krigsarkivet
(KrA), Generalstaben. Krigshistoriska avdelningen vol. F:2, Handlingar ordnade efter ämne
1909–1932.
ibid.
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För att motverka en sådan demoraliserande effekt av undervisningen i krigshistoria rekommenderade Hedengren att avdelningen, ”såsom motvigt“ skulle
förbereda ett annat historieprojekt. Hans förslag var därför att ”nästa arbete
finge omfatta en sådan det ungdomliga initiativets tid som krigsåret 1700”.3
Hedengrens olust till trots, fortsatte arbetet på kriget 1808–1809 ännu i
tretton år innan det fullbordades, och studierna av Karl XII:s krig tog verklig
fart först 1918. Men spänningarna inom avdelningen, krigshistoriker kontra
Krigsarkivet, och mellan arbetet på den för armén och Generalstaben nyttopräglade forskningen och den äldre krigshistorien kom alltmer att utgöra
spänningsfält inom krigshistoriska avdelningen.
För några av avdelningens tyngsta medarbetare tycks Gabriel Hedengrens
år som avdelningschef ha framstått som något av en guldålder. Hedengren
var en officer med djupa intressen för yrkets intellektuella sidor, och åren
1898–1908 gav han ut den relativt populärt hållna Illustrerad militärrevy, som
innehöll en hel del militärhistoriska bidrag, förutom det rent krigsvetenskapliga. Hedengren hade dock inga specifikt militärhistoriska intressen utan var
egentligen en allmänt intellektuellt intresserad officer.4
Det här var också en tid då krigshistoriska avdelningen och det däri ingående Krigsarkivet, i alla fall, huvudsakligen, strävade åt samma håll. För
avdelningens ledning var arkivets främsta uppgift att serva de egna forskarna med underlag för deras krigshistoriska författarskap, inte att ödsla tid på
utifrån kommande forskare, vare sig akademiker eller andra. Detta skapade
återkommande spänningar ända sedan arkivets öppnande för allmänheten år
1882, men under Hedengrens tid tycks förhållandet mellan honom och den
mångåriga krigsarkivarien Johannes Petrelli (krigsarkivarie 1898–1918) ha varit relativt gott.5
Redan Petrelli hade dock, om än försiktigt och föga konfliktfyllt, närmat
Krigsarkivet det civila arkivväsendet. Det berodde sannolikt också på att krigshistoriska avdelningen efter Gustaf Björlin (tillförordnad chef 1882–1888
och ordinarie sådan 1888–1895) inte hade haft någon chef som egentligen
3.
4.

5.

Gabriel Hedengrens ”VPM rörande Krigshistoriska afdelningen” 31/12 1909, i KrA, Generalstaben. Krigshistoriska avdelningen vol. F:2, Handlingar ordnade efter ämne 1909–
1932.
Bertil Broomé, ”Krigshistoriska avdelningens förhistoria och verksamhet t o m 1917” i
Aktuellt och historiskt. Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan (Stockholm 1973), s. 187–199; Lars Ericson Wolke, Krigets idéer: Svenska tankar om
krigföring 1320–1920 (Stockholm 2007), s. 275.
Se exempelvis Johannes Petrellis tillbakablickande brev till Hedengren 30/6 1929, i KrA,
Gabriel Hedengrens arkiv vol. 4.
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brytt sig i Krigsarkivets interna utveckling, så länge arkivet fungerade som den
forskningsförberedande instans som avdelningens forskare ansågs behöva. Det
lämnade utrymme för Petrellis stegvisa närmande till den civila arkivsektorn.
Men det var med arkivmannen och historikern Birger Steckzéns tillträde
som krigsarkivarie 1919 (han satt ända till 1959) som en kraftfull utvecklingsprocess inleddes mot skapandet av ett modernt krigsarkiv. Dessa strävanden
mötte hårt motstånd, framför allt från Carl Bennedich som var verksam vid
krigshistoriska avdelningen i omgångar från 1912 och som mellan 1922 och
1929 var avdelningschef. Det var nu, i mitten av 1920-talet, som klyftan mellan avdelning och arkiv vidgades snabbt och kraftigt, samtidigt som avdelningens forskare ännu helt dominerade Krigsarkivets läsesal.
Bennedichs och Steckzéns helt olika visioner återspeglar en i grunden olikartad syn på såväl forskningsinriktning som på arkivtjänstens innehåll. Bennedich uttryckte sitt förakt över professionella arkivarier som han, 1927, inte
ansåg kunde ”leda ifrågavarande arbete som äro ur militär synpunkt godtagliga”. Det viktiga var kunskap om ”härorganisationen och dess tillämpning
i krig” och ”praktisk förmåga att åskådliggöra denna organisation i arkivets
katalogisering till den krigshistoriska forskningens fromma”. Kunskap om arkivtjänst var inte mera komplicerad ”än att vilken person som helst med normalt förstånd och anständig skolunderbyggnad kan inhämta dess teori på kort
tid”. 6 Med en sådan syn på de militära arkivens funktion, trots hans delvis
okonventionella syn på den militärhistoriska forskningens inriktning, så höll
tiden på att springa ifrån Carl Bennedich.
Bennedichs omsorg om vad han ansåg vara krigshistoriska avdelningens
rätta inriktning i allmänhet, och Krigsarkivets understödjande roll i synnerhet, kom till uttryck redan under hans tidiga kommendering till avdelningen.
Hösten 1913 skrev han till den just avgångne avdelningschefen Gabriel Hedengren och berättade hur den nye chefen, överstelöjtnanten Erik Conrad
Eriksson (avdelningschef 1913–1915) fungerade i sin nya roll. Bennedich var
inte helt nöjd: ”Så vitt jag har kunnat finna har Öfverstelöjtnant Eriksson
endast föga inträngt i de frågor, som gälla vår krigshistorias lif. Han måste
sålunda påverkas. Och han låter sig påverkas, ty viljan är mycket god.” Vem
som skulle ombesörja denna påverkan råder det inget tvivel om.
Som exempel på den nye avdelningschefens naivitet nämner Bennedich att
Eriksson först tyckte att det var en god idé att Krigsarkivet löste sina ständiga
6.

Leif Gidlöf, ”Från kartcentral till arkivmyndighet: Krigsarkivet 1874–1943” samt Lars Ericson (Wolke), ”Forskarna och Krigsarkivet”, båda i Krigsarkivet 200 år: Årsbok för Riksarkivet
och Landsarkiven 2005 (Stockholm 2005), s. 28–58, citat s. 43 respektive s. 263–279.
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lokalproblem genom en samlokalisering med Riksarkivet. Denna horrör togs
snabbt ur honom, genom att Bennedich beskrev hur en gemensam förvaring
av de båda arkivens handlingar ”omöjliggör hvarje för militär nytta igångsatt
forskningsarbete”. För att garantera att den nye avdelningschefen verkligen
hade förstått budskapet så rekommenderade Bennedich att det också skulle
framföras av någon annan än honom själv, varför han föreslog att uppgiften
skulle falla på majoren Bo Ivar Boustedt, vid tillfället chef för Generalstabens
kommunikationsavdelning.7
Bortsett från inblicken i den bysantinska politiken inom Generalstaben,
ger Bennedichs brev intressant information om hur ledande aktörer såg krigshistoriska avdelningens roll. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att
den nye avdelningschefen Bennedich 1922 författade en PM, i vilken han
skissade på avdelningens arbetsformer och inriktning i ordalag som starkt påminner om den PM som hans store idol, Gabriel Hedengren, skrev som ny
avdelningschef 1909.
Bennedich menade att avdelningens ”uppgift är att enligt militära grunder
och främst för militärt bruk bearbeta Sveriges krigshistoria och att för detta
ändamål samt för främjandet af krigshistorisk forskning i allmänhet vårda och
utveckla krigsarkivet”. I det syftet skulle man studera Sveriges krigshistoria,
moderna främmande krig (här hade Bennedich generalstabschefen Bildts
tydliga stöd) och svenska fälttjänstövningar.8 Bennedichs historiesyn var klart
didaktisk: ”Historien skrives icke för döda utan för levande, som därav skola
hämta lärdom till ett nyttigt liv”.9
Den akuta konflikten inom krigshistoriska avdelningen löstes till stor del
när Bennedich avgick 1928, medan Krigsarkivet fick allt bättre kontakter in i
själva krigsmakten och samtidigt höll en klar, organisatorisk, distans till Riksarkivet. Den situationen bekräftades när Krigsarkivet 1937 överfördes till den
nybildade Arméstaben och 1943 blev en egen myndighet under Försvarsdepartementet. Konflikten mellan Bennedich och Steckzén under 1920-talet
återspeglade således spänningar som fanns redan tidigare inom avdelningen,
också under världskriget 1914–1918, även om de då kunde kontrolleras.
7.
8.
9.

Bennedich till Hedengren 26/10 1913, i KrA, Gabriel Hedengrens arkiv vol. 4.
Carl Bennedich ”VPM rörande generalstabens krigshistoriska afdelning” 30/11 1922, i
KrA, Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen vol. F:2, Handlingar ordnade efter ämne
1909–1932.
Göran Andolf, ”Axel Rappe d.y”, i Gunnar Artéus, (red.), Svenska officersprofiler under
1900-talet (Stockholm 1996), s. 201–231, citat s. 205.
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Krigshistoriska avdelningen under krigsåren
År 1913, på tröskeln till krigsutbrottet bestod den krigshistoriska avdelningen
av ett drygt tiotal personer: kaptenen amanuensen Axel Zettersten vid Krigsarkivet, de två ordnarna av samlingarna vid Krigsarkivet, kaptenen E G Hellgren
och majoren A Norlin, medan den egentliga avdelningen bestod av två ”forskare och kontrollanter”, nämligen kaptenen C H Kreuger och löjtnanten E J
Zeeh och kartografen löjtnant G W Carlberg. Vad man skulle kunna kalla den
forskande kärnan bestod av fyra personer: nämligen två ”historieskrifvare”,
kaptenerna E H Stenfelt och C E T af Wirsén samt två experter på rysk respektive norsk krigshistoria, löjtnanterna H O Skjöldebrand och C G J Hernlund.
Chef åren 1913–1915 var Erik Conrad Eriksson, efterträdd av Carl August
Sjögreen 1915–1917, följd av Reimers Torpadie under några korta månader
innan Gösta Hult tog över chefskapet i början av 1918.10
Här kan man göra reflektionen att det för generalstabsofficerare i karriären ännu ansågs vara en god stabsmerit att ha varit kommenderad till krigshistoriska avdelningen, med möjlighet till taktiska, operativa och strategiska
studier av ett historiskt källmaterial. Det synsättet överlevde till en del världskriget och kommenderingarna fortsatte även under mellankrigstiden, om än
inte i riktigt samma omfattning som före 1914. I det avseendet behöll krigshistoriska avdelningen lite av sin centrala roll för utbildningen av stabsofficerare, samtidigt som betydelsen av ämnet militärhistoria i officersutbildningen
stadigt minskade.11
Förutom den totala militära dominansen, uteslutande arméofficerare, kan
man också notera förekomsten såväl kartograf som specialister på rysk och
norsk krigshistoria. Uppdelningen mellan forskande och skrivande personal är
rimligen ett resultat av Hedengrens redan 1909 uttalade tankar.
Den krigshistoriska avdelningen var helt integrerad med resten av Ge10. Sammanställning av kommenderingar till krigshistoriska avdelningen 1910–1913, i KrA,
Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen vol. F:2, Handlingar ordnade efter ämne 1909–
1932.
11. För historieämnets roll i officersutbildningen se Gunnar Åselius, ”Krigshistoriens uppgång
och fall – svensk officersutbildning 1878–1990” Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 2005:2, s. 39–51; Gunnar Åselius, ”Krigshistoria i kris: Historia, strategi
och kampen om undervisningstimmar vid Krigshögskolan under mellankrigstiden” i Gunnar Artéus, Karl Molin och Magnus Petersson (red.), Säkerhet och försvar: En vänbok till
Kent Zetterberg (Stockholm 2005), s. 241–266; Gunnar Åselius, ”Historien som vägvisare
till framtida segrar: Om krigshistoriens plats i svensk officersutbildning” i Inte bara krig:
Nio föreläsningar i Krigsarkivet: Meddelanden från Krigsarkivet XXVII (Stockholm 2006), s.
45–64.
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neralstaben, och helt i enlighet med tidsandan så hade den militäre avdelningschefen tillgång till tjänstehäst i Generalstabens stall på Valhallavägen.
Överstelöjtnanten Reimers Torpadie red den bruna valacken Pedro, medan
Carl August Sjögreen disponerade stoet Cornelia och Gösta Hult den bruna
vallacken Helios. Carl Bennedich använde först den bruna vallacken Portos,
men bytte 1919 till det bruna stoet Nora, den senare med god stamtavla.12
Inför det uppfattade krigshotet genomförde Överintendentsämbetet, efter kunglig instruktion från Ecklesiastikdepartementet av den 31 december
1914, en utredning om hur värdefulla kulturhistoriska samlingar skulle kunna
evakueras. I maj 1915 förelåg ett förslag om evakuering av de mest värdefulla
objekten från bland andra Nationalmuseum, Historiska museet, Livrustkammaren och Krigsarkivet till Läckö slott, där en rumsfördelning för de nya gästerna hade skett. Tankar fanns även i detta sammanhang att inhysa en del av
Krigsarkivets samlingar på Vadstena slott, där man skulle få dela rum med
det sedan 1899 befintliga landsarkivet.13 Från Krigsarkivet skulle bland annat
viktiga delar av kartsamlingarna föras bort från Stockholm.
Detta innebar att viktiga delar av den krigshistoriska avdelningens forskningsmaterial skulle försvinna på obestämbar tid, men samtidigt planerades
en evakuering av hela Generalstaben till, just det, Läckö. Även om det handlade om två separata evakueringar så skulle avdelningens forskare och deras
arkiv ändå kunna hållas samlade.
Planeringen för en evakuering pågick under hela kriget, och så sent som
i början av 1918 meddelade chefen för krigshistoriska avdelningen att avdelningen vid en evakuering avsåg att ta med sig arkivskåp och expeditionsutrustning med en sammanlagd vikt av 500 kg. Därtill kom för Krigsarkivets del
185 lårar med en sammanlagd vikt av hela 80 ton.14
Det sista krigsåret, 1918, blev relativt omvälvande för krigshistoriska avdelningen, med ombyten på flera befattningar. Avdelningschefen Reimers Torpadie avlöstes (efter bara tre månader som chef ) den 12 februari av Gösta Hult,
medan krigsarkivarien Johannes Petrelli gick i pension efter två decennier på
posten, och den 20 juni efterträddes han av Severin Bergh, som närmast kom
12. Häststamrulla i KrA, Generalstaben, chefsexpeditionen vol. D I:2, Rullor 1874–1920 respektive vol. F IV:1, Handlingar angående stallet 1887–1919.
13. Skriftväxling mellan Överintendentsämbetet och Generalstaben i ärendet under 1915 samt
kartor över den planerade rumsfördelningen på Läckö den 27/5 1915, i KrA, Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen, vol. F:2, Handlingar ordnade efter ämne 1909–1932.
14. O T Hult till chefen för Generalstabens centralavdelning 6/2 1918, i KrA, Generalstaben,
Krigshistoriska avdelningen, f d H, vol. F I:1, Utgående och inkomna skrivelser 1917–
1930.
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från Riksarkivet. För kontinuiteten bland de tyngre medarbetarna stod därför
Carl Bennedich. Därtill kom inte mindre än sammanlagt 25 officerare som
för kortare perioder var kommenderade till avdelningen. Bland de kortvariga
medarbetarna märktes även löjtnanten i Norrbottens regementes (I 19) reserv,
Birger Steckzén, den blivande mångårige krigsarkivarien.
För Krigsarkivets del var lokalsituationen minst sagt besvärande. Lokalerna
i Generalstabshuset på Riddarholmen hade varit stängda hela året 1918, på
vintern på grund av bränslebrist och resten av året på grund av arbeten på
värmeledningarna. Istället hade arkivets tjänstemän arbetat med det material
som förvarades i Arvfurstens palats (nuvarande UD), och där hade man också
släppt in ”en och annan forskare”. För resten av personalen vid krigshistoriska avdelningen dominerades verksamheten under 1918 av arbetet på kriget
1808–1809, delarna VII och VIII samt med Karl XII på slagfältet. Inför 1919
planerade avdelningen att fokusera på tre uppgifter: fortsättandet av projektet
kriget 1808–1809 med utgivande av del VII och arbete på del VIII, utgivande
av Karl XII-verkets del III samt ”en handledning för vid avdelningen nyanställd personal”.15 Med tanke på hur många tillfälligt kommenderade officerare som bara några månader vardera tjänstgjorde vid avdelningen kan man
lätt förstå behovet av en sådan handledning.

Forskning under kriget
Under krigsåren pågick vad man får beteckna som slutspurten på det stora
verket om 1808–1809 års krig, det jätteprojekt som initierats redan 1884.
Valet av studieobjekt berodde på att man i Generalstaben ännu i början av
1880-talet ansåg att ett studium av ett så relativt näraliggande krig kunde ge
såväl strategiska som taktiska kunskaper av värde för utbildningen av stabsofficerare.
Tanken med att kraftsamla på ett särskilt krig var inget som man uppfann
i Generalstabens hus på Riddarholmen, utan impulserna kom, som vanligt
vid denna tid, söderifrån. Den preussiska Generalstaben hade nyligen slutfört
ett omfattande verk om befrielsekriget mot Napoleon 1813 och under åren
1874–1881 fortsatt med att skriva den officiella historiken över kriget mot
Frankrike 1870–1871. Samtidigt som det svenska historieprojektet rullade
igång arbetade de tyska kollegorna med ett stort verk om Fredrik den stores
15. Gösta Hults årsredovisning för 1918, 24/1 1919, i KrA, Generalstaben, Krigshistoriska
avdelningen, f d H, vol. F I:1, Utgående och inkomna skrivelser 1917–1930.
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krig, vars första band utkom 1890. Även i den krigshistoriska avdelningen i
Wien pågick ett liknande arbete, som mellan 1877 och 1890 resulterade i hela
20 volymer om prinsen Eugens av Savoyen fälttåg.
Projektet om kriget 1808–1809 skedde i intensiv och nära samverkan med
Krigsarkivet, där en särskild samling med handlingar rörande kriget började
växa fram. Än idag är denna samling av originalhandlingar och avskrifter rörande kriget med Ryssland den i särklass viktigaste källsamlingen för den som
vill arbeta med ämnesområdet.
Den första delen utkom år 1890, men sedan växte projektet allt eftersom
avdelningens forskare fann alltmer som behövde utredas. År 1910 kunde man
publicera det femte bandet, men då var man ännu långt ifrån målet.
Under krigsåren fortsatte därför arbetet och 1915 kunde avdelningens ge
ut band sex, som behandlade kriget i Norge under 1808. Nästa band, nummer
sju med ämnet händelserna längs västgränsen och i Skåne 1808– mars 1809
utkom 1919, och var således den del av bokverket som avdelningen ägnade
det mesta arbetet under världskriget. Under krigsåren skedde dock en viktig
förskjutning i inriktningen på verket om 1808–1809, då den drivande Carl
Bennedich såg till att alltmer fokus hamnade på de samhälleliga förutsättningarna för kriget. Det var en ominriktning från fokus på taktik och operationskonst till ett studium av det ”totala kriget”, som uppenbarligen skedde under
intryck av händelseutvecklingen i det pågående världskriget.16
Först 1921–1922 kunde de två sista delarna, banden åtta och nio, ges ut
och därmed avslutades arbetet, 38 år efter det den första arbetsplanen hade
gjorts upp inom den krigshistoriska avdelningen.17
Under 1890-talet och det första decenniet av 1900-talet utförde krigshistoriska avdelningen flera utredningar på uppdrag av de statliga kommittéer
som utredde segernamnen på arméförbandens fanor, utredningar rörande utländska troféer. Sådana utifrån initierade undersökningar lyser med sin frånvaro under världskriget. Men i och med de omfattande förbandsnedläggningarna efter 1925 års försvarsbeslut, fick krigshistoriska avdelningens chef Carl
Bennedich bidra med utredningar om förbandstraditioner och segernamn till
1927 års fankommitté.18
16. Gunnar Åselius, “Military history in an age of military change: Carl Bennedich, the Swedish General Staff and the First World War” i Claes Ahlund, (red.), Scandinavia in the First
World War: Studies in the War Experience of the Northern Neutrals (Lund 2012), s. 247–266.
17. Broomé (1973), s. 173–205 och särskilt s. 187–199.
18. Lars Ericson Wolke, ”’Huru delikat fanfrågan behandlas…’ Segernamnen på den svenska
arméns fanor under 1800- och 1900-talen som uttryck för historiebruk och vetenskapssyn”
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Hela tiden fortsatte man i begränsad omfattning traditionen av att krigshistoriska avdelningen avgav kvalitetsyttranden om olika militärhistoriska
skrifter.19 Men den kanske viktigaste forskningsinsats som gjordes under
världskriget stod Carl Bennedich för, genom sitt arbete för genomförandet
av projektet om Karl XII på slagfältet (inlett i slutet av 1917). I detta monumentala fyrabandsverk som under krigsåren utarbetades inom generalstabens
krigshistoriska avdelning kombinerade huvudförfattaren Bennedich en klassisk ansats mot slagfältshistoria med en vidare syn på operationskonst och förutsättningarna för krigföringen.20 Förvisso är verket djupt partiskt och därmed
svårhanterligt, men icke desto mindre något som även sentida forskare måste
ta ställning till. Viktigt också är Bennedichs anammande av militärgeografisk
forskning för att bättre förstå förutsättningarna för de operativa och taktiska
val som gjordes i samtiden. Härigenom moderniserade han militärhistorien
i tysken Hans Delbrücks anda, en forskningsansats som förmedlats och utvecklats av lundahistorikern Arthur Stille.21 I april 1918 hade arbetet kommit
så långt att generalstaben hemställde hos regeringen om att få disponera inte
mindre än 38 000 kronor för att avsluta verket.22 Efter slutandet av BrestLitovskfreden mellan Tyskland och Lenins Råds-Ryssland i mars 1918, hyste
man från krigshistoriska avdelningen förhoppningar om att kunna på plats
besiktiga slagfälten vid Narva, Fraustadt och Kliszow, sedan dessa nu kontrollerades av tyska trupper. Tanken var att genomföra fältstudier liknande de som
Carl Bennedich med flera genomfört vid Poltava och Perevolotjna år 1911.23
Resan tycks dock aldrig ha kommit till stånd.
Tio dagar efter krigsslutet, den 21 november 1918, kunde chefen för krigs-

19.
20.
21.

22.
23.

i Christer Kuvaja och Ann-Catrin Östman (red.), Svärdet, ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia: Festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012 (Åbo
2012), s. 471–496.
Broomé (1973), s. 202.
Karl XII på slagfältet: Karolinsk slagledning sedd mot bakgrund av taktikens utveckling från
äldsta tider, I-IV, (Stockholm 1918–1919).
Lars Ericson Wolke, ”Arthur Stille (1863–1922): Nydanande krigshistoriker” i Ragnar
Björk och Alf W Johansson (red.), Svenska historiker från medeltid till våra dagar (Stockholm
2009), s. 282–295; Lars Ericson Wolke, ”I forskningens centrum? Karolinska förbundet
och den historiska forskningen under 1910-talet” i Karolinska Förbundets Årsbok 2010, s.
7–27.
Henri De Champs till Kungl. Maj:t 13/4 1918, i KrA; Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen vol. B 1:1, Koncept till utgående skrivelser 1918–1922.
Generalstabschefen Knut Gillis Bildt till Kungl. Maj:t 8/3 1918 med begäran om anslag till
resan, i KrA; Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen vol. B 1:1, Koncept till utgående
skrivelser 1918–1922.
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historiska avdelningen, Gösta Hult, meddela chefen för generalstaben att, del
I och II av Karl XII-verket var slutförda inklusive kartbilagor, medan del III
förelåg i manuskript och arbetet pågick på kartorna till det bandet.24
Krigshistoriska avdelningens vardag utgjordes, kanske inte helt överraskande, av en blandning av historiska studier och ett aktivt följande av världshändelserna. I augusti 1916 kunde krigsarkivarien Johannes Petrelli berätta
om det pågående forskningsförberedande arbetet:
I arkivet är sig rätt likt. Vi förbereda våra papper till ett studium af Carl
XII:s tiden, och åtskilligt är väl hunnet på den vägen, men det är fruktansvärdt hvad tid det tager att lösa uppgifter rörande de gamla papperen.25

Men samtidigt läste Petrelli nyutkomna böcker om den tyske generalen Mackensen och den tyske generalstabskaptenen von Santens nyutkomna bok om
höstslaget i Champagne, utgiven av den tyska 3:e arméns överkommando.

Nya projekt inför och efter krigsslutet
Åren närmast efter krigsslutet deltog krigshistoriska avdelningen i arbetet på
den stora 50-årshistoriken över Generalstaben, även om det är oklart hur omfattande den arbetsinsatsen var.26 Redan innan arbetet på kriget 1808–1809
var helt avslutat inledde avdelningen arbetet på nästa stora krigshistoriska projekt.
Eftersom avdelningen genom ”Karl XII på slagfältet redan hade täckt in
viktiga delar av den lantmilitära krigföringen under det stora nordiska kriget,
och det år 1910 grundade Karolinska förbundet under sin energiske sekreterare, lundaprofessorn Arthur Stille, bedrev och stimulerade forskning kring den
karolinska epoken, så var det naturligt att krigshistoriska avdelningen sökte sig
till andra delar av den äldre svenska krigshistorien.
I november 1920 presenterade avdelningschefen Axel Lyström de vetenskapliga argumenten för att avdelningens nästa stora insats skulle gälla det
svenska deltagandet i det trettioåriga krigets senare del, åren 1630–1648.27
24. Gösta Hult till chefen för Generalstaben 21/11 1918 i KrA, Generalstaben, Krigshistoriska
avdelningen vol. B 1:1, Koncept till utgående skrivelser 1918–1922.
25. Johannes Petrelli till Gabriel Hedengren 9/8 1916, i KrA, Gabriel Hedengrens arkiv vol. 4.
26. Generalstaben 1873–1923: En minnesskrift (Stockholm 1923).
27. Axel Lyström ”VPM angående krigshistoriska avdelningens fortsatta arbeten, 21/5 1920, i
KrA, Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen vol. B 1:1, Koncept till utgående skrivelser
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Planen fick snabbt stöd av generalstabschefen Lars Herman Tingsten, som
själv författat krigshistoriska arbeten om samma period. Tingsten ville dock
att projektet skulle starta i och med Gustav II Adolfs trontillträde 1611, samtidigt som han underströk vikten av begränsningar om projektet skulle kunna
fullföljas till det planerade Lützenjubileet 1932.
Men Tingstens varningar klingade ohörda och först mellan 1936 och 1939
kunde avdelningen publicera resultatet av sina forskningar, men då i form av
åtta massiva band på runt 4 000 sidor avseende perioden 1611–1632. De
sista 16 åren av kriget hann man aldrig med. Precis som när det gällde kriget
1808–1809 samlade avdelningen ihop ett omfattande arbetsarkiv, det så kallade ”Gustav Adolf-verket”, som idag förvaras i Krigsarkivet och utgör en viktig
samling av excerpter och förstudier till bokverket. Arbetet inleddes dock redan under 1921 och under 1922 genomfördes omfattande arkivstudier i Finland, Estland och Lettland, innan de under 1923 utsträcktes till en rad arkiv i
främst Danmark och Tyskland, inklusive i Danzig och i Königsberg och flera
andra ostpreussiska städer.28 Men samtidigt som detta renodlat krigshistoriska
projekt tog fart intensifierade krigshistoriska avdelningen också forskningar i
det just avslutade världskriget.

Forskning om världskriget
Självfallet följde man från svenskt militärt håll utvecklingen i kriget och redan
1916 utkom boken Världskrigets lärdomar och svenska armén, med en generalstabsofficer, majoren och stabschefen vid infanteriinspektionen Henning Stålhane som författare. Krigshistoriska avdelningen bedrev också ett omfattande
arbete för att följa krigsutvecklingen och dess betydelse för den militära organisationens utveckling, vad gäller kavalleri, artilleri, cykelförband, pansar och
1918–1922.
28. Lars Ericson (Wolke), ”Clio i österled: Krigsarkivets, krigshistoriska avdelningens och Gustav Adolf-projektets arkivforskningar till stormaktstidens militärhistoria i Ostpreussen under 1920-talet”, i Kent Zetterberg och Gunnar Åselius (red.), Historia, krig och statskonst: En
vänbok till Klaus-Richard Böhme (Stockholm 2000), s. 83–102. En del av arkivforskningarna redovisas i uppsatsen: Jfr Lars Ericson (Wolke), ”Osteuropa in der schwedischen militärhistorischen Forschung”, i Nordost-Archiv: Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge
Band IX/2000 Heft 1: Osteuropaforschung in der nordeuropäischen Historiographie (Lüneburg
2001), s. 167–188; Se även ”Generalstabens arkivforskningar i Estland och Lettland sommaren 1922”, i Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet, utgivna av Generalstabens krigshistoriska avdelning III (Stockholm 1923), s. 3–18; Jfr Lars Ericson (Wolke), ”Arkiven från
svensktiden och dagens historieforskning – några intryck från en arkivresa till Tartu, Estland
våren 1990”, i Arkiv, Samhälle och Forskning 1991:1, s. 31–40.
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så vidare. År 1924 utgavs resultatet i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens
regi innan arbetet kom ut som separat bok 1925.
Syftet med boken var att ”belysa världskrigets inverkan på uppfattningen
om stridsmedlens värde och på härorganisationernas utveckling”, med särskilt
fokus på Tyskland, Frankrike, Österrike-Ungern, Italien, Ryssland och Rumänien.29 En sådan ansats kunde självfallet bara göras av en avdelning som
hade tillgång till militära medarbetare, samtidigt som arbetet understryker
krigshistoriska avdelningens funktion som mera allmän utredningsresurs för
generalstaben.
Krigshistoriska avdelningens arbete på första världskriget kulminerade i
mitten och slutet av 1920-talet. Under åren 1924–1928 arbetade avdelningen
en hel del med det andra slaget vid Marne mellan juni och augusti år 191830,
även om det omfattande arbetet aldrig kom att producera ett tryckt resultat.
Syftet med att studera just detta slag var att det markerade en övergång
från offensiv till defensiv på tysk sida medan de allierade övergick från defensiv
till offensiv. Samtidigt kunde ”för sista gången under detta krig de kämpande
makternas samlade krigserfarenheter komma till uttryck i strider mellan motståndare, som i stort sett kunna anses likvärdiga”.31 Man noterade att den
franska taktiken ännu ”i hög grad präglades av rädsla för tyska motanfall,
av strävan efter metod i anfallet och av långsamhet”.32 Avdelningens forskare
uppmärksammade både den tyska anfallstaktiken, och det tyska djupförsvaret
med skapandet av hela stridszoner. Genom detta gavs manövertänkande en
roll även i den tyska defensiva striden.33 Avdelningen kritiserade dock tyskarna
för att ha grupperat sitt försvar på ett alltför stort djup eftersom man hade för
svaga styrkor för att kunna bemanna hela den uppkomna fronten.34 Självfallet låg i detta en outtalad reflektion över vad som var realistiskt att göra för
29. Erfarenheter beträffande härorganisationernas utveckling under och efter världskriget sammanställda i generalstabens krigshistoriska avdelning (Stockholm 1925).
30. För forskning om Marneslaget, se Paul Greenwood, The Second Battle of the Marne 1918
(Shrewsbury 1998).
31. Förslag till plan för krigshistoriska avdelningens studie över andra slaget vid Marne i juli
1918, i KrA, Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen, H Arbetsarkivet, Andra slaget vid
Marne, vol. 2 ”Om slaget”.
32. Utredning s. 136, i KrA, Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen volym F II:10, vol. 2
”Marneslaget 1918”.
33. Utredning s. 3–4, i KrA, Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen volym F II:10, vol. 2
”Marneslaget 1918”.
34. Utredning om ”Taktiska erfarenheter av slaget”, i KrA, Generalstaben, Krigshistoriska avdelningen, H Arbetsarkivet, Andra slaget vid Marne, vol. 1, fascikeln: 2. Marneslaget. Diverse anteckningar.
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svenskt vidkommande.
Arbetet med Marneslaget kompletterades 1927–1928 av en utredning som
löjtnanten Axel Ljungdahl – sedermera flygvapenchef – utarbetade, i vilken
han diskuterade förhållandet mellan eld och rörelse i den franska respektive
tyska anfallstaktiken under världskriget.35
Krigshistoriska avdelningens arbete om Marneslaget var bara en del av
det svenska intresset för första världskriget under 1920-talet. Flera yngre generalstabsofficerare och fristående officerare utförde arbeten om den tyska
stormtruppstaktiken, om pansar och om flyg, eller ”teknikkriget” som man
uttryckte det. Många av dessa studier trycktes av militärlitteraturföreningen.
Man kan således konstatera att krigshistoriska avdelningen i det avseendet låg
väl i fas med den forsknings- och studieverksamhet som bedrevs av försvaret
under de sista krigsåren och under det dryga årtiondet efter krigsslutet 1918.36

Historia eller ”Lessons learned” – avslutande reflektioner
En jämförelse mellan den krigshistoriska avdelningens arbete under det första respektive det andra världskriget visar snabbt på fundamentala skillnader,
som självfallet har att göra med naturen av den svenska militära lantmilitära
beredskapen under de båda världskrigen. Åren 1914–1918 inleddes med en
snabb svensk beredskapshöjning i augusti 1914, men likaså med en snabb avveckling av beredskapen i slutet av oktober 1914. Under resten av kriget hade
Sverige en relativt sett låg beredskapsnivå, förlitande sig på mindre enheter av
skyddstrupper och landstormens förband. År 1918 var ungefär 4 000 man
inkallade.37
Åren 1939–1945 uppvisar en helt annan rytm, men en under hela kriget hög nivå på den militära beredskapen, där insatserna redan vid årsskiftet
1939–1940 uppgick till 100 000 man med koncentration till Tornedalen, för
35. Axel Ljungdahls utredning 1927–1928, i KrA, Generalstaben Krigshistoriska avdelningen,
H Arbetsarkivet, volym Första världskriget nr 1.
36. Lars Ericson (Wolke)”… att finna de svaga punkterna och dit förlägga huvudkraften i anfallet.” – den svenska debatten om manövertänkande och uppdragstaktik 1917–1927, i Anders Cedergren och Peter A Mattson (red.), Uppdragstaktik: En ledningsfilosofi i förändring
(Stockholm 2003), s. 103–156; Ericson Wolke (2007), s. 316–349.
37. Se senast Lars Ericson Wolke, ”Fartygskonvojer och landstormsgubbar: Svensk militär beredskap under världskriget 1914–1918”, i Årsbok för Riksarkivet 2014 (Stockholm 2014), s.
120–140.
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att sedan fluktuera mellan 60 000 och 350 000 under resten av kriget.38 Beredskapen till sjöss var däremot betydligt mera likvärdig under de båda krigen,
med omfattade konvojeringar och minröjningsinsatser.
Mot den bakgrunden är det inte konstigt att överbefälhavaren general
Olof Thörnell redan i mars 1941 gav krigshistoriska avdelningen i uppdrag
att förbereda en historik över den fortfarande pågående försvarsberedskapen.
Det uttalade syftet med verket var att det skulle vara av ”praktisk nytta för
framtiden”.39 En sådan forskningsansats var av uppenbara skäl inte aktuell
under det första världskriget, eftersom den svenska militära beredskapen då
var närmast obetydlig jämfört med under det andra världskriget. Typiskt nog
inleddes istället redan 1915 arbetet på en omfattande statlig utredning av de
1914–1918 stora bristerna i livsmedelsförsörjningen.40
Därmed får vi ytligt sett, en bild av en krigshistorisk avdelning som under
det andra världskriget var betydligt mera anlitad av krigsmakten och upplevdes som nyttig, än under det första kriget. Men den bilden är något av
en felsyn. Krigshistoriska avdelningens studier av enskilda operationer under
världskriget inleddes redan under pågående krig och de kulminerade sedan
strax efter krigsslutet. Detta visar att avdelningen inom generalstaben bedömdes ha relevans för analys av samtida taktiska och operativa företeelser av intresse för den svenska armén. Idag skulle vi snarast säga att dessa studier föll
inom kategorin ”Lessons learned”-studier, en internationellt spridd företeelse
som ofta har en mer eller mindre samtidshistorisk tyngdpunkt.
Därmed får vi i ett lite längre tidsperspektiv en lite annorlunda bild av
krigshistoriska avdelningens forskningsutveckling. Den traditionella bilden är
den av de stora historiska projekten om kriget 1808–1809, mellankrigstidens
Gustav Adolfsverk och efterkrigstidens Carl X Gustav-projekt (1965–1979),
som alla förvisso hade en tydlig historisk tyngdpunkt. Den bilden är förvisso
korrekt och viktig, men inte allenarådande.
Vid sidan av detta huvudspår finns ett annat, relativt obrutet, spår som
närmast kan beskrivas som ”Lessons learned”-studier av relativt modern his38. Evabritta Wallberg, ”Beredskapsverket – ett arbete med förhinder”, i Meddelanden från
Kungl. Krigsarkivet XII (Stockholm 1989), s. 344–360; Evabritta Wallberg, ”Beredskapsverket” – exemplet Värmland. Tillkomsthistoria och underlag för källkritiska studier”, i Lars
Ericson (Wolke) (red.), Beredskap i väst: Sveriges militära beredskap och västgränsen 1940–
1945. Meddelanden från Krigsarkivet XIV (Stockholm 1991), s. 57–76.
39. Wallberg (1989), s. 344–360; Wallberg (1991), s. 57–76.
40. Karl Hildebrand, De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning, Band 1−5, augusti
1914−maj 1920 (Stockholm 1916–1920).
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toria eller samtidshistoria på uppdrag av försvaret, eller som stöd för dettas
utveckling framför allt på taktisk eller operativ nivå.
När projektet om kriget 1808–1809 initierades i början av 1880-talet så
bedömdes det uppenbarligen som i högsta grad relevant för utbildningen av
svenska stabsofficerare, även om relevansen självfallet falnade ju mer projektet
drog ut på tiden. Under och strax efter det första världskriget genomförde
krigshistoriska avdelningen istället flera studier av världskrigets erfarenheter
som bedömdes som högst relevanta för krigsmakten.
Under mellankrigstiden fullföljdes den traditionen av relevanta och ”nyttiga” samtidsstudier med det mycket kvalificerade tvåbandsverket om det
spanska inbördeskriget (1938 och 1942). Det verket var i metodavseende
modernt, och byggde i stor utsträckning på intervjuer med svenska frivilliga
i de internationella brigaderna, kontakter med den landsflyktige baskiske arméchefen general Mariano Gamir Ulibarri i Paris och faktakontroller via flera
Francotrogna spanska beskickningar i Europa. Olof Ribbing, som 1938 hade
spelat en viktig roll i Nationernas Förbunds (NF:s) mission till Spanien för att
ordna evakueringen av de internationella brigaderna, var också på flera sätt av
stor betydelse för bokprojektet. Ribbing kom sedan att i ett helt decennium,
1941–1950 vara chef för krigshistoriska avdelningen.41
Åren 1941–1945 dominerades, för den krigshistoriska avdelningen, helt
av arbetet på beredskapshistoriken. Det sätt på vilket arbetet på det andra
världskrigets beredskap utvecklade sig liknar i många avseenden arbetet med
kriget 1808–1809; ett projekt som ständigt växte och resulterade i enorma
mängder insamlade arkivhandlingar, men där den publicerade slutprodukten
drog ut på tiden. Boken om det andra världskrigets beredskap utkom först
år 198242, medan samlingen ”Beredskapsverket” på Krigsarkivet idag är den
centrala inkörsporten för alla som vill forska om det andra världskrigets beredskapsår.
Arbetet på beredskapsprojektet fortsatte länge under det kalla kriget, men
krigshistoriska avdelningen fortsatte också traditionen av samtidsstudier. Redan i de tre första numren av avdelningens nya årsbok, ”Aktuellt och historiskt”, 1953–1955 ingick flera uppsatser om Koreakriget, med avdelningschefen Börje Furtenbachs artikel ”Koreakriget och de militära lärdomarna” som
ett slags programförklaring.43
41. Se förorden i Det spanska inbördeskriget I−II (Stockholm 1938 och 1942).
42. Carl-Axel Wangel (red.), Sveriges militära beredskap 1939–1945 (Stockholm 1982).
43. Börje Furtenbach, ”Koreakriget och de militära lärdomarna” i Aktuellt och historiskt: Meddelanden från försvarsstabens krigshistoriska avdelning 1953; Se även Aktuellt och historiskt:
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Om vi idag beaktar MHA:s omfattande FOKK-projekt om försvaret och
det kalla kriget, liksom en rad studier av svenska erfarenheter från internationella insatser under och efter det kalla kriget, så kan man säga att militärhistoriska avdelningen anknyter till en verksamhet som inleddes under det första
världskriget eller, med lite god vilja, redan i avdelningens och generalstabens
barndom i början av 1880-talet. Avvägningen, eller motsättningen om man så
vill, mellan utifrån kommande för försvaret ”nyttig” uppdragsforskning och
av avdelningen själv på rent historievetenskapliga grunder initierad forskning
har hela tiden funnits där mer eller mindre outtalad.
Länge upplevdes detta sannolikt som ett mindre problem, så länge militärhistorien generellt ansågs vara ”nyttig” för danandet av stabsofficerare. Men
när kriget 1914–1918 gjorde de konkreta erfarenheterna från äldre tiders
krigshistoria alltmer irrelevant för krigsmakten, så blev avvägningen mellan
historia och samtidsstudier helt plötsligt akut.
För Gabriel Hedengren, Gösta Hult, Carl Bennedich och de andra som
verkade vid krigshistoriska avdelningen för hundra år sedan så var behovet
av forskning ”för militär nytta” prioriterad. I det avseendet skulle de säkert
inte haft några svårigheter att orientera sig i dagens forskningsvärld, även om
de, danade som de var i en tysk både forsknings och militär tradition, skulle
känna sig ytterligt främmande för begreppet ”Lessons learned”, men ha full
förståelse för termens innebörd.
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Sverige åren 1914–1918 – en forskningsöversikt
i urval över svensk politik, säkerhet och försvar
Kent Zetterberg

Inledning
Följande forskningsöversikt gör inte anspråk på fullständighet utan syftar
främst till att ge några linjer i forskningen.1 Jag koncentrerar mig främst på
tre områden som alla rör den svenska politiska historien. Det första området handlar om utrikespolitiken och försvaret. Det andra området behandlar
krigets förlopp från svensk horisont samt det demokratiska genombrottet i
Sverige 1917–1918. Det tredje området tar upp ett mindre urval av olika
inrikespolitiska frågor. Tonvikten ligger dock hela tiden på svensk politik, utrikes- och försvarsfrågor.

Utrikespolitiken och försvaret
Den svenska utrikespolitiken under det första världskriget har behandlats av
Torsten Gihl i den stora serien om Den svenska utrikespolitikens historia, som
gavs ut i elva band 1951–1960. Hela detta verk, som täcker Sveriges utrikes
förbindelser från forntiden och fram till 1939, möjliggjordes genom en donation från ett antal svenska storföretag 1944 till utrikesminister Christian
Günther. Gihls arbete är baserat på UD:s källmaterial, tryckta källserier (urk1.

För utarbetandet av bibliografin har jag haft stor nytta av Britta Lövgren med flera, Svensk
politisk historia: En kommenterad litteraturöversikt (Uppsala 1993); Klaus-Richard Böhmes
och Wihlelm Carlgrens översikt över den svenska forskningen om första världskriget, Neue
Forschungen zum Ersten Weltkrieg (Koblenz 1985).
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under) från de krigförande länderna med flera, samt otryckt diplomatmaterial
från Norge och Österrike. Gihl ger en bred skildring av utvecklingen från
krigsutbrottet 1914 och proklamerandet av Sveriges neutralitet, över fejderna
kring handelspolitiken samt de krigförandes blockader och åtgärder mot de
neutralas handel, fram till opinionsbildningen i landet, den nya vänsterregeringen Edén-Branting 1917–1920 och omorienteringen mot en mer västvänlig
och skandinavisk politik. Utvecklingen i Östeuropa, Finlands självständighet
och det finska inbördeskriget 1917–1918 samt tvisten kring Ålandsfrågan ägnas ett större avslutande kapitel. Det är påfallande att det var försörjningsfrågorna och handelspolitiken som stod i centrum för det vetenskapliga intresset
från svensk sida.
De få försöken att få Sverige att avvika från neutralitetskursen (vid krigsutbrottet 1914 och aktivismen under 1915) blev mest episoder. Försörjningssvårigheterna och problemen med den ofta hänsynslösa krigföringen, uppträdandet mot de neutrala handelsfartygen och handeln får ett stort utrymme hos
Gihl. Även förhandlingarna om krigshandelsavtalen med Storbritannien 1915
och 1917 ges stor plats. Gihl visar att Sveriges största säkerhetspolitiska problem 1914–1918 främst var handelspolitiken och folkförsörjningen medan
försöken från de krigförande, främst Tyskland, att få med Sverige i kriget, var
tentativa och aldrig kom särskilt långt. Den tysk-svenska tvisten om genomfarten i Öresund har behandlats av den tyske historikern Grohmann i ett verk
från 1974. Intresset för utrikespolitiska engagemang utanför neutraliteten var
i Sverige relativt ringa.Västmakternas militärpolitiska syn på Sverige har studerats av Bengt Holze 1969–1977.
Sekreterare i kommittén för utgivande av det stora verket Den svenska
utrikespolitikens historia var från 1949 dåvarande arkivarien i UD, Wilhelm
Carlgren. Denne blev sedermera chef för UD:s arkiv, kansliråd och professor i
historia samt utan tvekan vår främste kännare av Sveriges moderna utrikespolitiska historia. År 1962 utgav han den grundläggande studien Neutralität oder
Allianz, vilken behandlar Tysklands förbindelser med Sverige under de första
krigsåren 1914–1916 och de hemliga tyska försöken att få med Sverige på en
mer aktiv insats i Östersjöområdet. Syftet var att nå en allians mot Ryssland
i syfte att lösgöra Finland och Åland från det ryska maktområdet. Carlgren
utgav 1967 dessutom en omfattande studie om ministären Hammarskjöld
1914–1917. Carlgrens båda studier och Gihls arbete från 1951 utgör standardverk på sitt område.
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Den militära krigsplaneringen i Sverige
Krigsplaneringen under det första världskriget har beskrivits och analyserats av
Arvid Cronenberg i ett på sitt område epokgörande arbete. Cronenberg har i
den av Bo Hugemark redigerade antologin Neutralitet och försvar: Perspektiv på
svensk säkerhetspolitik 1809–1985 analyserat såväl den svenska upprustningen
1914–1918 som krigsplanläggningens utveckling under samma tid. Denna
tog främst sikte på ett krigsfall Ryssland, där man utgick från ryska storanfall
över Tornedalsgränsen och Östersjön. Vidare förutsatte man att Storbritannien och eventuellt Norge kunde intervenera och stödja det ryska angreppet
mot Sverige genom anfall mot Värmland eller västkusten. För en sentida betraktare kan detta scenario förefalla något märkligt, men var sannolikt lättare
att förstå den gången. Ryssland och Storbritannien var ju allierade i kriget mot
Tyskland varför denna fientliga kombination måste ingå i den svenska generalstabens kalkyler. Dessutom fanns i generalstaben en misstänksamhet mot
Norge som alltför brittiskvänligt och allmänt opålitligt. Däremot sköts ett
krigsfall Tyskland i bakgrunden. Ett sådant hade bearbetats så sent som 1913
men ansågs sedan ha ringa aktualitet för resten av kriget. Denna prioritering
visade den svenska militära synen på Tyskland och de nära förbindelserna mellan de två länderna vid denna tid.
Krigsfallet REN, det vill säga ett det kombinerade anfallet mot Sverige från
Ryssland, England och Norge kunde enligt den svenska generalstabens scenario bestå i ett ryskt storanfall över gränsen i norr och mot utsatta kustdelar
i östra Sverige, som Stockholmstrakten (kustområdena norr och söder om),
Gotland, Gävlebukten och Vikbolandet söder om Bråviken vid Norrköping.
Samtidigt kunde den norska fältarmén, efter som det hette ”påtryckningar
från England”, anfalla över landgränsen mot västra Svealand och engelsmännen landstiga i Bohuslän på västkusten med 50 000−60 000 man i en första
omgång. Sverige skulle i sin tur försvara sig med sina sex fältfördelningar,
varav två på västkusten, stödda av sex reservfördelningar och marinen. Militärledningen hoppades givetvis även på ett starkt stöd från Tyskland i ett
sådant läge. Om detta även gällde stats- och utrikesledningen i övrigt är mer
tvivelaktigt, inte minst därför att denna endast i stora drag var insatt i krigsplaneringen, som var ett militärens prerogativ, något som ändrades med det
demokratiska genombrottet 1917–1921.
Steven Koblik har skildrat Sveriges förbindelser till västmakterna under
kriget i sin avhandling Sweden: The Neutral Victor, medan det fortfarande
saknas större studier kring de svenska förbindelserna med både Ryssland och
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Finland. Ålandsfrågan har däremot fått vederbörlig uppmärksamhet, främst
av Göran Rystad. Den svenska Ålandsexpeditionen 1918 har behandlats av
Bertil Stjernfelt och även i memoarer, bland annat av den senare arméchefen,
Carl August Ehrensvärd.
En rad värdefulla källpublikationer från krigsåren finns, bland annat Karl
Gustaf Westmans dagböcker februari 1914–mars 1917 och mars 1917–1939,
dagböcker och anteckningar efter talmannen i första kammaren Hugo Hamilton, talmannen i andra kammaren, liberalen Johan Widén, vidare efter
den ledande socialdemokraten Erik Palmstierna, sjöminister 1917–1920, den
liberale utrikesministern Johannes Hellner 1917–1920 och den liberale statsministern Nils Edén. Åtskilliga biografier över ledande statsmän har även skrivits; till exempel Ivar Anderson om högerledaren Arvid Lindman, Leif Kihlberg om den liberale ledaren Karl Staff och mer populära framställningar om
socialdemokraternas ledare, Hjalmar Branting, av bland andra Zeth Höglund
och Nils Olof Franzén. Den senare har skrivit en populär översikt över Sverige
under det första världskriget. Dessutom finns en biografi över den svenske
generalstabschefen 1914–1918, Knut Bildt, av Hakon Leche.
En översikt över svensk underrättelsetjänst och avlyssning finns i Beckman-McKay, Swedish Signal Intelligence 1900−1945. En forskningsantologi
med uppsatser om Skandinaviens erfarenheter av första världskriget kom också ut 2012 – Scandinavia in the First World War: Studies in the War Experience
of the Northern Neutrals. En avhandling av Lina Sturfelt om synen på första
världskriget i svensk press har också givits ut – Eldens återsken: Första världskriget i svensk föreställningsvärld, 2008.

Världskrig, revolution och demokrati
Det första världskriget medförde internationellt sett ett uppbrott från de äldre
autokratiska statssystemen och en övergång till parlamentarism och demokrati i stora delar av västvärlden. Storkriget medförde slutet för kejsardömena
i Ryssland, Tyskland, Österrike-Ungern och Ottomanska imperiet och ledde
till ett demokratiskt genombrott i västvärlden. Sverige, som stod i skärningspunkten mellan öst och väst, blev dock snart varse att Östeuropa inte helt
följde med i denna utveckling. I Ryssland ersattes det tsaristiska självhärskardömet med det kommunistiska partiets självhärskardöme. Den bolsjevikiska
diktaturen fördröjde Rysslands utveckling och ledde till inbördeskrig, terror
och väldiga människoförluster efter revolutionen 1917. Desto märkligare är
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det att det inte finns några större vetenskapliga studier som berör Sveriges relationer till det nya Sovjetunionen eller den svenska synen på jätteriket i öster
från 1914 och framåt.
Den politiska utvecklingen i Sverige och det demokratiska genombrottet 1917–1919 har ägnats stor uppmärksamhet av forskningen, främst inom
statsvetenskapen med Axel Brusewitz och dennes lärjungar. Brusewitz var
professor i statsvetenskap i Uppsala och från hans institution producerades
en rad ”ministäravhandlingar” som behandlade olika svenska regeringar under 1900-talets första årtionden. Brusewitz skrev själv en rad arbeten kring
författningsfrågorna, sammanfattade i den klassiska boken Kungamakt, herremakt, folkmakt: Författningskampen i Sverige 1906–1918. Han skrev även om
riksdagen och utrikespolitiken med exempel från första världskriget. En tidig
framställning med stor förståelse för kungahusets position och politik var Karl
Hildebrands studie av Gustav V i Sveriges historia till våra dagar, del XIV, från
1926, men även Gustav V som människa och regent, från 1945. Några nya verk
om kungen är Gustaf von Platens Bakom den gyllene fasaden och Stig Hadenius biografi Gustaf V. Storföretagarna och det demokratiska genombrottet är
temat för Sven Anders Söderpalms avhandling och behandlar Sveriges politiska moderniseringsprocess vid denna tid då storföretagarna bröt det tidigare
samarbetet med högern och kungamakten och gick in för en anpassning efter
den internationella parlamentariska, demokratiska utvecklingen.
Statsvetaren Olle Nyman har sammanfattat den parlamentariska utvecklingen efter 1913 i ett översiktsverk som kom 1966. Den svenska ekonomiska
utvecklingen mot en internationell bakgrund har tecknats av Arthur Montgomery i ett omfattande arbete som kom ut 1946. Den svenska informationspolitiken under första världskriget analyseras av Svenbjörn Kilander i
avhandlingen Censur och propaganda, från 1981. Kilander visar på de nära förbindelserna mellan stat och nyhetsbyrå (Svenska Telegrambyrån) och kontroversen kring telegrambyråerna i Sverige mot slutet av kriget, då västmakterna
lanserade en egen nyhetsbyrå. Det senare ämnet har även behandlats av Jarl
Torbacke, som skrev sin doktorsavhandling om den liberala Aftontidningen,
som var ett ledande pressorgan under det första världskriget. Bland studier
av pressen kan vidare nämnas Leif Kihlbergs verk om Dagens Nyheter och
demokratins genombrott 1911–1921, från 1960 och Ivar Andersons Svenska
Dagbladets historia, del 1, 1884–1940.
Gunnar Gerdner, elev till Axel Brusewitz, har i en mycket omfattande
studie skildrat den liberalsocialistiska ministären Edén-Branting 1917–1920.
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Herbert Tingsten har tagit upp olika teman med anknytning till det första
världskriget och 1930 publicerade han en studie över regeringsmaktens expansion under och efter världskriget. Här tog han upp problematiken kring
den offentliga makten, vilket han senare skulle återvända till i sin publicistik,
främst som chefredaktör för Dagens Nyheter. Tingsten behandlade även den
socialdemokratiska idéutvecklingen i ett välkänt arbete från 1941.
I översiktsarbeten har den svenska politiken under åren 1914–1919 bland
annat behandlats av Otto von Zweigbergk i Svensk politik 1905–1929, Åke
Thulstrup Svensk politik 1905–1939 och tre statsvetare: Stig Hadenius, Hans
Wieslander, Björn Molin, Sverige efter 1900: En modern politisk historia, som
sedan 1968 kommit ut i många upplagor. Ett helt nytt översiktsverk är Norstedts Sveriges historia med två omfattande band om epokerna 1830–1920
respektive 1920–1965. I dessa finns omfattande litteraturlistor över vida historiska fält.
Socialdemokratien och den svenska utrikespolitiken var temat för en antologi som 1990 publicerades av Utrikespolitiska institutet. Här skrev bland
andra Martin Grass om Branting och andra internationalens utrikespolitiska
program. Jarl Torbacke har i ”Försvaret främst” i tre studier behandlat borggårdskrisen 1914 och dess problematik. Här analyserar Torbacke historien
och den militära utbildningen före världskriget, det Karolinska Förbundet och
den svenska försvarsrörelsen 1910–1914 och de Frisinnade Försvarsvännerna
1914–1917, de sista under rubriken ”Splittringspolitik med oförutsedda följder”. Boken Högern och kungamakten 1911–1914: Ur borggårdskrisens förhistoria av Olle Nyman bör även nämnas i detta sammanhang liksom Stefan
Olssons avhandling om högern och demokratin från 2000.
Regeringskansliets utveckling sedan departementalreformen 1840 behandlades i en jubileumsbok, Att styra riket, som kom ut till 150-årsjubiléet
1990. Här tas de stora omvälvningarna 1914–1921 upp i flera av de uppsatser
som ingår i denna antologi.
Den ryska revolutionen medförde en radikaliseringsprocess över hela västvärlden under världskrigets sista år 1917–1919. Den skandinaviska socialdemokratins samarbete under kriget, fredsaktiviteter och kamp för neutralitet i
kriget har behandlats av Martin Grass i en avhandling från 1975. Den politiskt-ideologiska utvecklingen (idéutvecklingen) inom de politiska rörelserna
i Sverige har bland annat tagits upp av Herbert Tingsten för socialdemokraterna och Mats Kihlberg för aktivisterna (med huvudorganet Svensk Lösen)
av Hans-Krister Rönblom för den Frisinnade landsföreningen 1902–1927
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och av Yngve Mohlin för Bondeförbundet 1914–1936. Idébrytningar inom
Högern och Bondeförbundet under perioden 1918–1934 har analyserats av
Rolf Torstendahl i en bok med den talande titeln Mellan nykonservatism och
liberalism.
För utvecklingen av det svenska partiväsendet var åren 1914–1919 en
brytningstid. Socialdemokraterna passerade nu högern och liberalerna som
riksdagens största parti och den parlamentariska bilden av tre stora riksdagspartier ändrades och Sverige fick ett fempartisystem. Ett landsbygdsparti,
Bondeförbundet, skapades och kommunisterna (vänstersocialisterna) bröt sig
ut från det socialdemokratiska moderpartiet och bildade eget. Samtidigt pågick en sammansmältning av riksdagens olika högergrupperingar i riktning
mot ett högerparti (Allmänna valmansförbundet). Högerpartiets historia har
behandlats i ett större projekt under ledning av Torbjörn Nilsson, som sammanfattande har skrivit boken Mellan arv och utopi: moderata vägval under
100 år, 1904–2004 från 2004.
Den svenska arbetarrörelsen inför revolutionen 1917–1918 är den spännande titeln på en studie av Carl-Göran Andrae från 1970 där han behandlar
revolutionsstämningarna i landet och taktikvalet inom SAP mellan revolutionär handling eller reformism och anpassning till det borgerliga samhället.
Den så kallade ”svenska revolutionen 1917–1918”, som bland annat bestod
av hungerdemonstrationer och krav på republik och störtande av det gamla
samhällssystemet, har även behandlats av Sigurd Klockare i en bok utgiven
1967. Andrae har 1998 gett ut ett stort syntetiskt verk på området, Revolt eller
reform: Sverige inför revolutionerna i Europa 1917–1918. Det är ett storverk
som sammanfattar Sveriges fredliga övergång till demokrati i slutskedet av det
första världskriget.

Inrikesfrågor i urval
Ett helt nytt översiktsverk är Norstedts Sveriges historia med två omfattande
band om epokerna 1830–1920 respektive 1920–1965, som kom ut 2011–
2012. I dessa redovisas en omfattande litteratur på breda historiska områden.
Allmänt hänvisas till detta verk. Här till sist några korta nedslag under denna
rubrik.
Ett relativt nytt forskningsfält är vad vi idag kallar miljöfrågorna. Här är
det främst Lundahistorikern Lars Lundgren, senare verksam vid Naturvårdsverket, som har gjort en rad studier kring problemen med vattenföroreningar
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(tiden 1906–1919) men även allmänt miljöfrågornas behandling av statsmakterna från slutet av 1890-talet till våra dagar. Den svenska arbetsmarknadspolitiken, som efterhand fått allt större betydelse har översiktligt tecknats för tiden 1900–1947 av ekonomhistorikern Berndt Öhman. På det stadshistoriska
området finns en rad monografier som berör enskilda städer under det första
världskriget på olika sätt. Utvecklingen mot den fulla politiska demokratin
återspeglas även på detta område, även om till exempel kvinnorna fick kommunal rösträtt tidigare än till riksdagen i Sverige. Yngve Larsson, liberalt borgarråd i Stockholm under en lång tid, men även forskare, har skildrat utvecklingen i huvudstaden i boken På marsch mot demokratin: Från hundragradig
skala till allmän rösträtt, även det en talande titel.
Göran B Nilsson, tidigare professor i historia i Linköping, publicerade
på 1960-talet en bok om 100 års landstingspolitik i Västmanland där just
första världskriget framstår som ett brytningsskede. Han har även generellt
behandlat självstyrelsens problematik för landstingen under den långa perioden 1839–1928, där slutpunkten alltså ligger kring tiden för det demokratiska genombrottet. Samverkan mellan näringsliv och politik är ofta ett tema i
kommunala studier, till exempel i Inger Ström-Billings avhandling från 1984
om Stockholms hamn mellan 1909–1939. Storstockholms bebyggelsehistoria
med markpolitik, planering och byggande har studerats av Ingvar Johansson.
Vad gäller socialpolitik skrev Karl J Höjer (1952) och Åke Elmér (1963)
tidigt allmänna översikter. Boken Den svenska supen: En historia om brännvin,
Bratt och byråkrati av Bruun-Frånberg från 1985 är en spännande studie av
svenska folkets alkoholvanor. Här bildar första världskriget övergången från
stor frihet i fråga om alkohol till ett restriktionssystem med den s k motboken (Systemet Bratt 1915–1955), som var en ”socialliberal” kompromiss
mellan rusdrycksförbud och det gamla systemet. Här finns även Lennart Johanssons avhandling från 1995 Systemet lagom och förbudsdebattens tidevarv
1900–1922. Rusdrycksförbudet ledde till en partisprängning 1923 av den
liberala/frisinnade rörelsen i Sverige. Världskriget medförde dyrtid och svåra
bostadsförhållanden i Sverige. Bostadspolitiken (med ett första försök till hyresreglering) har analyserats av statsvetaren Pär-Erik Back i ett verk från 1980.
Lösdriverifrågan i Sverige 1885–1940 är temat för H Wallentins studie från
1989 där denna fråga kopplas till industrialiseringen. Den svenska invandringspolitiken, utlänningskontrollen och asylrätten 1900–1932 var temat för
statsvetaren Thomas Hammars avhandling från 1964.
Denna översikt gör inte anspråk på att vara fullständig. Främst ger den
några linjer i forskningen med tonvikt på svensk politik, säkerhet och försvar.
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Att studera utrikestjänst – exemplet svenska
örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet
Esbjörn Larsson

Svenska officerares tjänstgöring i andra länders krigsmakter är en företeelse
som varierat genom historien. Till och med 1800-talets mitt var utrikes krigstjänstgöring tämligen vanligt i Sverige och i vår tid har det militära internationella engagemanget återigen ökat.1 I denna artikel fokuseras särskilt på utrikes
tjänstgöring under 1800-talet.
Utrikes tjänstgöring kan sägas tjäna olika syften för olika aktörer. För de
militära förbanden kan det faktum att dess officerare tjänstgjort i andra länder
bidra med såväl ny kunskap som erfarenhet, medan den för de aktuella officerarna potentiellt kan bidra till en lyckad karriärbana. Förutsättningen är
dock att utrikes tjänst är att betrakta som legitim och förenlig med landets
intressen, och att den uppmuntras och belönas.
I tidigare forskning har en framväxande nationalism under 1800-talet, i
kombination med tillkomsten av nationella militära utbildningsanstalter, pekats ut som möjliga förklaringar till att den utrikes tjänstgöringens minskade
betydelse för svensk del.2 Denna bild har emellertid ifrågasatts av Harry R:son
1.

2.

För tiden fram till 1800-talets mitt, se exempelvis Lars Ericson Wolke, ”Svensk militär i
utlandstjänst, 1648–1762 – Ett försök till en syntes”, Militärhistorisk tidskrift 2013 (2014),
s. 123 samt där anförd litteratur. För vår tids internationella samarbeten, se exempelvis
Regeringens skrivelse 2008/09:137: Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska
partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser, s. 20–21
[http://www.regeringen.se].
Se exempelvis Ericson Wolke (2014), s. 123 och 140–141, men även Esbjörn Larsson,
”Karriärist eller hetsporre? En studie av svenska officerare i utrikes tjänst under 1800-talets
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Svensson i en studie av utlandstjänstgöring bland örlogsflottans officerare
framförallt under 1800-talet. Svensson hävdar bland annat att för örlogsflottans officerare var utrikes tjänst, till skillnad från utbildning, ofta en förutsättning för att göra karriär under 1800-talet.3
Denna uppsats syftar till att problematisera studiet av utrikes tjänst med
utgångspunkt i Svenssons framställning. Problematiseringen innefattar såväl
en diskussion av den tidigare forskningen, som en diskussion om flottans utrikestjänstgöring. Avslutningsvis ges även förslag på hur forskningen borde gå
till väga för att nå mer kunskap rörande betydelsen av utrikes tjänst.

Den tidigare forskningen
I sin studie av svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet, tar
Svensson sin utgångspunkt i en rad studier av just örlogsflottans officerare,
men besynnerligt nog är det Esbjörn Larssons (undertecknads) studie av forna
kadetters framtida karriärer som främst fångat Svenssons intresse.4 Vid inte
mindre än tre tillfällen återkommer Svensson till den aktuella studien i försök att vederlägga densamma.5 Den studie som Svensson önskar vederlägga
rör dock huvudsakligen arméns officerare och behandlar endast till liten del
örlogsflottans dito.6 Att Svenssons studie framförallt handlar om svenska örlogsofficerares erfarenhet av sjöresor utanför Öresund, gör att man kan hävda
att hans jämförelse haltar betänkligt.7 Man skulle emellertid kunna hävda att
de bägge studierna på ett mer övergripande plan kan sägas röra liknande företeelser.
Mer problematiskt är dock det sätt på vilket Svensson beskriver Larssons
artikel. Enligt Svensson hävdar Larsson att det inträdde en förändring i betydelsen av utrikes tjänst i samband Napoleonkrigens slut, vilken innebar att
utrikes krigstjänst inte automatiskt underlättade en karriär inom krigsmakten.
Snarare blev den ett alternativ för den som inte lyckades göra karriär inom den
3.
4.
5.
6.
7.

andra hälft”, Militärhistorisk tidskrift 2007 (2007), s. 57–58.
Harry R:son Svensson, ”’Det är märkligt hur 10 á 12 personer, hvilka en gång varit tillsammans kunna spridas ut öfver jordytan’ – Svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under
1800-talet” Militärhistorisk tidskrift 2013 (2014), s. 102.
Larsson (2007), s. 43–65.
Svensson (2014), s. 89–90, 92 och 102.
Endast en dryg åttondel (90 av 740) av dem som tas upp i den aktuella studien kom att
tjänstgöra i Kungl. Maj:ts flotta. Se Carl Hulthander, Biografiska anteckningar från Carlberg
1792–1892 (Norrköping 1892), s. 164–221.
Svensson (2014), s. 94–101.
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svenska krigsmakten, då det i stället kom att krävas utbildning för detta.8 Som
närmare belägg för denna tolkning väljer Svensson följande i ett citat:
Försöken att förklara dessa officerares val som ett uttryck för kunskapshunger eller karriärslystnad måste därmed avskrivas som ett uttryck för
de felslut som uppstår när vi försöker förstå historiska epoker utifrån våra
egna uppfattningar om hur människor borde handla.9

Problemet med denna beskrivning är att den är misstolkad och kraftigt vinklad – ingenstans hävdas i Larssons text att det skedde något tydligt brott gällande betydelsen av utrikes krigstjänst i och med Napoleonkrigens slut. Det
som lyfts fram är att efter Napoleonkrigens slut ökade intresset för formell utbildning, varvid särskilt 1836 års krav på officersexamen samt ombildningen
av Krigsakademien till Krigsskolan åren 1862–1867, pekas ut som särskilt
betydelsefulla. Vidare betonas också framväxten av en byråkratisk förvaltning
under 1870-talet.10 Det är snarast mot bakgrund av den senare utvecklingen,
framväxten av en byråkratisk förvaltning, man skulle kunna hävda att det under andra hälften av 1800-talet inte fanns någon ”självklar plats för den som
på annat håll skaffat sig andra former av kunskap än den som olika examina
representerade”.11
Vad vidare gäller Svenssons användning av det ovan återciterade textavsnittet är det helt och hållet taget ur sitt sammanhang och placerat som ett
uttryck för hur Larsson karaktäriserar betydelsen av utrikes tjänst för officerare
under 1800-talet.12 Den som går till Larssons text kan emellertid se att detta
inte är sant. De ovan återciterade raderna är inget allmänt omdöme, utan en
direkt kommentar till ett refererat personöde, som visar att utrikes krigstjänst
inte alltid var att se som ett strategiskt karriärval.13 I stället påpekas särskilt i
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Svensson (2014), s. 89.
Larsson (2007), s. 59. Felaktigt angivet som härstammande från Larsson (2007), s. 43–53 i
Svensson (2014), s. 90.
Larsson (2007), s. 57–58. Den sistnämnda utvecklingen under 1870-talet kan med fördel
ställas mot Svenssons resultat, vilket också gör här nedan.
Larsson (2007), s. 58.
Svensson (2014), 89–90.
Den person som beskrivs i Larssons text är bagarsonen Peter Beijerlieb, som utexaminerades
från Krigsakademien i slutet av 1863 och som under våren 1864 beviljades tjänstledigt från
sitt regemente för deltagande i dansk-tyska kriget. Dekorerad för tapperhet återvände han
sedan till sitt regemente och år 1870 gick han utan beviljad tjänstledighet i fransk tjänst i
samband med fransk-tyska kriget, vilket bland annat ledde till att han förlorade sin tjänst
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samband med de ovan återciterade raderna att de som gick i utrikes krigstjänst
var en ytterst heterogen grupp, och om man läser artikeln noggrant framkommer exempel på personer som antingen gjorde karriär i utrikes tjänst eller efter
det att de tjänstgjort i utländska förband.14 Hade Svensson velat ge en rättvis
bild av Larssons slutsatser borde han i stället tagit utgångspunkt i följande
inledande rader till artikelns avslutande del.
Till skillnad från situationen under 1600- och 1700-talen var tjänstgöring
i andra länders krigsmakter inte längre att betrakta som någon generell
merit för officerare i Sverige under 1800-talets hälft. Som föreliggande studie visar framstår tjänstgöring i andra länders krigsmakt under den aktuella perioden snarare som ett alternativ för den som av olika skäl inte hade
möjlighet att göra karriär i Sverige, än som en genväg till en lyckad karriär
på hemmaplan. Därmed kan konstateras att vad som tidigare framförts
rörande krigserfarenhet som en självklar merit saknar grund. I och för sig
gavs i vissa fall tjänstledigt för deltagande i krig i andra länder, men det
finns inget som tyder på att de erfarenheter som officeren gjorde ansågs
som en given merit i hans fortsatta karriär.15

Som framgår tydligt är det framförallt bilden av utrikes krigstjänst som en
automatisk merit som kritiseras. Ingenstans hävdas att utrikes krigstjänst inte
kunde kombineras med en framgångsrik karriär. Det som i stället framhålls är
att utrikes krigstjänst under slutet av 1800-talet inte automatiskt ledde till en
snabbare eller mer framgångsrik karriär.16
Därtill kan nämnas att Svensson i avgörande delar har missförstått Larssons studie. Han framhåller att denna endast utgår från 53 individer, vilket ses
som allt för begränsat.17 För den som läser Larssons artikel framgår det dock
tydligt att undersökningen omfattar 740 individer av vilka 53 gjorde utrikes
tjänst. Detta är i sig grunden för ett av studiens främsta resultat, nämligen att
utrikes krigstjänst inte var en särskilt framträdande erfarenhet bland de som

14.
15.
16.

17.

i Sverige. Därefter emigrerade Beijerlieb till Amerika och blev kompanichef vid Pennsylvanias tredje infanteriregemente. Larsson (2007), s. 59.
Larsson (2007), s. 49–53 och 59.
Larsson (2007), s. 57.
Denna slutsats bygger på kvantitativa analyser av 740 individers karriärer, vilka utgår från
variabler som eventuell utrikes krigstjänst, kadetternas slutgiltiga rang, fädernas slutgiltiga
rang, fädernas ståndstillhörighet samt kadetternas eventuella brott mot Krigsakademiens
ordningsstadga under tiden som kadett. Larsson (2007), s. 48 och 62–65.
Svensson (2014), s. 92.
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under 1850- och 1860-talen hade gjort sig redo att bli officerare i den svenska krigsmakten.18 Mot bakgrund av detta skulle man i stället kunna hävda
att Larssons studie är bredare och djupare än Svenssons, då Larssons studie
faktiskt försöker fånga betydelsen av utrikes krigstjänst i allmänhet, medan
Svensson enbart uttalar sig om örlogsflottan. Detta är en anmärkningsvärd
begränsning, dels på grund av att örlogsflottans officerare rent numerärt var
en tämligen liten del av den svenska officerskåren under perioden.19 Dessutom
var flottan genom sin särart knappast att betrakta som särskilt representativ för
krigsmakten som helhet.20

Svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet
Vad gäller Svenssons egen studie av utrikes tjänst tar den sin början i en genomgång av antalet örlogsofficerare i utrikes tjänst under perioden 1721–
1824. Syftet med detta förefaller vara att testa det källmaterial han senare skall
använda sig av, även om resultatet också används som ett jämförelsematerial i
undersökningen av utrikes tjänst under senare delen av 1800-talet.21
När det kommer till den egentliga studien av utrikes tjänst under 1800-ta18. Larsson (2007), s. 47. I detta sammanhang kan det självfallet diskuteras i vilken mån kadetterna vid Krigsakademien under 1850- och 1860-talen var att betrakta som representativa
för samtliga blivande svenska officerare under denna period. Tidigare studier har emellertid
visat att ungefär en tredjedel av rikets officerare kom från Krigsakademien under den aktuella perioden, och det finns inget som tyder på att dessa officersaspiranter på något markant
sätt skulle ha skilt sig från övriga blivande officerare. Bernström, Åke, Officerskår i förvandling: Den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsförhållanden från
1860-talet fram till 1920 (Stockholm 1988), s. 194.
19. Med 2 001 arméofficerare och 289 sjöofficerare i Sverige år 1865 utgjorde den senare gruppen en knapp åttondel av landets officerare (12,62 procent). Se Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865: Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning,
2. omarb. uppl. (Lund 1973), s. 85 och 109. Anledningen till att antalet sjöofficerare här är
högre än vad Svensson redovisar i sin text, beror på att Carlsson även inkluderar exempelvis
marinregementets officerare. Enligt stat skulle örlogsflottan ha 246 officerare, vilka i sådana
fall skulle ha utgjort 10,74 procent av Sveriges samlade officerare år 1865. Se Otto Lybeck
(red.), Svenska flottans historia: Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under
Gustav Vasa fram till våra dagar. Bd 3 [1815−1945], (Malmö 1945), s. 145.
20. I likhet med exempelvis artilleriet och fortifikationen, var flottan en vapengren som ställde
högre krav på intellektuell förmåga och teoretiska kunskaper än övriga krigsmakten, vilket
enligt Sten Carlsson är en bidragande förklaring till att dess officerskår var mer plebejisk än
krigsmaktens officerskårer generellt. Se Carlsson (1973), s. 107.
21. Detta har tidigare studerats av György Nováky utifrån ett annat slags material. Att Svenson
kommer fram till ungefär samma resultat som Nováky, gör att han bedömer sitt källmaterial
som trovärdigt. Svensson (2014), s. 90–92.
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let blir det återigen tydligt hur Svenssons främsta syfte är att gå i polemik med
Larsson. Detta föranleder honom bland annat att undersöka antalet svenska
örlogsofficerare i utrikes örlogstjänst under perioden 1850 till 1866, samma
period under vilken de kadetter som Larsson undersöker antogs.22 Redan genom detta urval uppvisar Svenssons artikel uppenbara metodologiska brister,
då den eftersträvade jämförbarheten går om intet på grund av att Svensson
ställer tidpunkten för när örlogsofficerarna gick i utrikes örlogstjänst mot när
kadetterna påbörjade sin utbildning. Som Svensson hävdar, var örlogsofficerarna i genomsnitt 27 år när de gick i utrikes tjänst, vilket kan jämföras med
kadetterna som i regel antogs till Krigsakademien i 15-årsåldern.23 Mot bakgrund av detta borde Svensson ha förskjutit sitt urval ungefär tio år framåt i
tiden, om han hade varit ute efter en vetenskapligt förankrad komparation
mellan sjö- och arméofficerare.
Det är emellertid inte urvalet som utgör det största problemet med Svenssons metodologiska arbetssätt. Vad som är värre är att han väljer att enbart
ange hur många örlogsofficerare som gick i utrikes örlogstjänst under perioden 1850–1866. Genom att inte ange hur stor andel dessa officerare utgjorde av örlogsflottans officerare under den aktuella perioden, blir det närmast
omöjligt att avgöra betydelsen av dessa uppgifter. Det som i stället blir av
intresse, är uppgiften att av de officerare som var i tjänst 1891, var det knappt
52 procent (36 av 69) av örlogsofficerarna med lägst örlogskaptens grad, som
hade tjänstgjort i främmande örlogsflotta. I och med att Svensson inte närmare utvecklar resonemangen rörande det sistnämnda resultatet blir det svårt
att se hur detta kan förstås som ett uttryck för att utrikes tjänst bidrog till att
främja karriären inom örlogsflottan.24 För en sådan slutsats hade det behövts
en närmare analys av de aktuella officerarnas karriärer. Då hade man kunnat
avgöra i vilken mån de som gjort utrikes tjänst nådde högre grader, alternativt
befordrades snabbare än de som aldrig tog tjänstledighet för utrikes tjänst.
Av större intresse är emellertid de uppgifter Svensson tar upp rörande de
regler som gällde för befordran inom örlogsflottan fram till och med 1875,
vilka krävde minst tre års sjöerfarenhet utanför Öresund för en befordran över
löjtnants grad. Vidare kom det under 1800-talet att göras vissa förändringar i
reglerna gällande under vilka omständigheter svenska örlogsofficerare kunde
beviljas tjänstledighet för utrikes sjöfart. Dessa förändringar påverkade för22. Larsson (2007), s. 46–47; Svensson (2014), s. 92–94.
23. Sigvard Ekstrand, Karlberg: Kungl. Krigsakademiens och Kungl. Krigsskolans historia 1792–
1936 (Stockholm, 1937), bilaga 4.
24. Svensson (2014), s. 92–94.
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modligen möjligheten att gå i utrikes tjänst. Till detta vill Svensson även lägga
en tradition av att söka sig till utrikes tjänst inom örlogsflottan, vilken föranleder honom att närmare undersöka om det skedde en förändring av andelen
officerare i utrikes tjänst under 1800-talet i jämförelse med 1700-talet.25
När det kommer till artikelns huvudundersökning, vilken utgörs av en studie av inte mindre än 803 örlogsofficerare och deras eventuella utrikes tjänstgöring under perioden 1825–1891, menar sig Svensson kunna visa att utrikes
tjänstgöring faktiskt ökade under 1800-talet. Från att under perioden 1721–
1824 ha utgjort 43,47 procent av samtliga officerare, ökade andelen med erfarenhet av utrikes tjänst till 66,12 procent under perioden 1825–1891. Värt att
uppmärksamma är emellertid att Svensson vid presentationen av dessa resultat
gör en språklig glidning från att tala om ”utrikes tjänst” till ”tjänstgöring utomlands”. Detta framgår även av hans tabeller där utrikes tjänstgöring inte
bara inkluderar utrikes örlogstjänst utan även tjänstgöring i handelsflottan.
Vid en närmare granskning av resultaten, visar det sig vidare att tjänstgöringen
i andra nationers örlogsflottor faktiskt minskar något mellan de aktuella perioderna, från 22,46 procent till 20,04 procent, medan erfarenheten av kofferdisjöfart i stället ökade från 21,01 till 46,08 procent.26
Dessa resultat har självfallet betydelse för Svenssons möjlighet att ställa
sina resultat mot de som Larsson tidigare presenterat. Håller man sig strikt
till att jämföra erfarenheten av utrikes krigstjänst, kan man inte – som Svensson gör – även inkludera erfarenhet från kofferdisjöfart. Det blir närmast ett
skolexempel på problemen med att jämföra äpplen med päron (eller här kanske snarast äpplen med äpplen och päron). Möjligheten att närmare jämföra
Svenssons och Larssons resultat försvåras också av att Svenssons kohort sträcker sig tillbaka till 1825.27
Trots det problematiska i att som Svensson gör även inkludera erfarenhet
av kofferdisjöfart i sitt försök att vederlägga Larssons slutsatser bidrar detta till
att sätta ljuset på en intressant utveckling som Svensson besynnerligt nog synes förbise – en kraftig ökning av erfarenhet från handelssjöfart. Hade Svensson lyft blicken något hade han i band tre av Svenska flottans historia – ett
25. Svensson (2014), s. 94–96.
26. Svensson (2014), s. 91 och 97.
27. En direkt jämförelse mellan Svenssons och Larssons studier visar dock att 20,04 procent av
samtliga örlogsofficerare 1825–1891 hade erfarenhet av utrikes örlogstjänst, medan motsvarande andel med erfarenhet av utrikes krigstjänst bland de kadetter som antogs under
perioden 1850–1866 uppgick till 7,16 procent. Svensson (2014), s. 97; Larsson (2007), s.
47.
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verk som Svensson i andra sammanhang refererar flitigt till – kunnat se att
det var kofferdisjöfart, och inte tjänstgöring i andra länders örlogsflottor, som
blev allt viktigare för örlogsflottans officerare under slutet av 1800-talet. Detta
understryks inte minst av 1887 års beslut att sjökaptener inom handelsflottan
genom en ettårig kurs samt ett par repetitionstjänstgöringar kunde nyttjas
såsom reservbefäl.28 Som framgår av de resultat Svensson presenterar, var detta
närmare utbyte mellan örlogsflottan och handelsflottan inget nytt, utan en
trend som växte sig allt starkare under 1800-talet.

Betydelsen av utbildning för militär karriär under 1800-talet
I sin avslutande beskrivning av ”[b]etydelsen av utrikes tjänst bland svenska
örlogsofficerare”, väljer Svensson att återigen gå i polemik med Larsson genom
att ställa utrikes tjänst mot utbildning.29 Detta formuleras på följande sätt:
Slutsatsen att det var bättre för karriären att stanna hemma och läsa vid
krigsmaktens egna skolor stämmer således inte för örlogsflottans officerare. Hade flottans löjtnanter stannat i den inhemska skolbänken, hade
det aldrig skett något avancemang i graderna. Genom att bara undersöka kadetter vid Karlberg missar Esbjörn Larsson befordringsgången
inom örlogsflottan, då kravet för sjöerfarenhet ställdes för avancemang
till kaptens grad.30
Förutom att dessa formuleringar bygger på en besynnerlig läsning av Larssons
framställning, är den högst problematisk genom att den så tydligt framställer
örlogsflottan som en verksamhet som närmast uteslutande byggde på erfarenhetsbaserad kunskap. Det är närmast förbluffande hur någon som forskar om
den svenska flottan, framställer sig själv som ovetande om att örlogsflottan,
vid sidan om erfarenhet, också krävde att officerarna skulle ha en officersexamen.31 Svensson utesluter därmed i sin slutsats helt det faktum att ”skolbänken” faktiskt var ett krav för att man överhuvudtaget skulle komma ifråga
såsom officer inom örlogsflottan.
Det olyckliga i denna slutsats är vidare att örlogsflottan kanske är den
28.
29.
30.
31.

För detta beslut, se Lybeck (1945), s. 455.
Svensson (2014), s. 101–102 (citat från s. 101).
Svensson (2014), s. 102.
Sjöofficersexamen krävdes för officerare inom sjövapnet redan 1683, vilket kan jämföras
med 1836 för hela krigsmakten. Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi, Bd 25 (Stockholm 1917), s. 816; Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran till borgerlig
utbildning: Kungl. krigsakademien mellan åren 1792 och 1866 (Uppsala 2005), s. 18.
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vapengren där den ökade betydelsen av utbildning under 1800-talet satte tydligast avtryck. Detta framkommer särskilt i den verksamhet som bedrevs vid
Kungl. Krigsakademien (1792–1866).32
I början av 1800-talet, när det i praktiken bara var flottan och de så kallade
genivapnen (artilleriet och fortifikationen) som krävde officersexamen för att
anta nya officerare, var det inte ovanligt att kadetter lämnade Krigsakademien
utan examen för att i stället gå i tjänst som officerare.33 Ett tydligt exempel
på att formell kunskap vid denna tid inte värderades lika högt som praktisk,
framgår av beslutet att entlediga kadetten Salomon Mauritz von Krusenstjerna från kadettutbildningen under hösten 1810. Anledningen till att fadern
begärde att sonen skulle få lämna sin utbildning var ”att gynnande tillfälle
öppnats för dess son cadetten Samuel Mauritz, till erhållande utaf en practisk
undervisning i sjövetenskapen”.34 Detta visade sig också vara en framkomlig
väg, då Samuel Mauritz året därpå utnämndes till underlöjtnant vid örlogsflottan, där han slutade sin karriär som viceamiral.35 Man kan därmed hävda
att praktisk erfarenhet vid den tiden sågs som ett fullvärdigt substitut för formell utbildning.
Detta beslut kan med fördel jämföras med besluten att anta Nicolaus
Victor Wistrand, Yngve Laurentius Ekwurzel och Otto Pettersén som kadetter vid Krigsakademien år 1863 samt Johan Rudolf Emanuel Nissen under
1864. Det som gör dessa ynglingars antagning så speciell, var att de redan
hade undergått sjöofficersexamen i Karlskrona.36 Orsaken till att de sökte sig
till Krigsakademien, var att det hade införts ett krav på att blivande sjöofficerare måste ha genomgått Krigsskolans sjöklass.37 Då räckte det inte med
att ha sjöofficersexamen från Karlskrona och inte heller spelade det någon roll
att Wistrand redan tjänstgjort på örlogsfartyg eller att Nissen varit styrman
under en 19 månader lång sjöresa till Australien, Kina och Ostindien.38 Den
32. Nedanstående exempel finns närmare beskrivna i Larsson (2005), s. 123–131.
33. Larsson (2005), s. 124.
34. Citerat i Krigsarkivet (hädanefter KrA), Krigsskolan (219: 2A), Militäravdelning (002:Ö),
D I a:7 (Inkomna handlingar, Kungliga brev och generalorder), Kungl. brev 14/10 1810.
35. Adliga ätten Krusenstierna, nr 460, tab. 72, i Gustaf Elgenstierna (red.), Riddarhusets stamtavlor, Version 3.0 (Stockholm 2002).
36. KrA, Krigsskolan (219: 2A), Militäravdelning (002:Ö), D I a:15 (Inkomna handlingar,
Kungliga brev och generalorder), Kungl. brev 24/3 1863; 2/6 1863; 15/9 1863; 18/10
1864.
37. Ekstrand (1937), s. 57.
38. KrA, Krigsskolan (219: 2A), Militäravdelning (002:Ö), D I a:15 (Inkomna handlingar,
Kungliga brev och generalorder), Kungl. brev 24/3 1863; 18/10 1864.
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formella utbildningen hade nu blivit överordnad praktiska färdigheter som
kvalifikation för att bli officer inom örlogsflottan.
Intressant nog synes Svensson i sin studie faktiskt tangera denna utveckling, även om han nästan helt bortser från utbildningens roll. Som nämnts tidigare är en av Svenssons främsta argument förekomsten av en förordning som
krävde att den som sökte befordran över löjtnants grad måste ha minst tre års
sjöerfarenhet från resor utanför Öresund, vilken han ser som en förklaring till
varför svenska örlogsofficerare i så stor utsträckning gjorde tjänst utomlands.39
Märkligt nog avstår Svensson dock helt från att reflektera över eller närmare
undersöka varför denna bestämmelse togs bort 1875.40
Förutom att den ändrade regeln skulle kunna vara en bidragande orsak
till skillnaderna mellan Larssons och Svenssons resultat,41 finns det anledning
att undersöka om det borttagna kravet på sjöerfarenhet utanför Öresund inte
var en del av den trend som beskrivits ovan, där formella meriter i allt högre
grad kom att värderas högre än praktisk erfarenhet. Detta ligger vidare i linje
med vad som i andra sammanhang är känt rörande framväxten av en rationell
byråkratisk förvaltning under slutet av 1800-talet.42

Om möjligheten att studera betydelsen av utrikes tjänst
Mot bakgrund av ovanstående diskussion rörande framförallt Svenssons artikel, kommer här att presenteras några förslag till utgångspunkter för det
fortsatta studiet av betydelsen av utrikes tjänst för svenska örlogsofficerares
karriärer. Utöver mer grundläggande saker, såsom att förhålla sig på ett korrekt
sätt till tidigare forskning, krävs det noggranna metodiska överväganden för
att kunna bidra med ny kunskap på detta område.
Att som Svensson gör, huvudsakligen registrera antalet eller andelen of39. Svensson (2014), s. 94–95 och 101–102.
40. Svensson nöjer sig helt enkelt med att konstatera att bestämmelsen försvann och att befordran därefter i stället skulle ske efter anciennitet. Det var dock fortfarande möjligt att få
tjänstledigt för utrikes tjänstgöring och från och med 1884 nämns även utländska militärskolor som ett möjligt skäl för tjänstledighet. Svensson (2014), s. 95.
41. Åtminstone en del av de kadetter som antogs under 1850- och 1860-talen kom att utexamineras så sent att de inte omfattades av kravet på tre års sjöerfarenhet utanför Öresund.
42. För byråkrati som begrepp, se Max Weber, Ekonomi och samhälle: Förståendesociologins grunder. Bd 1, Sociologiska begrepp och definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper (Lund
1983), s. 147–149; Max Weber, Ekonomi och samhälle: Förståendesociologins grunder. Bd 3,
Politisk sociologi, (Lund 1987), s. 92–94. För dess utveckling i Sverige, se Göran Therborn,
Borgarklass och byråkrati i Sverige: Anteckningar om en solskenshistoria (Lund 1989), s. 12 och
37–38.
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ficerare som gjort utrikes tjänst, räcker inte för att dra några mer långtgående
slutsatser. Det säger nämligen inget om betydelsen av utrikes tjänst för svenska
örlogsofficerare. För att få mer kunskap kring detta, behövs mer uppgifter om
dessa officerares karriärer. Som Svensson visat fanns det fram till 1875 ett tydligt incitament för att gå i utrikes tjänst, i och med det ovan nämnda kravet på
sjöerfarenhet i kombination med att det saknades möjlighet för alla att skaffa
sig denna erfarenhet inom sin tjänst i örlogsflottan.43 Det vore därför intressant att få kunskap om vilka officerare det var som fick möjlighet att skaffa sig
denna erfarenhet inom ramen för sin ordinarie tjänst, och vilka det var som
fick skaffa sig denna erfarenhet i utrikes örlogstjänst alternativt tjänstgöring
inom kofferdiflottan. Var utrikes tjänst ett sätt att snabba på den egna karriären, eller var det framförallt en utväg för dem som inte fick möjlighet att göra
längre resor på något av örlogsflottans fartyg?
För att genomföra en sådan studie behövs uppgifter om officerarnas sociala förhållanden (framförallt social bakgrund och om möjligt även eventuell
giftermålspartner), för att kunna konstanthålla eventuella andra faktorer som
kan ha påverkat deras karriärer. Vidare bör de kohorter som skapas vid en sådan studie ta utgångspunkt i när officerarna utnämndes till sekundlöjtnanter,
för att sedan kunna jämföra karriärer hos officerare som trädde i tjänst samtidigt. Att som Svensson gör utgå från vilka som var i tjänst vid ett särskilt år, är
i detta sammanhang olämpligt,44 då man riskerar att missa dem som lämnade
sin tjänst.45
Utöver rent kvantitativa karriärundersökningar är det vidare av vikt att
närmare studera förutsättningarna för utrikes tjänst. Till skillnad från de studier som behandlats i föreliggande artikel och som framförallt handlat om
möjligheten att få tjänstledighet för utrikes tjänst, vore det även fruktbart att
undersöka andra länders flottors vilja att ta emot svenska sjöofficerare. I vilken
mån styrdes svenska örlogsofficerares utrikes tjänst av olika länders flottors
behov av officerare?46
43. Detta är en slutsats Svensson framförallt bygger på antalet fartyg rustade för högsjöfart under perioden 1825–1826. Svensson (2014), s. 100–101. Hans argumentation hade stärkts
väsentligt om han i stället ställt antalet officerare mot antalet långresor som svenska flottan
gjorde under perioden för att beräkna hur stor del av officerskåren som hade möjlighet att
skaffa sig erforderlig sjöerfarenhet inom ramen för sin tjänst.
44. Se Svensson (2014), s. 93–94.
45. Som framgår av Larssons studie var det långtifrån ovanligt att den som gick i utrikes tjänst
för gott lämnade sin tjänst inom den svenska krigsmakten. Larsson (2007), s. 51–55.
46. Detta är en fråga som tangeras i Svenssons artikel, men som inte närmare utreds. Svensson
(2014), s. 98–99.
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En annan relevant forskningsfråga rör det ekonomiska utbytet av tjänstgöring inom handelssjöfart. Var kofferdisjöfart framförallt något som örlogsofficerare ägnade sig åt för att skaffa sig erfarenhet nog för att bli befordrade, eller
var det snarare så att det var högre inkomster som lockade?
Med utgångspunkt i dessa råd och uppslag är det min förhoppning att vi
fortsättningsvis får se fler studier av utrikes tjänst och särskilt jämförelser av
betydelsen av utrikes tjänst inom olika vapengrenar och vapenslag.
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