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FÖRORD 

Den här framlagda tolfte årgången av n Aktt1ellt och Historiskt" in
nehåller liksom sina föregångare ett antal nppsatser från olika militär
historiska ämnesområden, 

Den första artikeln rör sig såltmda inom ramen för den svenska be
redskctpen åren 1939-1945 och behandlar främst den marina sektorn. 
Genom författarens

1 
dåvarande kommendörkaptenen Stig H: son-Eric

.rons, placering i försvarsstaben 11nder de händelserika åren 1939-
1941 är det dock många för hela försvaret centrala problem som här 
erhåller ny belysning. 

Den andra nppsatsen tttgör första ledet i en planlagd serie dylika 
avsedda att belysa olika avsnitt av Sveriges militära FN-insatser. Det 
har därför synts lämpligt att ge denna artikel formen av en översiktlig 
ffamställning över allt som hänt på detta område för att senare åter
komma med specialtmdersökningar. 

I den tredje 11ppsatsen lämnas en orientering om ett i vår militära 
historia hittills i det närmaste okänt förband det s.k. Koloniregementet, 
som 1mder stormaktstiden tjänstgjorde som garnison i de baltiska fäst
ningarna. 

I den fjärde ttppsatsen avspeglas ett av den militärhistoriska avdel
ningens nya verksamhetsområden1 nämligen deltagandet i 1mdervis
ningen vid Kt1ngl. Militärhögskolan. Den p11blicerade artikeln bygger 
på en elevs seminariettppsats i militärhistoria vilken ytterligare över
arbetctts av författaren. 

Som ett led i avdelningens strävan att framlägga militärhistoriska 
bibliografer är sl11tligen intagen en redogörelse för svenska p11blikatio
ner om Sverige och det andra väddskriget. 

Elmm det sagts i förordet till varje tidigare årgång torde det för
tjäna att här 11pprepas, a/Jt författarna ensamma äi' ansvariga för i re
spektive 11.ppsatser framförda åsikter m.m. 

Stockholm i mars 1965. 

BÖRJE FURTENBACH 





KOMPASSEN RUN'T 

Dagboksblad från beredskapen 1g39-1945 

Av STIG H:SON-ERICSON 

Efterföljande anteckningar utgör några personliga intryck och reak
tioner från tjänstgöring i tre olika marina befattningar under bered
skapstiden 1939-1945. Tyngdpunkten har lagts på befattningen som 
avdelningschef i försvarsstaben, under det att tiden som chef på pansar
skeppet Drottning Victoria och i slutfasen för den nytillkomna vapen
avdelningen i marinförvaltningen här berörs summariskt. Det må 
framhållas att inget avsnitt återspeglar en komplett bild av ifråga
varande händelseförlopp. Endast den för de personliga upplevelserna 
erforderliga ramen har infogats i sammanhanget. 

* 

Från ett årslångt befäl över jagaren Stockhotm förflyttades jag hös
ten 1938 till den tämligen nybildade försvarsstaben för att den 1 april 
1939 överta chefskapet för stabens marinoperationsavdelning. Det sista 
utlandsbesöket med jagaren hade gällt Helsingfors (sommaren 1938). 
Statsminister Cajander tog emot på Bjälbo, där den ryske guvernören 
en gång i tiden bott. "Vi får inte låta oss invaggas i föreställningen", 
sa Cajander, "att detta lyckliga sakläge (fred och sämja i Norden) 
kommer att fortbestå av sig självt. I ett ögonblick, då man kanske minst 
anar det, kan blixten slå ned i det fridfullaste tjäll. Det gäller för oss 
envar att skydda vår boning, så att elden ej kan ödelägga den. Vi 
måste vårda oss om vårt försvar. Vårt försvarsväsen hotar ingen, som 
ej stör vår fred. Det riktar sig endast mot den, som objuden vill våld
gästa våra fäders land." Hufvudstadsbladet såg "uti måttet på den styr
ka, med vilken Sveriges flotta nu gästar våra vatten" det samförstånd 
som skulle "timra ostörd fred åt Nordens andligt befryndade folk". 
Jag skulle snart få vara med på den via dolorosa, som ledde till Fin
lands ensamma kamp mot den ry&ka övermakten. 

Huvudparten av det nya arbetet fram till den 1 april 1939 blev 
nämligen det militära fullföljandet av den s.k. Stockholmsplanen, de 
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gemensamma finsk-svenska förberedelserna för försvaret av den neu
traliserade Alandsarkipelagen. l Arbetet hade varit igång sedan mer 
än ett år tillbaka. Det ledde så småningom till en rekognosering på ort 
och ställe under sommaren 1938. Sammanhållande militär kraft på 
svensk sida var dåvarande överstelöjtnanten C. A. Ehrensvärd, som 
även efter avgången från försvarsstaben utövade stort inflytande på 
skeendet. I januari 1939 stod det emellertid klart att fortsatta militära 
överläggningar i detaljfrågor måste äga rum i Helsingfors. I slutet av 
februari reste en expertgrupp över, sammansatt av den nytillträdde 
chefen för armeoperationsavdelningen, major N. Björk, kapten G. 
Hård vid flygvapnet, generalstabskaptenen N. Bouveng och jag själv. 
Vår uppgift var således att tillrättalägga detaljerna i den militära de
len av överenskommelsen, den s.k. koordinationsplanen. Förhandling
arna, som huvudsakligen bedrevs försvarsgrensvis, ledde efter fyra dar 
till preliminära överenskommelser. Våra finska motsvarigheter var 
överste A. F. Airo, den drivande kraften på blåvita sidan, och kust
artilleriöversten Saario med kaptenlöjtnant Lennes vid flottan som bi
träde. Kontakterna i övrigt inskränkte sig till generalstabschefen K. L 
Oesch, general L. Grandell samt några herrar från finska utrikes
departementet. Stämningen var god, underhållningen på kvällarna 
finskt grundlig, rustik och uthållig. 

Vi var nöjda med de uppnådda resultaten. De svenska detaljförsla
gen hade inte mött något nämnvärt motstånd. Men utvecklingen 
skulle visa att överenskommelsen inte var stort mer värd än pappers
vikten, när frågan om dess tillämpning blev aktuell. 

Redan innan vi gav oss iväg från Stockholm, närmare bestämt i 
början av februari, hade finnarna hört sig för om möjligheterna att få 
''låna" kanoner, därest ett upphävande av Alandsservitutet skulle bli 
aktuellt. Den 14 februari skrev jag i min dagbok2: "Tillsammans med 
general Thörnell, öl Ehrensvärd och m Björk på beredning i Alands• 
frågan med stats- och utrikesministrarna, försvarsministern och uni
versitetskansler Unden samt herrar Boheman, Beck-Friis och Söder
blom från UD. Allmän redogörelse för den militära koordinationspla
ntn och särskilt för instruktionerna. Utrikesministern försvarade, Un
den förklarade od1 Sköld opponerade. P. A. såg sömnig ut." 

I Östersjöområdet skärptes läget alltmer under våren 1939. De tysk
polska friktionerna utlöste en livlig diplomatisk verksamhet kring kor-
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ridorfrågan och Danzigs ställning. Memel införlivades med det tyska 
riket. Hitler befann sig ombord på den tyska flottan, när den besökte 
det nyförvärvade området. I slutet av mars kom våra finska under
lundlare till Stockholm för en slutlig justering av koordinationsplanen, 
ledda av Airo och Saario. Samförståndet var ogrumlat, bortsett från en 
irriterande artikel i en av Stockholms ledande tidningar, där det in
sinuerats att de svensktalande officerarna i Finland hade det sämre 
ställt i befordringshänseende än övriga. Överstelöjtnant Saario samman
fördes med chefen för marinstabens operationsavdelning för vidare 
bearbetning av detaljerna i de gemensamma planerna. Allt detta hade 
skett dagarna före mitt övertagande av chefskapet över marinopera
tionsavdelningen. Den 1 april höll Hitler ett av sina massmötestal i 
Wilhelmshaven och demonstrerade sin tro på freden genom att döpa 
dagen till "fredens partidag"! 

Redan en vecka senare utlöste den italienska långfredagsoperationen 
mot Albanien beredskapsåtgärder i försvarsstaben. Reaktionen mot 
försvarsministerns "utläggning" om vårt "goda läge" och den "mini
mala" risken för ett blixtanfall mot oss var besk i försvarsstaben. Jag 
antecknade: "Det diskuteras, förmodas och frågas. Spänningstillstån
det antar en alltmer permanent art. Man blir van vid krigshot. Rap
porterna utifrån ganska motsägande. Arbetet är mycket hetsigt. Man 
har inte många minuter för lugnt övertänkande av situationen. Gene
ralen kallar ofta och har själv många uppslag." "Generalen", det var 
dåvarande generallöjtnanten 0. G. Thörnell, som i sin egenskap av 
försvarsstabschef - någon öB fanns ännu icke med omutlig hand 
ledde staben. Det förhållandet att försvarsgrenarnas representanter i 
staben hade direkt tillträde till "generalen" var av oskattbart värde i 
tilla avseenden. "Generalens" fasta för att inte säga hårda ledning, ofta 
envisa oböjlighet, men alltid objektiva och realistiska uppfattning gav 
arbetet en klar inriktning. Entusiasm som inte bottnade i saklighet var 
helt bannlyst. Små panikungar, som då och då kunde hoppa upp på 
något skrivbord i staben, trycktes obönhörligt under bordet. 

Några dagars lugn före stormen bildade bakgrunden till praktfulla 
militärskådespel i Berlin vid Hitlers 50-årsdag den 20 april. "Det be
hövs så lite. Hela världen är som ett omoget barn! Tårar och leenden 
iir nära varandra!" 

Även i fortsättningen kom Alandsfrågan att i hög grad dominera 
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försvarsstabsarbetet. Den 5/6 ägde en föredragning rum i utrikesutskot
tet av de båda cheferna för arme- och marinoperationsavdelningarna. 
Intresset var påfallande, inte minst för de marina aspekterna. Med 
skärpa framhölls nu liksom vid många senare tillfällen betydelsen av 
att "utomstående" inte lämnades tillträde till Bottenhavet. Jag lekte 
utopiskt med tanken att få Bottenhavet förklarat som ett svensk-finskt 
innanhav. Aland i främmande händer skulle betydligt öka kraven på 
den svenska försvarsmakten, inte minst på marinen. Jag antecknade, 
att regeringens, särskilt statsministerns och \Vigforss', tveksamhet till 
koordinationsplanen tog sig flera uttryck, under det att Sköld denna 
gång föreföll mera fast. Diskussionerna fortsatte i press och korrido
rer med för och emot ända ned till bottenrekordet "ett svenskt själv
mord av fruktan för att bli mördad". 

Under tiden laddades den internationella spänningen upp, särskilt 
längs tysk-polska gränsen, där intermezzona avlöste varandra. Korri
doren och Danzig ventilerades allt hetsigare. Tysk-polska avtalet av 
1934 sades upp av Hitler och britterna försäkrade Polen om hjälp. 
"Danzigfrågan kan bli tuvan som stjälper det stora lasset" (2Bfo). 

På marinoperationsavdelningen ägnade vi särskild uppmärksamhet 
även åt vårt västkustförsvar, som var ytterligt svagt. Både Älvsborgs 
och Hemsö fästningar hade legat i materialreserv. Man hade kunnat 
avdela sammanlagt endast 200 man för deras rustande. Vi förberedde 
också höstens stora krigsövning och biträdde armesidan med planlägg
ningen av Skånes "maginotlinje" av bunkrar, Sistnämnda fråga till
hörde dem som var föremål för ständiga meningsskiljaktigheter. Av
delning M ( marinoperationsavdelningen) företrädde principen med 
rörligt försvar, gärna med stridsvagnar, avdelning A ( armeoperations
avdelningen) principen med fasta anläggningar, bunkrat med geo
metriskt inpassade embrasyrer etc. Även på armehåll rådde emellertid 
tveksamhet. Generallöjtnant A. Douglas skriver i sina memoarer på 
tal om befästningsprogrammets (i Norrland) utvidgning: "Planen 
tilltalade mig inte på något sätt, men vad hjälpte det när herrarna kring 
öB i Stockholm drev sin vilja igenom." Skillnaden i arbetsformer mel
lan armen och marinen illustrerades också särskilt markant i denna 
fråga. Marinen överlämnade i allmänhet detaljerna till de lokala che
ferna, Armen ( försvarsstabens armeoperationsavdelning) tog hand om 
alla frågor centralt, exemplifierat bl.a. i Douglas' uttalande: "Man 
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gick så långt i Stockholm, att man lade sig i antalet bunkrar få olika 
ställen." Ja, i själva verket prickade man också in den exakta punkten 
för varje bunkers läge. I dag vore en sådan arbetsmetod helt utesluten. 

Tendenserna till ekonomisk och militär press på de "neutrala" sta
terna ledde till förnyade överväganden om särskilda skyddsåtgärder på 
Västkusten, inte minst med tanke på sjöfartsskyddet. Thörnell påpeka
de att chefen för marinen visserligen i sin typutredning 193 7 fram
hållit behovet av en särskild västkustflotta, men att försvarsstabschefen 
då inte hade någon möjlighet att föreslå en sådan. Nu - när nöden 
stod för dörren - såg han på problemet med andra ögon! Det finns 
mer än en anledning att erinra sig detta även i nu aktuell försvarsplan
läggning. 

En rad inspektionsresor verkställdes i augusti, bl.a. till Gotland, där 
general Thörnell "studerade planläggningen av infanterivärnen längs 
kusten. Särskild anledning till resan: gruff om storleken på embrasyr
öppningarna. Utan en yttre försvarslinje i sjön, ubåtar, minor och 
mindre fartyg har denna 'maginotlinje' lika litet som Skånes någon 
betydelse". Flygstridskrafterna hade ännu inte fått sin självfallna plats 
i ekvationen. 

I mitten av augusti började den internationella spänningen åter att 
ökas. Feberkurvorna tenderade uppåt varje vår och höst. 22/8 sprang
den politiska bomben med det tysk-ryska nonaggressionsavtalet, som 
av ledande europeiska politiker bedömdes innebära Polens delning och 
ett omedelbart förestående europeiskt krig. "Nya sammanträden och 
konferenser. Beredskapsförberedelser! Det är inte bara nervkrig i Eu
ropa, det är också nervarbete i staberna." Risken för en kapplöpning 
av tyska och ryska sjöstridskrafter mot Aland syntes dock för ögori
blicket undanröjd. Men det fanns andra för Sverige ännu känsligare 
mål. Den 18 augusti hade kustflottan slutat sina sommarövningar, bytt 
besättningar och börjat avrusta en del fartyg. En vecka senare åter
embarkerade de avpolletterade, avrustningarna stoppades, materielen 
gjordes krigsberedd, övningarna intensifierades och redan vid månads
skiftet kunde chef en för kustflottan rapportera att hans förband åter 
hade god beredskap. Även på andra håll, inte minst på västkusten, ut
vecklades en omfattande verksamhet för att höja beredskapen. 

Den tyska propagandakampanjen ökade. Hitler ville nu inte bara 
ha Danzig utan även hela korridoren. 
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"(24/8) Klargöres X-momentens /koordinationsplanens/ ikraftträ
dande. Det mörknar alltmer på den politiska horisonten. Europa -- i 
första rummet herr Hitler - har gripits av vansinne. Vi följa rappor
terna med handen på mobiliseringsknapparna. (25fs) Idel opera
tionssammanträden hos generalen. Ständigt i kontakt med marinstaben 
och chefen för marinen. I kväll stort sammanträde ända fram till mid
natt om åtg:irderna på västkusten. Det gäller rustandet av Älvsborgs 
fästning, Göteborgseskadern m m. Även den olyckliga frågan om 
reservfartyget lf-7 asas förläggning till Öresund har varit uppe. -
(26/8) Kl 10 hade statsrådet papperen från gårdagssammanträdet. Fort
satta förberedelser hela dagen. Oron har inte minskat nämnvärt. Skall 
världen totalt tappa huvudet för en herres nycker. Liksom i september 
förra året kopplas alla radiostationer in, en efter en. Det ser hotfullt 
ut. Det blir väl icke bättre förrän det fått sin utlösning. Lyckas man 
hejda floden i höst kommer den igen i vår. Jag vet inte vilket som är 
bäst. Vi har satt vakt i försvarsstaben på alla avdelningar och jag hålls 
kontinuerligt underrättad om det kommer några nyheter. - (27/8) 
Situationen oförändrad. Man har svårt att tänka sig att engelsmännen 
denna gång skulle kunna tubba sig att ge efter och sälja Polen. -
(28fs) Idel förberedelser, planer och order. Nu väntar man på Eng
lands svar till Hitler och sedan - fred eller krig. Chanser för det förra 
finns men de är diminutiva. Nu har man f ö vant sig vid tanken p!t 
att det skall smälla. (29fs) Idag borde det ha hänt något, anser man. 
Men ännu gäller det att vänta. England har svarat och Hitler lär ha 
svarat på svaret. Alla är redo. Den politiska situationen är lika tryc
kande som vädret har varit de sista veckorna. Just nu mullrar åskan 
runt omkring. Få se om det är ett dåligt omen." 

Den polska delegaten, som skulle ha varit hos Hitler före midnatt 
den 30 augusti, kom aldrig. Tidigt på morgonen den 1 september 1939 
ryckte tyska pansarkolonner in i Polen; polska flygplatser och städer 
bombades; det andra världskriget hade börjat. Avdelningscheferna i 
försvarsstaben kallades omedelbart till sammanträde hos general Thör
nell. Alla visste vad som hänt utom den eljest mycket välinformerade 
chefen för underrättelseavdelningen, som klagade bittert över att ha 
blivit kallad så tidigt på morgonen! Jag antecknade: "Förstärkt för
svarsberedskap dock icke anbefalld i så god tid att det kan börja i mor
gon varför? Med vanlig svensk flegma kan man vänta ännu en dag. 
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Slag i slag komma meddelanden om stridsåtgärder, mobiliseringar 
mm. Vi blir väl inte alldeles oberörda. Det lär finnas 20 engelska sjö•
cfficerare i landet - för handelskontroll? Märk Consett' s 'The
triumph of the unarmed forces' .3 Och hur blir det med västkusten?
Ligger det en engelsk sjöstyrka där, kommer de att begära en bas?
Föga troligt men inte helt uteslutet." Vår spaningsverksamhet effekti•
viserades särskilt mot tyskarna. Arbetet i försvarsstaben pågick dygnet
runt. Mineringar utlades, sjöstyrkor rustades och ryktena florerade.
Den 3!9 förklarade England och Frankrike krig mot Tyskland, och vi
intog förstärkt försvarsberedskap. Bl.a. organiserades Alandsdetache
mentet. Den 4 september purrades jag i dagningen med meddelande
om att tyskarna satt igång ett landstigningsföretag mot Själland. Med
de uppgifter jag fick per telefon kunde jag säga att det var orimligt
och att det sannolikt gällde ett mineringsföretag mellan Falsterbo och
Möen, som en mindre kunnig flygspanare tagit för ett landstignings•
företag.

Förbindelserna med marinstaben och chefen för marinen blev allt 
intensivare. Jag hade ett starkt intryck av att försvarsstabens expansiva 
ideer samt krav på bättre beredskapsåtgärder och ökad materielanskaff
ning måste påtvingas den enligt min dåvarande uppfattning ortodoxa 
marinledningen. Många kritiska och bittra anteckningar från denna 
period vittnar om hur jag bedömde dess arbetstakt och visad skepticism 
mot möjligheterna att hos regeringen få något accepterat och gjort på 
marinsidan. Vi hade alltför länge levt under knapphetens insegel. Det 
gällde bl.a. extraanslag till jagar- och minsveparbyggen. Försvarsstabs
chefen Thörnell var däremot personligen starkt och positivt engagerad 
i nybyggnadsplanerna. Man måste förstå, att försvarsstaben och inte 
minst den ungdomligt bemannade marinoperationsavdelningen i ma
rinledningen betraktades som ett påhäng och därför inbjöd till kompe
tenstvister, motsägelselusta och allmän skepsis. I någon mån synes för
hållandena ha varit liknande ifråga om de båda andra försvarsgrenarna 
gentemot deras staber. Striden om försvarsstabens tillkomst, storleks
ordning och befogenheter hade varit hård och i allmänhet rönt mot
stånd från marinens sida. Säkerligen tog vi oss också ibland mer ton än 
vad som motsvarade vår kapacitet. 

Arbetet i "grå huset" ändrade emellertid snabbt karaktär. Situatio
nens allvar inbjöd inte till kompetenstvister. Samarbetet måste vara 
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oklanderligt. Konferenser pågick oberoende av dag och natt. Beslut 
måste många gånger fattas omedelbart, närhelst på dygnet underrät
telsematerialet flöt in. Möjligheten att steg för steg uppnå beslutade, 
gemensamma mål hängde på att alla drog åt samma håll. Kamratskapet 
var föredömligt och har stått sig sen dess. Man får hoppas att även da
gens fredstida arbete i de alltmer gemensamma staberna skall få något 
av beredskapsandan över sig. 

Jourhavande avdelningschef ( vi var fyra som turade) låg kvar på 
sitt tjänsterum över natten. Själv hade jag en tältsäng inskjuten under 
ett bord fyllt med sjökort och kartor och "bodde i övrigt i kappsäck". 
Arbetet och diskussionerna kring försvarsproblemen pågick oftast till 
långt in på nätterna. Röken hängde tät i de förskärmade rummen och 
högarna av cigarrettstumpar växte på tefaten. Många gånger avbröts 
samtalen först när städerskorna började slamra med sina hinkar. Den 
värsta pressen lättade emellertid redan efter ett par veckor. Beredska
pen i staberna minskade, trots eller kanske därför - att Polen ram
lade samman, när även ryssarna tågade in. Det dröjde inte heller länge 
förrän Estland föll undan för de ryska krav, som gjorde landet till en 
vasall. Turen gick vidare till Lettland och Litauen. Oron kring Alands
öarna blossade upp på nytt. Vad skulle nu hända med Finland? Gene
ralmajoren Axel Rappe hade tillträtt som "souschef" för att lätta för
svarsstabschefens börda. Han hade snabbt tagit hand om tyglarna till 
det operativa stabsarbetet. Stora ansträngningar gjordes förgäves för att 
förmå regeringen till ett aktivt ingripande för Alandsskyddet. Det var 
särskilt Rappe, C. A. Ehrensvärd och N. Björk som gick i bräschen. 
Thörnell överlämnade personligen en PM i ärendet den 28 september. 

Rappe var en utomordentlig chef, inspirerande, snabb och bestämd 
med ett förtroende för de underlydande, som skapade arbetsglädje och 
smittsam aktivitet. Utan tvekan sätter jag honom som en av de främsta 
chefer jag haft. Hans profinska inställning ledde honom visserligen 
ibland ut i farliga marginaler, särskilt när han höll glaset i hand, 
Archibald Douglas skriver: "_ - Rappe i själ och hjärta var 
aktivist och ville gå så långt som helst ifråga om hjälp till Finland. 

En gång ringde han mig och uppmanade mig kort och gott att 
skicka all den materiel som jag överhuvudtaget hade tillgänglig till 
Finland!" Även med sina underlydande avdelningschefer förde han 
någon gång aktivistiska samtal - eller måhända riktigare uttryckt 
monologer. 
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Den 1 oktober föll Polens sista bastion, Hela, försvarad av bl.a. kom
mendören och förre ryske infanteriofficeren Majewski, min "bänk
kamrat" vid Ecole de Guerre Navale i Paris 1930-31, och chef på ja
garen Burza, när jag följde polska flottans övningar under några vec
kor hösten 1935. Det sista jag såg av Majewski var ett fotografi från 
kapitulationsförhandlingarna på Hela. Avsända gåvopaket under fång
lägertiden ledde aldrig till någon ytterligare kontakt. Jag vet heller inte 
om paketen överhuvudtaget nådde sin adressat. 

Sedan den finske utrikesministern i början av oktober kallats till 
Moskva blev försvarsstabens press på de beslutande instanserna i 
Alandsfrågan än hårdare. överläggningar om vapenleveranser ägde 
rum med finska officerare, bland andra "materielgeneralen" L. Gran
dell. "De föreföllo lugna och säkra inför det ryska hotet. De sade sig 
vara beredda att avstå öarna i Finska Vikens inre del, men varje annat 
territoriellt krav skulle besvaras med mobilisering. Vi ha att göra med 
asiater och de stoppa, om vi visa oss beslutsamma," sade de. 

Den 8 oktober på kvällen hade Rappe samlat oss till ett avdelnings
chefssammanträde och dagen därpå var Thörnell ånyo hos regeringen. 
Det var samtidigt som Paasikivi avreste till Moskva. Följande dag bör
jade evakueringen av Helsingfors och andra större städer. Den svenska 
försvarsstaben tryckte på allt hårdare. En fortsatt rysk basframskjut
ning skulle bli ett nytt allvarligt hot mot Aland och därmed också mot 
vår Norrlandskust. 

Den 11/10 antecknar jag: "Jag börjar bli betänksam ifråga om den
frenesi med vilken Thörnell bearbetas för att förmå utrikesledningen 
att gil bröstgänges tillväga. Paasikivi är just anländ till Moskva. Fin
land lär mobilisera i kväll och vi ha trots allt vidtagit en del försiktig
hetsåtgärder. Vi bör inte begå någon förhastad dumhet !:lom skulle för
värra situationen för både Finland och oss. Jag hade tillfälle att tala 
om detta med professor Bagge idag. Till yttermera visso ordnade jag 
ihop ett samtal mellan honom och amiral Tamm ( chefen för marinen), 
som jag vet inte ens tillfrågats i ärendet." - och den 13Ji0: "Många
skäl tala för men åtskilliga också mot. Onsdagsaktionen (llfi0) har lett 
till att Thörnell sammankallat de tre försvarsgrenscheferna med stabs
chef er till frågans dryftande idag. Samtliga lär ha gått emot. Thörnell 
hade tyckt att 'herrarna tycks vara knäsvaga'! Men här är dock frilgan 
om dels ett förhastande som kanske ogynnsamt kan pil.verka finsk-
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ryska förhandlingarna och därmed indirekt leda till krig, dels att vi 
engagera oss i ett måhända hopplöst tvåfrontskrig." Av Ernst Wig
forss' Minnen, III, framgår med all önskvärd tydlighet hur hårt rege
ringen kände sig pressad mot "en fullständig militär solidaritet" med 
Finland. 

Under tiden förbereddes vår egen stora Alandshavsminering med 
dess behov av flankerande batterier, sjöbevakning etc. Senare redogö
relser (bl.a. Wahlbäcks) visar hur stor roll frågan om mineringarna i 
Alandshav spelat vid de politiska överläggningarna. Särskilt positiv 
var Östen Unden. Den 16fi0 sa svenska regeringen nej till igångsätt
ning av Alandsoperationen, men höll frågan om minering öppen. Så 
följde i rask takt nya finska resor till Moskva, nya krav, eftergifter och 
avvisanden, medlingserbjudanden, rykten och intermezzon. Under ti
den kokade oron på kustflottan. Flaggkaptenen, kommendör Ström
bäck, skriver till mig: "Jag är av den bestämda uppfattningen att vi 
måste redan nu göra fullt klart för oss att om ryska sjöstridskrafter gå 
mot Aland då är det vår skyldighet mot nutid och framtid att utan tve
kan klämma till med allt vi kan prestera av sjö- och flygstridskrafter 
för att slå ut ryska flottan. Pressa regeringen redan nu till detta enklas
te uppfyllande av hederns bud." Den 30 november gick ryssarna till 
anfall över Karelska näset. Helsingfors utsattes för bombanfall. Thör
nell återkom samma dag till försvarsstaben från en längre resa i Norr
land och uppsökte omedelbart regeringen med i staben preparerade 
PM. Han var upprörd över att ej i tillräcklig utsträckning bli konsulte
rad och hotade med att avgå. Efter två dagars funderingar fattade re
geringen - som vanligt noggrann med att våra åtgärder ej skulle få en 
demonstrativ karaktär - beslut om att förstärka vår beredskap. När
mare 100 000 man grupperades utefter svensk-finska gränsen väster 
om Torne älv. 

På den marina sidan gällde det framförallt att få ut minfältet i 
Alandshav. Den planerade norra delen berörde endast svenskt och 
finskt territorialvatten, den södra även internationellt vatten. Möjlig
heten för finnarna att få låna svenska minor samt minfältens skyddan
de av flankerande batterier diskuterades ingående i både politiska och 
militära instanser. "Generalen vill, amiralen är betänksam och rege
ringen velar." Själv var jag tveksam om nyttan "nu, tre månader för 
sent", men var den 4fi2 hos "Sandler och Sköld med generalens upp-
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drag att redogöra för läget; den förre sträv, den senare ointresserad". 
Dagen därpå bestämde sig dock regeringen för att mineringen skulle 
läggas ut och den 6fi2 verkställdes operationen. Det blev för vår del 
en av de största defensiva försvarsåtgärderna till sjöss i Östersjön. Efter 
detta beslut följde några dagars täta sammankomster med utrikesdepar
tementets ledande män för att efter redogörelser för gräns- och vatten
förhållanden m.m. fixera fältets officiella motivering och kungörande. 

överläggningar om hjälp till Finland i olika former krävde fortfa
rande större delen av arbetsinsatserna, ehuru marinen var mindre in
blandad än armen och flygvapnet. 14fi2: "Jag föreslog idag IUV
(inspektören för ubåtsvapnet) att sälja tre ubåtar till Finland och be
manna dem med ·svenska frivilliga!" - men därav blev intet. 16fi2:
"Måste idag ta till hårdhandskarna för att få kustflottan kvar i Stock
holms skärgård under helgen. Bara av psykologiska skäl vore det syn
nerligen olämpligt att skicka ned den till Karlskrona. Finlands sak är 
vår sak." 

* 

Parallellt med arbetet för att på bästa sätt lösa beredskapsfrågorna 
inom regeringens snäva ramar medförde 1940 en avsevärd belastning 
ifråga om marinens materielanskaffning, särskilt fartygsersättningen. 
Hösten 1938 hade man av det s.k. 70-miljonersanslaget kostat på flot
tan 4 motortorpedbåtar! Ett övervägande att anskaffa två tunga fasta 
batterier för Bråvikens försvar hade strandat på kostnaderna. En viss 
ökning av den personella beredskapen hade dock åstadkommits, men 
utgångsläget var dåligt. Flottans stammanskap hade från 1925 års 
4 400 sjunkit till 3 200 och kustartilleriets 1 300 till 850. De värn
pliktiga hade minskats i samma proportioner. Vakanserna på de rusta
de fartygen uppgick till 25 %, Förhållandena var sålunda långt ifrån 
tillfredsställande, trots myndigheternas kraftiga föreställningar. 

En mångfald överläggningar ägde rum med marinledningen, för
svarsdepartementet och partiinstanser. Kritiken mot marinledningens 
alltför stora återhållsamhet på materielsidan återspeglas på nytt i mina 
anteckningar. Det gällde i själva verket att genom försvarsstabens in
gripande öka det program, som chefen för marinen tidigare lagt fram. 
På civilt håll, bl.a. i försäkringsvärlden, dryftades också en ny "pansar
båtsinsamling" - denna gång dock för lätta fartyg, och med kapital-
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starka bolag som lån-(?)givare. Det hela rann som väl var ut i sanden. 
Till de händelser, som bör bevaras från glömska, hör kanske också 

preludierna till flottans förstärkande med inköpta äldre, utländska ör
logsfartyg. Jag följer mina lapidariska anteckningar; de säger tillräck
ligt mycket: "Den 5/ 12 en sammankomst hos CFD Sköld med Tamm, 
Bjurner och Schoerner. Det gällde en kryssare, fyra stora och sex små 
jagare. Det föreföll som statsrådet skulle kunna gå med på fyra små 
jagare. Det talades också om ett fantastiskt förslag från amerikanarna 
att skänka oss två Pensacolakryssare. Det skulle uppdras åt en kom
mission som ändock skulle resa till Italien att undersöka jagarna." En 
vecka senare var jag nere hos statssekreterare Wärn för att diskutera 
CM: s svaga fartygsbyggnadsplan. Det "privata" initiativet att köpa de 
amerikanska kryssarna dryftades på allvar, men man hoppades på att 
det skulle kunna bli Indianapolis-typen. Förvånande nog blev general 
Rappe mycket entusiastisk för kryssarköpet. "Du har mitt fulla stöd 
för detta," sa han, "bara vi slipper de gamla tröga pansarskeppen." 
På juldagen hade vi ett sammanträde hos CFD Sköld för att bemyn
diga Italienkommissionen att "förhandla om inköp enligt tre alterna
tiv: 1) 4 st. Spica (små relativt moderna jagare). 2) 2 Spicä 2 
Qttintino Sella ( något större, gamla jagare). 3) 4 Qttintino Sellä samt i 
alla alternativ 4 MAS-(motortorped-)båtar. Enligt min mening är Sel/a
typen alldeles för gammal. - - - Det är också bestämt att en kom
mission med Pris Bertil i spetsen skall resa till Amerika för att undersö
ka möjligheterna att få en eller två tunga kryssare. Skulle det nu bli så 
att vi får fyra kustjagare från Italien och två tunga kryssare från USA 
äro vi bra nära den de Champska linjen i typutredningen - vilket gi• 
vetvis vore en ganska stor triumf! - De interna förhandlingar
mi om USA-köpet fortsatte in i januari och den opposition, som gjort 
sig hörd ifråga om bemanningssvårigheter, överförande m.m. kväv
des." 

"Den 19fi sammanträde hos CM om de italienska jagarna: Tamm 
sade sig nu ha 16 mkr till förfogande om han ville köpa två italienska 
Sella-jagare. Vi ha tidigare fått klart två Spica. Se/la är gammal, 
1925! Skall alltså ut ur kustflottan om 5 år och är enligt internationella 
beräkningar out of it om 1 år. 8 mkr stycket är fantasipris och vi kom
mer att få mycket besvär av dem! Omtubering, nya eldledningsanord
ningar m.m. Tamm ville höra vår mening: Lind af Hageby som varit 
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Pansarskeppen Drott
ning Victoria och 
G11staf V H11der be
redskapen i Stock
holms skärgård, 

där ute är tveksam, Landquist plus minus noll, jag absolut emot, Ek
strand för och von Essen mera mot än för. Amiralen villrådig. Stats
rådet anser dock att 1940 blir det kritiska året. Jag föreslår omedel
bart stapelsättande av två jagare, klara i mitten av 1941!" Den 26 april 
inköptes två Spica- och två Se/la-jagare för sammanlagt 27 mkr. Som 
bekant uppbringades de den 20/6 av engelsmännen vid Färöarna un
der hemfärden. De återlämnades emellertid efter svensk diplomatisk 
aktivitet och den 1°'7 anlände de till Göteborg. 

Under februari höll försvarsledningen tre stort upplagda oriente
ringar inför regeringen om personalläget, materielläget och operations
planerna. De två första dragningarna gjordes av försvarsgrenarnas 
egna representanter med ett stort uppbåd av specialister och planscher. 
Mina nedskrivna kommentarer återspeglar i någon mån de spontana 
intrycken av regeringens reaktion, som i stort sett var positiv, särskilt 
från försvarsministerns sida. Herrar Wigforss och Möller var de mest 
frågvisa, och, åtminstone vad den förre beträffar, också kritiska. Vid 
den sista dragningen, som gjordes av Rappe och som avsåg planlagda 
operationer, om vi skulle komma i krig för Finlands stödjande, har 
jag särskilt antecknat Andersons i Rasjön negativa inställning. "Det 
mest anmärkningsvärda i denna föredragning var," skriver Wigforss, 
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"hur hastigt scenen förflyttades från vår medverkan på Aland, bort till 
Karelska näset och till frågan, hur många svenska divisioner som kun
de behövas för att där fälla utslaget." När försvarsgrenscheferna där
efter blev tillfrågade om sin mening om de av Rappe föredragna opera
tionsplanerna var enligt mina anteckningar, som icke stämmer med An
dersons i Rasjön uppgifter i hans Från bondetåget till samlingsrege
ringen, chefen för marinen positiv, chefen för armen negativ och che
fen för flygvapnet oklar. överbefälhavaren stöttade kraftigt Rappe. 
Enligt Rasjöns uppfattning var alla tre försvarsgrenscheferna helt ne
gativa "och det var en rätt snopen försvarsstabschef som samlade ihop 
sina kartor och sin stab och återvände till de militära regionerna". Det 
hade jag intet intryck av. 

Samtidigt som dessa försvarsorienteringar pågick inträffade den så 
kallade februarikrisen. Från officiellt svenskt håll framhölls, att det 
inte kunde bli fråga om någon intervention i Finland, men väl om allt 
annat slags hjälp. Krigsmateriel sändes över gränsen inte bara från 
Sverige utan även från en rad andra västmakter. En framställning att 
få sända allierade trupper till hjälp genom Norge och Sverige avslogs 
emellertid. Här spökade i bakgrunden det främmande intresset för 
Kiruna och den svenska malmen. 

UnJer tiden stegrades alltmer förtrytelsen i försvarsstaben över de 
återhållande krafterna, när det gällde ökad hjälp till Finland. Försök 
att - mer eller mindre som demonstration - få resa till Finland som 
krigsfrivilliga avvisades i princip för stabens avdelningschefer. Sönda
gen den 3 mars antecknar jag: "Inkallad till sammanträde hos Rappe, 
som ville klargöra sin ställning till den nödvänd.iga hjälpaktionen för 
Finland, antingen den nu skall få Condorkaraktär eller ej. Han ville 
också höra vår egen uppfattning och vad vi trodde om försvarsgrens
chefernas. Vi var eniga om vår uppfattning d.v.s. att två fördelningar 
böra gå över med 'Condor-emblem'. Chefen för marinen kan man räk
na med, men de två andra?! I morgon går jag upp till Tamm och talar 
med honom." Det är uppenbart att Rappes entusiasm för allt som inne
bar "Finlands sak är vår" så småningom trängde sig på de mer försik
tiga i den "operativa" gruppen, däribland mig själv. (4/3) "Hos 
amiral Tamm, som trots allt svävade lite på målet, men i stort sett var 
positiv.'' 
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Snart därefter kom de finsk-ryska fredsförhandlingarna igång på all
var och den 13 mars 1940 undertecknades freden i Moskva. Följderna 
för vår del blev ett omfattande nytt planläggningsarbete för att anpassa 
försvarsåtgärderna till det nya Östersjöläget. Nordiska försvarsallians
frågor diskuterades livligt man och man emellan, men skulle inom en 
månad falla helt ur ramen. Två ur försvarssynpunkt intressanta sam
manträffanden på stabsplanet ägde rum dessförinnan. I början av mars 
infann sig norske generalstabschefen Hatledal med överstelöjtnant 
Rausch-Nielsen för överläggningar om sättet för ett eventuellt svenskt
norskt försvarssamgående, om Skandinavien skulle anfallas av endera 
parten. Endast i begränsad utsträckning var jag med på dessa armebe
tonade överläggningar. I svenska UD: s aktstycken ( 1947) läser man 
härom ( Adlercreutz) : "Till något ur praktisk synpunkt betydelsefullt 
resultat synes man icke ha kommit. Man torde emellertid ha varit enig 
om vikten av fortsatta förhandlingar. Därvid skulle i första hand vissa 
frågor om hamnars försvar samt svenska och norska sjöstridskrafters 
uppträdande i till de båda länderna gränsande farvatten diskuteras. I 
följd därav komma också tvenne högre representanter för norska ami
ralstaben den april på besök i försvars- och marinstaberna för dis
kussion av de angivna spörsmålen.'' Den norske marinstabschef en 
Corneliusen åtföljd av kommendörkapten Danielsen kom sålunda över 
för att huvudsakligen diskutera med marinoperationsavdelningen. Ryk
tena om planer på allierad och tysk aggression mot Norge hade tagit 
fart. Rapporter om tyska fartygsanhopningar i södra Östersjön tog 
allt fastare former. Omfattande nya beredskapsåtgärder planlades i för
srnrsstaben och den 4!4 var öB uppe hos regeringen med i staben ut
arbetat förslag. "Jag uppsökte", säger ÖB, "innan jag gick dit (för
svarsministern), utrikesministern kl 15.00 och framhöll för honom, att 
enligt min uppfattning en förstärkning av beredskapen vore nödvän
dig för att regeringen skulle kunna bibehålla sin handlingsfrihet under 
de olika alternativ, varpå transportförberedelserna i de tyska hamnarna 
kunde tyda." Från va ron av dagboksanteckningar om reaktionen av de 
tidigare under året inströmmande ryktena om tonnageanhopningar och 
förberedelser på tyska Östersjökusten tyder på att vi i försvarsstaben 
inte tagit dessa på riktigt allvar förrän omkring 1 april. Det var alltså 
i sista minuten som den norska matinledningens företrädare anlände 
till Stockholm. 
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För min del gick de närmaste dagarna helt i norrmännens tecken. 
Våra överläggningar rörde huvudsakligen den samordning som skulle 
bli nödvändig vid ett tänkbart tyskt anfall mot Skandinavien. Vi ansåg 
då att det närmast liggande hotet mot vår neutralitet gällde territorial
vattnen och där pågående sjöfart, men uteslöt inte möjligheten av ett 
invasionsföretag av större omfattning mot den skandinaviska halvön. 
Om det likväl endast skulle bli frågan om neutralitetskränkningar mot 
sjöfarten räknade vi med att engelsmännen hade större intresse av ett 
ingripande på norra delen av norska kusten och tyskarna längre söder
ut, kanske även i Öresund. Hur samarbetet mellan Norge och Sverige 
skulle kunna åstadkommas blev föremål för särskilda överläggningar. 

Samstämmighet rådde även vid diskussionen om hur man skulle 
förfara om någon av de krigförande eller båda utsträckte sina 
krav till att få utnyttja baser på våra territorier. Den politiska sidan 
av saken berördes naturligtvis inte utan endast militära konsekvenser 
och motåtgärder, därest våra regeringar skulle sätta sig till motvärn. 
Om så skedde riskerade vi ett invasionsföretag av större omfattning. 
Detta blev den sista punkten i våra överläggningar. 

Även om det föreföll oss mindre troligt att västmakterna skulle ut
sträcka ett krav på baser till en fullständig erövring av Skandinavien 
diskuterades sättet för samverkan mellan norska och svenska sjö- och 
flygstridskrafter även i detta fall. Naturligare syntes det oss emellertid 
att tyskarna kunde rikta ett anfall mot Skandinavien i dess helhet eller 
partiellt. De norska officerarna var ganska ovilliga att acceptera tanken 
på att ett anfall partiellt skulle kunna gälla Norge, i varje fall innan 
Sverige anfallits. I själva verket hade Fiihrern redan i december 1939 
samtyckt till amiral Raeders förslag om planläggning av ett invasions
företag mot Norge, det som så småningom utvidgades till att bli ope
ration Weseriibung. Vår uppfattning var att, om ett tyskt anfall skulle 
inskränka till erövring av baser skulle det sannolikt gälla den 
norska kusten. Om det, å andra sidan, skulle gälla ett invasionsföretag 
borde det i första hand rikta sig mot Sverige. Eftersom det ena kunde 
utlösa det andra skulle en betydande beredskap och vaksamhet i både 
Sverige och Norge bli nödvändig så snart ett hot kunde förmärkas från 
tysk sida. - Det skulle inte låta vänta på sig många dar. 

Jag måste medge att jag själv i motsats till mina armekamrater i 
staben - hade föga oro för en tysk omfattningsmanöver till sjöss. Det 
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låg närmare till hands, ansåg jag, att tyskarna skulle förstärka försvaret 
av Östersjöinloppen och att Norge inte skulle komma ifråga förrän 
Danmark ockuperats. Så långt var vi alltså överens med norrmännen. 
Nästa steg ansåg dessa skulle bli till Sverige och först därefter kunde 
Norge komma ifråga. Detta med hänsyn till det starka flankskydd, som 
den brittiska Home Fleet utgjorde. Våra armerepresentanter hade inte 
varit lika säkra utan ansåg att ett anfall på Norge kunde gå direkt, 
utanför det svenska territoriet, sedan Danmark tagits. Det korta memo
rial, som var resultatet av överläggningarna, förband oss inte till nå
gonting och blev för övrigt dessvärre ett par dagar senare helt utan 
värde. De livligt rekommenderade fortsatta förhandlingarna blev av 
naturliga orsaker aldrig av - tyvärr! När jag återsåg Corneliusen, var 
han norsk marinchef och hade i krigets slutskede tagit in på ett litet 
Vasagatshotell i Stockholm. Jag hade uppsökt honom av känslor för 
kamratskapet från förr, men fick inget nämnvärt gensvar. 

Sedan norrmännen den 4!4 på kvällen återvänt ökade frekvensen av
hotande underrättelser från Tyskland alltmer. Den 814 minerade vis
serligen allierade sjöstridskrafter utanför norska västkusten, men jag 
antecknar samtidigt att jag måste revidera mina åsikter om deras möj
ligheter. Min tro på the Royal Navy och dess förmåga att ingripa bör
jade vackla. "Här tyda alltför många tecken på tyska förberedelser. 
Men vart skall slaget gå? Meddelandet att ett fartyg med trupper 
sänkts utanför Kristiansand verkar i högsta grad oroande. Likaså kraf
tiga truppsammandragningar mot Flensburg. K vällssammanträde på 
försvarsstaben." Bland förstärkningsåtgärder som vidtogs var högsta 
beredskap på Göteborgseskadern. Kustflottan beordrades ut ur isbar
riären på ostkusten. Den 8 uppsöktes jag av vår Osloambassadör, fri
herre J. Beck-Friis, som på tillfälligt besök i Stockholm fått höra talas 
om både våra överläggningar med norrmännen och de oroande ryktena 
om tyska sjötransporter. Efter den orientering, som jag lämnade ho
nom, sammanfattade han sin uppfattning med att "då är det nog bäst 
att jag återvänder redan i kväll till Oslo". Den 9 april stoppades hans 
tåg på vägen, men han lyckades ta sig in till sin post i Oslo per bil. 

Den 9/4: "Fst kl 8. Nu kom slaget. Tyskland har marscherat in i 
Danmark, som gett sig. Norge gör motstånd. Kraftiga sm:illar för den 
tyska flottan i Oslofjorden. Quisling-förräderiet sätter sin prägel på 
Norges motståndskraft. Stark nervositet i Sverige, icke minst här uppe, 
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där sammanträde följer på sammanträde, dag och natt." Vad som här
efter hände har varit föremål för så många utläggningar att jag in
skränker mig till några ur marin synpunkt viktiga händelser, som på
verkade arbetet i försvarsstaben. Mobilisering skulle nu ske så snabbt 
och naturligtvis så omärkligt som möjligt. Man fick inte tala om mo
bilisering. Rädslan för Hitler var mycket påtaglig. Flottan var redan 
mobiliserad, kustartilleriet förstärktes, nya mineringar las ut, bl.a. på 
västkusten, i Kogrundsrännan och utanför Stockholms skärgård, lik
som hamnspärrar i en hel rad kuststäder. Redan sommaren 1939 hade 
åtgärder vidtagits för stängning av våra viktigaste hamnar. Under tiden 
såg de kustbevakande förbanden trojanska hästar i det mesta som när
made sig kusten. De tyska transportfartyg, som tog sig upp längs väst
kustens territorialvatten, utgjorde ett särskilt osäkerhetsmoment. Ingen 
kunde med säkerhet säga att de inte plötsligt skulle gira ostvart och 
kränka vårt territorium eller landsätta trupper. Samtidigt cirkulerade 
oroande rykten om olika slag av kupper, fallskärmshoppande tyskar 
på Ladugårdsgärde, högre officerare gripna etc. Själv bedömde jag att 
det var en "oerhörd fara för inre slitningar om detta skall fortgå; un
dergräver auktoriteten". Det hela lugnade ned sig "sedan informa
tionsstyrelsen och överståthållarämbetet tagit i på skarpen", Under ti
den väntade vi inte minst i marinoperationsavdelningen på en 
kraftig reaktion av den brittiska flottan men förgäves. Trots vad 
som sagts i många memoarverk tycks den brittiska försvarsledningen 
ha tagits på sängen av den tyska W eseriibung. Lord Ismay, stabschef 
hos försvarsministern berättar att försvarsgrenscheferna kommit till att 
varje anfall sjövägen mot Norge var uteslutet på grund av den brit
tiska överlägsenheten till sjöss. "The idea of an operation of this scope 
against Scandinavia had never entered my head", medger han. Redan 
på ett tidigt stadium drog vi slutsatsen att de allierades insatser i Norge 
var för långsamma och för obetydliga för att åstadkomma något, vilket 
ökade oron för alltmer vidgade tyska krav på Sverige. Varningar från 
vår legation i Berlin uteblev inte heller. Läkemedels- och livsmedels
transporterna genom Sverige började och följdes snart av mer bety
delsefulla järnvägslaster. 

Den 20/4 antecknade jag: "Dagens sensation var en förment trans
portflotta på 75 fartyg ost Christiansö, inrapporterad av flygets spanare 
och trafikflygare. Jag vågade mig på att betvivla både uppgiften att det 
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var 2-3 000 tons fartyg och förnuftet i att samla en transportflotta 
där. Nerverna! Vid senare spaning av marinspanare konstaterades ock
så att det rörde sig om trålare. Tyskland har svårt att få fisk! Tyvärr 
hann flygrapporten åstadkomma åtskillig oro både genom resp marin
attacheer och Prinsen av Wied. Tyska överflygningar upprör all
mänheten och planläggning äger rum mot eventuella trupptransporter 
in på svenskt vatten. (2¾) Frågan om tyskarna sikta på Aland har 
varit uppe till diskussion. Inte för att jag tror det, men man kan aldrig 
veta. Om vi kunna komma överens med finnarna om att försvara 
Aland tillsammans så skola vi också officiellt deklarera detta, så att 
både ryssar och tyskar hålla tassarna borta. (24/ 4) Det har varit
upprepade rykten om en stark tysk transport (fyra a fem divisioner) 
från Memel, Danzig och Stettin, som skulle ha styrt ut i Östersjön. 
Telegram från Helsingfors, Riga och Reval i nyheterna från England 
och t o m från Amerika. Kl 2 på natten blev jag uppringd från UD 
men kunde lugna dem med att transporten redan för två dagar sedan 
gått västvart. All vår flygspaning har f ö varit negativ. Så var det en 
tragikomisk kulsprutebeskjutning mot en av våra hjälpkryssare, som 
avpatrullerade Skälderviken mot främmande ubåtar. Den hade med 
'hög fart försökt forcera inloppet till Arild'." Försvarsstabens arbete 
skulle härefter komma att inriktas på beredskapsåtgärder av olika slag 
i samband med de tyska kraven på genomtransporter. 

Dessförinnan fick jag emellertid göra en avstickare till Helsingfors 
i min egenskap av marin expert hos Rappe, som skulle sondera terräng
en för nya planer på samgående med Finland för Alandsöarnas för
svar. 4 Jag citerar min dagbok för den 2 7 och 2 8 april: 

"överstelöjtnant Kempff mötte med bil, som tog oss raka vägen till 
högkvarteret vid Högbergsgatan jag börjar känna det nu. Här tog 
fältmarskalken i egen hög person emot oss. Efter en timmes diskussion 
i hans spartanskt möblerade rum om vårt uppdrag kring Alandsfrå
gan i det nya läget, inbjöd han oss till lunch på Savoy i privatrum. Det 
var bara vi tre plus försvarsministern general Walden. Högst intressant 
lunch med många utläggningar om ryska tiden och om Waldens mis
sion i Moskva vid det senaste fredsslutet. Mannerheim såg ut som en 
sextioåring, spänstig och grann. Han var också klar i huvudet och 
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hade väl reda på alla detaljer. Både han och Walden voro verkliga fin
smakare. Det fattades heller ingenting i menuen eller i glasen. Även 
vårt missionsuppdrag diskuterades givetvis. Till skillnad mot före 
kriget präglades den finska uppfattningen av utpräglad försiktighet. 
Vi kan inte manövrera så att vi ånyo komma in i ett krig. Vi slicka 
ännu våra sår. Inga risker kunde tas för Alandsförsvaret. Finska rege
ringen skulle säkert inte be om svensk hjälp. Och någon gemensam 
deklaration kunde inte komma ifråga. 

Efter lunchens alla delikatesser med nors, sik och njure m m  fort
satte den tekniska diskussionen om det marina försvaret med general 
Valve, chefen för finska sjöförsvaret. Fåordig och ganska okunnig. En 
del punkter fick vi upp, sedan diskussionen var slut. 

Middag på Savoy hos general Walden : Rappe, Kempff och ego, 
generalerna Walden, Talvela, segraren vid Tolvajärvi, Grandell och 
Airo samt överste Melander. Utmärkt middag med tal av försvarsmi
nistern, format till ett tack för Sveriges hjälp. Svar av Rappe. Den 
intressantaste var Talvela och givetvis Walden som alltjämt underhöll 
oss med berättelser från Moskva. Många viktiga frågor voro uppe, inte 
minst försörjningsfrågor, bränsle m.m. 

Kl 10 (2814) på slaget voro Rappe och jag hos fältmarskalken i hans 
villa för att få bekräftat vad vi trott oss förstå av samtalet under går
dagen. Vi hade också märkt, att allt var väl överspelat, då praktiskt 
taget alla vi kommit i kontakt med haft samma uppfattning. Försik
tighet! Försiktighet! Han tog emot oss i sitt arbetsrum med samma 
älskvärdhet som igår. Lika reslig och fräsch. Han är en god lyss
nare och en avmätt talare. Vi hade inte misstagit oss om läget. Samta
let kom in på mera allmänna saker. Fältmarskalken intresserade sig 
för övrigt ganska mycket för sjöstridskrafternas verksamhet och för 
vår uppfattning om läget i Norge. Man märkte nog en viss så-kan
det-gå-slutsats vad gäller Skandinaviens svåra läge. Andra hoppades på 
ett tyskt anfall för att 'dessa tyskar äntligen skulle få ett hårdnackat 
folk att göra med'. Misstroendet mot England var stort. Mannerheim 
var stolt över sina jakttrofeer. Jag till uppteckningar av samtalen. 
Rundfärd i den skadade staden," 

Man kan förstå att finnarna inte visade något större intresse för 
mera "prat" om samgående. Jag hade nämligen ett bestämt intryck av 
att den negativa inställningen i någon mån även bottnade i ett miss-
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troende mot vår vilja att veddigen göra något i det givna ögonblicket. 
Någon nämnvärd fortsatt överläggning om Alands marina försvar fö. 
rekom ej. Senare på året (11/io) ingicks ett ryskt-finskt avtal om 
Aiandsöarnas demilitarisering i anslutning till Alandskonventionen, 
med r1tt för Sovjet att hålla en kontrollerande konsul på ögruppen. 

I maj började den tunga tyska ångvälten sin länge väntade färd ge
nom Holland, Belgien och Frankrike. Snabbheten överraskade, liksom 
det ringa motstånd de allierade lyckades prestera. Förhoppningarna 
om ett nazistiskt sammanbrott och ett snabbt slut på kriget sjönk till 
lågvattenståndet. Samtidigt som detta hände påverkades försvarssta
bens arbete av en rad oroande tecken och rykten. Tyska trupper kon
centrerades till svensk-norska gränsen. Den tyska Narviksoperationen 
hade kört fast. Frågan om ett "neutraliserande" av vissa delar av Norge 
aktualiserades hos oss. Mörkläggning påbjöds för säkerhets skull och 
kom åtskillig oro åstad. 

Den 18/5 skriver jag: "Blev en dramatisk dag. Kl 11 kallades opera
tionsavdelningscheferna till Rappe, som just kommit från den till
fälligt sjuke öB. Minister Richert som varit hemma från Berlin en dag 
hade med sig budskap från Ribbentrop - som lär ha övertagit Gö
rings roll som vakare över åtgärderna i Norden att tyskarna önska 
fri genomfart för 100 vagnar med materiel till Narvik. Richerts be
stämda uppfattning var att Tyskland skulle gå anfallsvis tillväga, om 
detta ej accepterades. Särskilt som det blivit en prestigefråga för Hitler 
att driva igenom Narviksoperationen, som han igångsatt mot militärer
nas råd. Rappe förklarade omedelbart att öB: s ståndpunkt var att vi 
borde tillåta passagen inför risken av krig. Rappe hade anslutit sig här
till och försvarsministern var meddelad. Det blev en storm av opposi
tion från de tillkallade avdelningscheferna." Under den upprörda dis
kussion som följde beklagade man att förslaget om neutralisering av 
Nordnorge inte förts fram med den kraft och snabbhet, som den 
svenska försvarsledningen hoppats på. Under pågående diskussion an
lände bud med regeringens beslut att säga nej till transporterna. Här
med gick diskussionerna omedelbart över till vilka förstärkningsåtgär
der vi nu måste vidta i den händelse Richerts uppfattning skulle visa 
sig riktig. All permission indrogs omedelbart och högsta beredskap in-
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togs. En radiokommunike släpptes ut med meddelande om att vi övade 
beredskapens intagande! 

Den 23/5 var tyskarna framme vid Engelska kanalen, den 28 kapi
tulerade kung Leopold, den 15 /6 slog Estlands och Lettlands ödes
timme och dagen därpå brakade Frankrike ihop, sedan Italien den 
lOfo gått med i kriget. 

Den 19/6 antecknar jag att dagens sensation var Tysklands upprepade 
krav på transitotransporter till Norge. Mot bakgrunden av de nazistiska 
vapnens "oövervinnlighet" ter sig regeringens nu fattade medgivande 
förklarligt. I England vände man dövörat till, när Hitler på dagen en 
månad senare riktade en "�redsappell" till det hårt skamfilade öriket. 
Under tiden hade brittiska flottan oskadliggjort den del av franska 
flottan, som skulle kunna tänkas bli tvingad in på axelstaternas sida. 
50 amerikanska äldre jagare bytte man till sig mot upplåtande av ett 
antal baser på 99 år. Nu skulle United Kingdom's väl och ve komma 
att hänga på Royal Navy, dess förmåga att klara tillförseln över sjön 
och lösa sin andel av invasionsförsvaret. Redan talades det om att 
Hitler förberedde sig att ta steget över Kanalen. 

Förhoppningarna om att personligen få se något av dessa förbere
delser infriades inte trots att en grupp svenska sjöofficerare fick indi
rekt kontakt med dem i Paris i mitten av september. Härmed förhöll 
det sig så, att den tyska marinledningen, liksom tidigare arme- och 
flygledningarna, inbjudit några marinofficerare att göra en studieresa 
i Tyskland och de ockuperade länderna på kontinenten. Självfallet var 
det skryt- (och skrämsel-)resor man bjöd på, men i Sverige ansågs det 
ha sin betydelse att få en inblick i rådande förhållanden. Gruppen be
stod av sju officerare under dåvarande kommendören Marc Girons led
ning. Färdledare var den tyske marinattachen Paul von Wahlert. Resan 
bjöd på åtskilliga intressanta erfarenheter. Kontakterna tned kriget och 
dess verkningar var skrämmande samtidigt som livets puls på de flesta 
platser var feberhettat hög. Värst var det i Paris, där inkräktarna -
och därmed också deras gäster betraktades som obefintliga. Man 
såg med likgiltiga blickar rätt igenom oss. Varje främmande uniform 
var en inkräktare. Jag begagnade mina lediga stunder till att gå ut 
civilklädd. Tala med mannen på gatan och finna att han var a11 bo11t
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de force, hellre ville ge upp än kämpa vidare i det tysta. Jag ville inte 
söka upp mina vänner från tiden i Ecole de Guerre Navale, inte med 
det "Ausweis för die Innenstadt Paris", utfärdat av "Der Komman
dant von Paris", som brände i min plånbok vid sidan av de orättmätiga 
francen, som ockupationsmakten betalade med 4½ öre stycket, en f jär
dedel av gängse kurs! Kommendanten, flyggeneralen von Stiilpnagel, 
hängde sig senare i det Parisfängelse, där han under sin makts dagar 
låtit så många fransmän invänta döden. Kommendantens stämplade 
passerkort har jag emellertid kvar trots ordern att återställa det vid 
avfärden. 

Jag har gått händelserna i förväg för att kunna tala om att i sista 
stund inställdes en planlagd avstickare ner till Kanalkusten, sannolikt 
avsedd att ge oss några intryck av invasionsförberedelserna. I rummet 
bredvid oss på Ritz Hotel satt nämligen Göring och hans män, sedan 
de återkommit efter en inspektion längs Kanalen. De lär ha konstaterat 
att blitzen slagit fel och förutsättningarna för ett överskeppningsföre
tag avsevärt försämrats. 

I flygplanet till Berlin kunde vi läsa att de allierades första attack 
mot stadens centrum ägt rum föregående natt med stora skador på bl.a. 
Brandenburget Tor. Härav syntes dock praktiskt taget ingenting, när 
vi tog in på Hotel Adlon. Högdragna SS- och SA-officerare cirkulerade 
i vestibulen med digra portföljer under armen och vapenskrammel 
kring de skinande stövlarna. Det gällde att hålla tand för tunga, "väl
taligt" demonstrerat av vår marinattache A. Forshell genom pekfing
ret på munnen i hotellrummen kunde "Storebror" höra oss reåan 
1940 ! Berlin tedde sig emellertid förvånande fredligt: inga synliga 
skyddsrumsanordningar, inga träluckor framför butiksfönstren, inga 
livsmedelsköer. Under mörker var husen förskärmade, men billjusen 
inte särskilt dämpade. Runt staden pågick strålkastarövningar. Det 
Stockholm vi lämnat var minst lika "krigiskt". 

Ett besök i Gdynia under dess korta tid som Gotenhaf en -
väckte minnen från min polska studiekommendering några år tidigare. 
SkilJnaderna var stora, särskilt med de tyska kommentarerna kring er
övringen som tragisk ljudkuliss. Ett arbetslag unga brittiska fångar 
lättade inte upp bilden. Tyskarna "tro blint på att England tämligen 
snart kommer att besegras". I hamnen höll man på att måla och färdig
ställa ett antal Hapagångare för den kommande freden! Den f.d. 
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polska marinbasen utnyttjades nu som ubåtsskola. Här förbereddes det 
oinskränkta ubåtskriget. 

Flygtransporten fdi.n Danzig förde oss i nära kontakt med kriget, 
inte bara genom det "krigsrustade" Ju 52-planet, där vi intog de luft
transporterade truppernas plats, utan även genom de patrullerande 
flygplansförband, som då och då skymtade bland de låga molnen. 
Landningen på ett krigsflygfält i närheten av Hamburg blev drama
tisk. De flesta av oss var ganska övertygade om att vi var på väg att 
nödlanda på ett åkerfält. Kamoufleringen var så perfekt att vi knap
past kunde avslöja bondgårdar, hövålmar och kullar som hangarer och 
uppställningsplatser för flygplan, trots att vi nästan kunde ta i dem. 

För oss fackmän blev en ingående rundvandring på det just på
mönstrade slagskeppet Bismarck resans höjdpunkt. Man visade oss ett 
uppseendeväckande förtroende då vi fördes in i torn, stridslednings
centraler, maskinanläggning m.m. Fartygschefen, Kapitän zur See 
Lindemann åtta månader senare gick han till botten med sitt fartyg 
- var själv ciceron, älskvärd och sakkunnig, av alla respekterad och
igenkänd på sin vita mössa - som ingen annan bar. Utan tvekan var
detta fartyg det starkaste och bäst utrustade som någonsin byggts.
Dess sega kamp mot övermakten skulle bli ett ovedersägligt bevis
härför. Med större vetgirighet har nog sällan en grupp fackmän
gått igenom ett örlogsfartyg. Endast de allierade marinattacheernas ny
fikenhet vid vår återkomst till Stockholm överträffade vår egen!

I Hamburg gjorde vi vår första bekantskap med skyddsrum och för
beredelser för snabb utrymning. Vädret var emellertid föga gynnsamt 
för flyganfall och vi passerade en "Bolona" bomblose Nacht) 
eller som man också uttryckte sig "SOS" schlafen ohne Sirenen). 
Vid vår avfärd ett dygn senare gick dock flyglarm samtidigt som vårt 
tåg till Köln lämnade huvudbangården. Frifn det mörklagda tåget kun
de vi ända fram till Bremen följa strålkastarnas sökande ljus och de 
tusentals pärlbanden av automatkanonernas spårljus mot små, små 
mål, som vi skönjde bland molnen. Tyskarna talade med stolthet om 
den vägg av stål och järn som stoppade de allierade flyganfallen. 

Dessförinnan hade vi hunnit med ett dygnslångt besök i flottbasen 
Wilhelmshafen med amirålerna Densch och Förste som värdar. Även 
här frapperades vi av tyskarnas uppfinningsrikedom när det gällde att 
kamouflera fartyg och varvsbyg8nader, Av Dismarcks systerfartyg 
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Tirpitz hade man gjort en grönskande udde med röda stugor och 
staket, av en stor torrdocka ett bostadskvarter o.s.v. Detsamma var för
hållandet med kustbatterierna under befäl av Furst Leiningen, den 
förste sjöofficer jag sett i grå uniform. Vid batterierna hade man 
dessutom löst sysselsättningsproblemet så att varje man i dess omedel
bara närhet hade sitt eget grönsaksland, vars avkastning också blev ett 
välkommet tillskott i dieten. Som ett led i luftskyddet ingick också den 
gamla i Jadebukten förankrade kryssaren Med11sc11 som vi besökte utan 
annan behållning än att vi höll på att driva till havs i en passbåt, som 
fick motorstopp. Utsikten att bli kapade av någon patrullerande brit
tisk ubåt föreföll inte särskilt lockande. Det var således inte utan lätt
nad vi såg en undsättningsbåt komma till vår hjälp. 

Krigets allvar mötte vi knappast i de tyska städerna. Livet föreföll 
tämligen normalt. Söndagen i Wilhelmshafen var tyst och med få un
dantag hade man ledigt. Restauranger och mässar var ännu välförsed
da; endast dansförbud rådde. Man skämtade och glammade. 

Kunde man vid denna tidpunkt kosta på sig skämt i Tyskland, så 
gjorde man det inte på andra sidan dess västgräns. "Sedan kontrollen 
vid belgiska gränsen passerats", antecknade jag, "började sorgespelet 
med raserade hus och byar, med sprängda broar och sönderskjutna 
bunkers, med soldatgravar mellan alleträden, med trasiga tanks och 
bilar längs vägkanter och ute på fälten. Vid Albertkanalens enda hela 
bro mötte ciceroner för att visa oss fallskärmstruppernas erövringar, 
främst av fortet Eben Emael. Här var icke sten lämnad på sten i den 
illa åtgångna byn." Efter någon timmes promenad runt kupolerna på 
den släta toppen fortsatte bilfärden mot Paris. Väl där installerades vi 
i ett hotell, där med tysk standard kommendörerna tilldelades tre rum 
var, kommendörkaptenerna två och kaptenerna ett! Vi fick således 
inte se kanalkusten. Det var en klen tröst att fara runt ett par dar 
i det ockuperade Paris, där vi främst togs emot av Admiral Frank
reich, amiralen Schuster. Det kändes nästan som ett förräderi mot 
mina värdar från Ecole de Guerre Navales dagar att träda in i det 
franska marinministeriets magnifika salonger och från dess fönster 
bli visad Place de la Concorde med svepande gester av en förtjust tysk 
amiral. Men jag har varit där sedan dess; och då satt åter mina franska 
kolleger runt bordet - utan att skryta med den magnifika utsikten. 

Resan avslutades i Berlin med en lunch som "Grossadmiral Dr. h. c. 
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Raeder" gav på Hotel Kaiserhof, Dessförinnan hade vi tillfälle att 
sammanträffa med hans närmaste män. Jag antecknar: "Jag hade ett 
särskilt långt och intressant samtal med Freiwald (Raeders adjutant), 
som ofta följt amiral Raeder vid dennes besök hos Hitler. Han berät
tade att Hitler kallat upp Raeder tio minuter efter sedan England och 
Frankrike förklarat Tyskland krig, vilket Hitler aldrig trott skulle ske. 
Han gick med stora steg fram och tillbaka i sitt rum när Raeder kom 
fo, På hans fråga vad Raeder nu tänkte göra med de tyska sjöstrids
krafterna följde en serie olika förslag från Raeder. Vissa accepterades, 
på andra svarade Hitler utan vidare nej. I samtliga fall hade det senare 
visat sig att Hitler hade rätt. ( !) Ett sjätte sinne, enligt Freiwald. När 
Frankrike bröt samman ville hela marinledningen lägga beslag på 
franska flottan. Hitler sade nej. Vilket marinledningen nu var tacksam 
för, fastän de då icke förstod Hitlers kategoriska vägran. ( !) Frei
wald ansåg Hitler vara en människa med övernaturlig begåvning. Han 
avgjorde alla frågor från en 'ståndpunkt som låg oändligt mycket hög
re än alla de militära befälhavarnas'! Han hade alltid Europas och 
världens öde i tankarna. Han insåg också mycket väl den asiatiska 
frågan, som flera gånger framskymtat vid konferenserna. Egentligen 
ville Hitler fortfarande ett samgående mellan Tyskland och England." 
- Sådan var uppfattningen i Raeders närmaste omgivning i september
1940. Den skulle snart förändras!

Vid avskedslunchen presiderade Raeder, som knappast gjorde något 
imponerande intryck. Han hade dock ett vänligt "humanistiskt" upp
trädande utan later och stora ord. Detsamma kan sägas om hans stabs
chef, amiral Schniewind, som senare följde slagskeppet Bismarck i 
djupet. Operationsavdelningschefen, konteramiral Fricke, som jag ha
de till granne under lunchen, var väl förtrogen med våra förhållanden 
och hade flera "råd" till hands. Han gjorde ett korthugget och strävt 
intryck, vilket fick sitt tragiska bestyrkande. Enligt en uppgift (i Tid
skrift i Sjöväsendet) var Fricke chef för maringrupp syd i Sofia i slu• 
tet av kriget. Han hade då givit order om att handelsfartyg med judiska 
flyktingar skulle "sänkas av misstag i mörker och dimma". Transporter
na kom emellertid aldrig till stånd. Enligt en annan tidningsuppgif t 
arkebuserades Fricke på storamiral Dönitz' order, sedan genom hans 
försummelse ett stort antal tyska ubåtar fallit i ryssarnas händer. 

Raeders anförande vid krigslunchen var konventionellt. Han knöt 
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överbef iilhavaren 
och chefen för kmt· 
flotfrm, ko11teramiral 
Ekstrand, på flagg• 
skeppet, Svnige, i 
november 1943. 

an till det "traditionellt goda förhållande som alltid rått mellan de 
båda marinerna". Liksom många andra, bl.a. Schuster i Paris, avspeg
lade han den tacksamhet som de äldre hyste mot svenska sjöofficerare, 
<le första som efter första världskrigets sammanbrott återknutit förbin
delserna med sina tyska f.d. kolleger på ett "kamratligt och ridderligt" 
sätt. Detta förhållande synes ha haft ett visst inflytande på den tyska 
marinens och dess ledares inställning till Sverige och svenskarna. Rae
ders allmänna uppträdande gav till det yttre intryck av tillförsikt och 
självförtroende, men man anade redan då en mer sökande och realis
tisk bedömning av framtidsmöjligheterna. En som i motsats till den 
svenske marinattachen i hög grad betvivlade tyskarnas möjligheter 
i det långa loppet var den danske marinattachen F. Kj0lsen, som jag i 
all tysthet sammanträffade med ett par gånger under Berlinuppehållet 
tack vare vår tidigare gemensamma "skoltid" på Ecole de Guerre 
Navale i Paris. Så blev också Kj0lsen ganska snart persona non 
och tvingades att hals över huvud ta sig ut ur Tyskland för att sedan 
hamna som flykting i Sverige. 

I försvarsstaben gled huvuddelen av arbetet under hösten 1940 över 
ti1 l långa och intensiva inspektionsresor under öB: s personliga led-
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ning. Det gällde framförallt grupperingar, försvarsanordningar och be
redskap i I. och II. armekårområdena, d.v.s. i söder och väster. Samti
digt härmed och med koncentration till höstmånaderna behandlades 
försvarsorganisationens fortsatta utbyggnad. I september sjösattes fle
ra jagare och minsvepare, vilket var tillfredsställande nog mot bak
grunden av att bl.a. Sovjetunionen bedrev en stark nybyggnadsverksam
het. Ritningsarbete på våra nya lätta kryssare pågick för fullt i Italien. 
Betydande överarbetningar gjordes dock senare i Sverige. Den svenske 
försvarsministern uttalade även offentligt behovet av att stärka 
flotta. Så har förhållandet varit förr och så kommer det väl dessvärre 
att förbli: när behovet blir akut upptäcker man försummelserna i fred. 
I mitten av oktober ägde en omfattande orientering rum inför 
ringen för att klarlägga försvarsledningens syn på den organisation 
och materielanskaffning som i första hand måste godkännas. V ad ma
rinen beträffar beviljade riksdagen i mitten av december anslag till 
börjande av bl.a. två lätta kryssare samt ett antal jagare och ubåtar. De 
s.k. Thörnell-skeppen skulle t.v. icke byggas "på grund av bristande
varvskapadtet", en förklaring som fick en egendomlig belysning av
att chefen för marinen något tidigare hade frågat öB om utländska
fartyg kunde få repareras på svenska varv. I övrigt hade man riktigt
nog beslutat sig för att ge företräde till ersättningsbyggnad av de lätta
fartygen.

En ny svår isvinter gjorde tidigt 1941 sin entre och la bokstavligen 
sin kalla hand både över krigföringen i Europa och vår egen beredskap. 
Det rörde sig mest på sjö- och luftfronterna. Tyska ambassaden gjorde 
verkningsfull propaganda med sina autentiska krigsfilmer, vilka vare 
sig kunde eller ville dölja skrämselsyftet. Britterna vad marinen be
träffar huvudsakligen den effektiva marinattachen, Captain Henry 
Denharn arbetade mer i det tysta. Försvarsledningen tog initiativ 
till flera diskussioner med den ledande klicken i utrikesdepartementet 
för att söka uppnå större förståelse för försvarets synpunkter. Vi hade 
en känsla av att Arvfurstens palats måste påtvingas vad man där nöd
vändigtvis måste känna till om försvaret. Någon utpräglad kunskaps
törst var det inte frågan om. Välvilligt bedömt är förklaringen måhän
da att finna i tidsnöd. 

Efter en stort upplagd vinterfälttjänstövning i övre Norrland med 
högkvarterståget stående på Lappträsk station blev mars och april 1941 
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två betydelsefulla månader för den fortsatta utvecklingen av försvaret. 
Försvarsgrenarnas sammanlagda önskemål, som gick upp till 950 mkr, 
pressades redan i första omgången i försvarsstaben ner till 850 mkr. 
Två ännu lägre alternativ begärdes, nämligen 750 och 650. "Det sista 
blir för litet od1 ett fjärde på 720 är uppgjort. Det är huvudsakligen ar
men och marinen som får sitta emellan. Flyget skall upp och är bun
det av sitt s.k. ramavtal, redan godkänt av regeringen." 

Den 6 mars ägde ett stort sammanträde rum mellan försvarsminis
tern och ett femtiotal "vise män", representerande industri- och finans
världen, organisationer, förbund m.m. Försvaret la fram sina synpunk
ter, följda av finansdepartementets, som räknade med att 500 mkr kun
de tas ut med gällande skattesatser. Vad därutöver var måste finan
sieras på annat sätt. Diskussionen skedde därefter utan att de "jäviga" 
militärerna fick vara närvarande. Så småningom sipprade de olika ställ
ningstagandena ut, varvid det synes ha varit storindustrins och finans
institutens män som varit mest tveksamma under det att förbund och 
organisationer, stödda av "vänstermän", sympatiserade mer med de 
högre alternativen. I juni la chefen för marinen fram sin syn på den 
blivande marinordningen för försvarsministern. Den sistnämnde hade 
härvid uttalat att vi mycket väl kunde bära 800 mkr försvarsbudget 
men att det fordrade ett så stort ingrepp att regeringen ville stanna vid 
650. Hans uppfattning om behovet av sjöstridskrafter var helt positiv,
men marinens utrymme blev blygsamt. Med krigets utvidgning i öster
gled dock våra framtida organisationsplaner undan för dagens bekym
mer. Statssekreterare Tage Wärn fick arbeta vidare på den framtida
försvarsorganisationen, som inte fann någon lösning under min tid i
försvarsstaben. Däremot vållade oss fartygsbyggandet fortsatta bekym
mer, när det gällde att kämpa för "byggnadsmaterialet", bl.a. molyb
den, som man på en del industrihåll ansåg sig ha bättre användning
för till andra ändamål. Flottan fick i de flesta situationer kämpa i
stark motvind av oförståelse, penningknapphet, konkurrens med indu
strin, bristande kunskaper och isolering.

De första vårmånaderna 1941 innebar i övrigt beredskapsåtgärder 
med anledning av de fortsatta tyska genomtransportkraven. Frågor av 
denna art låg utanför marinoperationsavdelningens arbetsområde, men 
blev ofta föremll.l för gemensamma överläggningar. Först när svenska 
UD började hänvisa tyskarna till den internationella rättens bestämmel-
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ser för passage i svenskt territorialvatten under handelsflagga och han
delsfartygsbefäl blev matinsidan på allvar inblandad. Problemet om 
förhållandena i Östersjön i hänaelse av ett krig mellan Tyskland och 
Ryssland - pakterna till trots sysselsatte min avdelning. Jag vann 
också öB: s intresse för dessa frågor och avlät en sammanfattande PM 
i ärendet med en rad förslag till förberedande åtgärder. Den 21/4 an
tecknar jag: "Kl 10 tillsammans med öB i kanslihuset för föredrag
ning inför regeringen ang det militära läget därest ett tyskt-ryskt krig 
bleve en realitet. Jag drog mitt för öB utarbetade VPM med de sjö
sttategiska synpunkterna, sittande tillsammans med öB vid nocken av 
det långa statsrådsbordet vis a vis Per Albin. Att det hördes på var lätt 
att konstatera. öB tog vid efter mig och sysselsatte sig med mera all
männa saker och dessutom med ett ev nytt finskt-ryskt krig. Han på
pekade nödvändigheten av att svenska folket förbereddes på möjlighe
ten att vi skola tvingas av omständigheternas makt - att slåss mot 
Ryssland med Tyskland och Finland. Det är felaktigt att inbilla folket 
alt vi uteslutande rustar för att motstå ett tyskt anfall. överhuvudtaget 
underströk öB betydelsen av samarbete med Tyskland i detta läge. -
Efter föredragningarna, som tog en timme, riktades en del frågor om 
detaljer, om minfält och sjövägar, om den tid det tar för oss att ocku
pera Aland m m. Wigforss kom med en fråga, som tydde på att han 
ville veta läget, därest Sverige gick med Ryssland mot Tyskland - och 
Finland. öB svarade förargad att ett sådant läge vore barockt och att 
den militära ledningen inte gör upp planer för en sådan utveckling. 
Wigforss blev i sin tur arg och klippte av med att det i så fall icke var 
värt att diskutera längre. Han återkom dock senare med förfrågan om 
vi militärt sett - icke hade möjligheter att hålla oss neutrala i hän
delse av ett tyskt-finskt krig mot Ryssland. Svaret som öB gav var kort 
sagt: det beror på, men andades pessimism ur Wigforss' synpunkt. 
På återvägen var öB ganska upprörd över Wigforss' inställning och 
underströk för mig i bilen nödvändigheten av att icke handla som de 
jugoslaviska statsmännen. Det vore, ansåg han, vansinnigt att utsätta 
sig för ett tyskt anfall." 

Man får se detta uttalande mot bakgrunden av de nya tyska fram
gångarna i Jugoslavien, Grekland och Afrika. Den svenska upprust
ningen hade inte mer än påbörjats och materieltillförseln från utlandet 
var i hög grad avhängig tyska åtgärder. Någon reell hjälp från väst-
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makterna var knappast påräknelig. Ett tyskt-turkiskt vänskapsavtal 
hade tecknats och det blev allt tydligare att utvecklingen gick mot en 
brytning mellan Tyskland och Sovjet. Frågan var, om Hitler skulle 
på ett eller annat sätt trygga sin norra flank, innan stöten mot öster 
utdelades. Oroande trupptransporter konstaterades. Finland mobilise
rade den 20/6 och samma dag antecknar jag: "v Wahlert uppe hos mig
med Adlercreutz för att få del av svar på förfrågan ang svenska sjö
stridskrafters uppehållsort och rörelser, allt till förhindrande av för
växlingar, därest det skulle bryta löst i Östersjön. Han föreföll icke 
veta särdeles mycket. Följer orderna från Berlin." Detta blev inled
ningen till en rad sammankomster med den tyske marinattachen, Paul 
von Wahlert, en internationell typ, långt ifrån nazist men lojal mot 
sina uppdragsgivare. Att han hemföll åt tyska ambassadens allmänna 
skönmålning av svensk "förståelse" framgick med all tydlighet av de 
telegrafiska rapporter han sände den tyska marinledningen. De låg 
dechiffrerade på mitt skrivbord ganska snabbt efter avsändandet! 

Den 22/6 bröt det väntade kriget ut. Vi förklarade oss åter neutrala, 
dock ej mer än att efter en stormig debatt i olika instanser följande 
regeringskommunike kunde ges ut på midsommardagen: "- Så
lunda har såväl från finsk som tysk sida framställning gjorts om till
stånd att på svenska järnvägar från Norge till Finland överföra en till 
en division begränsad truppstyrka. Regeringen har, efter riksdagens 
hörande, medgivit att så får ske under för svensk suveränitet betryg
gande former." De forskare, som fördjupat sig i frågan "varför" och 
"hur" beslutet kom till, synes inte ha tillräckligt uppmärksammat över
befälhavarens starka "ja" -attityd, baserad på det svenska försvarets 
svaghet. Statmakternas tidigare försummelser på den punkten fällde 
utslaget. 

Den tyska ångvälten rullade nu in i Sovjet, och Östersjön blev en be
tydelsefull transportplattform, där mineringar, territorialvatten och 
frågor om den internationella sjörättens tillämpande blev brännande 
aktuella problem. Det gällde först och främst trupper till Finland, som 
i slutet av juli återtagit den till Sovjet avträdda marken och nu hotade 
Murmansk-banan. Tyskarna bröt i början uppenbart mot den interna
tionella sjörättens bestämmelser. Särskilt uppstod "svårigheter med 
fyra hjälpfartyg som under örlogs- och statsflagga passerat genom Kal
marsund, det ena utan lots. Diverse telefonsamtal med marinstaben 
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och von Wahlert" (12.fs) och dagen därpå: "De fyra fartygen som 
passerat Kalmarsund voro lastade med minor etc för att korka till 
Finska viken." Av den tyska marinattachens täta besök i försvarsstaben 
framgick bl.a. att "tyskarna från början planerat en anfallsoperation 
genom Finska viken, men nu beslutat att klämma ut den ryska flottan 
inifrån som ur en stomatoltub." Något senare (25fa) antecknar jag att 
von Wahlert var "uppe för en längre diskussion om dels nya transpor
ter genom svenskt territorialvatten, dels förandet av handelsflagg på 
'minfartygen', som passera Kalmarsund och Stockholms skärgård. Jag 
förklarade för honom att vi ej kunna låta tyska örlogsfartyg passera 
genom Stockholms skärgård och att 'nödparagrafen' icke är tillämp
bar i detta fall. Gå utanför! Ge de sig icke på denna punkt måste de 
gå den politiska vägen." Nära kontakt hölls hela tiden med UD och 
marinledningen. Den 2'9 orienterade jag på öB: s order och i dennes 
närvaro stats- och försvarsministrarna om det komplicerade Östersjö
läget ur marin synpunkt. Tyskarnas krav på särskilda förmåner växte 
vid denna tid i takt med deras framgångar. Den 8/9 antecknar jag: 
"von W ahlert uppe för att höra sig för om 'inkörpsortar' i Stockholms 
skärgård, därest tyska fartyg - mot förmodan skulle tvingas in av 
ryssarna. Han fick intet svar!" Samtidigt hade tyskarna "befriat" de 
baltiska staterna, hundra ryska fartyg uppgavs ha minsprängts i Finska 
viken och de tyska trupperna noterade fortsatta framgångar. I septem
ber stod de vid Leningrads portar och Moskvas yttre försvarslinje hade 
genombrutits. I mitten av oktober lämnade de främmande ambassader• 
na den ryska huvudstaden. Det skulle dock inte dröja länge innan de 
första allvarliga bakslagen drabbade Hitlers armeer. 

Besvärliga frågor och avgöranden under dessa påkostande månader 
var bl.a. det tyska hjälpfartyget Isars nedskjutning av ett svenskt flyg
plan på svenskt territorialvatten utanför Väddö, den segdragna frågan 
om kvarstad på de i Göteborg liggande norska ångarna och behand• 
!ingen av flyktande ryska båtar, som undkommit tyskarna i Baltikum.

Den svenska flottan drabbades själv hårt den 17!9 av den s.k. jagar
olyckan, då en ännu ej med säkerhet utredd sprängningsolycka sände
tre jagare till botten på Hårsfjärden med en förlust av 33 man och
1 7 skadade. Ersättningsbyggnaden aktualiserades på ett lika makabert
som odisputabelt sätt. Sedan Japan och USA inträtt i kriget under
december i och med Pearl Harbor-katastrofen späddes den olyckliga
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upptakten på med de japanska torpedflygarnas framgångsrika attack 
mot de brittiska slagfartygen Pl'ince of Jf/ a!es och Rep1tlse. Våra ny
byggnadsplaner av lätta kryssare kom åter i gungning. Samtidigt in
grep industrikommissionens ledande män ånyo för att stoppa marinens 
krav på erforderlig del av den molybden, som fanns tillgänglig inom 
landet. Försvarsutredningen framlades emellertid i januari 1942, ut
formades i en proposition och antogs av riksdagen. Någon ändring på 
de marina nybyggnadsplanerna gjordes inte. I princip skulle flottan 
bestå av 3 kryssare, 12 jagare, 18 motortorpedbåtar m.m. 

De begynnande tyska svårigheterna, som i december 1941 ledde till 
von Brauchitsch' avskedande och Hitlers personliga övertagande av be
fälet samt dennes hotfulla deklaration om krigets intensifiering ledde 
till oro i regeringslägret. Operationsavdelningscheferna kallades till 
nya regeringsorienteringar om beredskapsläget, vilket senare ledde till 
en del förstärkningar. Vid denna tid (januari 1942) hade frågan om 
de norska båtarna i Göteborg blivit i hög grad akut. Den 13fi anteck
nar jag: "Ett nära fyra timmar långt sammanträde om vad som borde 
förberedas i Göteborg, därest Högsta Domstolens utslag i målet om de 
kvarstadsbelagda norska båtarna i Göteborg skulle gå emot tyskarna 
d v s att båtarna skulle frigivas. Uteslutet är ju ej att både tyskar och 
engelsmän skulle komma att intressera sig intimare för Göteborgsvatt
nen och t o m hamnen. Tyskarnas trängda läge på de flesta fronter bor
de dock mänskligt att döma avhålla dem från sådana attacker att Sve
rige kastades in i motståndarlägret. Men desperation kan leda till över
raskande åtgärder och man får vara beredd på allt." De fortsatta över
läggningarna, beslutets uppskjutande och underrättelserna tydde på att 
tyskarna väntade på dem till sjöss. Den 5!z: "Fortfarande ? om de 
norska båtarna i Göteborg. Idag går kvarstaden ut. Skola de gå eller 
ej ? Hur är isen där nere? Vänta tyska stridskrafter på dem? Skola eng
elska fartyg möta dem? Kommer det att hända något på svenskt vat
ten? Skall Göta Hovrätt ånyo skjuta upp målet och använda sig av in
terimistisk kvarstad? Vilken beredskap skall vi hålla?" En vecka senare 
lyckades de tyska kryssarna i Brest bryta sig ut och ta sig hem genom 
Engelska kanalen, kanske en frestelse för de norska fartygen. "And 
what do you say now about the Royal Navy," var den amerikanske 
marinattacheens syrliga kommentar. Först den sista mars tog sig tio 
av de norska fartygen ut till sjöss från Göteborg, men olyckligtvis lyc-
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kades tyskarna sänka sex av dem. Utrikesministern, som jag råkade da
gen därpå, kommenterade meddelandet med att det är som när man 
blivit av med en varböld. Men, tillade han, det har inte saknats var
ningar från tysk sida, som ansett att ett tillstånd till utlöpande skulle 
innebära en oneutral handling. Man hade äock inte trott att det skulle 
bli några allvarliga konsekvenser. 

Redan dessförinnan hade emellertid en viss förstärkning ägt rum av 
beredskapen. Den 18/z antecknade jag: "I statsrådsberedningen med 
öB och hans närmaste män för genomgång av beredskapsläget. Björk 
började, så följde jag, Westring och Bengtson. Björnstierna gick ige
nom internationella läget och öB avslutade med sin personliga upp
fattning. Anledningen till 'uppskärrningen' var vissa rykten om 
aggressiva planer. Richert har varit här på ledighet. Jag mötte honom 
igår i korridorerna och han såg ganska allvarligt på läget. Juhlin
Dannfelt har också varit här, men såg tydligen lugnare på det hela. 
Forshell har kommit med några alarmerande saker. Själv ställer jag 
mig skeptisk. Richerts argumentering var tydligen att även om engels
männen och amerikanarna icke kunnat göra något i vår så kanske det 
blir nästa år, och då kanske tyskarna tycker att det är bättre först som 
sist. Nästa år är vi starkare och de själva sannolikt svagare. Jag tror inte 
pli resonemanget. Tyskarna är kalla beräknare, även om nervositeten 
till det yttre då och då tar sig påtagliga uttryck. Vid detta laget måste 
de begripa att vi komma att göra allt tänkbart för att kasta ut alla slags 
inkräktare, även amerikanare och engelsmän. Nu gör vi emellertid 
klart för beredskapsskärpning. Och det är mycket bra. Man skall aldrig 
negligera små sår, fattiga vänner eller - i dessa tider - obetydliga 
varningar. Vi hålla på med en kommunike då det annars kan bli oro 
och misstolkningar. Man får inte genom skyddsåtgärderna framkalla 
misstänksamhet, som kan åstadkomma vad man vill undvika!" 

Världskriget dominerades vid denna tid av de japanska framgångar
na i Stilla havet. Vinterfronten mellan tyskar och ryssar stod även 
denna sällsynt frostbitna vinter i stort sett stilla. I Finland blev kriget 
hårdare och hårdare, och i vårt grannland Norge gick en våg av häkt
ningar, deporteringar och arkebuseringar över den olyckliga befolk
ningen. 

Med februari månads utgång lämnade jag försvarsstaben för andra 
uppgifter. 
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I början av april 1942 sammanträffade jag av en händelse med Sven 
Hedin, som satte mig in i den tyska flottans möjligheter att hävda sig 
mot de allierade! "Man får ju egentligen inte säga det", avslutade han 
sin monolog, "men nog vore det bra om ryssarna ville anfalla Gotland, 
så att vi kom med i kriget och på rätt sida!" Med dessa otroliga ord 
ringande i öronen hissade jag dagen därefter mitt befälstecken på pan
sarskeppet Drottning Victoria, som genomgått en grundlig översyn un
der den gångna vintern. Jag fann mer än en anledning att tala allvars
ord med den nyembarkerade besättningen. Några önskningar att kom
ma med i kriget på den ena eller andra sidan hade sannerligen ingen 
av oss, men vi måste vara beredda på allt. Och detta så snart som möj
ligt. Tyskarnas försök att erövra Leningrad hade strandat. Den ryska 
flottan var alltjämt en faktor att räkna med, särskilt ett 50-tal ubåtar. 
Man kunde befara att dessa skulle utnyttjas mot de tyska malmtrans
porterna och mot förbindelserna med trupperna i norr. Pansarskep
pets färdigställande måste forceras för att snabbutbildning av besätt
ningen skulle kunna komma igång. I mitten av maj kunde isspärren i 
Kronstadtbukten beräknas släppa taget om farvattnen. De tyska min
barriärerna var inte några oöverstigliga hinder för de ryska ubåtarna. 

Första dagen Drottning Victoria gick till sjöss sänkte vi två dri
vande minor utanför Stockholms skärgård med automatkanoneld! Det 
satte fart på snabbutbildningen. 

Det är inte sällan man hör en fartygschef säga, att "min besättning 
är den bästa jag någonsin haft". Det är ett tecken på trivsel och effek
tivitet ombord. Jag kunde med gott samvete basunera ut det omdömet 
om "DV" :s besättning. Dessutom var just det skeppet alltid ett "lyck
ligt skepp" alltsedan drottningen i september 191 7 vid sjösättningen 
uttalade: "I sorgfylld tid till värn för vår frihet bjuder jag dig 
stolta fartyg, Drottning Victoria, glida ut och börja din bana. 
Beskydde Gud din framtid." Vissa fartyg begåvas med goda egen
skaper från tillblivelsen, får rykte om sig att vara på toppen i det 
mesta och är föremål för ett visst mått av avundsjuka från andra håll. 
Hit hörde alltid "DV". Kanske till stor del därför att högre befälha
vare med stab aldrig fann vägen till dess brygga! Fartygschefens örlogs
vimpel blåste ensam på staken. 

Under den nära ett-och-ett-halvt år långa tid jag förde befälet på 
"DV", som jämte systerfartygen Sverige och Gmtaf V ingick i 1. 
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pansarskeppsdivisionen, kunde fartyget bibehålla denna nimbus trots 
att de yttre omständigheterna var allt annat än gynnsamma. Krigets 
hot vilade över beredskapsförbanden, kanske hårdare än i någon an
nan period under krigsåren. Läget krävde onormalt hög beredskap och 
betydande inskränkningar i permissionerna. Fartygens rörelsefrihet var 
också hårt beskuren. Under min period fick skeppen inte gå ost long. 
19°, och i nordsyd rörde vi oss endast mellan Gävle och Arkösund. 
När pansarskeppet en gång i vardera riktningen låg på dessa 
yttergränser kände vi oss som i utländsk hamn. Under 1 ½ år! Eljest 
rörde vi oss huvudsakligen i och utanför Hårsfjärdsområdet. Det kun
de ibland kännas nog så instängt. Dessutom medförde kravet på spar
samhet med bränsle att gångtimmarna fick skäras ner till ett minimum. 

Vi blev dock något av en målgångarnas veteran tack vare blandad 
kol- och oljeeldning. Det var inte många av våra jagare, motortorped
båtar och ubåtar, som inte någon gång "sänkt" gamla "DV". Vid någ
ra tillfällen hade vi "främmande" ubåtar mitt i övningsområdena, vil
ket naturligtvis åstadkom åtskillig förvirring för att inte tala om kol
lisionsrisker. Det hände att man inte med säkerhet kunde säga om ett 
uppdykande ubåtstorn tillhörde den skjutande svenska båten eller en 
främling. Det skulle ha varit en enkel affär att åstadkomma ett Pearl 
Harbor till sjöss utanför Stockholms södra skärgård vid denna tid. 
Den situationen kan återuppstå - utan att en självklar lösning på sä
kerhetsproblemet står att finna. 

De täta kolningarna och nymodigheterna med förtöjningar längs 
klipphällar med kamouflagenät ställde stora krav på besättningen. En 
hel del ny materiel prövades undan för undan. Våra tekniska myndig
digheter låg inte på latsidan. Det gällde olika slags ammunition, eld
ledningsutrustning, falljus från flygplan, "ekoradio", igenkännings
system, spärrballonger etc. Särskilt intressant blev försöket med en av 
uppfinnarnämnden installerad s.k. RL-apparat, embryot till en svensk 
version av radar. En otympligt stor, rörlig skärm apterades redan i ja
nuari 1943 på "DV": s märstak. I slutet av månaden var ingenjörerna 
klara för en stort upplagd demonstration till sjöss. Dagen blev drama
tisk. Det blåste halv storm. Målfartyget som var en hjälpkryssare full
lastad med minor, måste ta sig in i skärgården, när minorna började 
slita sig på rälsen och vandra omkring på däck. Pansarskeppet som 
skumpade upp och ned med sin dyrbara last av prominenta åskådare 
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mötte oberäknade navigeringssvårigheter. Tungblöta snömassor slöt sig 
kring skeppet som iskalla dukar. Så mycket hann man dock se av den 
nya apparaturen, att här fanns något att arbeta för. Men navigera med 
hjälp av den första primitiva utrustningen gick inte alls. Det må bara 
konstateras, att våra uppfinnare och tekniker var radarn på spåren 
mycket tidigt under kriget. 

Under de långa perioderna av stillaliggande detaljutbildning blev 
det åtskillig tid över för en fartygschef att fullfölja tidigare åtagan
den, andra arbeten och studier. 

Hit hörde exempelvis medarbetarskap i flera tidskrifter. Under in
trycket av våra grannländers hårda öde hade tanken på en framtida 
nordisk försvarssamverkan växt fram. Sommaren 1941 färdigställde 
jag ett manus till Svensk Tidskrift. Det "kom som en Lucifer och gav 
oss anledning att försöka få alla tre vapenslagen med" skriver dess 
redaktör Elis Båstad. Hans kommentar (1941) till uppsatsen avspeg
lar en del av stämningen i dessa "aktiva" kretsar: "Sedan fönge ha 
vi gjort försök att få fram den nordiska diskussionen såväl när det gäl
ler försvar som ekonomi till mera konkreta linjer." Manuskripten hade 
låtit vänta på sig, trots livlig uppmuntran av C. A. Ehrensvärd. Dess
utom pågick diskussioner om att från generalstabshåll ge ut en broschyr 
i frågan. De tre uppsatserna om nordisk försvarssamverkan publicera
des därför i Svensk Tidskrift först 1943. Båstad underströk särskilt 
betydelsen av den sakliga skillnaden mellan gemensamt och samordnat 
försvar samt av kraven på försvaret av Norges långa västkust: "Det 
kan tänkas att just detta parti kommer att avskräcka många, men det 
vore emot allt förnuft, om inte den preliminära debatten påvisade om
fånget av ansvarsförpliktelserna." Jag skulle senare i annat samman
hang få "påstruket" från regeringshåll för liknande synpunkter. "Ty
värr blir det just nu svårt", fortsätter Båstad, "att nå norrmän och 
danskar, som ju alltmer avskärmas från oss. Ole Björn Kraft, Fibiger 
och andra av våra danska vänner tycks nu ha fängslats. Till Norge 
synas för närvarande inga andra av våra häften kunna komma in än 
generalkonsulatets. Men allt detta får ju inte utgöra något hinder för 
oss att föra en saklig debatt, så länge ordet är fritt hos oss." 

Richard Sandlers temperamentsfulla skrift Nordens sak är vår
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( 1943) inspirerade till fortsatta studier. Ett intressant möte kring frå
gan om ett nordiskt enhetsverk ägde rum i november 1943 i Medbor
garhuset under Bertil Ohlins ordförandeskap. Inlägg av de mest varie
rnnde ståndpunkter gjordes av ett 30-tal kända historiker, affärsmän, 
politiker och militärer. Jag kan inte erinra mig att diskussionen ledde 
till några andra påtagliga resultat än att frågan hölls levande. Slut
satserna av de fortsatta militära studierna blev att mycket stod att vinna 
med ett gemensamt försvar, men att det fördenskull inte var nödvän
digt att upprätta en nordisk förbundsstat. Bottniska viken borde i 
varje fall betraktas som ett nordiskt innanhav, begränsat av endast 
stater tillhörande Norden. Finlands kommande beroendeställning till 
Sovjet och Danmark-Norges anslutning till NATO skulle senare sätta 
pinnar i hjulet för den åstundade samverkan, när den blev föremål 
för allvarliga överläggningar på både regerings- och försvarslednings
planet. 

Beredskapstjänsten på kustflottan var ingalunda utan sin dramatik. 
I juni 1942 började oron växa i Östersjön, trots Goebbels försäkran om 
att Östersjön blivit "ett gemensamt innanhav, ett fredens hav". En 
svensk Gorthonbåt torpederades av en "okänd" ubåt utanför Öland 
den 22 juni. Därmed höjdes beredskapen på kustflottan, de svenska 
eskorterna började och särskilda minspärrar tillkom. Pansarskeppen 
fick inte gå till sjöss utan bevakningsfartyg, vilket blev ytterligare en 
svårighet vid både uppläggande av övningar och deras genomförande. 
Tålamodet höll tydligen på att ta slut när alltfler torpederingar ägde 
rum i olika delar av Östersjön, t.o.m. på svenskt vatten. Jag antecknar: 
"De ryska ubåtarnas piraterier på vårt vatten borde gå våra ledande 
åtminstone så mycket på nerverna att vi få gå ut och jaga dem, varhelst 
de påträffas utanför kusten. Vi pansarskepp få det allt värre och nu 
få vi t v  inte alls gå till sjöss. Horribelt att bara kuska omkring i skär
gården." Trots allt blev de ryska ubåtarnas resultat magert. Förlust
procenten i tonnage låg under 1 % av de fartyg som trafikerade öster
s jön. Ryssarna förlorade 10 ubåtar och fick minst lika många skadade. 
I de sammanställningar som gjorts efter kriget uteslutes inte möjlighe
ten av att ett mindre antal ryska ubåtar sänkts av svenska eskortfartyg 
utan att definitiva bevis kunnat anföras. I augusti (24/8) rapporterades
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t.o.m. en främmande ubåt inne på södra Mysingsfjärden. Ubåtsjakten
sattes igång och pansarskeppen kröp upp till sina krigsförtöjningsplat
ser, drog kamouflagenäten över och ökade beredskapen. Drivminor
förekom relativt rikligt i övningsfarvattnen t.o.m. innanför den yttersta
skärgårdsbarriären. Ulven-olyckan på Västkusten i april 1943 skakade
oss alla.

I april 1943 höjdes beredskapen plötsligt ett par dar. Fartygen för
flyttades till sina krigsförtöjningsplatser och ett skede med livliga öv
ningar till sjöss påbörjades. Fartygscheferna fick gissa sig till vad som 
var å färde och dra sina egna slutsatser av tidningsnotiser. Någon sam
ling av ett Nelsonskt "band of brothers" på flaggskeppet förekom inte. 
Inte ens när det då och då var mer än vanligt hotande. Faran tycktes 
emellertid denna gång inte vara större än att kustflottan tog emot ett 
antal amerikanska journalister på besök. Det blev "en riktig flottparad 
för USA". Vad skulle man sagt om det varit tyska eller ryska press-

.. ;>man. 
Denna sommar hade tyskarna vidtagit så effektiva spärrningsåtgär

der att de ryska ubåtarna inte lyckades komma ut i fritt vatten. I juni 
kom emellertid skrämskottet från annat håll. Det rapporterades, att tys
karna i Danmark och norra Tyskland intagit larmberedskap. Man trod
de på något slag av anfall, som eventuellt skulle kombineras med en 
attack genom Kattegatt. "Det låter otroligt - annat än som diversion. 
Men det har hänt så mycket 'otroligt' i detta krig, att man aldrig kan 
veta. Det har varit märkvärdigt tyst om dessa trakter de sista månader
na." Ryktena om de väntade anfallen höll i sig. "Alla skall veta att 
vi långt ifrån äro så starka som vi borde vara.'' Antalet luftvärns
skjutningar ökade och kustflottan höll sig huvudsakligen spridd på 
uteankarplatser. Inga dyningar av de högkvartersorienteringar, som 
sedermera publicerats av överste B. Furtenbach i Akttteltt och histo

mkt 1962 nådde vid den tiden fram till kustflottans fartygschefer, 
kanske ej ens till chefen för kustflottan. Bristen på information tycks 
av skilda uttalanden att döma ha vidlått åtskilliga sambandslinjer myn
digheterna emellan. 

Efterkrigshistorikerna har avslöjat den kusliga verkligheten bakom 
denna oroliga period. Generallöjtnant Bamler i det tyska överkomman
dot i Norge 1942-43 hade på Hitlers order planlagt ett anfall på 
Sverige till våren eller sommaren 1943, Det är inte avsikten att ingå 
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på denna operations ("Fjällräven") detaljer och bedömanden. Att an
fallet planlades och var föremål för allvarliga överväganden synes 
dock klart. Den tyska flottan skulle understödja landstigningar i Göte
borg, Söderhamn och på Gotland. Om så erfordrades skulle den, innan 
landstigningarna igångsattes, oskadliggöra den svenska flottan, som 
dock bedömdes vara "svårfjällad". Oenighet om tidpunkten för igång
sättningen medförde en förskjutning av det hela till vintern 1943-44. 
Då hade den röda armen förtagit tyskarna lusten att öppna ytterligare 
fronter. 

Inför uppsägningen av transiteringen den 5/s anbefalldes åter högre 
beredskap. Rykten snurrade om allierad invasion mot Danmark och 
Norge, i detta fall underblåsta av marinattacheerna, särskilt amerika
nen, Captain Heiberg, som viskade om en uppladdning på Island. Mot 
bakgrunden av vår vetskap om att endast 30 000 man stod på denna ö 
föreföll ryktena osannolika. I brittiska pressen diskuterades ett anfall 
mot Danmark och Norge med beteckningen "ett dumdristigt och onö
digt företag". 

I avvaktan på reaktionen efter beslutet om permittenttrafiken upp
sköts höstens omkommenderingar på kustflottan. För min del medförde 
det en kortare förlängning av chefsskapet på "DV". Jag fick på så sätt 
inte bara vara med om att vinna kungapokalen i artilleriskjutning utan 
även delta i en stort upplagd samövning med flygvapnet, avslutad med 
massanfall och bombfällning. Det var den gången som ett förband flyg
plan av misstag besköt en av åskådarbåtarna med kulsprutor - utan att 
något annat hände än att ett par passagerare som inte fick rum under 
bänkarna kastade sig i sjön. De blev alla uppdragna. 

* 

I september 1943 tillträdde jag befattningen som flaggkapten, d.v.s. 
stabschef hos chef en för kustflottan. Den började med en inkommande 
ilrapport om främmande ubåtar utanför Huvudskär. Det gladde mig 
att i kustflottechefens namn utfärda order om ubåtsjakt med sjunk
bombfällning. 

Jag kom snabbt underfund med den enorma arbetsbörda som i be
redskapstid vilar på kustflottestaben. Själv hade jag tidigare i nära fyra 
år tjänstgjort som flaggadjutant, men detta översteg vad jag väntat. 
"Här kommer man aldrig ner till botten, hur fort man än jobbar un-
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T/'/lpp på pansar
skepp rmder den 
kombinerade öv'11mg· 
en hösten 1943. 

dan." Jag fick mer än en anledning att erinra mig vad jag skrivit i 
början av kriget: "Neutralitet är icke ett tillstånd som innebär passivi
tet. Den moderna neutraliteten med alla dess konfliktanledningar krä
ver tvärtom en hög grad av aktivitet. Denna får inte endast taga sig 
uttryck vid förhandlingsbordet utan måste även dokumenteras inom 
alla de områden där reell kontakt kan uppstå med de krigförande och 
deras intressen. Mest utsatta för sådan kontakt äro utan tvivel vår sjö
fart och våra kustfarvatten. För dessas skydd måste vi äga en aktiv, 
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stark och rörlig flotta. Det är en allvarlig skada, som tillfogats landet 
genom att dessa enkla sanningar icke tidigare kommit till sin rätt." En 
av de mest påtagliga luckorna i kustflottans övningsprogram kunde 
täckas i november genom en stort upplagd samövning med armen. 
Nära 1 000 man togs ombord på Hårsfjärden och snabblandsattes i 
Oxelösundsområdet under krigsmässiga förhållanden med artilleri
skjutning mot mål i land och omfattande flygverksamhet. Bland andra 
särskilt viktiga åtgärder var ett allvarligt ingripande mot den smygande 
slappheten i bevakningen. Allteftersom tiden gick och ingenting hände 
började man bortse från faran för kupper av olika slag. Med en fan
tasifull stab till hjälp stördes enheterna både natt och dag av överras
kande "kupper" med inspektioner, som satte fart pll. många drönare. 
Efterräkningarna för slapphet och bristande vaksamhet blev också i 
allmänhet dryga. 

Mitt i den just påbörjade verksamheten som flaggkapten fick jag 
det för mig personligen dramatiska beskedet, att jag inom loppet av 
ett par veckor skulle sättas in på den nya posten som chef för vapen
avdelningen i marinförvaltningen. Jag hade aldrig ägnat mig åt teknis
ka spörsmål och aldrig tjänstgjort en dag i detta ämbetsverk. Jag kände 
mig totalt desorienterad vid tanken på att "sitta i plenum" med allt 
vad det innebar, leda tekniskt högt skolade ingenjörer och officerare 
och hantera anslag, varom jag visste praktiskt taget intet. I mitten av 
december satt jag emellertid trots protester - i plenisalen på läro
stol. Den 1 januari tillträdde jag som chef för vapenavdelningen, när
mast underställd den nytillträdde souschefen för marinförvaltningen, 
konteramiralen Erik Wetter. Efter något mer än ett och ett halvt år 
skulle jag komma att avlösa denne. Dessförinnan hände det åtskilligt i 
samband med krigets skälvande slutskede. 

6 juni 1944 inleddes alla tiders största invasionsföretag: "Måtte det 
gå väl och snabbt. All världens blickar kommer att för veckor och 
månader vara riktade på detta gigantiska företag." 11'6: "Läget skärpt. 
Finland i skottgluggen igen. Invasionstrycket kan förmedlas hit upp 
ganska snart." 28/6: "Dagens samtalsämne är finnarnas egendomliga 
fall i tyskarnas armar. Vad skall hända härnäst? Militärkupp av Man
nerheim? Inbördeskrig?" Juli: "Nu går ryssarna också framåt. Tys
karna tycks vänta på undret vid Marne." Jag kunde i detta samman
hang inte helt frigöra mig från Alandsfrågan. I ett brev till min efter-
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trädare som chef för marinoperationsavdelningen i försvarsstaben före
slår jag att vi borde försöka få arrendera Alandsöarna på 30 år. Kanske 
skulle man kunna få stöd för en sådan propos från alla håll för att 
undvika ett befarat konfliktämne. Jag hörde aldrig av hur förslaget ta
gits emot - sannolikt som en förflugen ide - om det överhuvudta
get ägnats någon tanke. 

Förberedelserna för den danska kontingentens återförande till hem
landet pågick intensivt. Även marinförvaltningen drog sitt strå till 
stacken: "Hos general Knudtzen, chef för danska flyktingbyrån i 
Sverige. Ordnat hjälp med förhyrning av båtar, anskaffning av mag
netminsveparstavar etc." Men, "vi har säkert inte gjort tillräckligt. Re
geringen tar inte alla risker som den borde göra". I februari 1945 an
tecknar jag i samband med danskarnas inköp av ammunition: "Fängs
lande att höra med vilket glödande intresse denna lilla fråga diskutera
des och hur de avvägde ammunitionsslaget med hänsyn till de kom
mande uppgifterna - att beskjuta trupper iland och att stoppa han
delsfartyg." 

Vid samma tidpunkt: "På Sovjetambassaden till Röda armens 17-
årsdag. Det skulle ha varit för tio år sedan! Svenska officerare i uni
form och ordnar. Hela huset vid Villagatan packat av folk från prole
tärer i blazers med röda blommor i knapphålet till prins Carl Johan, 
öB, amiral Tamm, UD-representanter m.fl. Madame Kollontaj i bär
stol, sjuk och medtagen." 

"Alla tror på krigsslut i år [1944] och att Danmark dessförinnan 
skall få slåss för sin frihet. Tror inte jag." Men, "t o m  Völkischer 
Beobachters Stockholmsredaktör har sagt att han inte tror att tyskarna 
skall hålla mer än ett par veckor till. För min del tror jag nog att det 
kommer att räcka något längre". Och vidare i slutet av augusti: "Be
redskapen dras ned med anledning av Tysklands förminskade möjlig
heter till nya dåd. Man väntar också ett snart slut på finsk-ryska kri-

" 

I mitten av september var jag över för en vapeninspektion på Got
land: "Såg ett sextiotal flyktingar från Lettland komma iland med sina 
knyten i Slite i ett beklagansvärt tillstånd men lyckliga över att varl) i 
Sverige. Hamnen är full av flyktingbåtar av olika storlek. Svenska 
patrullbåtar hjälper dem," Jag skulle senare bli inblandad i beklag
liga kontroverser om äganderätten till dessa båtar, deras reparation etc.,

47 



Det noteras också att Visbybåten Drotten eskorterades av minsvepare 
på grund av sin dyrbara last, "inte vapenavdelningschefen utan ett 
femtiotal av flygvapnets markpersonal!" I november kom den fruk
tansvärda Hansa-katastrofen med 84 offer. 

I oktober : "De allierade gör klart för opinionen, att det blir ännu 
ett vinterkrig. Men hur går det med den inre fronten i Tyskland. Nog 
ser det ut som om åtskilligt vore i gungning. Om de allierade gåve etl 
halvt löfte att behandla tyska folket och armen väl - Gestapo kan inte 
undgå sitt fruktansvärda straff skulle det inte dröja länge innan 
sammanbrottet bleve verklighet." Optimism andas verkligen inte föl
jande anteckning i slutet av december: "Ingen vet om inte freden 
kommer att bli lika svår om ej svårare än vår beredskapstid. Då gäl
ler det att hålla huvudet kallt på den inre fronten, arbetsproblem, folk
hushållning och inte minst försvarsfrågor." 

Den 1/5 antecknar jag: "Tyvärr tog inte kriget slut idag, men upp·
lösningen kommer snabbt och händelserna explodera fram. Alla lyssna 
på radio och tidningarna går åt som smör i solsken. Ändock går allt 
utan några som helst synliga yttringar av entusiasm. Man tar bokstav
ligt dagen som den kommer. Det blir allt tydligare att vi knappast får 
något tillfälle att utveckla våra interventionsförberedelser i frihet. Men 
förberedelserna fortsätta. öB tycks till och med ha varit ute i ogjort 
väder, då han låtit beordra klargöring av Sveabåtarna i Skåne. De ligga 
beredda för överförande av de danska polistrupperna. Han fick back 
av försvarsministern." En auktoritativ redogörelse för planeringen av 
en svensk intervention i Norge och Danmark återfinns i Akttrellt och 
historiskt 1956. 

Äntligen kom slutet. 5/5: "Danmarks befrielsedag. Flaggor, sol,
glada ansikten och diskussioner i all ända. Bekymmer för Norge." Men 
den 7/5: "Norges befrielsedag. Kriget slut i Europa! Det är ofattbart!
I marinförvaltningen börjar omedelbart arbetet med beredskapsavveck
lingen. Bara nu inte fredsoptimismen går för långt. Må även fredspla
neringen och vad därtill hör gå rätt väg. Det ser inte särskilt bra ut." 
- "All planläggning för Danmark och Norge nedlagd. Det är på
sätt och vis synd att vi inte fick göra dem den tjänsten!"

Det är mot bakgrunden av dessa sporadiska anteckningar om hän
delseutvecklingen i Europa som min tjänst i marinförvaltningens va
penavdelning började. Avdelningen uppsattes som en ny sammanhål-
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lande instans av allt vad vapen och deras tekniska hjälpmedel hette. 

Det var en tungrodd apparat med nära ett tiotal byråer och självständiga 
enheter. Allt ett minst sagt oförnuftigt offer för att tillfredsställa både 
de tekniska officerarnas och specialingenjörernas ambitioner och helt 
visst berättigad vittring på chefsposter. Vid ett besök i engelska amira
litetet 1945 kritiserades den svenska organisationen hårt. I England be
traktade man byråchefen och assistenten som "twin-brothers". Den 
svenska organisationen blev, som väl var, inte långlivad. Men vid dess 
tillkomst gällde det att få maskineriet igång. Paradoxalt nog hjälpte 
mig min okunnighet om vad som tidigare varit. En dåligt genomtänkt 
organisation kräver onormalt vidlyftiga diskussioner om procedurfrå
gor. Kritiken och därmed motståndet mot det nya var hård. Redan 
vid starten ordades det dessutom om fortifikationsavdelningens utbryt
ning från marinförvaltningen. Nära tio år senare blev detta genomfört 
och nu går organisationen mot ytterligare upplösning. Från "allt under 
ett tak" går man in för "specialbutiker" som måste uppsökas skrift
ligen när det gäller att anskaffa utrustning till förband och fartyg. 
Opraktiskt och trots alla försäkringar om motsatsen dyrbart. Hur pass 
långlivad organisationen blir får framtiden utvisa. 

En av de största stötestenarna var emellertid vid denna tidpunkt till
varon av krigsmaterielverket och den dualism som detta innebar. Det 
är inte på alla platser i det stora statsmaskineriet som man kan bekläda 
chefsposterna med icke-sakkunniga. I detta fall var den civila produk
tionens representanter oundgängligen nödvändiga kuggar i det hela, 
men absolut inte som ansvariga chef er inom försvarsorganisationen. 
Man fick intrycket att flera industrichefer, som av krigets restriktioner 
tvingats minska på sitt eget arbetsomfång, måste söka utlopp för sin 
energi genom att kasta sig över försvaret och fördöma dess arbete och 
metoder. Den s.k. ingenjörsutredningen sköt i slutet av 1944 vida 
ÖYer målet. "Hittills har de gjort nytta, få de fortsätta börjar en onyttig 
rasering för raseringens egen skull." Som ''nykomling" inom området 
reagerade jag starkt negativt för den självgodhet som lyste mellan ra
derna: "Den svenska industriens ledare är utomordentligt skickliga 
män - inom sitt eget område. Det är vackert så. Gudar, som behärskar 
allt vad de än får sig förelagt eller själva tar hand om, finns inte. Vår 
tid kräver så mycket av sin man att det gamla ordstävet om skomakaren 
och hans läst är aktuellare än någonsin. Det finns andra goda vägar för 
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samarbete och gemensamt utnyttjande av de erfarenheter, som undan 
för undan samlas på olika håll." 

Mitt nya arbete förde mig lyckligtvis i nära kontakt med denna ut, 
omordentligt kvalificerade svenska industri. Det var med lekmannens 
aptit på nyheterna, som jag undan för undan fick tillfälle att besöka 
en rad för försvaret betydelsefulla industrier, inte minst de stora var
ven och deras leverantörer. Även med forskningslaboratorier och ve
tenskapsmän etablerades en god och bestående kontakt. I Bofors kunde 
jag konstatera att mina förhandlingar med bruksdisponenterna Evert 
Wijkander och Sverre Sohlman haft sin motsvarighet en mansålder ti
digare, då våra tre fäder runt samma bord i praktiskt taget samma posi
tioner knäckt den tidens samarbets- och leveransproblem. 

Det interna arbetet i marinförvaltningen hade sina problem för en 
nybörjare. När jag uppdagade att ett ärende inte kunde tas upp utan 
ett ingångspapper (även om det inte hörde ihop med den aktuella frå
gan!) blev jag betänksam. Bara på en av byråerna fanns det 672 rest
ärenden! Det ville till en Erik W etters energi och arbetskapacitet för 
att få till stånd uppdelning av ansvaret och smidigare metoder. Mot ar
betsinsatserna fanns det sannerligen ingenting att erinra men procedu
ren! Det blev en tid av omläggningar, stark delegering av beslu-
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tanderätten och modernisering av pappersexercisen jag kan dess-
värre inte säga att det alltid blev en förenkling av den senare. 

Frågor av en omisskännlig internationell vapenhandlarkaraktär dök 
då och då upp och satte färg på tillvaron. En svensk affärsman med 
goda Tysklandskontakter erbjöd sig exempelvis i krigets slutskede att 
sälja en viss typ avståndsmätare, som vi inte lyckats få igång tillverk
ning av. Han erbjöd också 150 st. Focke-Wulf jaktplan för ½ mkr 
per styck, under förutsättning att han fick en motprestation av kullager 
för 10 mkr. 

Det fanns andra, mer mänskliga stötestenar - beredskapen till trots. 
Jag hade varit ute och sett på mycket dåliga familjebostäder för under
befäl i Stockholms kustartilleriförsvar. För att ge eftertryck åt min 
framställning om pengar gick jag personligen upp till försvarsminister 
Sköld och redogjorde för fallet. Men han sa nej - av skäl som jag 
inte erinrar mig, om jag ens fick veta dem. Jag lät mig inte nöja utan 
la ut texten alltmer. Till sist bad jag honom att själv komma med ut 
och se hur det såg ut. Det skulle inte ta mer än två timmar hela färden. 
Han såg betänksam ut och svarade: 

-- "Nej, det vill jag inte, för då kommer jag att tycka som kom
mendören." 

Mot sådana argument kämpade själva gudarna förgäves. Sköld var 
dock mycket förlåtet, så som han bar de stora försvarsproblemen, inte 
minst marinens, på sina breda axlar. När det gällde ett anslag till ex
periment med den första "lufttorpeden", embryot till våra robotan
skaffningar, dröjde det inte många minuter förrän beslutet var fattat. 
En annan historia är att det omedelbart blossade upp en kompetensstrid 
om vilken försvarsgren som skulle svara för utvecklingen. Det tog 
femton år innan den blev bilagd - någorlunda. 

Frågan om flottans fartygsbyggnadspolitik sköts i förgrunden allt
eftersom kriget och därmed beredskapen uppenbarligen närmade sig 
sitt slut. Klart utformade riktlinjer fanns inte. Betydande ersättnings
byggnader pågick, bl.a. de två kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon. 
De åtgärder, som först anmälde sig var därför av mindre omfattning. 
Det gällde exempelvis frågan om hur man skulle förfara med de åld
rande Sverigeskeppen. Artillerifartygens företrädare drev hårt på ge
nomgripande modernisering. Som ett exempel på hur de äldsta sjö
officerarna, som tidigare i årtionden gått i främsta ledet, såg på dagens 
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problem må följande rader citeras ur ett brev från amiral Otto Lybeck: 
"Då vi f n ej ha erfarenheter nog att bygga nya artillerifartyg, måste 
vi hålla på Sverigeskeppens modernisering. Varje försvarsgren måste 
äga nutidens moderna vapen, vilket betyder att likaväl som markstrids
krafterna skola ha stridsvagnar, flygstridskrafterna bombplan skola sjö
stridskrafterna förfoga över grova kanoner, även om man icke på nå
got håll kan nå det tyngsta: jättevagnen, flygande slagskeppet eller 
40 cm kanonen - -. " Den lätta flottans företrädare ropade på 
utrangering. Viceamiral Bjurner, som fått ett särskilt uppdrag att bear
beta frågan om nybyggnader, studerade även denna specialfråga. Det 
räknades på ett alternativ, som innebar modernisering för 30 milj kro
nor per fartyg och på ett annat för 60 milj kronor, omfattande även 
förlängning av skeppen. "Jag tror att vi så småningom kommer att 
stanna för 5 milj kronor stycket. Bjurner tänker tydligen också föreslå 
ett 'fantasiskepp' för 120 mkr med 6 st 25 cm kanoner. Alltså de 
Champs gamla fartyg. Dödfött!" Så småningom kröp den erforderliga 
summan ned till 22 mkr, innan den helt avfördes till förmån för ny• 
anskaffning av lättare fartyg. 

Det diskuterades dock om att behålla skeppens moderniserade 28 cm 
kanoner och deras nya ammunition genom att bygga kustmonitorer. 
Beräkningar gjordes, men även denna fråga föll, trots att den väckt 
anslutning från flera håll. 

Viktigare tedde sig problemen kring en ny flottplan. En rad diame
tralt motsatta åsikter bland de yngre, aktiva kamraterna visade, att ti
den inte var mogen för ett definitivt ställningstagande. Man kunde inte 
ens ena sig om en tyngre eller en lättare flotta, än mindre om önskvär
da fartygstyper. Meningarna pendlade mellan Sverigeskepp, kanon
båtar av olika typer, en tredje kryssare och betydligt lättare fartyg. Någ
ra månader senare började uppfattningen stabilisera sig kring lätta 
kryssare på 4 000 ton, minkanonbåtar samt medelstora jagare. Även 
minkryssare diskuterades. Den Bjurnerska utredningen, där dåvarande 
kommendörkaptenen B. Berthelsson var energisk och kunnig sekretera
re, gick in för 4 000-tonsfartyget och s.k. landskaps jagare. - "det lär 
väl bli det sista, som slutligen blir aktuellt". 

Under tiden sjösattes den första 8 000-tonskryssaren, Tre Kronor, 

under övliga former. "Statsrådet Sköld tog priset. Hans starka försvars
vilja och intresse för dessa kryssare gav honom många förnämliga möj-
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ligheter, som han utnyttjade på ett glänsande sätt. Katastrofteorin kom• 
menterade Sköld med att numera kan man tillintetgöra en stridsvagn 
som kostar 1 mkr med en laddning som kostar 50 kr - men ändock 
byggs stridsvagnar." 

Dessa anteckningar från en växlande tjänstgöring under beredskaps
tiden 1939-45 må med tanke på den avslutande posten i marinför
valtningen och materielfrågornas inflytande på övergången till freds
förhållanden avslutas med några erfarenheter kring "marinen, indu
strin och näringslivet", Ett föredrag inför Svenska Teknologförening
en5 inledde jag med orden: "Det finns väl numera knappast någon 
svensk, som icke har fått erfara sambandet mellan försvarsmakt, in
dustri och näringsliv. Försvarsberedskapen och den partiella avspärr-

1 

ningen ha tvingat fram en synkronisering av samhällets alla motorer. 
Industrin hat i stor utsträckning lagts om för att i första hand tillgodo
se försvarets krav. Viktiga och svåråtkomliga råvaror ha reserverats för 
krigsmaterieltillverkning. Den enskilda företagsamheten har fått stå 
tillbaka för att staten skall kunna tillförsäkra medborgarna yttre säker
het. Näringslivet har på samma sätt tvingats in i bestämda banor, an• 
passade efter vårt nuvarande tvångsläge. 

I den totala krigföringens tidevarv måste varje del av samhället dra 
sitt strå till stacken. Landets motståndskraft representeras numera icke 
blott av antalet bajonetter. Försvarsmakten är endast en av motstånds
kraftens komposanter, industrin är en annan och näringslivet ytterli
gare en. 

I ett land med Sveriges militärgeografiska läge utgör självfallet ma
rinen en betydelsefull del av försvarskomposanten. Meningsbrytning• 
arna kring örlogsfartygens vara eller icke vara, som dominerade 1930-
talets försvarsdiskussioner både i vårt land och utomlands, ha tystnat 
inför sjökrigets verklighet. Försvarsministern sammanfattade redan för 
några år sedan erfarenheterna för vår del med följande ord: 'Den frå
gan bör aldrig mera få ställas : behöva vi en flotta? Så länge Sverige 
behöver ett försvar, behöver det också en örlogsflotta.' " 

Med undanskjutande av långfristiga fartygsbyggnadsprogram hade 
flottan koncentrerat sig på de lätta typer, som snabbt kunde färdigstäl
las och som under åren före krigsutbrottet utprovats för serietillverk• 
ning. Sålunda sjösattes under beredskapen 36 minsvepare, 16 ubåtar 
och 15 jagare, en aktningsvärd prestation av industrin och marinen 
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i nära samverkan. Ifråga om tillkomsten av nya vapen blev siffrorna 
inte mindre imponerande: luftvärnspjäserna ökade med omkring 
700 %, torpederna med 100 %, minorna med 300 och minsvepen 
med 600 % . Häremot svarande personalökningar begränsades till om
kring 50 % med tyngdpunkten på den tekniskt skolade stampersona
len, 

Till detta må endast fogas ett par uppgifter om marinens bered
skapstjänst: 150 000 fartyg eskorterades, av vilka endast ett förlora
des. 4 000 minor oskadliggjordes och betydande krafter minfält 
och regelrätt ubåtsjakt sattes in för att hålla främmande ubåtar 
borta från våra vatten. All denna verksamhet skulle nu avvecklas, far
tyg avmönstras och läggas upp, materielen överses och tas i förråd 
arbetsuppgifter som oftast förbises i beredskapens historieskrivning. 
Det blev ett omfattande organisationsarbete, som måste föregås av 
intrikata avvägningsproblem, där rationalisering och ekonomi ställdes 
mot framtida beredskapskrav. 

"Malpåse" -systemet med avfuktningsanläggningar introducerades. 
Anskaffning från utlandet av krigets hemliga radaranläggningar och 
annan s.k. surplusmateriel blev nya problem i krigsslutets kölvatten. 
Och sist men inte minst den under beredskapen etablerade samverkan 
mellan försvaret, industrien och forskningen måste läggas till rätta 
och utbyggas för fredstida fortsättning. På så sätt kastade den avveck
lade beredskapen långa skuggor efter sig särskilt inom den materiella 
sektorn. 

1 Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940, akademisk avhandling av 
Krister W ahlbäck, ger en fyllig och mycket klarläggande bild av detta omfat
tande politiska och militära komp1'ex. 

2 När i fortsättningen av denna artikel citat förekommer utan angivande 
av källa, hänför de sig till författarens personliga dagbok. De återges utan 
tillrättaläggande för att på bästa sätt återspegla händelser och stämningar. 

3 I denna bok ( utgiven 1923) sammanfattar Consett, som var marinatta
che i Skandinavien 1912-19, hur tyskarna kunde upprätthålla sin import 
från Norden under första världskriget. Han diskuterar även den fördel brit
tiska flottan skulle ha haft av en bas på svenska västkusten för kontroll av 
inloppen till Östersjön. 

4 Se Wahlbäck, Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940, Kap. XIII. 
5 Teknisk Tidskrift 29 april 1944, sid. 473. 
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Smnmary 

In this paper, Admiral Stig H:son-Ericson tells some personal impressions 
and reactions from his time of service during the years of the Swedish pre
paredness 1939-1945. The basis of the article is excerpts from the author's 
diades and observations attached thereto against ,the necessary historical back
ground. The most important part of the essay covers the time, when the 
author, then Commander, served in the Defence Staff as Chief of the section of 
N aval Operaitions. In this part some interesting informations are given concer
ning proposals from the Military Headquarters to the Government and discus 
sions between the Government and personal from the Headquarters. On the 
other hand, the author's later appointment as Captain of the baittle cruiser 
Drottning Victoria and his subsequent appointment as chief of the newly
established Armament Section of the Royal Naval Materiel Administrattion is 
more shortly dealt with. 
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SVERIGES MILITARA FN-INSATSER 

översikt 

Av STEN LJUNGQVIST 

FN: s målsättning framgår av artikel 1 i FN-stadgan. Den första 
punkten i denna artikel anger, att FN : s ändamål är : 

"att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i detta syfte 
dels vidtaga verksamma kollektiva åtgärder för att förebygga och 
undanröja hot mot freden samt för att undertrycka angreppshand
lingar eller andra fredsbrott, dels genom fredliga medel och i över
ensstämmelse med rättvisans principer tillrättalägga eller lösa inter
nationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott." 
Kapitel VII i stadgan behandlar de tvingande metoder och medel, 

som FN kan tillgripa i händelse av hot mot freden, fredsbrott och an
greppshandlingar. Beslutanderätten tillkommer säkerhetsrådet. FN :s 
medlemmar är skyldiga att vidtaga de åtgärder, som erfordras för att 
verkställa säkerhetsrådets beslut. Bland skyldigheterna ingår enligt 
kapitel VII i stadgan att ställa väpnade styrkor till rådets förfogande. 
Planeringen för och den strategiska ledningen av alla dylika styrkor 
åvilar ett militärt stabsutskott. Detta består av de ständiga medlemmar
nas i säkerhetsrådet stabschefer eller ombud för dessa. 

De FN-insatser av militär eller semimilitär art som hittills vidtagits 
har emellertid icke skett under åberopande eller tillämpande av bestäm
melserna i ovannämnda kapitel VII, trots att de situationer som gett 
upphov till de olika besluten alla på det ena eller andra sättet har satt 
freden i fara. Besluten har i stället fattats enligt bestämmelser i andra 
delar av FN-stadgan, vilka ger säkerhetsrådet och generalförsamlingen 
behörighet att med olika, icke tvingande metoder försöka komma till 
rätta med situationer eller tvister, som kan sätta freden i fara. Förut
sättningen är bl.a., att regeringen i det land, som man avser att sända 
FN-trupp eller FN-observatörer till, uttryckligen ger sitt tillstånd. Det 
betyder också, att de medlemsstater, vilkas bidrag i form av trupp eller 
observatörer önskas, icke kan åläggas att lämna sådan hjälp. Ingripan
dena har sålunda i två väsentliga avseenden grundats frivillighet. 
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Observatörer och kontingenter. 

Post vid gränsen 

mot Grtzrt. 

Efter framställning från FN har Sverige under årens lopp medverkat 
i ett stort antal av FN:s fredsbevarande operationer med såväl trupp
styrkor som observatörer. En sammanställning av antalet deltagare i 
dessa operationer framgår av bilaga 1. 

Anställning i de svenska FN-styrkorna eller såsom FN-observatör 
sker helt efter frivilligt åtagande och vid sidan av obligatorisk militär
tjänstgöring. A andra sidan har det föreskrivits, att personal, som av
lönas enligt av Kungl. Maj :t utfärdade avlöningsbestämmelser, skall om 
den uttas för FN-tjänstgöring, beviljas tjänstledighet från sin anställ
ning i hemlandet. Fr.o.m. den 1 juli 1964 gäller därutöver lagfäst för
bud för civil arbetsgivare att avskeda anställd, som uttas för FN-tjänst 
och omedelbart delger arbetsgivaren detta. 
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Kort tid efter FN:s tillkomst togs militär personal i anspråk för 
FN-uppdrag. Redan 1947 hade FN :s speciella kommitte för Balkan
frågor funnit militära observatörer vara oumbärliga i samband med 
vissa övervakningsuppdrag i Grekland. Under åren 1952-54 ställdes 
på begäran av FN tre svenska officerare till förfogande för dylika upp· 
gifter. Sedan säkerhetsrådet år 1948 organiserat en observatörsgrupp i 
Indien och Pakistan för att övervaka efterlevnaden av vapenstille• 
ståndsöverenskommelsen i Kashmirområdet, blev det efter någon tid 
aktuellt att även utnyttja svenska officerare för detta uppdrag. Det 
svenska åtagandet att ställa personal till FN:s förfogande inom detta 
område gäller alltjämt. För närvarande ingår fyra svenska officerare i 
United Nations Military Observation Group in India and Pakistan 
(UNMOGIP). 

Samma år som sistnämnda övervakningsgrupp tillkom, utsände FN 
ett större antal observatörer, sammanlagt omkring 700 man, för att söka 
åstadkomma att striderna mellan Israel och dess grannländer upphörde. 
FN :s medlare var som bekant greve Folke Bernadotte. I observatörskåren 
ingick femton svenska officerare, bland dem den blivande armechefen, 
dåvarande översten Thord Bonde. Ur detta observatörslag utvecklades 
följande år United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). 
Organisationen, som kom till stånd efter vapenstilleståndsförhandling
arna mellan Israel och dess arabiska grannar, vrlka avslutades under peri
oden februari - juli 1949, är alltjämt verksam i Främre Orienten. 
Under åren 1956-1961 var den svenske generalmajoren Carl C:son von 
Horn UNTSO:s chef. I övervakningskommissionen ingår sedan begyn• 
nelsen bland det tiotal nationer, som där är representerade med observa· 
törer, även Sverige med sexton representanter. 

Sommaren 1958 uppstod en spänd situation i Libanon. FN inkoppla
des och organiserade snabbt en observatörsstyrka, benämnd United 
Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL). Även här deltog 
Sverige med militära observatörer och dessutom med en flygstyrka för 
det övervakningsuppdrag som FN åtagit sig. Genom förhandlingsöver· 
enskommelser och UNOGIL:s verksamhet nåddes sådana resultat, att 
UNOGIL kunde upplösas redan i december sa,mma år som organisa· 
tionen kom till. 

Några år senare togs svenska observatörer ånyo i anspråk för ytter
ligare ett FN-uppdrag. Denna gång avsåg uppgiften att administrera 
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västra Nya Guinea under en övergångsperiod, innan landsdelen över
fördes från holländsk till indonesisk överhöghet. Sju svenska officerare 
medverkade i denna FN-organisation, som benämndes United Nations 
Temporary Executive Authority (UNTEA). Observatörs gruppen ver
kade under tiden 20/8 - lfi0 1962, varefter den avlöstes av två paki
stanska bataljoner jämte vissa understödsförband, vilka tjänstgjorde 
som FN-styrkor under tiden 1Ji0 1962 - 30/4 1963.

Ytterligare en gång har svenska officerare hittills tagits i anspråk för 
observatörsuppgifter inom världsorganisationens ram, nämligen i 
Yemen. Under tiden 4!7 1963 - 3/9 1964 uppsatte FN en styrka,
United Nations Yemen Observation Mission (UNYOM), med upp
gift att observera och rapportera överträdelser av överenskommelsen 
mellan Förenade Arabrepubliken och Saudi-Arabien att icke stödja de 
stridande parterna inom republiken Yemen. Organiseringen av styrkan 
anförtroddes åt general von Horn, som emellertid efter någon tid be
gärde entledigande. Utöver von Horn ingick från början tre svenska 
officerare i UNYOM. De utökades med ytterligare en. 

Slutligen kan nämnas, att sju svenska observatörer under hösten 
1962 stod i beredskap för att om så skulle erfordras omedelbart kunna 
tagas i anspråk för uppgifter i anslutning till Cubakrisen. 

* 

I samband med striderna under oktober - början av november 1956 
mellan England, Frankrike, Israel och Egypten organiserades under 
generalsekreterarens ledning en styrka - United Nations Emergency 
Force (UNEF) - med uppgift att trygga och övervaka fientligheter
nas upphörande i Främre Orienten. Från svensk sida deltog från be
gynnelsen en reducerad bataljon på omkring 350 man jämte en sam
bandsavdelning på ett tiotal man, vilken senare skulle tjänstgöra vid 
UNEF:s högkvarter. Från våren 1957 erhöll UNEF som en tills vidare 
permanent uppgift att övervaka en demilitariserad zon mellan Israel 
och Egypten, som sträcker sig från Akabavikcn till Gazaområdet. Den 
svenska styrkan utökades .efter hand till omkring 650 man för att seder
mera i samband med organiseringen av en svensk FN-bataljon i Kongo 
reduceras till omkring 430 man. 

Den första svenska FN-bataljonen insattes i Port Said för att över
vaka ordningen i de områden av staden som engelska trupper hade 
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utrymt. Aktionen avsågs vara rent polisiär, men genom befolkningens 
upphetsade sinnesstämning fick den delvis militär natur. Förbandet 
grupperades till försvar inom tilldelat område, varvid även understöds
vapen kom till användning och viss truppminering utfördes. Efter full
följd uppgift i Port Said, förflyttades bataljonen längs kustvägen över 
El Arish och Rafah till Gaza. Under framryckningen måste bl. a. min
spaning och minröjning genomföras. 

Efter hand övergick verksamheten i Gaza till ren bevakningstjänst. 
Förbandets nuvarande övervakningsuppgift utförs under dager främst 
från fasta observationsplatser längs vapenstilleståndslinjen och under 
mörker genom patrullering. Därutöver bevakar den svenska FN-trup
pen UNEF:s högkvarter, Gazaflygfältet och kompaniförläggningarna. 

Förbandet organiserades från början såsom en självständig, redu
cerad svensk fältbataljon. Den personliga beväpningen utgjordes i 
huvudsak av kulsprutepistoler, pistoler, handgranater m.m. Understöds-

61 



Uppackning av /111-
f isk för Gaza-bata/
jonem j1r/fira11de. 

vapen såsom kulsprutor och granatgevär ingick, och minmateriel - för 
minspaning, minröjning och minutläggning - medfördes. Bataljonen 
var helt självförsörjande beträffande förläggnings- och förplägnads
materiel. Livsmedel och ammunition för att täcka förstahandsbehovet 
medfördes. Personal och materiel för att tillgodose det interna behovet 
av sambands-, sjukvårds- och reparationstjänst ingick liksom ett mindre 
antal lätta fordon. Det övriga behovet av transportmedel täcktes genom 
FN :s försorg. 

Sedan bataljonen hade förlagts till Gaza och uppgiften övergått till 
ren bevakningstjänst, utgick viss tyngre utrustning såsom granatgevär 
och minor jämte annan minmateriel. Förläggningen och förplägnaden 
kom alltmer att motsvara kasernerad personals. Livsmedel, förläggnings
och förplägnadsmateriel tillhandahålls numera av UNEF. Vissa för 
svenskar särskilt önskvärda matvaror såsom hårt bröd, sill och ärtor till
förs dock från Sverige. 

FN-bataljonens organisation har också efter hand anpassats efter den 
nuvarande uppgiften - bevakningstjänst. För att förbandet vid behov 
snabbt skall kunna organiseras som en stridsenhet med självförsvarsupp
gift har dock behovet av specialutbildad personal härför tillgodosetts 
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redan vid personaluttagningen och vissa understödsvapen m.m. upp
lagts i Sverige. Dessa kan snabbt tillföras i ett krisläge. 

För att ombesörja den mer kvalificerade hälso- och sjukvården inom 
UNEF organiserades fr.o.m. våren 1957 ett särskilt FN-sjukhus, som 
förlades till Rafah, 4 mil söder om Gaza. I UNEF:s högkvarter ingår 
därjämte en hälso- och sjukvårdsavdelning, vilken skall planera och leda 
hälsovården inom FN-styrkan. Till denna avdelning är ansluten en 
läkarmottagning, primärt avsedd för militära och civila patienter inom 
högkvarteret samt för lokalt FN-anställd personal. Såväl vid sjukhuset 
som vid högkvarterets läkarmottagning behandlas dock i mån av utrym
me och tid även icke FN-anställda. 

Sedan Norge från 1957 till våren 1963 haft ansvaret för FN-sjuk
huset och sjukvårdsavdelningen i UNEF:s högkvarter, övertog Sverige 
fr.o.m. den 1 maj administrationen. Enligt en överenskommdse mellan 
försvarsministrarna i de skandinaviska länderna skall Sverige svara för 
dessa sjukvårdsenheter intill den 1 maj 1965, varefter Danmark övertar 
ansvaret under två år. Därefter skall Norge åter stå i tur, om FN-styrkan 
dessförinnan icke avvecklats. 

Norrmiinnen utnyttjade enbart manlig personal Yid sjukhuset. Nii.r 
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Sverige övertog admmistrationen, tillkom för första gången i UNEF:s 
historia kvinnlig sköterskepersonal i en militär FN-kontingent. För
hållandet var dock inte unikt i FN-sammanhang. Sjuksköterskor med 
militär status ingick t.ex. sedan flera år tillbaka i motsvarande sjukhus
organisation i Kongo. Även kvinnliga läkare och veterinärer har seder
mera tjänstgjort vid det svenska FN-sjukhuset inom UNEF. 

Den svenska sjukhuspersonalen har gjort ett gott arbete. Från FN:s 
sida har emellertid förmärkts viss irritation över att svenska läkare an
sett sig kunna fullgöra FN-tjänst endast i kortare perioder, som regel 
tre månader. 

Kongokrisen i juli 1960 medförde, att en ny FN-styrka Organisa-
tion des Nations Unies au Congo (ONUC) - organiserades. Dennas 
uppgift var att upprätthålla lag och ordning i landet samt att förhindra 
inbördeskrig mellan de sinsemellan rivaliserande politiska grupperna 
och stammarna. ONUC omfattade, när styrkan var som störst, mellan 
15 000 och 20 000 man. Ett 25-tal stater bidrog med enheter från 
brigad till enstaka individer. 

Då behovet av trupp i Kongo var stort redan från början och efter
som det måste taga rätt lång tid innan en ny svensk FN-bataljon kunde 
organiseras, överfördes i slutet av juli 1960 den dåvarande Gazabatal
jonen till Kongo såsom den första svenska kontingenten inom ONUC. 
Under FN:s militära engagement i Kongo ställde Sverige därefter fort
löpande en bataljon till förfogande. Dess numerär varierade mellan 
700 och 300 man. 

Hösten 1961 tillfördes ONUC stridsflyg. Sverige bidrog med fem 
flygplan av typ J 29 jämte personal, som organiserades som en särskild 
flygstyrka - F 22. I denna ingick även en radarstation med personal. 
Två spaningsflygplan, typ S 29, samt ytterligare en radarstation med 
personal tillfördes i slutet av oktober 1962. F 22 utgick som FN-för
band i december 1963. 

General von Horn, ONUC:s förste chef, fick under organisations
perioden ett antal svenska officerare till sitt förfogande. Dessa togs bLa. 
ur UNTSO:s observatörslag, för vilka von Horn var chef. Ur detta em
bryo för ledningen av operationerna skapades så småningom en 
ONUC-stab, till vilken bl.a. några svenska officerare knöts under hela 
Koogooperationen. Senare tillfördes även svenska enheter med teknisk 
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anknytning till FN-styrkorna i Kongo. Specialister för transportledning 
och sambandstjänst, en ingenjörbataljonskader, senare benämnd "Tech
nical Team", personal till FN:s transportflygorganisation med tillhö
rande baspersonal m.m. ställdes efter hand till FN:s förfogande från 
Sverige. I samband härmed organiserades i rationaliseringssyfte ett in
timt samarbete mellan de skandinaviska länderna. För att underlätta 
ledningen och samordningen av de olika svenska tekniska enheterna och 
stabspersonalen och för att skapa bättre förutsättningar för perso
naltjänst och personalvård organiserades vår teknikerpersonal fr.o.m. 
den 1 januari 1963 i en egen kontingent. I denna ingick i bör
jan av 1963 omkring 450 man, personalen i F 22 inräknad. Chefen för 
teknikerkontingenten var samtidigt svensk förbindelseofficer vid 
ONUC:s högkvarter. 

Den i juli 1960 överförda svenska Gazabataljonen förlades till 
Leopoldville. Tjänsten omfattade huvudsakligen bevakning längs Boule
vard Albert för att hindra afrikaner att komma över till den vita stads
delen samt försvar av N'Djili flygplats. I augusti 1960 överfördes batal
jonen till Elisabethville. Uppgiften i stort blev patrullering i staden, 
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tågeskort, patrulluppdrag inåt landet och bevakningstjänst vid gräns
stationer m.m. Ett år senare fick bataljonen vid sidan av sin ordinarie 
verksamhet till uppgift att bevaka ett flyktingläger - Balubalägret - i 
utkanten av Elisabethville. Lägret avvecklades först efter ett år. Då 
läget i juli 1961 skärptes, överfördes temporärt den då med två skytte
kompanier reducerade Gazabataljonen till Kongo och grupperades så
som reserv i utkanten av Leopoldville. Under september och december 
1961 uppstod allvarliga kriser med regelrätta stridshandlingar mellan 
FN-förband och Katangagendarmer. I samband härmed sammanfördes 
enskilda FN-bataljoner i brigadförband. Brigadstaber organiserades 
genom uttunning av bataljonsstaber. Den svenske bataljonschefen ut
sågs till brigadchef. Delar av den från Gaza överförda bataljonen deltog 
i försvaret av Kaminabasen men kunde enligt plan - dock efter någon 
fördröjning- i oktober samma år återgå till Gaza. 

Våren 1962 överfördes den kvarvarande svenska FN-bataljonen till 
Kaminabasen. Huvuduppgiften var bevakning av basen, men bataljonen 
utgjorde även strategisk reserv inom Katangaområdet. Den svenske 
bataljonschefen utsågs i samband härmed till chef för sektor C av 
Katanga samt till chef för Kaminabasen. Han förde i sin befattning som 
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sektorchef befäl - förutom över den svenska bataljonen - bl.a. även 
över en bataljon från Ghana och en bataljon ur Armee Nationale 
Congolaise (ANC), vilken ingick i FN-styrkan. 

I månadsskiftet februari mars 1964 övertogs Kaminabasen av den 
kongolesiska regeringen. Den fr.o.m. december 1963 till 303 man redu
cerade svenska bataljonen överfördes efter överlämningen av basen till 
Luluabourg, där bataljonschefen blev chef för Luluabourgsektorn. 
Bataljonen hemtransporterades under tiden 8-15 maj 1964. De 
sista delarna av den efter hand reducerade teknikerkontingenten åter
bördades till hemlandet med utgången av juni samma år, då den militära 
delen av FN:s Kongooperation avslutades. 

De bataljoner som överfördes från Gaza till Kongo 1960 och 1961 
var organiserade och utrustade i likhet med övriga Gazabataljoner. 
Vissa understödsvapen såsom granatgevär och kulsprutor tillfördes dock 
vid ankomsten till Kongo. Materielen sändes med flyg från Sverige. 
Den första för Kongooperationen särskilt organiserade FN-bataljonen, 
som hösten 1960 avlöste den från Gaza tillfälligt överförda bataljonen, 
fick från början förstärkt vapenutrustning med kulsprutor och granat
gevär. I förbandet ingick också KP-bilar med luftvärnskulsprutor. Dessa 
fordon visade sig mycket effektiva, bl.a. vid patrulleringsuppdrag i sam
hällen och städer. Beväpningen, som från början främst var anpassad 
för defensiva bevakningsuppgifter, kompletterades efter hand, så att 
den i det närmaste kom att motsvara en svensk fältbataljons utrustning. 
Därjämte tillkom understödsvapen såsom granatkastare av olika kalib
rar och luftvärnsautomatkanoner. Radiomaterielen utökades även med 
stationst:yper med längre rädl<.vidd. 

Trots att uppgifterna efter omgrupperingen till Kamina alltmer fick 
karaktär av bevakningstjänst, bibehölls - i motsats till vid Gazabatal
jonen - samtliga understödsvapen och all tyngre utrustning vid batal
jonen. Det allmänna, instabila läget i Kongo bedömdes icke medge en 
återgång till lättare beväpning. Behov av vapen med större verkan kun
de när som helst åter uppstå. 

Förläggningsmateriel tillhandahölls av ONUC. Förplägnadsmateriel 
som erhållits från UNEF, medfördes av Gazabataljonen vid överfö
ringen till Kongo. Då ONUC inte kunde ersätta försliten förplägnads
materiel, tillfördes ny sådan från Sverige. Sjukvårds-, förplägnads- och 
reparationstjänst ombesörjdes i huvudsak med bataljonens egna medel. 
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För mer kvalificerad sjukvård måste bataljonen repliera på ett av ONUC 
upprättat sjukhus. Fordon - utöver KP-bilar - tillhandahölls av 
ONUC. Genom omgrupperingen till Kamina kunde den förutvaran
de belgiska basens resurser delvis utnyttjas. Goda förläggningsmöjlig
heter stod bl.a. till förfogande där. 

Bataljonen beräknas ha haft omkring 300 ton g:emensam materiel. 
Den stora materielmängden berodde bl.a. på svårigheter för FN att 
åstadkomma en väl organiserad materielersättningstjänst. Uppladdning 
skedde därför på lång sikt vid de lägre förbanden i stället för vid etapp
förband, vilka icke fanns i tillräcklig omfattning. Snabba omgrup
peringar per flyg försvårades avsevärt på grund av brist på transportflyg
plan. 

Genom säkerhetsrådets beslut den 4 mars 1964 skapades en ny 
fredsbevarande FN-styrka, United Nations Force in Cyprus (UNFI
CYP). Dess uppgift är att förhindra ett återupptagande av striderna 
mellan landets två folkgrupper, att medverka till upprätthållande och 
återställande av lag och ordning samt att medverka till återgång till 
normala förhållanden. Sverige ombads först deltaga med en styrka på 
700 man. Efter kort tid framställde FN önskemål, att styrkan skulle ut
ökas med ytterligare 300 man. UNFICYP ansågs upprättad fr.o.m. den 
27 mars 1964. Mandatperioden, som från början avsåg tre månader, har 
sedermera förlängts med ytterligare fyra perioder t.o.m. 26 juni 1965. 
Utöver den militära kontingenten har Sverige på FN :s begäran även 
ställt en civil polisavdelning om 40 man till FN:s förfogande. Denna 
ingår som en del av den svenska kontingenten. 

Cypernbataljonen som organiserats och utrustats mot bakgrunden av 
erfarenheterna från Kongo anförtroddes först uppdraget att svara för 
mer än en fjärdedel av Cyperns yta, omfattande öns västra del. Denna, 
Paphos zon, har visat sig omfatta tre av de fyra mest inflammerade om
rådena inom republiken. I augusti 1964 anfölls en del av det område för 
vilket svenskarna svarade av turkiska flygplan, varvid elden även kom 
att riktas mot delar av den svenska kontingenten. Några personskador 
uppstod dock icke. I deceniber 1964 omgrupperades en del av UNFI
CYP-styrkorna. Två irländska FN-förband övertog därvid svenskarnas 
uppgifter inom Paphos zon, som uppdelades i två distrikt, Paphos och 
Morphou. Den svenska FN �Irnntingenten förflyttades till det område på 
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östra delen av Cypern, där de irländska enheterna tidigare verkat, Fama
gusta- och Larnacadistrikten. Dessa som omfattar ett större men till en 
början något mindre oroligt område än Paphos zon sammanslogs sam
tidigt till en direkt under FN-högkvarteret lydande zon, Famagusta
zonen. 

De svenska militära FN-åtagandena var den 1 januari 1965 följande: 
Observatörer (Kashmir, Palestina) . . . . . . . . . . . . . . 20 off. 
FN-bataljon med sambandsavdelning och sjukhuskon-

tingent (Främre Orienten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 man. 
FN-bataljon med sambandsavdelning och polisavdel-

ning (Cypern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 ,, . 

Summa 1 500 man. 

Och så några ord om ledningsorganisationen i Sverige. Fr.o.m. mitten 
av 1960, då FN:s Kongooperation började, blev de svenska FN-engage
menten väsentligt utökade. Arbetet med FN-ärendena ökades vid för
svarsstaben och försvarsgrensstaberna. FN-frågorna handlades inom re
spektive staber på ett stort antal avdelningar. Uppdelningen medförde 
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risker för dubbelarbete och gjorde det svårare att följa ärendena. I pro
position nr 145/1961 meddelades med anledning härav, att Kungl. 
Maj :t, så snart överbefälhavaren inkommit med en redan igångsatt ut
redning om organisation för handläggning av FN-ärenden, avsåg att 
fatta beslut i ärendet. Överbefälhavarens utredning avgavs den 6 juli 
1961, och Kungl. Maj :ts beslut är daterat den 15 september samma år. 
Detta stadgade bl.a., att FN-ärenden skulle handläggas av överbefäl
havaren, som enligt sin instruktion ägde anförtro åt försvarsgrenschef 
att bereda och avgöra de ärenden, som överbefälhavaren överlämnade 
till denne, samt att en särskild FN-avdelning, placerad i armestaben, 
skulle organiseras. I en order den 18 november 1961 utgav överbefäl
havaren närmare direktiv för handläggningen av FN-frågor. Dessa in
nebar, att den s.k. huvudstabsprincipen skulle tillämpas inom de cen
trala staberna, varvid armestaben skulle vara huvudstab. Genom detta 
beslut skapades förutsättningar för en rationell verksamhet. 

Samtidigt med att armestabens FN-avdelning inrättades den 1 novem
ber 1961, uppstod ett närmast av oroligheterna i Kongo accentuerat 
behov av militärt biträde i Sveriges ständiga representation vid FN i 
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New York. En regementsofficer beordrades därför fr.o.m. slutet av 
november 1961 att tills vidare tjänstgöra vid repr.esentationen. Sedan 
säkerhetsrådet våren 1964 beslutat organisera en FN-styrka på Cypern 
och frågorna om en beredskapsstyrka till FN:s förfogande kommit när
mare sin lösning, har ett permanent behov av en militär rådgivare åt 
FN-representationen visat sig föreligga. 

Den organisation för handläggning av militära FN-ärenden som 
skapats i Sverige har väckt intresse även utomlands. I den finska krigs
maktens huvudstab har hösten 1964 inrättats en FN-byrå. 

Erfarenheter och synptmkter. 

FN-observatörerna har visat sig vara ett värdefullt och billigt instru
ment i fredens tjänst. Deras uppgifter har omfattat övervakning av 
vapenstilleståndsöverenskommelser, utredning av incidenter vid grän
ser och demarkationslinjer, övervakning av att gränser icke olagligt 
överskridits, hejdande av eldstrider, kontroll av icke tillåtna truppför
flyttningar, insamling av material för bedömning av vilken part, som 
gjort sig skyldig till överträdelse av ingångna avtal, utjämning av mot
sättningar mellan parter med motstridiga intressen m m. Verksamheten 
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har skett i form av patrullering, observation från fasta punkter och sär
skilda undersökningar. Stora krav ställs på observatörernas mod och 
fältduglighet, militära förmåga och kunskaper, förhandlingsförmåga 
och auktoritet, omdöme och sunda förnuft, allmänna uppträdande, 
språkkunskaper samt geografiska, historiska och etnografiska kunskaper 
om de länder där de satts att verka. 

Det svenska befälets kvalitet och vårt befordringssystem har medfört 
behov av att regelmässigt tillägga vårt befäl högre tjänstegrad under 
FN-tjänstgöringen än hemma i Sverige för att ungefärlig jämställdhet 
med utländska nationers befäl skall uppnås. Problem beträffande 
tjänsteställning och förmåner har uppstått särskilt när det gäller våra 
aktiva underoff icerare, som är kvalitativt överlägsna sina utländska mot
svarigheter, vilka i internationella sammanhang endast åtnjuter samma 
förmåner i fråga om reseklass, förläggning, utrustning m.m. som obe· 
fordrad personal. 

Vår värnpliktsutbildning har visat sig utgöra en god grund för full
görande av de uppgifter, inför vilka våra FN-kontingenter ställts. En 
kortare, kompletterande FN-utbildning, avsedd att samtrimma den av 
frivilliga och från landets alla delar rekryterade personalen till ett funk
tionsdugligt förband samt att förbereda personalen för de speciella upp· 
gifterna i FN-tjänst, har dock visat sig nödvändig och har även genom
förts. Att vissa språksvårigheter yppat sig är oundgängligt. De flesta 
soldaterna har icke haft sådana kunskaper i engelska, att de kunnat 
förstå muntlig ordergivning, än mindre meddelanden förmedlade 
genom signalmedel. Befälets språkkunskaper har däremot i huvudsak 
varit tillräckliga och den övervägande delen av personalen har visat sig 
besitta sådana elementära språkkunskaper eller sådan förmåga till 
teckenspråk att den hjälpligt kunnat göra sig förstådd. 

Beträffande övriga erfarenheter från FN-förbandens verksamhet sy
nes följande vara att nämna i fråga om kontingenternas ledning och 
sammansättning. FN-styrkorna har genomgående organiserats av för
band och underhållsavdelningar från ett flertal länder. Förbanden har 
i regel utgjorts av nationellt organiserade bataljoner. Danmark och 
Norge ställer dock upp en gemensam bataljon i Främre Orienten. En
dast högkvarteren har organiserats med personal från ett flertal FN-sta
ter. Trots den blandade sammansättningen har FN-styrkorna visat sig 
vara funktionsdugliga enheter. Nationella förband av bataljons storlek 
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och organisation har visat sig lämpade att fullgöra de uppgifter, som 
varit aktuella i Främre Orienten, Kongo och på Cypern. Genom språk
svårigheter har viss isolering kunnat iakttas mellan förband från språk
ligt mer obefryndade folk, t.ex. jugoslaver och svenskar. Samarbete och 
kontakt mellan personal, som talar nordiska språk samt engelska, har 
alltid visat sig lätt att åstadkomma. En djupt grundad samarbetsvilja 
och samhörighetskänsla samt gemensamt ansvar inför den uppgift som 
FN åtagit sig har utvecklats inom och mellan förbanden i de olika FN
styrkorna. Då stridshandlingar ägt rum, har nationella bataljonsenheter 
sammanförts till större enheter - brigader. De för ledningen av bri
gaderna erforderliga stabsorganen har som regel åstadkommits genom 
urtunning av personalen i bataljonsenheterna, vilket har varit till för
fång för verksamheten vid dessa. Den improviserade brigadstabsorga
nisationen kan dessutom självfallet först efter viss tid bli funktions
duglig. Vid organisering av FN-förband i större enheter torde det vara 
nödvändigt att beakta rasfrågor, religion, ekonomiska förhållanden för 
de enskilda, utrustning, utbildning, underhållstjänst, språk, nationella 
egenheter m.m. för att kunna skapa i möjligaste mån homogena för
band. 
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Förbehåll beträffande användningen av nationella styrkor bör om 
möjligt undvikas. I en internationell FN-styrka, rekryterad från många 
olika stater och ledd av en chef med stabspersonal från en mängd länder 
med olika uppfattning, seder och bruk, föreligger dock risk för att dy
lika förbehåll blir aktuella. 

De väsentligaste iakttagelserna beträffande de svenska FN-förbanden 
torde kunna sägas vara följande. Personalen har genomgående visat sig 
lugn och omdömesgill. Fasthet och respektingivande uppträdande har 
gett gott resultat vid hittills inträffade incidenter. Normala psykiska 
reagenset har iakttagits, när svensk trupp utsatts för beskjutning. 

Personalen lyder under svensk strafflag. Atal anhängiggörs vid 
Stockholms rådhusrätt. Med undantag för ett par mera allvarliga för
seelser, bl.a. det riksbekanta vapensmugglingsförsöket, måste man säga 
att antalet förseelser i förhållande till det stora antalet utkommenderade 
varit mycket litet. De för vår personal gällande ekonomiska förmånerna 
har i stort visat sig lämpliga. Den frivilliga rekryteringen är tillfreds
ställande. Tjänstgöring längre tid inom område med enformig tjänst 
medför stora krav på befälets förmåga att vidmakthålla fysisk och 
psykisk spänst hos underlydande. Fortsatt utbildning, idrott, fritids
verksamhet och ledighetsresor har visat sig vara av stor betydelse. Perso
nalvården måste beaktas. En tjänstgöringstid utomlands om sex måna
der har för huvuddelen av personalen visat sig ändamålsenlig. De kli
matförhållanden, under vilka svensk trupp hittills uppträtt, har utan 
svårigheter kunnat bemästras. Stora krav har dock måst ställas på sjuk
vårds- och hygientjänsten i förebyggande syfte. Svensk normalutrust· 
ning har visat lämplig även under användning i tropiskt klimat. Sär
skild specialutrustning har dock måst tillföras våra bataljoner. Stabs- och 
trossorganen inom de självständiga svenska FN-bataljonerna har måst 
dimensioneras så att de kunnat fylla vissa funktioner, som vid motsva
rande svenska enheter handhas i brigadinstans. Vårt stridsflygförband i 
Kongo, F 22, visade såväl personellt som materiellt hög klass. Flygma
terielen tålde väl klimatförhållandena i Kongo. Servicetjänsten sköttes 
på ett utmärkt sätt av de svenska teknikerna. Tiden för att erhålla re
servdelar från Sverige blev dock genom det centraliserade beställnings
förfarandet via FN i New York och de begränsade transportmöjlig· 
heterna till Kongo avsevärd. 

En erfarenhet som gjorts men som kanske i än högre grad gäller 
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svensk hemmaopinion än de utevarande förbanden är vikten av snabb 
och korrekt informationstjänst till hemlandet. 

Det bidrag Sverige under årens lopp lämnat FN i form av militär
observatörer, stabspersonal och FN-kontingenter har som redan fram
gått varit stort och har helt naturligt medfört vissa problem som ej 
varit lätta att bemästra. Med den brist på arbetskraft, som de senaste 
åren rått och alljämt råder i vårt land, har det sålunda självfallet före
legat svårigheter att avvara personal för tjänstgöring utom riket. Sär
skilt besvärligt har varit att frigöra befäl på aktiv stat, läkare och polis
personal. Antalet befäl på aktiv stat som under de senaste åren ständigt 
tjänstgjort i FN-enheter utom riket motsvarar utbildningsbefälet vid 
två regementen i hemlandet. De utevarandes arbetsuppgifter har fått 
övertas av de hemmavarande. 

Belastningen på de förband (Livgrenadjärregementet, Söderman
lands regemente, Smålands artilleriregemente och i viss utsträckning 
Svea flygkår), som - utöver ordinarie arbetsuppgifter - fått ansvaret 
för organisation, utrustning och utbildning av FN-enheterna, har också 
tidvis varit hög. Kraven på god service vid snabb, oförberedd organise
ring' av FN-styrkor liksom vid förseningar av flygtransporter för ut
resande och hemvändande styrkor har åstadkommit övertidsarbete, inhi
bering av semestrar, tjänstgöring under helger m.m., allt till förfång för 
den enskilde. Det är glädjande att kunna konstatera, hur all personal 
inom de förband som fått ansvaret för våra FN-styrkor visat en ena
stående arbetsglädje och serviceanda, när dess tjänster har erfordrats. 
Som ett exempel kan nämnas, att en kassachef med sina kvinnliga bi
träden utan anmaning ägnade en julaftonskväll åt att på Arlanda skriva 
ut biljetter och betala traktaments- od1 resekostnadsersättningar åt 
FN-soldater, som i en försenad transport återkommit från Kongo, för 
att dessa skulle kunna hinna hem för att fira juldagen hos sina anhöriga. 

FN-tjänsten har idce kunnat genomföras utan förluster i människoliv. 
28 svenskar har offrat sina liv i FN:s fredsbevarande operationer. Av 
dessa tillhörde nio kontingenten i Främre Orienten och nitton ingick i 
FN-bataljonerna och teknikerkontingenten i Kongo. Atta man har 
stupat i samband med stridshandlingar. Tre omkom tillsammans 
med Dag Hammarskjöld, under det att tolv har omkommit genom 
andra olyckshändelser. Två torde ha mördats, medan de övriga tre har 
avlidit på annat sätt. Ett fåtal soldater har fått varaktiga skador. 

75 



1-Wajor Km·t Skoog,
Strängnäs, tas om
hand efter skottsk.1-
dor.

FN-tjänstens nackdelar får dock icke undanskymma de avsevärda 
fördelar som det svenska militära FN-deltagandet medför. Vårt folk 
har sedan 150 år haft förmånen att få utforma sitt liv i fred. FN:s strä
van är att söka bilägga tvister, så att öppna strider kan undvikas samt 
att åstadkomma en fredlig samverkan världen över. I detta arbete har 
Sverige - särskilt med hänsyn till sin gynnsamma utveckling - ett vik
tigt ansvar. Genom att ställa FN-styrkor till förfogande när så påfordras 
söker Sverige efter måttet av sina krafter stödja FN:s världsomfattande 
verksamhet i fredens tjänst. 

Även om man bortser från de fördelar, som fredligt biläggande av 
tvister länder emellan måste anses ha för vårt land och alla andra länder, 
har vårt militära FN-deltagande också många andra positiva sidor. 
Tjänstgöringen i främmande land ger möjligheter för den vakne att 
utan ekonomiska uppoffringar få inblick i andra folks liv, kultur, geo
grafi, religion, sedvänjor och samhällsväsen. Möjligheterna att vid 
kontakter med personal från oHka länder få tillfälle att uppöva kunska
perna i främmande språk är en förmån, som ger större förutsättningar 
att få ett reellt utbyte av framtida utlandsvistelser samtidigt som möjlig-
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Trä11i11g i !c111ds,itt-
11i11g från helikopter. 

heterna till kulturell och fackmässig vidareutbildning vidgas till förmån 
för personlighetsutveckling och yrkesförkovran. 

Från rent militär synpunkt är FN-tjänstgöringen värdefull i många 
avseenden. Värnpliktiga och befäl får fortsatt utbildning od1 tillfälle att 
pröva sin förmåga under ofta pressande förhållanden. Förmågan att 
under längre tid vårda sig om truppen uppövas. Den svenska militär-
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utbildningen ställs på prov. Jämförelser i fråga om kunskaper, anda och 
disciplin i förhållande till andra nationers personal kan göras. I den mån 
dessa jämförelser utfaller till svensk förmån, vinns förståelse för värdet 
av vår utbildning. Soldater som framgångsrikt bestått provet under 
FN-tjänstgöring, kan genom sina erfarenheter om svensk personals all
männa duglighet bidra till att stärka våra egna krigsförbands anda och 
disciplin samt att vidga förståelsen för behovet av träning i militära 
färdigheter. Personal i FN-staber, observatörer och befattningshavare 
på olika nivå i våra FN-kontingenter får under FN-tjänstgöringen in
blick i hur stabstjänst bedrivs i internationella staber. Dessa erfaren
heter har stort värde från beredskapssynpunkt. 

FN-tjänsten ger härjämte ofta utslag på olika personers lämplighet 
för placering i krigsbefattning. Vissa visar sig mindre lämpade för an
svarsfulla befattningar. Andra åter består provet så väl, att de bör anför
tros högre befattningar. De krigsplacerande myndigheterna bör därför 
uppmärksamt studera de vitsord och omdömen, som avges för varje 
FN-soldat. 

De förhållandevis goda ekonomiska förmånerna under FN-tjänst
göring, omväxlingen i förhållande till den dagliga gärningen i hem
landet, kontakterna med personal från andra länder, de intressanta 
uppgifterna i andra världsdelar och en personlig, klart skönjbar insats 
i fredsbevarande syfte gör FN-tjänsten stimulerande. Konkurrens om 
platserna i våra FN-enheter råder som regel. Ett urval kan därför ske. 
Detta kan utnyttjas för att få våra värnpliktiga intresserade av att nå 
sådana resultat, att de kan kvalificera sig för FN-tjänst. Befälet på aktiv 
stat får intressanta och krävande uppgifter i ny miljö genom FN-tjäns
ten med de fördelar detta innebär för den enskilde. På längre sikt kan 
därför vårt deltagande i FN-aktionerna främja rekryteringen av perso
nal på aktiv stat. 

Publiciteten kring våra FN-förband är stor. Genom ansvarsmedveten 
insats av våra FN-soldater kan vårt militära anseende utomlands främ
jas. Detta kan få betydelse för bevarandet av freden åt vårt land. 

En annan positiv sida av FN-engagement är den sysselsättning inom 
t.ex. vår beklädnadsindustri och flyg-, järnvägs· och landsvägstrans
portsidan, som blir en följd av denna verksamhet.

Många glädjande bevis på djärvhet, ansvarskänsla, initiativ och 
hjältemod har visats av våra FN-soldater i svåra situationer. Synbara 
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erkännanden för sådana insatser, t.ex. tapperhetsmedaljer, utdelas icke i 
FN-tjänst. I tolv fall har emellertid H.M. Konungen ansett skäl före
ligga att för humanitära insatser, utförda med fara för eget liv, tilldela 
särskilt förtjänta FN-soldater Vasa-medaljen i guld. 

Finansieringen. 

Kostnaderna för FN-styrkorna bestrids på olika sätt. Transporterna 
från hemlandet till tjänstgöringsområdena och återtransporterna till 
hemlandet ombesörjs som regel genom FN:s försorg. Likaså svarar FN 
belräff ande de flesta verksamhetsfälten för driftskostnaderna inom 
tjänstgöringsområdena, t.ex. för arvoden och traktamenten, förlägg
ning, förplägnad och transporter. Medel för dessa ändamål utgår därvid 
( utom beträffande Cypernoperationen) från FN: s ordinarie budget. I 
vissa FN-engagement, t.ex. Yemenoperationen, har de närmast berörda 
parterna åtagit sig att svara för samtliga kostnader som FN-deltagandet 
medför. Utgifterna på FN :s budgetsida hålls vidare nere genom att 
ersättning för olika slags transporter till och från tjänstgöringsområdena 
icke alltid utkrävs från FN av de länder som utför transporterna. FN: s 
driftskostnader på tjänstgöringsplatserna kan stundom också minskas 
genom att värdlandet utan kostnad tillhandahåller förläggnings- och 
expeditionsutrymmen. 

För Cypernoperationen gäller speciella förhållanden. De länder som 
deltar har nämligen - dock efter reservationer beträffande prin
cipen - åtagit sig att primärt svara för alla kostnader för de egna 
kontingenterna. Möjligheter föreligger emellertid till viss återbetalning 
ur den frivilliga fond, som säkerhetsrådet upprättat i samband med 
resolutionen om engagementet på Cypern. Beträffande regresskrav för 
Cypernoperation:en, varvid medel ur denna fond skall utnyttjas, har för
handlingar inletts mellan FN och de i aktionen deltagande nordiska 
länderna under oktober 1964. 

I fråga om utgifterna för de svenska militära FN-åtagandena kan 
nämnas följande. Svenska FN-observatörer ställs till förfogande utan 
särskilda kostnader för världsorganisationen. Arvoden till personalen, 
utrustning, kostnader för läkarundersökning, vaccination och pass samt 
andra utgifter i Sverige för personalen betalas på ordinarie anslag under 
försvarshuvudtiteln. FN betalar resorna till och från tjänstgöringsområ
det, ett traktamente, avsett att bestrida kostnader för förläggning och 
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förplägnad på tjänstgöringsplatsen, tillhandahåller erforderlig sjukvård 
och betalar i händelse av skada eller sjukdom som medför invaliditet 
eller död ett riskgarantibelopp. 

De direkta utgifter för FN-bataljonen och sjukhuskontingenten i 
Främre Orienten samt FN-bataljonen och teknikerkontingenten i 
Kongo, som Sverige haft intill utgången av år 1963, uppgår till 192,6 
miljoner kronor. Av detta belopp har Sverige yrkat på ersättning av FN 
med 167,4 miljoner kronor. Detta belopp har erlagts av FN, delvis som 
avräkning på av Sverige inköpta FN-obligationer och på Sveriges bidrag 
till FN:s verksamhet. De resterande 25 miljonerna har Sverige utfäst 
sig att svara för. I denna summa ingår kostnader för arvoden (lön) till 
personal på aktiv stat i kontingenterna, den svenska andelen för en 
gemensamt med Danmark och Norge upprättad flygförbindelse för 
underhålls- och personaltransporter Skandinavien-Fisa (tidigare 
Neapel), stabsbidrag, personalvårdsverksamhet m.m. samt diverse ut
gifter. De sistnämnda omfattar i huvudsak avlöning till administrativ 
personal för organisering av kontingenterna samt kostnader för hälso
kontroll, vaccination och pass. I summan ingår även ett belopp på 1,1 
miljoner kronor, avseende efter kostnad per flygtimme beräknad ersätt
ning för stridsflygplanen, typ J 29 och S 29, och reservdelar till dessa. 
Eftersom flygplanen var att anse som överskottsmateriel samt nedskrota
des i Kongo i stället för att hemföras, har Sverige ansett sig icke böra 
utkräva ersättning från FN för att planen ställdes till förfogande. 

De svenska utgifterna för Cypernaktionens första sex månader 
( april-september 1964) har preliminärt beräknats till 17,9 miljoner 
kronor. Viss reducering är att förvänta vid detaljberäkningarna, vid 
vilka hänsyn tas till bl.a. det kvarstående värdet av den använda materi
elen. I de preliminära beräkningarna har kostnaderna för all materiel 
upptagits till fulla värdet. Hur stor del av resterande summa, som kom
mer att återbetalas ur FN :s frivilliga fond, är som ovan nämnts föremål 
för förhandlingar. Sverige torde såsom tidigare komma att avstå från att 
kräva FN för vissa organisationskostnader i hemlandet m.m. 

Utöver det ovan nämnda beloppet på drygt 25 miljoner kronor och 
utgifterna för Cypernoperationen tillkommer betydande men icke mät
bara kostnader genom att krigsmaktens i vanlig ordning anställda perso
nal medverkar vid rekrytering, organisering, utbildning, utrustning och 
avrustning av kontingenter och FN-observatörer samt genom att krigs-

80 



maktens materiel utnyttjas i samband med FN-utbildningen. Medel för 
FN-verksamheten ställs till förfogande under ett särskilt anslag Kost
nader för svenska FN-styrkor m.m. Anslaget utgår utöver den för krigs
makten fastställda kostnadsramen. 

Våra FN-engagement är som ovan framgått ur ekonomisk synpunkt 
förhållandevis omfattande. Som en medelvärdessiff ra kan anges, att 
omsättningen de senaste åren uppgått till omkring 50 miljoner kronor, 
varav omkring 10 % slutligt stannat på Sverige. 

Framtidsperspektiv. 

FN:s generalsekreterare framlade 1958 en rapport till generalför
samlingen om erfarenheterna från FN:s vaktstyrka i Främre Orienten. 
På förslag av generalsekreteraren uppfördes ärendet på den trettonde 
generalförsamlingens möte. Avsikten härmed var att i beredskapssyfte 
söka få generalförsamlingen att godkänna vissa grundläggande prin
ciper för framtida FN-styrkor. 

Generalsekreteraren återkom till frågan om beredskapsåtgärder i en 
skrivelse till bl.a, de skandinaviska utrikesministrarna den 12 juni 1959. 
Efter att ha erinrat om frågans behandling vid den trettonde generalför
samlingens möte meddelade han, att det omedelbara syftet med skrivel
sen vore att få synpunkter från de stater, som kunde vara intresserade 
att stödja FN :s militära operationer, I första rummet var han intresserad 
av att få veta, om berörda regeringar i sin militära planläggning beakta
de möjligheten av framtida framställningar från FN om bistånd på 
basis av och inom ramen för de principer, som framlagts i rapporten 
angående UNEF, och om lämpliga arrangement vidtogs för att kunna 
möta sådana framställningar, eller om regeringarna skulle vara villiga att 
vidtaga sådana arrangement. Generalsekreteraren föreslog, att frågan 
skulle tas upp vid informella konsultationer med vederbörliga rege
ringar. 

Enligt vad som inhämtades i Newi York förväntade sig icke general• 
sekreteraren, att svaren skulle innehålla uppgifter om att sådana åtgår· 
der som omnämndes i hans skrivelse redan hade vidtagits eller planera
des. Han uttryckte emellertid förhoppningen, att svaren skulle ge ut
tryck åt en sådan positiv inställning, att informella överläggningar kunde 
äga rum. Beträffande de skandinaviska länderna hoppades generalsekre
teraren, att frågan kunde upptas till övervägande vid ett skandinaviskt 
försvarsministermöte. 
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Med anledning av generalsekreterarens framställning gav Kungl. 
Maj :t den 26 augusti 1960 överbefälhavaren i uppdrag att utreda förut
sättningarna för att inrätta en särskild, på frivillig grund organiserad 
beredskapsstyrka åt FN. Förslaget ingavs den 2 december samma år. 
Regeringens ställningstagande redovisades i proposition nr 145, den 7 
april 1961. Häri anfördes att det med hänsyn till Sveriges dåvarande 
åtaganden i F räimre Orienten och Kongo inte ansågs påkallat att ta 
ställning i frågan. Däremot bedömdes det angeläget att vidta åtgärder 
för att underlätta rekryteringen av personal för de uppgifter i FN :s 
tjänst som Sverige redan åtagit sig. I viss anslutning till överbefäl
havarens förslag föreslogs därför, att en särskild militär utbildning för 
FN-tjänst skulle organiseras. Utbildningen förutsattes vara frivillig och 
borde i första hand äga rum i anslutning till avslutad första tjänstgöring 
för de värnpliktiga. Omkring 2 500 man skulle årligen utbildas för 
FN-tjänst. Dessa skulle ha företräde för anställning i Sveriges militära 
FN-kontingenter. Utbildningskostnaderna beräknades till inemot 2,5 
miljoner kronor årligen. Därutöver föreslogs medel för anskaffning av 
förråds- och förläggningsbyggnader vid Livgrenadjärregementet och 
Södermanlands regemente. Riksdagen biföll propositionen. 

Under skandinaviska försvarsministermöten år,en 1960-1963 disku
terades frågan om beredskapsstyrkor. En särskild arbetsgrupp med en 
representant från varje land med erforderlig biträdespersonal fick i 
uppdrag att närmare utreda frågan. Vid ett försvarsministermöte i Sta
vanger den 24 april 1963 uppnåddes enighet om att de tre ländernas 
försvarsministrar skulle föreslå respektive regeringar att beredskaps
styrkor skulle organiseras för att under vissa bestämda förutsättningar 
kunna ställas till FN:s förfogande i en framtid, när dåvarande FN-enga
gement reducerades eller upphörde. Styrkorna skulle organiseras på 
nationell bas och kunna sättas in var för sig men borde samtidigt vara 
så sammansatta, att de inom ett tänkt operationsområde skulle kunna 
verka som en nordisk enhet. Med hänsyn till sistnämnda förhållande · 
ansågs det nödvändigt med ett visst fortlöpande samarbete i den fort
satta planläggningen. Den tillsatta arbetsgruppen skulle därför fullfölja 
verksamheten. Vid mötet uttalades även att hinder icke förelåg för an
ordnande av för länderna gemensam utbildning i FN-tjänst för vissa 
officerare, avsedda att tjänstgöra i FN:s staber eller som FN-observa
törer. Vid ett av arbetsgruppens fortsatta sammanträden i Oslo i början 
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av oktober 1963 deltog för första gången delegater från Finland i egen
skap av observatörer. Sedan dess har Finland representerats vid sam
manträdena i arbetsgruppen. 

Vid ett skandinaviskt försvarsministermöte i Stockholm den 1 novem
ber 1963 framlade arbetsgruppen förslag till fortsatta åtgärder för att 
genomföra principbesluten om att organisera beredskapsstyrkor till 
FN:s förfogande. Förslagen avsåg bl.a. fortsatt samarbete vid detalj
utformningen av beredskapsstyrkomas organisation och utrustning, 
gemensam detaljplanläggning avseende personal- och materieltranspor
ter i samband med en eventuell insats av beredskapsförbanden eller de
lar av dessa, (fortsatt) organisation av en gemensam flygtransportför
bindelse för personal- och underhållstransporter samt samordnad pla
nering av utbildningskurser i FN-tjänst för personal i viktigare befatt
ningar. 

I samband med att FN:s militära Kongoinsats vid årskiftet 1963-64 
syntes börja lida mot sitt slut, blev det aktuellt att förverkliga planerna 
att uppsätta beredskapsstyrkor. Under första hälften av 1964 framlades 
därför propositioner i ärendet i alla de nordiska länderna. I Kungl. 
Maj :ts proposition nr 81 som är daterat den 6 mars 1964 föreslogs en 
förberedd FN-styrka på omkring 1 600 man. Riksdagen godkände för
slaget den 8 maj samma år. Enligt beslutet skall svenska beredskaps
styrkor tillsammans med beredskapsstyrkor från andra länder kunna 
täcka förstahandsbehovet för en FN-insats var som helst i världen i 
syfte att upprätthålla lugn och ordning. Den skall också kunna biträda i 
hjälpverksa,mhet vid naturkatastrofer, olyckor eller dylikt. Den bör 
kunna uppträda ensam eller tillsammans med styrkor från nordiska 
eller andra länder. Huvuddelen av styrkan skall utgöras av två batal
joner, utrustade för vakttjänst och upprätthållande av ordning. Där
jämte skall organiseras en teknikerkontingent. I denna skall ingå följan
de enheter: Stabsofficersgrupp, observatörsgrupp, teknisk kader, trans
portledningskader och flygtransportdivision. Personalen i styrkan skall 
utbildas för sin uppgift, vaccineras m.m. Efter genomgången utbildning 
skall enheterna vara beredda att under ett års tid med fem dagars varsel 
kunna inrycka för omkring sex månaders FN-tjänst utom riket. 

För materielanskaffning har 11 miljoner kronor anvisats. De årliga 
kostnaderna för rekrytering, utbildning och organisation har beräknats 
till 4,5 miljoner kronor. Kostnaderna bestrids tills vidare från ett 
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särskilt reservationsanslag till kostnader för svenska FN-styrkor m.m. 
Redan den 4 juni 1964 blev den nya beredskapsorganisationen provi· 

soriskt satt i kraft. Med hänsyn till att avlösning av den svenska 
FN-styrkan på Cypern kunde bedömas erforderlig efter den andra 
mandatperioden, som skulle utlöpa den 26 september samma år, anbe
fallde Kungl. Maj: t, att en beredskapsstyrka på omkring l 000 man 
snarast skulle organiseras. Denna styrka avlöste under mitten av oktober 
månad 1964 FN-bataljonen 26 på Cypern. Förberedelser pågår för upp· 
sättandet av övriga delar av beredskapsstyrkan. Sålunda planeras att två 
beredskapsbataljoner och den tekniska kadern skall uppsättas våren 
1965. Vid samma tidpunkt skall en första kurs för stabsofficerare od1 
observatörer äga rum. Denna som kommer att helt genomföras på det 
för FN fastställda stabsspråket engelska, blir öppen för officerare även 
från de övriga nordiska länderna. Ytterligare två beredskapsbataljoner 
avses uppställas hösten 1965. De övriga enheterna i beredskapsstyrkan 
avses skola organiseras våren 1966, då anskaffning av helikoptrar och 
flygplan för styrkan förväntas ha kunnat ske. 

Sverige har alltid ställt sig positivt, då behov av svensk militär FN-in
sats förelegat. Riksdagsbeslutet att uppställa beredskapsstyrkor till FN :s 
förfogande är ett uttryck för viljan att även framdeles inom FN :s ram 
medverka till biläggande av motsättningar till världsfredens fromma. 

Militära FN-kontingenter, stabsmedlemmar och ensikilda FN-obser
vatörer från mer än fyrtio länder har under årens lopp samarbetat inom 
olika FN-aktioner. Vänskapsband har knutits. Erfarenheter har vunnits 
om andra länders sedvänjor, livsstil och svårigheter. Förståelsen för 
olika länders problem har vidgats. Samarbetsförmågan har utvecklats. 
Dessa förhållanden har åstadkommit en atmosfär, som kan få betydelse 
för människors samlevnad i framtiden och kanske kan bidra till att 
minska riskerna för att nya eldhärdar uppstår i världen och medverka 
till att gamla motsättningar dämpas. 

FN-engagementen har gett upphov till ökade kontakter och sam· 
verkan över gränserna. Samarbetet inom de nordiska länderna i FN-ar
betet har nått långt. Utbyte av erfarenheter från FN-tjänstgöring sker i 
ökande omfattning med ett flertal länder. De planer på beredskapsstyr
kor till FN :s förfogande som aktualiseras i olika länder torde kunna leda 
till att behovet av samarbete inom FN:s ram vidgas. 
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För vår del gäller det nu närmast att genomföra statsmakternas 
beslut om beredskapsstyrkorna, Organisationsarbetet skall slutföras, ut
rustningen anskaffas och utbildningen genomföras. Förutsättningar 
måste vidare skapas för rekrytering av lämplig personal. Vapensmugg
lingsaffären på Cypern den 24 september 1964 belyser klart konsekven
serna av enstaka individers handlingssätt. I FN-förbanden kan en enda 
mans misstag eller bristande omdöme få mångdubbelt allvarligare .följ
der än hemma. Kvalitetskraven får icke eftersättas. Atgärder måste fort
löpande vidtagas, så att personal med yrkesskicklighet, omdöme, god 
moral, språkkunskaper och oförvitlig vandel kan rekryteras till bered
skapsstyrkorna, De ekonomiska förutsättningarna utgör härvid en 
hörnpelare. En positiv inställning till FN-tjänstgöring från arbetsgivar
na skapar vidare ett gott underlag. Av stor vikt är även att vårt folk i sin 
helhet också i framtiden värdesätter den som aktivt deltager i FN:s 
fredsbevarande verksamhet. 

Ett omfångsrikt källmaterial föreligger från c;J.e FN-operationer i 
vilka Sverige deltagit. Flera har redan avslutats, andra pågår alltjämt. 
Det behövs sammanställningar och kritisk granskning och det synes 
härvid fördelaktigt, om varje FN-operation kunde studeras för sig. En 
utförligare vetenskaplig översikt över samtliga FN-operationer, i vilka 
Sverige medverkat, vore även av värde och kunde bilda underlag för 
analyser av FN :s förutsättningar att med militära medel återställa eller 
upprätthålla internationell fred och säkerhet. Källmaterialet torde också 
medge specialstudier inom olika fack och ämnesområden, t.ex. inom 
hälso- och sjukvårdens område samt beträffande svenska soldaters rea
gens vid stridshandlingar, befälets förmåga att vårda sig om trupp, 
disciplinfrågor, postförmedlingens betydelse vid långvarig frånvaro 
från hemmet, urvalsmetoder för krigsplacering osv. Värdefulla erfaren
heter torde kunna vinnas, om studier på bred front igångsattes inom en 
nära framtid, då källmaterialet alltjämt är lättillgängligt och den perso
nal som deltagit i FN-aktionerna fortfarande har klara minnesbilder av 
verksamheten och finns tillgänglig för enkäter. 

Arbetet avslutat 1/1 1965. 
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Bilaga 

SAMMANSTÄLLNING AV PERSONAL I FN-TJÄNST t.o.m. 31/10 1964 

Land/ Förband/ Antal S:a Tid Plats Befattning 
Off I Uoff I Ubef I Övr personal 

Palestina 1948-t.v. Observatör 153 - - - 153
Kashmir 1951-t.v. " 33 - 33
Grekland 1952-1954 " 3 - 3 
Egypten 1956 " 1 - 1 

Libanon 1958 ,, ' 55 4 22 2 83 
flyggrp 

Nya Guinea 1962 Observatör 7 - - 7 
Yemen 1963-1964 " 8 - - 8 
Egypten 1956-t.v. FN-bataljon 
(Gaza) m.m. 572 374 4123 5257 10326 
Egypten 1963-1965 FN-sjukhus 771) 9 168 148 402 
(Rafah) 
Kongo 1960-1964 FN-bataljon 313 264 1697 3057 5331 
Kongo 1960-1964 Tekniker-

kontingenit 147 91 131 632 1001 
Cypern 1964 FN-bataljon 

m.m. 149 140 843 18002) 2932 
S:a 1518 882 6984 10896 20280 

Avgår personal, som under samma 
tjänstgöringsperiod tjänstgjort både i

Gaza och Kongo 146 89 329 758 1322 
Totalsumma j 1372 I 793 j 6655 i 10138 I 18958

1 Varav 45 kvinnor (medicinalpersonal) 2) Varav 120 civila poliser 

Anm. 

Utöver i tabellen upptagen personal har 619 personer (289 officerare, 57 
underofficerare, 14 underbefäl och 259 övriga) fullgjort tjänstgöring i över
vaknings- och repatrieringskommissionerna ( övervakningskontingenten) i Ko
rea fr.o.m. 1953. Den nuvarande övervakningskontingenten består av 9 man. 
Den lyder dock icke under FN utan har neutral status av annan karaktär. 

Utöver nämnda enheter har Sverige från 1934 (med kortare avbrott) intill 
1/10 1964 ställt bl.a. en armeofficersgrupp till etiopiska regeringens förfogande 
för utbildnings- och militära rådgivningsuppgifter, Sverige har under de senaste 
tio åren även åtagit sig andra militära uppdrag av bilateral natur. 
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Bilciga 2 
SAMMANSTÄLLNING AV CHEFER m.fl. I SVENSKA KOREA- OCH 

FN-KONTINGENTER 
1. Medlemmar i den mtrtrala övuvc1knillgskom111issionen i Korea (Nnttral

Nations S11pervisory Commission NNSC)

Namn I Tjänsteklass I Titel I Anställningstid 
Grafström, Sven Generalmajor Envoye 15/6 1953- 9/12 1953 
Molm, Paul 

" 
Legationsråd 9 / 12 1953-14/5 1954 

Jödahl, Ole 
" Ambassadör 30/4 1954--15/11 1954 

Grönwall, Tage 
" Envoye 7 /11 1954-23/5 1955 

Malling, Jens 
" " 

29/3 1955-22/12 1955 
Lundborg, Östen 

" " 
30/9 1955- 7 /6 1956 

Bergenstråhle, Carl 
" Ambassadråd 16/4 1956-10/12 1956 

2. Medlem den 11/JNlrala kommissionen för repatriering av krigs/ ångar 
Korea

Namn I Tjänsteklass Titel I Anställningstid 
Stenström, Jan I Generalmajor Ambassadör I 9/8 1953-20/4 1954 

3. Chef er för den svenska övervakningskontingenten i Koreet

Namn I Tjänstegrad Förband I Anställningstid 
Ingvarson, Nils Överste B 4 A 1 9/6 1953- 8/6 1954 
Agell, Carl-Oscar Generalmajor Fo 41 1/5 1954-30/11 1955 
Eriksson, Note Överste A6 1/9 1955- 7 /1 1956 
Molander, Gustaf " 

A4 16/1 1956-20/7 1956 
Areskoug, Gunnar 

,, 
I 1 18/5 1956--21/11 1956 

Benckert, Bo 
" KA 1 9/10 1956-18/4 1957 

Wigforss, Tore Överste B 4 I 19 20/2 1957-31/12 1957 
Tilly, Sven " Lv 1 4/11 1957- 6/7 1958 
Reuterswärd, Carl 

" 
Al 12/5 1958-30/11 1958 

Edebäck, Allan " Fort 10/10 1958-15/4 1959 
Angström, Karl Generalmajor Gen 5/3 1959-15/3 1960 
Lind af Hageby, Bengt Kommendör B 4 Fl 1/11 1959-31/12 1960 
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Namn I Tjänstegrad I Förband I Anställningstid 
W estring, Gustaf Adolf Generallöjtnant FV 1/10 1960-31/10 1961 
Wikland, Ake Generalmajor p 1 4/9 1961- 4/4 1962 
Schildt, Göran " A4 15/2 1962- 5/10 1962 
Klingenstierna, Carl " 

Ast 1/8 1962-31/3 1963 
Flach, Miles " I. milo 11/2 1963-30/9 1963 
Uggla, Sven " F 8 26/8 1963-31/3 1964 
Hallström, Arne 

" II. milo 10/3 1964-30/9 1964 
Bratt, Ingemar " S 2 10/9 1964-31/3 1965 

4. Chef för den svemlu1 repatrieringskontingenten i Korea

Namn I Tjänstegrad Förband I Anställningstid 
Francke, Arne I överste B 4 p 1 I 30/8 1953-24/2 1954 

5. Högre befattningshavare i gememamma FN-staber m,fl.

Befattning Namn I Tjänstegrad I Förband I Anställnings tid
Chef UNTSQ1) von Horn, Carl Generalmajor Malmö fo 3/3 1958-31/8 196, 
Förbindelse• 
officer UNEF Lundqvist, Valter Överste B 4 A6 15/11 1956-10/9 195 7 

Stabschef 
UNEF2) Rosengren, Erik " I 15 25/8 1957- 9/4 1958 
Stf. överbefäl- af Klintberg, Generalmajor Ast 31/8 1962-20/5 1960 
havare ONUC Gunnar 
Förbindelseoffi-
cer ONUC3) Uggla, Arne Överstelöjt• I 4 24/11 1960-- 6/6 196! 

nant 
" 

8) Håkansson, Håkan " I 13 24/4 1961- 8/11 1961 
" 

8) Mittag-Leffler, 
" 

I 7 1/11 1961-23/5 1962 
Arne 

" 3) W<e.rke, Richard 
" Lv 4 9/4 1962- 5/11 1962 

" 4) Graah-Hagelbäck, " I 4 1/10 1962-11/4 1965 
Björn 
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Befattning I Namn I Tjänstegrad I Förband I Anställningstid 
Förbindelseoffi- Överstelöjt-cer UNOC4) J acobsson, Ake nant p 1 4/3 1963-30/9 1963 

" 4) Lindskog, Stig överste Lv 6 20/8 1963- 2/4 1964 
" 4) W erke, Richard Överstelöjt- Lv 4 13/3 1964- 3/7 1964 

nant Stabschef Katanga Area Rosenius, Sven Överste p 6 12/7 1962-31/5 1963 
" 

Lago-Lengquist,Dick " I 15 18/6 1963- 8/1 1964 Stf flygchef ONUC Rosenius, B-engt " Fs:t 4/1 1961- 4/7 1961 
" Norström, Sven Överste B 4 F 2 12/6 1961-30/6 1962 Flygstabschef ONUC Carlsson, Olof Överste FS 1/6 1962-30/11 1962 Chef flygope-rationsavdel- 26/9 1961-31/3 1962 ningen ONUC Lampell, Sven " 

F 8 10/1 1963-22/4 1963 Chef militär- Kommendör-; , ,bservatörer- kapten av : na YNTEA Melin, Olof 1. graden Fl 15/8 1962-30/9 1962 
I__ 1) överbefälhavare ONUC 14/7-31/12 1960 och chef UNYOM 4/7-31/8 1963 2) Tillika förbindelseofficer UNEF HQ 3) Tillika chef teknikergrupperna ONUC 4) Tillika chef teknikerkontingenten ONUC.
r,. Chefer för FN-bataljoner 

i Bat nr I Tjgplats I Namn I 
Tjänste-grad 

[ Gaza Stevenberg, Ingmar överste-löjtnant 
. !I Gaza Reuterswärd, Bertil 

" !IIl) Gaza Egnell, Claes 
" JVl) Gaza von Vegesack, Bror Överste Vl) Gaza Eriksson, Stig 
" VIl) Gaza Gyllenstierna, Ebbe 
" VII1) Gaza Rosenius, Carl Olof 
" VIIIl) Gaza och Kongo J uhlin, Bemt 
" 

IFörbandl Anställnings tid I Org
reg 

I 11 nov 1956-maj 1957 I 10 
I 5 maj 1957-okt 1957 " I 3 okt 1957-april 1958 

" I 19 april 1958-nov 1958 
" I 17 nov 1958-maj 1959 
" I 20 maj 1959-okt 1959 " I 12 okt 1959-maj 1960 
" 

p 1 maj 1960-nov 1960 " 
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Bat nr I Tjgplats I Nanm
IXl) Gaza Schultze, Gert X K2) Kongo Kjellgren, AndersXI Gl) Gaza och

Kongo Frykman, Gösta 
XII K3) Kongo \X' aern, Jonas XIII Gl) Gaza Nordenskjöld, DagXIV K3) Kongo \'<7aern, Jonas XV Gl) Gaza W aldenström, SidgXVI K 4) Kongo Naucler, Sten

Eggert XVII Gl) Gaza Broms, Tage XVIII K4) Kongo Hederen, Nils-OlofXIX Gl) Gaza Ehrenström, 
Magnus XX K4) Kongo Hederen, Nils-Olof

XXI Gl) Gaza Månsson, Allan
XXII K5) Kongo Tham, Vollrath
XXIII Gl) Gaza Wernstedt, Lage
XXIV C6) Cypern Waern, JonasXXVI C6) Cypern Waern, JonasXXV G6) Gaza Rolf, Mirco XXVIII C6) Cypern Ståhl, Carl-Gustaf

1) Tillika förbindelseofficer UNEF 
2) Tillika chef södra Katanga Area3) Tillika brigadchef 

I Tjänste-grad I Förband!
Överste I 12

" 
I 19

" 
P4 

" 
I 20

" 
Ast 

" 
I 20

" 
I 20

" 
I 4 

" 
I 13

" 
I 5

" 
p 10

" 
I 5

" 
I 5Överste-löjtnant A6 

Överste I 13 
" 

IV.milo
" 

IV.milo
" 

p 2 
" 

Ing 2

4) Tillika chef sektor C Katanga och chef Kaminabasen 

Anställningstid
sept 1960-april 1961nov 1960-juni 1961 
april 1961-nov 1961juni 1961-dec 1961 
nov 1961-maj 1962dec 1961-maj 1962 april 1962-okt 1962
maj 1962-okt 1962 okt 1962-april 1963okt 1962-april 1963
april 1963-okt 1963april 1963-dec 1963okt 1963-april 1964
dec 1963-maj 1964 april 1964-okt 1964
april 1964-juli 1964juli 1964-okt 1964 okt 1964-april 1965okt 1964-april 1965

5) Tillika chef sektor C Katanga och chef Kaminabasen, senare chef Luluabourgsektorn 6) Tillika förbindelseofficer UNFICYP. 
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~ Chefer för FN-sj11kh1mt i Rafah (UNEF) 

Namn I Tjänsteklass I Titel I Anställningstid I Org reg

1'vfagnusson, Fred Överstelöjtnant Bitr överläk 2/4 1963-29/10 1963 P 10 
Söderberg, Edvard " Leg läk 29/10 1963-24/4 1964 

" 

!vfosesson, Erik " 1. marinläk 24/4 1964-15/5 1964 
" 

Breig, Alf " Doc, med dr 15/5 1964- 3/10 1964 
" 

\Veiber, Arne " Doc, me.ddr 24/9 1964- 7/11 1964 
" 

Carlsson, Stig " läk 30/10 1964-16/1 1965 
" 

Thureborn, Erik " Doc, med dr 1/1 1965-30/4 1965 
" 

, Chef (il' för F 22 

Namn I Tjänstegrad I Förband I Anställningstid I Org flj

Everstål, Sven-Erik överstelöjtnant F 8 26/9 1961-31/3 1962 F 8 
Hansson, Lars-Olof " F 12 26/2 1962-12/9 1962 

" 

Floden, Bengt " F 1 7/8 1963 " 

Palmquist, Georg " F 3 1/2 1963-30/9 1963 
" 

\Viman, Sven-Olof Major F 18 5/6 1963-21/12 1963 
" 

:Y. Chef för civil polisavdelning ingående i den svenska FN-kontingenten inom 
UNFICYP 

Namn Titel Anställningstid Org reg 

Lagerhorn, Hans Poliskommissarie 27/4 1964-15/4 1965 I 4 

10. Svensk administrativ personal

Befattning I Namn I Tjänstegrad I Anställnings tid 

Chef FN-detaljen 
ar mesta ben Schåltz, Einar Major 1957-31/10 1961 
Chef FN-detaljen 
försvarsstaben Fagraeus, Gunnar Ryttmästare 1954-31/10 1961 
Chef armestabens 
FN-avdelning Ljungqvist, Sten överstelöjtnant 1/11 1961-t.v. 
Miliitär rådgivare vid 
FN-representationen 
i New York Stiernspetz, Dag Överste 17/11 1961-30/6 1965 
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Bilaga 3 
KÄLLOR OCH LITTERATUR RÖRANDE SVERIGES MILITÄRA 

FN-INSATSER 
Tryckta. 

FN-stadgan 
Kungl. Maj:ts propositioner 1961: 145 och 1964: 81 
Minnesböcker från FN-bataljoner 

På armestabens FN-avdelning tillgänJ;Jigt material. 
In- och utgående ärenden avseende FN-frågor och Koreatjänst vid arme- och 

och försvarsstaberna har åsatts saknummer 1433. Handlingarnas arkivering 
under detta saknummer framgår närmare av nedanstående uppställning över 
klassifikationssystemet. 

Utväxling av tjänstemeddelanden mellan utrikesdepartementet, arme- och för
svarsstaberna samt FN-förband m m  sker genom telegram vilka vid arme
staben numreras i löpande följd i 'en inkommande och en utgående serie. 

Utöver de in- och utgående telegrammen kan följande exempel på i arkivet 
befintligt källmaterial framhållas: 
Kungl. brev avseende organisation, utbildning, utsändning av samt ekono
miska m.fl. bestämmelser för FN- och Koreakontingenter, observatörer m.fl. 
ävensom bestämmelser för handläggning av FN-ärenden 
överenskommelser mellan FN och av FN-aktion berört land 
överenskommelser mellan FN och Sverige avseende FN-aktionerna i Främre 
Orienten och Cypern 
Generalsekreterarens bestämmelser för UNEF, ONUC och UNFICYP 
Stående order för olika FN-operationer 
Skrivelser fdn Sveriges ständiga representation vid FN i New York 
Rapporter av FN:s generalsekreterare 
Instruktioner för svenska förbindelseofficerare vid FN-högkvarter samt för che
fer för olika FN- och Koreakontingenter 
överbefälhavarens bestämmelser för handläggning av FN-ärenden 
Armeorder avseende rekrytering, organisation, utrustning, utbildning och trans
porter av FN-kontingenter m.fl. 
Generalorder, försvarstabs- och armeorder om uttagning av befäl på aktiv 
stat till FN- och Kol'eatjänst 
Personalrullor och registerkort över personal i FN- och Koreatjänst 
Sammanställningar över personal i FN-tjänst m.m. 
Förvaltningsföreskdfter för FN- och Koreakontingenter 
Bestämmelser för personalvård vid FN- och Koreakontingenter 
Månads- och slutrapporter från FN- och Koreakontingenter 
Utredningar om olycksfall, incidenter, brottmål m.m. 
Rapporter efter besök vid FN-förband 
Bataljonsinstruktioner för FN-kontingenter (FN-sjukhuset) 
Kontingentsorder 
Protokoll från de skandinaviska försvarsministrarnas möten 
Utredningar om beredskapsstyrkor till FN:s förfogande 
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Skrivelser till FN om återbetalning av utgifter för FN-kontingenter 
Anvisningar för svensk trupps uppträdande undet tropiska förhållanden (An
visningar Tropik) (Offsettryck) 
Re,publiken Kongo, utgiven av armestabens FN-avdelning (Offsettryck) 
Den politiska utvecklingen i Mellersta Östern 1948-1962, avslutat 1/2 1964, 
utgiven av armestabens FN-avdelning (Offsettryck) 
Guider för FN-soldater i Gaza, Kongo och Cypern (Offsettryck) 
Bataljonstidningarna Kamelposten, Djungeltelegrafen och Cypressen (Stenci
lerade) 

K I as sif i katio ns systemet 

1433-100 Allmänt 

1433-101 Organisation 

1433-102 Utrmtning 
- mtrt

1433-103 Utbildning 
- impektion

1433-104 Sambandstjänst 

1433-105 Ko111m1111ika
tionstjänst 

1433-106 Underh/lllstjänst 

1433-107 Kassatjänst 

1433-108 Personaltjiimt 

1433-109 Personalvård 

1433-110 Rättsv,lrd 

1433-111 Presstjänst 

Operationer, internationella frågor, vetenskap, 
forskning, månadsrapporter, bataljonsorder, all
männa lägesrapporter 

Försvarsåtgärder, fältarbeten, bevakning, spaning, 
förbandssammansättning, garnisonstj änst 

Beställning, rekvisition, beskrivning m.m. av mtrl 

Fysisk träning, krigsspel 

Stabstj änst, exptj änst, blanketter, tgf, tfn, tgm, 
underrättelse-, foto-, väderlekstjänst, kartor, 
kryptotj änst 

Transporter, passagerarlistor, tplistor Scanap 

Förvaltning, förplägnad, klädsel, förläggning, sjv
tjänst, häst- och hundtjänst, marketenterirörelse, 
drivm-, am-, tyg- och intmtrltjänst, belysning och 

. uppvärmning, verkstadsdrift 

Ekonomiska förmåner, arvode, pension, medels
förvaltning 

Tjänstgöring, placering, kommendering, ledighet, 
anställning, befordran, avsked, personalprövning, 
tjänsteresor, personalföriteckningar 

Social rådgivning, meddelanden från riksförsäk
ringsverket, bostadsärenden, fritidsundervisning, 
förströelse, film (fritid), själavård, frivillig för
svarsverksamhet, medaljer 

Krigstukt, brottmål, tillrätta visningar, straffkort, 
domstolsbeslut, mtrlförlus,ter, besvärsärenden 

Säkerhetstjänst, försvarsupplysningar, utlandsPR, 
pressreleaser 
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Smmnary 

This artide gives a summary sketch of Sweden's military engagements within 
the United Nations. The author, who is head of the coordinating seotion in 
Sweden The U N section of the Army Staff -, gives an account of the 
groups of military observers and units etc., which have been dispatched from 
Sweden to different places of disturbances all over the world. Furthermore, 
gained •experiences and points of view on this activity as well as some future 
prospects are related. Finally, the main principles of the financing of these 
engagements are dealt with. 
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KOLONIFÖRBAND I STORMAKTSTIDENS SVENSKA 

KRIGSMAKT 

En orientering 

Av HERMAN M-0-LLERN. 

Om de i den svenska krigsmakten under 1600-talet ingående koloni
förbandenl, vilkas historia aldrig tidigare synes ha ägnats någon nämn
värd uppmärksamhet, skall här lämnas en orientering, grundad på för
fattarens forskningar i en del förefintligt primärmaterial. 

Den förste, som lämnar vissa, om än knapphändiga upplysningar om 
ett svenskt koloniförband är dåvarande docenten i juridik vid Uppsala 
universitet Henric Frostems, vilken åren 1765 och 1770 utgav en "In
ledning Til Svenska Krigslagfarenheten." I det första bandets 4. kapi
tel, som avhandlar ".Abo Läns Infanterie Regemente" heter det bl.a. : 

"Efter gammal inrättning har Finland utgjort genom utskrifning Sju Infan
terie Regementer, af hwilka Abo och Björrreborgs Läns voro 16 Compagnier star
ka, Tawastehus Läns och Nylands 24 Compagnier, och Regementerne uti Care
len 16 Compagnier hwardera. Dessutom upsatte Carelen ett så kallat Colonie 
Regemente af 8 Compagnier, hwilket väl uti Landet fick sit underhåll och hade 
sina fri-hemman men recruterades af Regementet sjelf, i så måtto, at Soldater
nes egna barn, som föddes under det soldaterne lägo i Garnison, hwartill Re
gementet egentligen brukades, dertill blifwet tagne och af Kronan underhållne, 
till dess de wid 15 a 16 års ålder kunnat gå i tjänst." 

Förebilder till de svenska koloniförbanden saknas inte. Militärkolo
nier, d.v.s. orter eller områden där ett erövrande folk gjorde en del av 
sina soldater bofasta i avsikt både att hålla ett vakande öga på de be• 
segrade och för att trygga erövringarna, finner man redan hos romarna 
för omkring 2 000 år sedan. Dylika kolonier, av romarna kallade castra 
stativa

1 
upprättades i Gallien, vid Rhen och på många andra håll. I 

Amerika grundade på sin tid såväl spanjorer som portugiser militär
kolonier. Det finns för övrigt andra, såväl äldre som yngre, exempel 
därpå, t.ex. i Kina och Ryssland. 

Tillkomsten, fortvaron och upphörandet av de i den svenska krigs
makten ingående koloniförbanden är direkt knuten till det svenska väl
dets utvidgning, bestånd och fall i Karelen och Baltikum, d.v.s. till den 
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period i vår historia som brukar kallas stormaktstiden, omspännande 
större delen av 1600-talet och 1700-talets första årtionde. 

Vid de svenska koloniförbanden skedde soldatrekryteringen bl.a. -
vilket endast förekom vid dessa förband - på det sättet, att de i sol
datfamiljerna födda gossebarnen redan vid födelsen inskrevs i särskil
da, till .kompanirullorna fogade barnmllor. Till de så rullförda poj
karna utgick från kronan ett årligt månadsvis utanordnat spannmåls
underhåll, vilket till sin storlek varierade alltefter gossarnas ålder. 
Denna anordning hade tillkommit i avsikt att ge de fattiga kolonisol
daterna möjlighet att föda och uppfostra sönerna i familjen. I annat 
fall hade gossarna redan vid mycket unga år tvingats lämna hemmet 
för att söka sin utkomst hos främmande människor och väl också ofta 
på annan ort. Hade så skett, skulle pojkarna gått förlorade för kronan 
som lämpliga rekryter till kolonikompanierna, vilkas förhållanden de 
ju dessutom var väl förtrogna med. 

Pojkarna indelades i tre åldersklasser: 1. klassen 1-3 år, 2. klassen 
år och 3. klassen 10-15 år, vid vilken sistnämnda ålder de i 

regel skulle karlskrivas, d.v.s. överföras till kompaniets soldatrulla. 
Därefter fick de sina månadsläningar och andra förmåner på samma 
sätt som de övriga soldaterna. Stundom finner man dem emellertid 
redan vid yngre år införda i kompanirullorna och då vanligtvis som 
trumslagare. 

Kronan sörjde även för gossarnas skolgång. Antingen anställdes 
särskilda lärare för ändamålet eller också fick vederbörande kompani
eller garnisonspräst vid sidan av sin egentliga tjänst påtaga sig bar
nens undervisning och gottgjordes i dylika fall med en blygsam löne
förbättring. 

Det torde ligga i sakens natur, att tillvaron vid dessa uteslutande för 
permanent garnisonstjänst organiserade förband kom att bli skäligen 
enahanda. Gränsbevakning, där sådan krävdes med hänsyn till garni
sonsortens geografiska belägenhet, vakttjänst och arbeten för kronans 
räkning av mångahanda slag (inte minst befästningsarbeten) utfyllde 
främst tiden för soldaterna. At utbildningen av de unga rekryterna 
samt fortbildningen av övriga soldater ägnades givetvis erforderlig 
uppmärksamhet. En och annan gång utspelades krigshändelserna i så
dan närhet av garnisonerna, att koloniförbanden drogs in i desamma 
och därvid fick dela fältförbandens öden. Så blev framför allt fallet 
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Pcistningen och slottet Kexholm så som de ge11om Ham Tsariska J\,faj:ts arme 
ttnder befäl av generalmajol' Brmsen cemerades den 7 jrdi 1710 och den 8 sep
tember erövrades ge11om ackord. (KrA Sveriges krig. K:exholm 1710.} 

under det stora nordiska kriget, vilket medförde koloniförbandens un
dergång. 

De svenska koloniförbanden är, som inledningsvis antytts, föga 
kända men erbjuder så mycket av intresse såväl ur rent militärhistorisk 
som kulturhistorisk synpunkt att det synts motiverat att framlägga 
denna orientering, vilken givetvis endast ger vissa glimtar ur det un
der fortsatt studium och bearbetning varande arkivmaterialet. 

Kolonikompanier i Kexholm och Nöteborg. 

I början av mars m11.nad år 1611 erövrade svenska trupper under be
fäl av Jakob De la Gardie Kexhalm och i april året därpå även Nöte
borg. (Karta s. 154.) Båda gränsorterna tillföll sedermera Sverige vid 
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freden i Stolbova 1617, genom vilken kriget med Ryssland avslutades 
och Sverige erhöll naturligare och samtidigt mera lättförsvarade gränser 
till detta land. 

Alltifrån erövringen inlades svenska garnisoner i de båda viktiga 
fästena. Sålunda finner man i Kexholm hövitsmannen Matts Sigfrids
son med sin österbottensfänika, vilken i april 1615 avlöstes av Lars 
Jöransson Posse, som dittills hade varit förlagd till Nöteborg. Där 
blev nu i stället kapten Lars Urbansson chef för garnisonskompaniet. 

Genom 1623 års krigsorganisation erhöll Finland tre landsregemen
ten. Från ett av dessa, under översten Ernst Creutz, avdelades ett kom
pani till vardera Kexholm och Nöteborg.2 

Kexholmskompaniets karaktär av koloniförband framgår av en den 
22 januari 1632 upprättad rulla, i vilken det bl.a. sägs, att kompaniet 
skall förbli i Kexholm, "och icke såsom ske plägar hädan hämtas". 
Sannolikheten talar för, att kompanierna i Kexholm och Nöteborg fått 
status som kolonikompanier redan år 1624. I en rulla över Kexholms
kompaniet, daterat den 14 juni 1669, finns nämligen en så lydande an
teckning: "Soldatsöner här i Kexholm som under kompaniet vid 
härhos specificerade år antagne äre."3 För år 1624, som är det i rullan 
tidigaste angivna året, är uppförda 7 st. 

I en skrivelse från Krigs- och Kammarkollegierna av den 12 augusti 
1635 talas det om, att "Regeringen haver beviljat Kolonikompaniet 
på Nöteborg kommiss och kläde lika med det kompani som på Kex
holm ligger"4 Eftersom de båda gränsfästena efter Stolbovafreden i 
svensk hand kunde förutses, och även av konungen avsågs, bli viktiga 
stödjepunkter, torde det ha varit naturligt, att till orterna förlagda gar
nisonskompanier samtidigt gjorts till kolonikompanier, d.v.s. i samband 
med genomförandet år 1624 av den för Finland 1623 antagna krigs
organisationen. 

Första gången man i bevarade handlingar finner barn redovisade 
vid något av dessa båda kompanier är i Nöteborg år 1640. Det sker i 
en rulla med överskriften: "Rttlta Opå Scholebarn wedh Nötheborg 
som hafwa sitt ttppehelle af Cronones Profwiant/' Av de i rullan in
förda barnen var 13 st. mellan 6 och 10 år gamla samt 18 st. mellan 
10 och 15 år. Underhållet till dessa utgick sålunda: för de 18 med 
1 ½ tunna råg och 1 ½ tunna korn, för de 13 med 1 tunna råg och 1 
tunna korn, allt räknat per barn och år. 
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I en rulla likaledes för år 1640 finns det en anteckning om behovet 
av skolböcker för soldatgossarna.5 Det utgjorde 1 dussin av vardera 
Svensk ABC-bok, svensk katekes, svenska evangelie- och psalmböcker, 
finska katekeser samt finska evangelie- och psalmböcker. Anteckningen 
har sitt intresse därför att den ger upplysning om undervisningens art 
samt att den ägde rum både på svenska och finska. 

Ar 1641 redovisades de "knektebarn" vid Nöteborgs garnison, som 
fick sitt underhåll av kronan till följande antal och fördelades på de 
tre åldersklasserna enligt nedanstående uppställning.6 

1. klassen 2. klassen 3. klassen

1 år 
2 år 
3 år 

1 7 st 4 år 2 st 10 år 
7 5 år 7 12 år 

8 st 
4 

7 6 år 5 13 år 
7 år 3 14 år 
8 år 
9 år 

7 
4 

I rullan är om barnens underhåll antecknat följande: 
"Till knektebarnen 

2 
4 

1. klass 31 pojkar råg 1¼ tunna, korn 1¼ tunna 
2. klass . . . 28 pojkar råg 2 tr 8 kapp, korn 2 tr 8 kapp 
3. klass ... 18 pojkar råg 2 tr 8 kapp, korn 2 tr 8 kapp." 
Anm.: Kvantiteten avser den årliga tilldelningen för en pojke. 

Av en supplik, som på våren 1641 ingavs till ståthållaren Jakob 
Classon Uggla av samtligt befäl och samtliga gemena vid kolonikom
paniet i Nöteborg, får man en viss inblick i de då vid garnisonen rå
dande, inte alltför goda förhållandena. 7 Det framhölls i böneskriften, 
att kompaniet åtnjöt lägre löneförmåner än i andra garnisoner, varvid 
särskilt pekades på Narva. Såsom bevis på det synnerligen knappa må
nadsunderhållet bifogade man staten för Nöteborgs garnison år 1640. 
(Bilaga 1.) Man beklagade sig också över att uniformerna var så ned
slitna att man måste "stå med vår nakota kropp i kalla vintern och hålla 
vakt och vård, och om vi nu längre skulle vara utan kommiss måste 
vi alldeles fördärvas och frysa händer och fötter utav oss". Inte helle1 
kunde man, som på andra håll, när man var ledig från tjänsten genom 
arbete förtjäna litet extra, utan man var tvungen att försöka klara sig 
enbart med månadsläningen, vilken för övrigt inte utanordnades i sin 
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helhet. Framför allt för de barnrika soldatfamiljerna var det synnerli
gen bekymmersamt och svårt. 

Det förekom inte någon behovsprövning på den tiden, utan lönen 
var densamma för alla soldater antingen de var ogifta eller gifta, an
tingen de hade få eller många barn. Om man så vill, kan man kan
ske se det underhåll som kronan utanordnade till soldatbarnen som ett 
slags "barnbidrag". Därvid måste man emellertid hålla i minnet att 
detta underhåll endast utgick till gossarna. För tvenne soldater med 
lika stora barnkullar, men där den ene för att ta ett extremt men 
ingalunda otänkbart fall - endast hade flickor medan den andre en
dast hade pojkar, blev förvisso skillnaden i försörjningsbörclan högst 
avsevärd. 

När ett koloniregemente under översten Anders Koskull uppsattes 
på våren 1642, inorganiserades kompanierna i Kexholm och Nöteborg 
i detsamma. s 

Att det inte var så särdeles väl beställt vid Kexholmskompaniet er
far man genom en skrivelse, daterad Kexholm den 2 juni 1644, från 
landshövdingen Reinhold Metstake.9 Kompaniet var nu mycket svagt 
till numerären. Det hade nämligen folk kommenderat både till gränsen 
och till Nyen skans. Många av soldaterna var "lamma och utgambla", 
och med beklädnaden var det illa ställt. Av tjänstedugliga soldater 
fanns vid kompaniet endast 70 man, varför det förelåg ett starkt behov 
av rekryter, och till vintern krävdes oundgängligen nya kläder för fol
ket. 

Ser man på förhållandena vid kolonikompaniet i Nöteborg ett par 
år senare, så berättar ståthållaren därstädes, Lorentz Eriksson Storm
hatt, i en rapport av den 8 april 1646, att förhållandena inte heller då 
var särskilt goda.10 Han skrev bl a: ",Vad eljest tillståndet här 
langar, så beror det sig allt uti goda terminis, allenast här på befäst
ningen och eljest på andra orter här i landet passerar en stark sjukdom, 
att folket och soldaterna sjukna här mäkta och endels dö sin kos." 

Kronan tillhörig mark vid Nöteborg hade av Kungl. Maj : t upplåtits 
åt kolonikompaniets personal för röjning och odling.11 Den odlar
gärning, som kompaniets fattiga soldater utförde genom att röja vild
marken och lägga den under plogen, uppskattades och uppmuntrades 
på allra högsta ort. Denna odlargärning medförde, att såväl befälet 
som soldaterna vid sidan av det knappa underhållet från kronan kunde 
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Nöteborgs f Jstning sedd 11orrifrJ11. 
(Kr/1 Befäst11ingsplaner m,m, Östersjöprovinsema 432:2, Nöteborg Nr 1 a,) 

förse sig och sina familjer med litet extra till kosthållet. Att på tjänste
fri tid få syssla med den egna torvan, om än liten, och de egna hus
djuren, om än få, torde med säkerhet i hög grad ha bidragit till att 
göra tillvaron en smula drägligare på denna framskjutna och tämligen 
isolerade gränspost. 

Med anledning av den tilltagande politiska spänningen mellan Sve
rige och Ryssland år 1656 hade översten Gustaf Horn företagit en in
spektionsresa till Kexholm, om vilken han avgav rapport till Krigs
kollegium.12 Han hade funnit fästningen vara i "slättare tillstånd, än 
jag någonsin trott eller skriva kan." Den kunde i befintligt skick och 
med sin svaga garnison inte försvaras, menade Horn. 

Den 3 juni 1656 gick ryska trupper, tämligen överraskande för 
svenskarna, över gränsen vid Lawa, söder om Ladoga. Därmed befann 
sig Sverige åter i krig med Ryssland och såväl Nöteborg som Kexholm 
råkade i den omedelbara farozonen, Svenskarnas läge i sydöstra Fin-

101 



land, närmast Viborg och Kexhalm, var vid krigsutbrottet inte det 
bästa. Tillräckliga förråd av olika slag för att motstå en långvarig be
lägring fanns visserligen, men såväl försvarsverken som garnisonerna 
var svaga. Så utgjorde Viborgs garnison (ryggstödet för både Kex
holm och Nöteborg) 400 man, medan i Kexhalm endast låg koloni
kompaniet. Nöteborg, som först utsattes för det ryska anfallet och fick 
känna på en regelrätt belägring från vida överlägsna styrkor, lyckades 
försvara sig trots den numerärt svaga besättningen. Efter att flera 
gånger förgäves ha uppmanat kommendanten till kapitulation drog sig 
ryssarna tillbaka i mitten av november. Besättningen, huvudsakligen 
bestående av kolonikompaniet, utgjorde vid belägringens början 120 
man, men vid densammas avbrytande återstod endast 72 man friska 
och stridsdugliga. 

Samtidigt med anfallet mot Nöteborg hade ryska trupper landstigit 
vid Kexhalm och genast uppmanat kommendanten att kapitulera, vil
ken uppfordran tvärt avvisades. När ryssarna för tredje gången, den 
15 augusti, framförde sin uppmaning till kapitulation, tröt kommen
dantens tålamod och han lät svara, att om ryssarna återkom med par
lamentärer, så "hade de fyr att vänta," varmed menades, att de helt 
sonika skulle beskjutas. Den tappre kommendanten var kapten Olof 
Bengtsson. 

Mot slutet av augusti undsattes kolonikompaniet i Kexhalm av fält
marskalken Lewenhaupt, som ställde ett kompani till kommendantens 
förfogande. Efter sina misslyckade försök drog sig ryssarna tillbaka i 
slutet av september. 

Några väsentliga förändringar vid de båda kolonikompanierna i 
Kexhalm och Nöteborg intill tidpunkten för deras införlivande med 
det år 1667 nyuppsatta Koloniregementet finns ej att här anföra. Deras 
vidare öden kommer att redovisas i samband med koloniregementet. 

Militärkolonien i Dorpat. 

Under Gustav Il Adolfs sommarfälttåg i Livland år 1625 hade 
svenska trupper i mitten av augusti, efter en kortvarig belägring, er
övrat staden Dorpat vid floden Embach i nordöstra Livland. (Karta 
s, 154.) Sedan konungen i januari 1626 hade låtit avbryta krigsopera
tionerna, avsåg han beträffande den livländsk-kurlänclska krigsskåde
platsen att endast försvara, vad som redan vunnits. Den närmaste rent 

102 



militära uppgiften blev därför att med till buds stående medel och 
krafter organisera detta försvar. 

Under sin vistelse i Reval i februari 1626 utfärdade konungen till 
översten Gustaf Horn ett memorial, daterat den 16/2, vilket tämligen
detaljerat angav, hur krigsfolket i Finland, "sedan det åter hemkom
mit och utskrivning stånden är", skulle organiseras och disponeras,13 
Av fältregementen skulle 8 st. sättas upp, och av dessa avsågs 4 för 
garnisonstjänst i Baltikum, medan 4 skulle hållas i beredskap hemma i 
Finland för att på konungens vidare order överföras till Sverige. 

I memorialets § 18 hette det: Anlangande Colonien t()idh Dorpt 
t()ill H:K:M:tt att den ntt strax om möijeligit t()Ote inplantes och 
fortsettias k1mne, och att öft()erst: der till förordnar t()isse Capit: och 
Offic. Men ht/)a/' det ntt icke strax ske k11nde, t()ill H: K: M: tt att det 
t()edh förste öpet t()atn skee skall." 

Memorialet angav vidare, att till Dorpat skulle förläggas 4 kompa
nier om tillsammans 600 man av översten Ernst Creutz' regemente.14 

Om militärkolonien i Dorpat erhåller man närmare besked av de in
struktioner, som konungen den 14, respektive den 15 februari utfärda
de för den nyutnämnde ståthållaren i Dorpat, Nils Stiernskiöld, och 
för krigskommissarien Erik Andersson.15 I den förres instruktion sägs 
det inledningsvis : "Och på det H: K: M: tt och kronan må bliva med 
tiden tillsett av den stora börda och omkostnad som går på garnisonen; 
Så vill H : K : M : tt att i Dorpt skola bliva 4 kompanier knektar om 
sexhundra man och sättas där neder i staden." Här får man sålunda 
klart uttalad motiveringen till upprättandet av militärkolonien i Dorpat. 
Kronan skulle genom densammas inrättande besparas en hel del stora 
utgifter, vilka var förenade med den ofta förekommande avlösningen 
av garnisonstrupp. Genom organiserandet av en permanent garnison 
bortföll bl.a. de dryga transportkostnaderna för truppers överförande 
från och till Finland. Det sades vidare, att truppen skulle tilldelas tom• 
ter och lediga hus, som man kunde bebygga, respektive reparera, "somt 
på Domen och somt i staden, byggande i så måtto en koloni där i sta
den." Officerarna skulle tilldelas åkrar en bit utanför staden, medan 
soldaterna skulle få sina åkerlappar i stadens närmaste omgivningar. 
Till en början skulle soldaterna få hjälp med vissa bondedagsverken 
samt med utsäde för att sedan reda sig själva. Till chef för koloni
skvadronen hade konungen utnämnt kaptenen Nils Dubblare.16 
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Nils Dubblare's kungliga fullmakt återges här in extenso. (Bilaga 
2.) Av instruktionen för krigskommissarien framgår vidare, att ko
nungen avsåg att inrätta militärkolonier även i Narva och Ingerman
land. Den 6 mars 1626 befann sig konungen i Narva och utfärdade 
samma dag ett memorial för den nyutnämnde ståthållaren därstädes, 
översten Nils Assarsson, och krigskommissarien angående vad som av 
dem skulle ombesörjas "uti Narwens län och Ingermanland."17 Ifråga 
om garnisonstrupper sades det ( i § 13), att på det att fästningarna 
Narva och Ivangorod bättre skulle kunna bebyggas och försvaras, skul
le ståthållaren i Narva inlägga 450 man och i Ivangorod 225, "orh 
dem inrätta efter den ordning som där uppå särdeles gjord är". 

Frågan om koloniförbanden i Narva och Ingermanland skall något 
närmare avhandlas längre fram. 

Sedan det tillfälliga uppehållet i krigföringen upphört på våren 
1627, beslöt konungen att åter gripa till vapen i Livland. För de båda 
högstkommenderande där ute, fältherren Jakob De la Gardie och 
översten Gustaf Horn, utfärdades därför i april en instruktion angåen
de deras uppträdande.18 I densamma reglerades bl a i detalj vilka trup
per som skulle inläggas i, respektive kvarbliva på de olika garnisons
orterna i Baltikum. Så angavs beträffande Dorpat, att där skulle ligga 
"av Ernst Creutz' regemente 4 kompanier". 

Den första rullan över koloniskvadronen i Dorpat utgöres av ett 
"Besked 11ppå garnisonen ttti Dorpt, Nyhttsen och Kiriompe som blevo 
mönstrade den 1. attgttsti år 1627."19 Styrkan utgjordes då av fem 
kompanier med 84 befälspersoner, 606 gemena och 15 mönsterdräng
ar. Fyra av kompanierna utgjorde garnison i Dorpat, medan det femte 
var fördelat på Nyhusen och Kiriompe. 

På våren 1628 inträdde en viss förändring i förhållandena. Efter 
utskrivningarna i Finland skulle de nyutskrivna soldaterna överföras 
till Baltikum, där de skulle avlösa de därvarande garnisonstrupperna, 
vilka såsom mera erfarna och beprövade skulle tillföras fältarmen.20 

Denna avlösning torde emellertid inte ha gällt för de nyligen organise
rade koloniförbanden. Om de nu hade avlösts, skulle ju hela avsikten 
med dem redan från början kommit att förfuskas. 

Vissa organisationsförändringar synas åren 1631 och 1632 ha före
tagits med garnisonen i Dorpat.21 Såsom garnisonstrupp redovisas 
nämligen förstnämnda år endast tre kompanier, medan det år 1632 ta-
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las om ,,Den Dorptske Nyies formjrade Colloniens Sqt1adro11,, under 
befäl av överstelöjtnanten Jost Taube.21 ½ 

Uttrycket "Nyies formjrade" synes tala för att det här är fråga om 
ett helt nyorganiserat förband. Detta bekräftas även därav, att förban
det som bestod av 4 kompanier, hade mönstrats den 4 februari 1632 i 
S: t Mickels prästgård i Finland. Soldatrekryteringen för de fyra kom
panierna hade skett sålunda : 

Taube's kompani utgjordes av 246 knektar från S: t Mickels socken. 
Vid major Nils Dubblares kompani fanns det 146 soldater, av vil

ka ungefär hälften hemmahörande i Piäxämä socken, medan återstoden 
befann sig i garnisonerna i Narva, Jama och Kopore och från dessa 
orter skulle tillföras kompaniet, sannolikt i samband med skvadronens 
överförande till Dorpat. 

Kapten örttens kompani utgjordes av 156. gemena från Piäxämä 
gäld. 

Kapten Nilssons kompani, slutligen, bestod av knektar från 
S: t Mickels och Jokkas socknar. 

Sammanlagda antalet gemena uppgick därför till 802 man. 
I en rulla av den 1 februari 1642 redovisas för första gången soldat

söner vid tre av kompanierna.22 Sammanlagda antalet utgjorde 64 
stycken. 

Att det vid koloniskvadronen i Dorpat var litet si och så med utan
ordnandet av löner, underhåll och annat erfar man av en uppställning 
gällande ett av kompanierna år 1642.23 (Bilaga 3.) 

Från och med mitten av april månad 1642 upphörde koloni
skvadronen i Dorpat att vara ett självständigt förband. Den inorgani
serades då i det under översten Anders Koskull uppsatta Kolonirege
mentet. 

Koloniskvadronen i Nemniinde. 

Riga slott hade i september 1621 återerövrats av svenskarna, vilka 
därefter lämnade slottet ät sitt förfall och i stället på södra stranden, 
vid Diinas utlopp, året därpå började anlägga en ny befästning, som 
fick namnet Nemniinde. (Karta s. 154.) 

De garnisonstrupper, vilka under årens lopp därefter förlades till 
Neumiinde skans, saknar i detta sammanhang större intresse, men den 
10 april 1640 utnämndes överstelöjtnanten Tomas Kimzemond till 
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kommendant därstädes och övertog samtidigt befälet över därvarande 
skvadron, som genom ett kungabrev samma år gjordes till koloniför
band med permanent förläggning i skansen.24 Det förelåg vissa planer 
på att utöka skvadronen till ett regemente, men tillsvidare fattades 
endast ett principbeslut därom. Skvadronens fyra kompanier bestod av 
folk från en hel del socknar i sydöstra Finland, och hela styrkan ut
gjorde i början av år 1641 72 befälspersoner och 438 gemena.25 

Överstelöjtnant Kinnemond kunde i en skrivelse till Krigskollegium 
berätta, att under året 1643 härjade "en märkelig sjukdom i skansen 
hela året utöver, var månad tillika 90 - 100 - 130-140 man".26 

Denna märkliga sjukdom synes ha haft sin orsak däri, att befälet 
bryggde öl på saltvatten och tillhandahöll ölet mot betalning åt solda
terna. På grund härav utfärdades förbud för befälet att fortsätta med 
sin fördärvliga hantering. Åt sig själva fick de visserligen alltjämt 
brygga öl på sitt eget vis, men all försäljning till soldaterna förbjöds. 
I stället avtalades med en yrkeskunnig bryggmästare, att denne skulle 
brygga öl på sötvatten och tillhandahålla detta åt soldaterna. Han blev 
för övrigt ensamförsäljare av öl i skansen, eftersom även marketen
taren förbjöds både att upphandla och att försälja öl.27 

Då den utökning av skvadronen till ett regemente, varom åtminstone 
principbeslut synes ha fattats, dröjde, vände sig Kinnemond i slutet 
av mars 1645 till Krigskollegium.28 Han framhöll i sin skrivelse bl.a., 
att skvadronen på tre hela år inte hade fått något ersättningsmanskap 
från Finland, varför den nu var mycket decimerad både på grund av 
dödsfall och rymningar. Kinnemond sade också, att det inte endast var 
hans utan även generalguvernörens och generalingenjörens uppfattning, 
"dass dieser Orth zum geringsten ohne 6 Compagnie nicht fuglichen 
kan versehn oder gerathen werden." Han framförde också det rent 
personliga skälet, att han, som i 19 år troget hade tjänat kronan i 
Sverige, nu tyckte sig berättigad till att få befäl över ett regemente.29 

1645 års rullor över koloniskvadronen i Neumiinde har sitt speciella 
intresse, därför att i desamma för första gången redovisas soldat
söner.30 Den 1 december detta år redovisades sammanlagt 53 pojkar, 
av vilka dock 10 st redan var döda, 2 befann sig i Finland och 2 tjänst
gjorde som trumslagare. 

Frågan om skvadronens utökning med två kompanier till regements
förband löstes inte heller år 1645. Kinnemond gjorde sig därför i bör-
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Nc11111ii11de med närmaste omgivningar. 
(KrA Befästningspla11er m.m. Östersjöprovimerna 423:1. Ne11mii11de 33.) 

jan av februari 1646 åter påmind i ärendet hos Krigskollegium.31 Han 
hade nu visserligen inte några nya skäl att komma med men under
strök frågans betydelse genom att upprepa, vad han tidigare anfört. 
Skulle så vara, skrev han, att inte hela regementet behövdes i Neu
munde, så fanns där orter i närheten, vilka synnerligen väl behövde 
förses med folk. 

För år 1651 finns en uppgift om skvadronens styrka och samman
sättning med angivande från vilka finska socknar soldaterna rekryte
rats.32 Uppgifterna återges här in extenso som bilaga 4. 
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Ett av Kinnemond den 9 juni 1651 uppgjort "Förslag på garnisonen 
i Nymynde skans'' återges nedan in extenso.33 

"Guarnisonen ähr starck gemene . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Man 
Aff går Nembl. 

först till wacht hwar tionde natt . . . . . . . . . . 264 
siuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
General och Gubernatorens fiskare och sköttar 11 
Hoos General Quartermästaren Rotenborgh . . 28 
Hoos Licenthuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
i Näffwerskogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Smäd och en ung Soldat som lärer . . . . . . . . . . 2 
Unga Soldate Söner som kommo aff Barne 
Rullan och inte kunna arbeta . . . . . . . . . . . . 2 
Timmermän hoos Soldate Quarteren . . . . . . . . 12 
Båtbyggare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sågare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
öffwerofficerare, Prästers, Prowiant och Bar-
bers Hakeskyttar in alles . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 
till Finland förloffwade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Quarter Renare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Summa: 529 
Uthaff the 264 man som hålla wacht får General Quartermäst. 70 

man; bliffwer altså öffwer till annat Cronans arbete och wacht 194 
man." 

Till detta "förslag" må följande kommentarer göras: 
I all sin knapphet ger det en ganska god bild av verksamheten i 

skansen. Förutom vakttjänsten, som var den mest betungande och kräv
de mycket folk, sysselsattes soldaterna på mångahanda sätt. Vissa hade 
sålunda uttagits till fiskare och jägare för att förse guvernörens bord 
med åtråvärda färskvaror från havet och skogen. Att de var så många 
som 11 st, tyder på att guvernören hade stort hushåll och väl även re
presentativa plikter. De till "Licenthuset", d.v.s. tullkammaren, kom
menderade torde sannolikt ha använts för ren handräckningstjänst i 
hamnen och magasinen. Tydligen pågick ganska omfattande repara
tionsarbeten i soldatförläggningarna, eftersom inte mindre än 19 sol
dater hade skickats till skogs för att skaffa näver till taktäckning, och 
12 timmermän jämte 2 sågare dessutom hade sin verksamhet förlagd 
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till kvarteren. Att för städning av förläggningarna endast 2 st "Quarter 
Renare" hade avdelats, förefaller knappt tilltaget, men de sanitära an• 
språken var vid ifrågavarande tid inte särskilt höga. De 35 hakeskyt
tarna tjänstgjorde som befälsuppassare. Som synes av förslaget ut
gjorde de sjuka 138 stycken den 9/6. Redan den 17/6 hade summan ökat
till 150. Neumiinde skans, som var byggd "på vattnet", utgjorde för
visso inte någon hälsosam förläggning. Det hade visat alltifrån 
skansens tillkomst och skulle komma att visa sig än mera framdeles. 

När (numera) översten Kinnemond i mitten av juni 1651 skrev till 
Krigskollegium för att orientera om förhållandena, bifogade han ett 
"förslag" på styrkan, upptagande sex kompanier.34 Frågan om skva
dronens utökning till ett regemente syns därför ha lösts under förra 
hälften av detta år. Men styrkan på de sex kompanierna var föga im
ponerande. Av sammanlagt 5 26 man redovisades ( som nyss angivits) 
150 stycken som sjuka. 

Sommaren 1657 hade krigshändelserna ute i Baltikum åter blivit 
livligare. På grund av sjukdomar, främst den förhärjande pesten, hade 
garnisonen i Riga och närliggande skansar (bl.a. Neumiinde) dedme• 
rats så avsevärt, att den knappast skulle haft möjlighet att motstå ett 
större anfallsföretag. I juli inlöpte rapporter om att en rysk arme be
fann sig på frammarsch mot Riga. Generalguvernören De la Gardie 
gav då order om avdelandet av vissa, om än svaga, förstärkningar till 
den hotade staden. Så tillfördes Riga bl.a. en skvadron ur Gardet un
der befäl av översten Martin Schttltz, men redan i augusti drog sig rys
sarna tillbaka, sannolikt på grund av vetskapen om den i staden grasse· 
rande, smittosamma sjukdomen. 

Mot slutet av året 1657 avled överste Kinnemond och efterträddes 
av Schultz. Nu hade emellertid koloniregementet i Neumiinde sam
mansmält så, att för år 1658 endast kunde redovisas tvenne svaga kom
panier, överstens eget och majorens, det förra om 36 och det senare 
om 40 gemena. 

Koloniskvadronen (regementet) i Neumiinde hade därmed praktiskt 
taget upphört att existera. 

Koloniförband i Narva och Ingermanland. 

I avsnittet om militärkolonien i Dorpat hänvisades till Gustav II 
Adolfs för krigskommissarien Erik Andersson utfärdade instruktion 
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Narva och lvcmgorod år 1680. 
(KrA Befäslningsplaner 111.111. Östersjöprovimerna 423:1, Narva Nr 10.) 

(Reval 15/2 1626), i vilken det bl a hette: "Så will H: K: M: tt att vid 
Dorpt såväl som Narven och Ingermanland skall planeras kolonier." 
Konungen hade också i memorialet till överste Horn angivit, vilka trup
per som skulle tagas i anspråk för uppfättandet av dessa kolonier, näm
ligen Jakob Skyttes skvadron om fem kompanier, fördelade med tre 
kompanier i Narva och två kompanier på Ivangorod och Kopore, till
sammans 750 man. (Karta s. 154.) 

I mitten av mars månad 1633 avlöstes den nu till ett regemente för
stärkta garnisonen i Narva och avmarscherade söderut för att förläggas 
i ett flertal livländska garnisonsorter. I stället förlades till Narva 
översten Henrik Burtz' regemente från Tavastland. Det grupperades 
med fyra kompanier i Narva, två på Ivangorod, ett i Jama och ett i 
Kopore.35 
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Mot slutet av år 1636 återvände översten Reinhold Wrangel med 
sitt regemente till Narva från de livländska garnisonerna och avlöste 
Burtz' regemente. Från och med detta år skulle det Wrangelska rege
mentet komma att förbli förlagt till Narva och de ingermanländska fäs
tena under en lång följd av år. 

En viss inblick i regementets skilda förhållanden ger ett av Wrangel 
från Narva år 1638 till Krigskollegium insänt memorial.36 Den första 
fråga, som Wrangel tog upp, gällde de ekonomiska förhållandena. De 
var vid hans regemente tämligen oefterrättliga. Sålunda hade regemen
tets samtliga över- och underofficerare för åren 1631-1636, eller un
der hela 7 år, varken bekommit deputat, penningar eller underhålls
spannmål. De sammanlagda restantierna uppgick till inte mindre än 
20 392 daler samt 2 761 tunnor spannmål. Regementets soldatnumerär 
var mycket ringa, varför det behövdes stora tillskott av nyutskrivet 
folk för att fylla vakanserna. Många soldater hade rymt, och man kun
de knappast räkna med att av dessa återfå mer än en liten del. Befäls
förhållandena var också, ur regementschefens synpunkt, synnerligen 
otillfredsställande i det att ståthållarna på de orter, där regementet 
hade detacherad trupp, tog sådant befäl, att regementschefens legitima 
befälsrätt träddes för när, och i många fall tog de soldaterna i anspråk 
för rent privata arbeten och tjänster. Det hände även, att cheferna för 
de olika garnisonerna till- och avsatte underlydande personal av egen 
maktfullkomlighet och utan regementschefens vetskap. 

Det här anförda utgör endast några av de klagomål som överste 
\Xf rangel framförde. 

I 1641 års handlingar finns en 1
' Kopia 11tav Genera!gttVe/'llörens

över Liv- och Ingermanland befa!lningsskrivelse om soldaternas barns 
uppehäJle, till kamreraren." Skrivelsen, som är av stort intresse, återges 
här in extenso som bilaga 5,37 

Av speciellt intresse är kanske det förhållandet, att i och med ikraft
trädandet den 1 september 1640 spannmålsunderhållet till soldatbarnen 
väsentligt ökades. Det är också ägnat att intressera att här finns en be• 
stämmelse om, att kaptenerna skulle vara skyldiga att väl vårda sig om 
barnen. De i skrivelsen angivna bestämmelserna gällde Livland och 
Ingermanland. Man får möjligen förmoda, att de över huvud taget 
skulle tillämpas vid alla koloniförband. 

I rullorna över det Wrangelska koloniregementet påträffar man 
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barnmilor först år 1640.38 Dylika rullor finns detta år för regemen
tets samtliga åtta kompanier och i desamma redovisas tillsammans 169 
"knektebarn". Vid ett av kompanierna föreligger det till synes märk
liga förhållandet, att såsom "knektebarn" upptagas ynglingar även i 
åldrarna 17-27 år. De utgjorde 7 stycken, och om dem är anteck
nat att de var "i tjänst uppå landet". Kanhända var de inte vapendug
liga utan användes för en del lättare arbeten, exempelvis som vallpoj
kar, vilket man finner i en del andra rullor över soldatgossar . 

.Ar 1643 kunde inte mindre än 56 soldatsöner ställas under kompa
nierna med månadsläning som soldater, även om ett flertal av dem var 
"föga över 12 år" gamla. Att så unga gossar antogs som soldater, vilket 
för övrigt skedde på order av generalen Bengt Oxenstierna (general
guvernören), synes tyda på ett rent nödläge ifråga om rekryteringen.39 

1644 års barnrulla för det Wrangelska regementet ger i samman
drag följande upplysningar.40 

Soldatsöner. 
Kompani. Behållna. Rymda. Döda. Kommenderade. 

överstens . ' '  . . . .  ' . . . . 41 5 

överstelöjtnantens 25 3 
Majorens . . . . . . . . . . . . 25 4 
Kapten Ekholtz' . . . . . . 12 1 1 1 

" 
Wrangels . . . . . 23 3 

" 
Andersons . . . . 34 7 

" 
Hanssons . . . . . 33 

" 
Jönssons . . . . . . 37 4 

Summa: 230 1 27 1 
Den 1'7 1645 efterträdde generalmajor Erik Stenbock: Wrangel som 

regementschef, och samtidigt förflyttades och förlades regementet till 
Riga. Stenbocks tids som regementschef blev kort. Redan 1646 ut
nämdes regementets överstelöjtnant, Francis Johnston, till överste och 
chef för regementet, i vilken befattning han kvarstod ett flertal år. 

Från Riga avlät överste Johnston den 14 juni 1649 till Krigskolle
gium en skrivelse, i vilken han sade sig ha hört ryktas, att regementet 
skulle sändas hem till Finland.41 Det slmlle emellertid vara en synner
ligen olyGklig åtgärd, eftersom många av soldaterna hade varit borta 
från Finland i 20 år och mera och inte visste vart de skulle taga vägen, 
om de kom tillbaka till Finland. Samma sak gällde även för en del av 
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officerarna. "Och där detta regementet skulle till Finland transporterat 
bliva", skrev översten, "var under en god del soldatpojkar är, som 
kronan haver gjort stor omkostning uppå, och sedan skulle bliva för
skingrade, eftersom de vitt omkring landet både ifrån Savolax och om
kring Viborg och andra vitt avlägsna orter sina hemvisten hava, skulle 
man aldrig få dem så mera ihop, som de nu äre eller varit hava." På 
grund av de anförda skälen hemställde översten, att Krigskollegium 
måtte överväga 8/tt låta regementet kvarbliva i sina garnisoner. Så synes 
även ha blivit fallet. 

I samband med 1661 års genomgripande omdaning av den svenska 
krigsmakten upphörde regementet att existera. Dess närmaste arvtagare 
blev ett under översten Anders Munde nyuppsatt regemente, i vilket 
endast ett fåtal av kolonisoldaterna från Johnstons regemente hamnade. 

Koskttlls koloniregemente, 

"Medh öffwersten Anders Koskttll bliffwer effter H:nes Kongl. 
Maij:ts titförende giorde förordning, att han c0,n,tin11erar ttthij Commen
datskapet på Dorpt i Fabian Wrangels stelle och der iämpte btifftter 
öffwerste för hans haffde sqt/adron, så och den Effttert Taube är 
öffwerstelietttenant före."42 Sådan är ordalydelsen i den skrivelse från 
Krigskollegium, grundad på en kunglig resolution, vilken är att anse 
som "dopattesten" för det Koskullska koloniregementet. (Karta s. 
154.) Skrivelsen är daterad Stockholm den 19 april 1642. 

Landshövdingen och ståthållaren i Dorpat, tillika chef för den från 
1626 härstammande, därstädes förlagda koloniskvadronen, Fabian 
Wrangel, hade avlidit i slutet av år 1641. översten Anders Koskull var 
vid sagda tidpunkt chef för Abo läns regemente, vilket var förlagt till 
Riga. 

Den i skrivelsen omnämnda skvadronen under Evert Taube, var 
koloniskvadronen i Reval, till vilken för övrigt hörde de båda kompa· 
nierna i Kexhalm och Nöteborg. Den omorganisation, som nu genom
fördes med de båda koloniskvadronerna, framgår av omstående tablå 
och kartskiss. 

Koskulls förutvarande regemente fick till ny chef regementets över
stelöjtnant, Henrik Sasse, som utnämndes till överste. 

Av kartskissen ( Observera skalan!) får man en god uppfattning om 
det nyorganiserade koloniregementets synnerligen vidsträckta grup-
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Tablå utvisande hur överste Anders Koskulls koloniregemente organiserades med förband ur: 

1) Abo läns regemente i Riga. Chef: Anders Koskull.
2) Koloniskvadronen i Dorpat. Chef: Fabian Wrangel.
3) Koloniskvadronen i Reval. Chef: Evert Taube.

Kompanier I 
N :r vid Koskulls j Förläggningsort! Frånkoloniregemente 

överste Anders Koskulls - Riga Koskull överstelöjtnant Henrik Sasses - Riga Koskull överstelöjtnant Evert Taubes 2. Reval Taube överstelöjtnant Fabian Wrangels 1. Dorpalt WrangelMajor Patrik Ogilvies Riga Koskull Kapten Wilhelm Klicks 6. Pernau Taube Kapten Henrik Hargens 7. Dorpail: Wrangel Kapten Kristoffer Bölljas 5. Nöteborg Taube Kapten Olof Jonssons - Riga Koskull Kapten Dani:el Svinhuvuds - Riga Koskull Kapten Valter von Pahlens Riga Koskull Kapten Olof Bengtssons 4. Riga Koskull Kapten Sigfrid Franssons - Riga Koskull Kapten Hans Stuurs 8. Kokenhusen WrangelMajor Otto örtens 3. Reva! WrangelKapten Johan Tawasts 9. Kexholm Taube 

I Till I Anmärkningar 
Sasse 1) Anders Koskull utnämnd till ståt•Sasse hållare i Dorpat. 
Koskull 2) Sasse utnämnd till överste och chef
Koskttll för Abo läns regemente. Sasse 3) Taube utnämnd till överstelöjtnanit
Koskult vid KosJ..71.lls koloniregemente. 
Koskull 4) Wrangel avliden i december 1641.
Koskull 5) W rangels kompani blev livkompa-Sasse ni vid Koskulls koloniregemente,Sasse d.v.s. det blev överstens eget kom-Sasse pani. 
Koskrtll 6) Kapten Olof Jonsson utnämnd tillSasse major vid Sasses regemente. 
Kos kull 7) Kapten v. Pahlen regementskvar-
Kosk1tll termästare vid Sasses regemente. 
Koskztll 8) Major örten utnämnd till majorvid Koskulls Koloniregemente. 
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Översten Anders Kosk11lls 
koloniregemente enligt 
1642 års nyorganisation. 
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pering. Skissen låter oss även förstå de avsevärda svllrigheter, som nöd
vändigtvis måste uppkomma vid administreringen av regementet med 
dess kompanier så vitt spridda, även om regementschefen satt tämligen 
centralt i Dorpat. Enbart fågelvägen utgjorde avstånden till de längst 
bort förlagda kompanierna - de i Kexholm och Kokenhusen inte 
mindre än 300, respektive 200 kilometer. 

Strax efter övertagandet av befälet över regementet rapporterade 
överste Koskull till Krigskollegium om de oefterrättliga förhållan
dena. 43 Bland soldaterna rådde stor oreda och brist på disciplin. De 
uppträdde inte "beväpnade så som soldater anstår, utan allesamman 
marscherar utan svärd, utan bantlär och stormhuvor, endast med 
musköter, som bure de ett trästycke över nacken". Vad officerarna an· 
gick, så fick de från Finland sitt deputat och sitt underhåll alldeles fel
aktigt och i regel ingenting alls. Om regementsskrivaren skickades till 
Finland för att klara upp det hela med hemmamyndigheterna, måste 
han stanna där inte bara ett utan två, ja till od1 med tre år, innan han 
blev färdig med alltsammans. Skickade man hem en underofficer i 
samma ärende, gick det inte bättre för honom. För båda var det nöd
vändigt att företaga många och långa resor vid försöken att indriva 
restantierna för regementets räkning. På grund av de här anförda och 
även andra oefterrättliga förhållanden rådde det ett starkt och utbrett 
missnöje bland befälet. Under hänvisning till vad han andragit, anhöll 
överste Koskull, att Krigskollegium måtte vidtaga sådana åtgärder att 
befälet i laga ordning fick sitt deputat och sitt underhåll från Finland, 
samt att soldaterna skulle utrustas på sådant sätt, att de inte skulle 
"frembder Leuten zum Schimpf gehen". 

I en rulla från år 1641 för Koskulls förutvarande regemente i Riga 
finns en förteckning över, som det heter: "Efterskrivna underofficerares 
så ock soldatbarn under överstens välb. Anders Koskulls regemente." 
vilka hade mönstrats i november 1641.44 Detta har intresse därför, att 
man ingenstans kan finna någon uppgift om, att ifrågavarande rege
mente skulle haft karaktär av koloniförband. En något sånär fullständig 
uppgift om soldatbarnen vid Anders Koskulls koloniregemente finns 
för första gången i en rulla av den 1 juli 1645,45 Rullan är upprättad 
för de fyra kompanier av regementet, som var förlagda till Dorpat. 
Sammanlagda antalet soldatsöner vid därvarande skvadron utgjorde 
inte mindre än 280 stycken. 
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Ungefär vid samma tidpunkt (januari och april 1646) redovisades 
vid kolonikompaniet i Nöteborg 89 st. och vid kolonikompaniet i 
Kexholm 110 soldatsöner.46 

Grupperingen av Anders Koskulls koloniregemente år 1654 framgår 
av vidstående kartskiss. 

Dorpats belägring och falt m.m. 

Den mellan Sverige och Ryssland rådande politiska spänningen ledde 
den 3 juni 1656 till öppet krig, då ryska trupper denna dag överskred 
gränsen vid Lawa söder om Ladoga.47 Dorpat råkade snabbt i faro
zonen. Dess befästningar, belägna på floden Embachs södra strand, 
befann sig visserligen i ett tämligen gott men ändå föga krigsdugligt 
skick. De var nämligen mycket svaga åt flodsidan till, där en brygga, 
försedd med en liten redutt, ledde över till norra stranden. Högste 
militäre befälhavare på platsen var landshövdingen över den "Dorpt· 
ska kretsen", Lars Fleming, med överste Wolmar von Ungern som 
kommendant i fästningen. Samarbetet dem emellan och förhållandet 
överhuvudtaget var inte det bästa. 

Den svaga garnisonen utgjordes av ungefär hälften av den skvadron 
om fyra kompanier ur generalmajor Anders Koskulls regemente, vilken 
hade sin permanenta förläggning i militärkolonien i Dorpat.48 Styrkan 
utgjorde i runt tal 50 befäl och 350 gemena. Aterstoden var fördelad 
på Nyhusen, Marienburg och Kokenhusen. På grund av oenigheten 
mellan de högsta militära cheferna i Dorpat utnämnde Kungl. Maj :t 
Anders Koskull till landshövding i Viborgs län efter Axel Stålarm, som 
hade avlidit, Till ny regementschef utsågs översten Casper Koskull.49 

Natten mellan den 27 och 28 juli (1656) kunde man från Dorpats 
fästningsvallar se, hur ryssarna brände landet runt omkring på flera 
mils omkrets, och den 28 kom den fientliga armen så nära fästningen, 
att man från densamma kunde öppna eld. Dorpat var nu helt avspärrat 
fdl.n landet söder om Embach, 

För de till Kokenhusen detacherade kolonisoldaterna avgjordes ödet 
redan den 21 augusti. Ett tidigt på morgonen denna dag igångsatt ryskt 
anfall ledde efter förbittrat motstånd från den fåtaliga besättningen 
till en fullständig framgång. Orten med slottet erövrades, och de över
levande nedhöggs till sista man, varvid även ett antal borgare, kvinnor 
och barn fick sätta livet till för moskoviterna. 
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Grupperingen av översten 
Anders Kosk11lls koloni
regemente år 1654. 
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Vid Dorpat blev läget alltmer kritiskt för den inneslutna garnisonen, 
varför man var i största behov av skyndsamt framförda förstärkningar. 
Ett försök till undsättning, utfört i augusti av Bengt Horn, misslycka
des, och fienden trängde på allt hårdare. När alla förhoppningar om 
undsättning var försvunna och läget hade blivit alldeles ohållbart, 
måste Dorpat kapitulera den 12 oktober, varvid Fleming med den nu 
mycket reducerade garnisonen gavs fritt avtåg. Vid stadens uppgivande 
skall där endast ha funnits 140 stridsdugliga soldater. 

Marienburgs öde avgjordes först i slutet av år 1657, när ryssarna på 
kvällen torsdagen efter andra söndagen i advent företog en allmän 
stormning, vilken samma kväll medförde fästets kapitulation. 

För åren 1656-1658 saknas rullor för Casper Koskulls regemente, 
utom för kompanierna i Kexholm och Nöteborg. Man erfar emellertid 
genom en skrivelse från Gustaf Evertsson Horn, daterad Helsingfors 
den 17 maj 1658, att det Koskttllska koloniregementet praktiskt taget 
hade ttpph;ört att existera.50 Horn skrev bl.a. följande.: "Eder gode
Herrar jag härmed ej förbigå kunnat, att advertera, huru såsom överste 
Koskulls regemente, som för detta haver bestått allenast av kolonier 
eller knektesöner, är numera förmedelst avgång av pestilens och eljest 
vid varande krigsruptur så försvagat, att det dess fulla och tillbörliga 
tjänst icke kan prästera, ej heller kan det möjligen av sådana kolonier 
som vederbör mera kompletteras." Horn underställde samtidigt Krigs
kollegium frågan, huruvida resterna av regementet lämpligen borde 
understickas andra förband eller eventuellt reduceras till endast en skva
dron, eftersom folket inte räckte till ens för kompletteringen av övriga 
regementen. 

Genom en skrivelse från Riga (lh 1659) meddelade överste Koskull 
Krigskollegium bl.a. följande om sitt regemente.51 Till en början erin
rade han om, hur han år 1657 hade avmarscherat från Dorpat med sina 
fyra kompanier, vilka då räknade nära 400 man, och anlänt till Pernau 
vid den tidpunkt, då pesten härjade där som värst. Största delen av 
folket hade angripits av sjukdomen och dött. Eftersom kompanierna 
därigenom blivit så försvagade, hade riksskattmästaren anbefallt att de 
skulle reduceras till endast två kompanier, det ena överstens eget, det 
andra under major Bernhard Bock.52 övertaliga officerare hade av De 
la Gardie beordrats till Finland i mars 1657 för att avhämta rekryter till 
regementet, men de hade återkommit utan folk. På order av fältmar-
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Delineation av den av moskoviterna bomb(trderade fästningen Dorpdt. Anno 
1704 d. 13 jNni började bombarderingen och pågick ddgligen i fem veckor. 
(KrA Sveriges krig. Dorpdt 1704 Nr 6.) 

A. Visdr rave!imn vid Tyska porten, sotll dagligen besköts vred 12 kanoner.
B. Är den port mot vilken de stormade 1J1ed 12 000 man. Denna Jtormning dv

s!ogs. En fömyad .rtorm11i11g 11tfördes med 8 000 man, då de trängde in i
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skalken Douglas hade de ännu en gång skickats till Finland för att 
skaffa folk, men även efter denna resa hade de återkommit med oförrät
tat ärende. Koskull påpekade, att regementet var hemmahörande i Kare
len och följaktligen borde få sina rekryter därifrån. Det hade emellertid 
uppstått tvistigheter om rekryteringssocknarna, i det att andra överstar 
gjorde anspråk på samma socknar, varför Krigskollegium borde ingripa 
och reglera förhållandena. Koskull försökte ännu några år att påverka 
myndigheterna i Stockholm, så att hans regemente skulle återuppsättas 
men förgäves. Liksom andra förband drabbades det Kosknllska koloni
regementet av total indragning i samband med organisationsförändring
arna inom krigsmakten efter Karl X:s död. 

Koloniregementet 1667-1674. 

Generalmajoren Martin Schttltz, som efter översten Tomas Kinne
monds död på senhösten 16 5 7 hade blivit chef för koloniskvadronen 
(koloniregementet) i Neumiinde, och som år 1661 hade utnämnts till 
k�mmendant därstädes, delgav i en skrivelse (13fo 1665) Krigskolle-

porten C., emedan svenskama saknade folk till försvaret. 

D. Den bro som fienden slog natten efter stormnin�en.

E, Visa1· ./wr hme11 i staden brinna.

F. Visar hm· palissadema brinna, sedan fienden ski1rtit dem i brand,

G. Domkyrkan brinner med inneliggande förråd av hö.

H. Ett brinnande skj1t! i slottet, i vilket förvarades lavetter och hj1t!.

I. Första bräschbatteriet, som 11tan större verkan bombarderades 1111der 14
dagar.

K. Bräsch skjttten 1111der 8 dagar med 30 kanoner.

L. Är den linje på vilken det kämpades 1111det 9 timmar, varefter 1mderha11d
li11gar om kapittllation inleddes, sedan fienden inträngt i fästningen. Dor
pats erövring kostade fienden 30 000 kanonskott och 6 000 bomber, vari
bland 50 fyrk,t!or, samt 5 000 man i stt;pade och 2 000 srirctde. De svenska
för/ 11sterna var 36 officerare och omkring 2 000 gemena.

Rl/dh!tSet skadat av 11 cl 12 bomber. 

Svenska kyrkan i vilken mer än 150 bomber inkastades. 

Tyska kyrkan i vilken mer än 50 bomber inkastades. 

Hovrlitten i vilken mer än 20 bomber inkastades, 

Magasinet i vilket mer än 50 bomber inkastades. 

Arkliet i vilket mer iin 50 bomber inkastades, 
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gium sin syn på förhållandena i garnisonen.53 Såsom sin oförgripliga 
mening framhöll han, att det system som praktiserades med ofta åter
kommande avlösningar av skansbesättningen borde upphöra, eftersom 
det medförde så uppenbara olägenheter. I stället borde "en viss skva
dron, såsom tillförne" förläggas till skansen.54 "Ty", skrev han, "först 
kan E:s Excell:er, nådige och benägne Herrar i nåder ej okunnigt vara, 
huruledes H:K:M:t Sal. Konung Gustav Adolf, glorvördigst i åmin
nelse, månde en viss skvadron hit i skansen förordna, vilken här stadigt 
legat haver - - - -- intill dess han för liten tid sedan blev redu
cerad uti ett kompani."54 1fa 

I fortsättningen gav Schultz en nog så belysande skildring av för
hållandena i skansen. Han framhöll därvid bl.a., att det folk, som en 
längre tid vistades där, vande sig vid de i skansen rådande, speciella 
förhållandena och därför också väl hade förmått reda sig od1 finna sig 
till rätta. Däremot hade, när avlösningarna ägt rum alltför ofta, uppstått 
svåra olägenheter. De med ortens säregna förhållanden ovana soldaterna 
hade inte förmått anpassa sig. På grund av skansens belägenhet i en 
sumpmark uppkom lätt sjukdomar, vilka krävde talrika dödsoffer. Däri
genom hade såväl befästningsarbetena som berörda regementen kommit 
att lida stort avbräck. Därtill kom, att det folk, som endast för kortare 
tid bestred garnisonstjänst i skansen, inte skötte och vårdade sig om sina 
förläggningar på samma goda sätt som en permanent garnisonstrupp. 

Man borde, ansåg Schultz, bygga på det alltjämt befintliga koloni
kompaniet under major Falk med soldater från de finska socknar, vilka 
hade rekryterat den ursprungliga koloniskvadronen. 

På sommaren 1666 ingav Schultz till Krigskollegium ett längre, på 
tyska skrivet, memorial, vilket bl a innehöll hans förslag till åtemppsät
tandet av Koloniregementet.55 Det nyuppsatta Koloniregementet borde, 
enligt Sdmltz, utgöras av sex kompanier, av vilka fyra avsågs för 
garnisonstjänst i Neumiinde, ett i Kobran skans samt ett i Kokenhusen. 
Det skulle visserligen komma att bli ett tämligen brokigt sammansatt 
förband, bestående av gamla kolonisoldater, infångade rymlingar från 
ett flertal regementen samt ett mindre antal jämtlänningar och norr
män.56 

Den 20 oktober 1666 fastställde Ktmgl lvI.aj:t förslaget till återttpp
sättandet av Koloni regementet.57 I kungabrevet sades det, att till de 
tidigare befintliga och alltjämt i behåll varande kolonikompanierna 
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Marie11b11rgs slott. 
(KrA Sveriges krig. 
Mari011b11rg 1629 
Nr 1.) 

skulle läggas ytterligare så många att hela antalet uppginge till 12 
stycken. Samtliga skulle förses med erforderligt befäl, vilket skulle 
uppföras på krigsmaktens stat och därigenom tillförsäkras lön och un• 
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<lerhåll. De tolv kompanierna jämte en stab sk11lle sammanföras till el/ 
nyorganiserat koloniregemente med generalmajor Schttltz som chef. 

Kungl. Maj :ts snabba beslut vittnar gott om den övertygande moti
vering, som Schultz hade presterat, när han ingav sitt förslag. Han 
hade för sin del varit så måttlig, att han stannat för ett regemente om 
endast sex kompanier. Nu fick han sig anförtrott att organisera ett dub
belt så stort förband. 

Koloniregementet skulle enligt Kungl. Maj :ts beslut utgöra ett ute
slutande för garnisonstjänst i Ingermanland, Estland och Livland per
manent förlagt förband. 

En sammanställning av Koloniregementets rullor för åren 1667 och 
1668 samt tablåer över regementets status åren 1667 och 1669 åter
finns i bilaga 6 och 7. 

Det var inte något lätt verk som generalmajor Schultz hade att taga 
itu med vid organiserandet av sitt regemente, och det stöd som lämnades 
honom från vederbörande i Stockholm måste betecknas som skäligen 
halvhjärtat. 

Innan generalmajor Schultz på sommaren 1674 lämnade befattningen 
som chef för Koloniregementet, hann han med att till Krigskollegium 
insända ytterligare ett omfattande memorial angående regementet. Det 
finns all anledning att något närmare taga del av detta synnerligen 
innehållsrika och för Koloniregementet belysande dokument liksom 
Krigskollegii resolution över detsamma.58 

Sdmltz börjande med att göra en jämförelse ifråga om kronans kost
nader för på vanligt sätt värvade förband och koloniförband. Han fram· 
höll, att de stora utgifter som kronan fick vidkännas för de värvade 
förbanden i själva verket var en dålig affär, eftersom de värvade solda
terna ofta efter endast 2 a 3 års tjänst tog avsked, vilket man inte kunde 
förvägra dem. Kolonisoldaterna därmot hade man ständigt liksom 
deras barn. Vid nyantagning skulle man emellertid se till att få gifta 
karlar. Om de inte var gifta, så måste de "straks ein Weib nehmen." 
Med hänsyn till de stora fördelar, som kronan alltså drog av sina koloni
soldater, vore det endast rimligt, att dessa vid anställningen erhölle 10 a
12 riksdaler i värvnin1gspe.nningar. 

Krigskollegii resolution blev emellertid att man endast beviljade 6 
riksdaler. 

Beträffande kompanierrtas nzanskapsstyrka föreslog Schultz att denna 
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lämpligen borde sättas till 200 man korpraler och gemena, men med 
hänsyn till kolonikompaniernas storlek borde varje kompani utöver 
sedvanligt antal befäl erhålla ytterligare 2 fältväblar eller 2 sergeanter 
samt 2 korpraler. I Schultz' förslag ingick även för varje korpralskap en 
"Gefreiter oder Rott Meister."59 Dessa Gefreiter, skrev Schultz, skulle 
övertaga befälet, om korpralen insjuknade eller av annan anledning inte 
kunde utöva sitt befäl. De skulle vara befriade från skiltvaktstj änst och 
arbete och borde i månadsläning få 1fa riksdaler mera än de gemena. 

At soldatena måste framför allt upplåtas mark till en liten köksträd-, 
gård samt någon slåtteräng. Ty, skrev generalmajoren i denna sak, 
"Wie nun ein Soldat der sein Eijdt, sein Weib undt Kindt, sein 
Hausswohnung undt Gardten verbunden undt treu sein wirdt, dass er 
auch lieber sterbe alss sich dem Feind ergeben." 

Krigskollegii beslut i denna fråga innebar, att en kompanistyrka om 
200 korpraler och gemena godkändes, samt att varje kompani skulle be
stås ytterligare 2 sergeanter och 2 korpraler. Antalet gefreiter fastställ
des till 6 stycken per kompani, av vilka den äldste skulle vara skyldig att 
förrätta korpralstjänst. Förslaget om tilldelning av trädgårdstäppor och 
slåtterängar bifölls. 

I memorialets 3 :e punkt behandlade Schultz frågan om soldaternas 
arbete och vakttjänstgöring. Han framhöll därvid, att eftersom koloni
soldaterna inte som andra, tillfälligt till garnisonstjänst kommenderade 
soldater, kunde räkna med någon avlösning utan hade sina permanenta 
förläggningar i de olika garnisonsorterna, borde de för att inte drivas 
till desperation och rymning medgivas vissa lättnader i tjänsten, "ob 
möglich den Montag undt Abendt von der Arbeit freij sein möchten". 
De borde inte heller behöva gå på vakt oftare än var tredje dag. Häri
genom skulle man dessutom vinna den fördelen, att det blev erforderlig 
tid anslagen till exercis. 

Dessa förslag godkändes helt av Krigskollegium. 
Såsom nästa punkt i memorialet upptogs regementets lönef örhållan

den, Om dessa hette det bl.a: "So ist leider bekant, wie wenich undt 
gar langsam die Lohnungen undt Jahrlohn aussfallen." Det var, mena
de Schultz, absolut nödvändigt att dessa uppenbara missförhållanden 
snarast ändrades till det bättre. 

Krigskollegii resolution i denna sak blev den, att kaptenerna skulle 
bestås lika mycket i traktamente som nu utgick till kaptenerna vid lant-
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regementen förlagda i garnison samt därutöver tvenne mönsterdrängar. 
Dessutom skulle de åtnjuta lika många passevolanter som kaptenerna 
vid de värvade regementena. Ifråga om löjtnanter, fänrikar och övrigt 
kompanibefäl resolverade kollegium, att de skulle "trakteras som offi
cerarna av svenska regementen i garnison". Men när det gällde de ge
mena, ansåg kollegium, att dessa finge låta nöja med den 1/i riks
dalern, spannmålen och frihemmanen. Däremot skulle ved till "Corps 
de Guardena, bakved och kokved" bliva dem rikligt bestådd. 

Schultz föreslog även, att de gemena årligen på ett riktigt sätt skulle 
få sin kommiss, sina skor och strumpor. Tyget borde utlämnas så tidigt 
på året, att man kunde låta förfärdiga kläderna om sommaren, så att 
soldaterna till hösten och vintern var så välklädda att de "vor Krankheit 
conserviret bleiben." 

Förslaget approberades av Krigskollegium utan kommentarer. 
Ifråga om soldatem>as ttnderhåll framhöll generalmajoren, att det

samma borde förbättras så, att när en pojke uppnådde 2 års ålder, han 
då finge sin spannmål riktigt och rätt tilldelad. I annat fall klagade 
föräldrarna och vägrade att låta inskriva pojkarna i barnrullan. 

På detta resolverades i kollegium, att barnen nu, "som för detta ha
ver varit vant", från och med 3 års ålder skulle åtnjuta spannmålsunder
hUL Av Krigskollegii formulering vill det synas som om en ändring i 
tilldelningen skulle ha skett, ty enligt vad äldre handlingar utvisa, utgick 
spannmålsunderhållet till soldatbarnen som regel redan från födseln, 
om de då inskrevs i barnrullan. 

Xven frågan om Koloniregementets gmppering berördes i memoria
let. Schultz föreslog att kompanierna skulle förläggas på följande sätt: 

på Riga slott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kompanier 
i Neumiinde skans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 
i Dorpat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,, 
i Pernau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kompani 
i Kokenhusen skans och Marienburg . . . . . 1 ,, 

Därest Kungl. Maj :t emellertid skulle besluta, att koloniförband 1iven 
skulle förläggas till Reval, Narva, Nyen, Kexholm och Nöteborg, bleve 
det erforderligt antingen att uppsätta flera kompanier eller att utöka 
manskapsstyrkan vid regementets samtliga tolv kompanier. 

I varje garnison behövdes det en a två präster samt en skollärare för 
soldatbarnens undervisning. 
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Vad gällde dislokationen av de olika kompanierna nöjde sig Krigs· 
kollegium med att säga, att när kompanierna väl var uppsatta, "då kan 
alltid Kungl. Maj : t om dess fördelning disponera". 

I den andra frågan sades det, att såvida prästernas löner något för
bättrades, så kunde de även sköta skolmästaresysslan. 

Förbandens förläggningsförhållanden diskuterade generalmajor 
Schultz i memorialets 9:e punkt. Han framhöll därvid, attsedan det bli· 
vit bestämt till vilka garnisonsorter kompanierna skulle förläggas, måste 
där byggas ordentliga baracker eller liknande soldatkvarter, så att inte 
borgerskapet betungades med en inkvartering, vilken erfarenhetsmäs-
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sigt endast skulle leda till ömsesidig irritation och oenighet mellan 
ortsbefolkningen och soldaterna. 

Härtill svarade kollegium, att därest städerna befriades från sin in
kvarteringsplikt, vore det skäligt att de något bidrog till barackernas 
uppbyggnad och underhåll. 

Det var tre frågor till, som Schultz glömt att taga upp i memorialet, 
varför han skickade in dem efteråt. Den första av dessa gällde behovet 
av fältskärer och gesäller. Det behövdes, ansåg han, en fältskär med en 
gesäll i varje garnison. Generalmajoren synes ha haft övervägande då
liga erfarenheter av fältskärsskrået i gemen. Han säger nämligen, att 
fältskärerna dels inte besatt någon synnerlig kunskap, dels var försupna 
och egennyttiga, lata och försumliga, samt förbrukade fältkistornas in
nehåll av medikamenter mindre till soldaternas bästa än utanför garni
sonerna till egen fördel. På grund av dessa avita förhållanden föreslog 
han, att det borde tillsättas en "Militie Medicus", som skulle examinera 
fältskärerna, innan dessa togs i kronans tjänst, samt därefter utöva fort
löpande inspektion av deras verksamhet. 

Krigskollegium fann förslaget gott och sade sig vilja rekommendera 
detsamma till Kungl. Maj :t. Visserligen skulle det komma att "gravera 
staten", men det skulle i alla händelser bli mindre kostsamt än om av
gången på soldater bleve hög på grund av försummad sjukvård. 

Den andra frågan gällde marketentarna. Schultz förmenade, att kon
servationen av soldaterna i hög grad var avhängig av tillgången till 
skickliga marketentare, vilka tillhandahölle goda varor och inte skinna
de de fattiga soldaterna, 

Med hänsyn till regementets vitt spridda förband var det erforder
ligt att äga tillgång till en regementsattditör, en rnotarie och en väbel, 
vilka kunde resa omkring till de olika garnisonerna och kontrollera 
marketenterirörelsen. Det fick inte tillåtas någon, vem det vara månde, 
att vid sidan av de uttagna marketentarna driva liknande hantering med 
soldaterna. Även på den saken skulle auditören hålla ett vakande öga. 
Men inte heller marketentarna skulle tillåtas att driva handel med andra 
än soldaterna för att de inte skulle göra intrång i borgarnas och köp
männens legitima näringsf ång. 

Regementet behövde också en regementsprofoss eller gevaldiger med 
tvenne stockknektar eller gemena profosser, och vid varje kompani 
erfordrades det en profoss. 
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Förslagen godkändes av Krigskollegium. 
Slutligen föreslog generalmajoren, att regementet skulle begåvas med 

en skicklig regementskvartennästare, vars uppgift skulle vara att flitigt 
resa från ort till ort och inspektera soldaternas förläggningar samt 
kontrollera att de på rätt och riktigt sätt fick sina kläder m.m. 

Även detta godkändes av kollegium. 
I Krigskollegii protokoll är efter resolutionen antecknat följande: 

"Och därpå upplästes den nytta som generalmajor Schultz uppsatt, som 
härav faller." Anteckningen syftar på Schultz' motivering för de i 
memorialet framlagda förslagen till Koloniregementets reorganisation. 
Den skall här återges i kort sammandrag. 

Schultz började med att anmoda Krigskollegium att betänka, hur 
många tusen soldater, som efter den tyska freden /Westfaliska freden 
1648/ hade sänts över till Livland och där omkommit eller ådragit sig 
men för livet, samt hur många regementen som efter freden med Polen 
/Oliva 1660/ hade gått under ute i Livland och Ingermanland utan att 
man i någotdera fallet medräknade alla direkta krigsförluster. Kolle
gium borde vidare betänka, vilka stora kostnader för kronan alla dessa 
regementen med sina kompaniofficerare förde med sig, eftersom, om 
man höll många regementen med svaga kompanier, dessa då drog' så 
stora lönekostnader, att varken den ene eller den andre fick sin lön. Av 
daglig erfarenhet visste man, att dylika förhållanden endast skapade 
missnöje och medförde ständiga klagomål. 

Av de årliga rullorna och förslagen m.m. var det lätt att se, hur dessa 
regementen mer och mer försvagades och ruinerades, så att man, när 
behov av dem uppstod, endast hade spillror av regementen att tillgå. Det 
var därför ett starkt önskemål att till alla garnisoner förlades fttlltaliga 
och permanenta kompanier men inga rege1nenten

1 
utom i Riga och 

Narva, vilka städer i sin egenskap av mycket betydelsefylla gränsorter 
krävde särskilt starka garnisoner. Frånsett dessa båda orter borde på alla 
övriga förläggas koloniförband. Genom en dylik åtgärd skulle man kun
na hålla den finska krigsmakten intakt hemma i landet och sålunda äga 
tillgång till fulltaliga regementen, när läget så krävde. Om man dessut
om gjorde klart för sig, hur dyrbart det ställde sig med allt det vl:frvade 
artil!erif olket i garnisonerna, skulle man även i det fallet med fördel 
kunna begagna sig av kolonisoldater. Det borde ju inte vara svårare att 
utbilda dem än annat värvat folk, och man hade dessutom att räkna med 
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soldatbarnen för den fortsatta rekryteringen. Om det skulle visa sig er
forderligt att utbilda konstaplar, lärkonstaplar och hantlangare för artil
leriet i fält, kunde man ju kommendera kolonisoldater i omgångar till 
sådan utbildning. 

Generalmajoren diskuterade därefter behovet av hantverkare av skil
da slag och räknade därvid med, att varje kompani behövde omkring 60 
stycken. Dessa kunde med fördel uttagas bland kolonisoldaterna. Dels 
kostade detta inte kronan så mycket som att anställa särskilda hantverka
re, dels hade man dem alltid till hands. Sdmltz gjorde en uppdelning av 
hantverkarna i sådana som hade sitt arbete förlagt utomhus och sådana 
som arbetade under tak. 

Av det förra slaget nämner han: 
grovsmeder takpannemakare sägare 
klensmeder glasblåsare brunnsgrävare 
svarvare krukmakare kvarnbyggare 
snickare båtbyggare torvskärare 
murare prämbyggare vallsäittare 
kolare vagnmakare luntmakare 
stenhuggare skottkärremakare repslagare 
bildhuggare hjulmakare tjärbrännare 
tegelslagare karetmakare kalkbrännare 

Man hade alltså, säger han, bland kolonisoldaterna tillgång till alla 
de slag av hantverkare, som erfordrades för fortifikations- och fäst
ningsarbeten. 

Av under tak arbetande hantverkare uppräknades: 
ullspinnare (vartill kunde tagas soldatbarn pä 7 a 8 är och äldre) 
vävare (Priset pä det framställda klädet kunde nedbringas till hälf-
valkare ten, d.v.s. till 1/2 riksdaler alnen. Detta hade praktiska för-
färgare sök med kolonisoldater visat.) 
skomakare sadelmakare skräddare sämskskinnsgarvare 
garvare remmakare knappmakare sämskskinnsmakare 

Genom tillgången till dessa kolonisoldat-hantverkar.e kunde man 
själv framställa ryttarstövlar och skor för halva inköpspriset. Sämsk
skinnsgarvarna kunde bereda skinn till kyller, gehäng och karbinrem· 
mar. Man kunde också bereda andra slags skinn till underkläder åt sol
daterna. Allt kunde framställas för hälften av de kostnader, som kronan 
nu hade för alla dessa artiklar, men förutsättningen för att det hela 
skulle lyckas vore en effektiv ledning och övervakning av arbetet. 

Om man gjorde .en ekonomisk jämförelse mellan de icke hantverks-
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kunniga kolonisoldaternas årliga lönekostnader för utfört arbete och 
andra värvade soldaters penningförtjänster, skulle man lätt nog finna, 
hur dyrbara de senare ställde sig för kronan. Även i detta fall var följ
aktligen kolonisoldater att föredraga. 

Det fanns, skrev Schultz, visserligen kolonisoldater, vilka inte gärna 
ville gå under denna benämning utan skulle föredraga ett namn i likhet 
med övriga landskapsregementen, men de skulle nog finna sig tillrätta 
med benämningen, menade han, bara man ordnade det drägligt för dem 
med goda kvarter, en liten kåltäppa och en slåtteräng. Varje kolonisol
dat borde kunna hålla en ko, två getter, en sugga, en tupp och fem hö
nor. Då hade han sitt eget att pyssla med på fritiden och kunde leva i 
medvetandet om, att familjen inte led nöd, att barnen var försörjda och 
gossarna garanterade sin framtida sysselsättning. Under dylika förhål
landen skulle just kolonisoldaterna bli de allra pålitligaste och trog
naste, som hellre stupade i strid än gav sig fångna. 

Generalmajor Schultz' uttömmande framställning tarvar inga kom
mentarer, den talar gott för sig själv och sin erfarne, kloke och fram
synte upphovsman. Man kan väl endast beklaga, att höga vederbörande 
inte till alla delar gick med på de synnerligen goda förslagen. 

Blå regementet 1674-1698. 

När generalmajor Schultz på sommaren 1674 lämnade Kolonirege
mentet för att som generallöjtnant tillträda befattningen som guvernör 
över Skåne, fick regementet till chef översten Erik Pistolekors, som sam
tidigt blev kommendant i Neumiinde. Från denna tid benämndes rege
mentet omväxlande Koloniregementet och Blå Regementet.

Styrkan på regementet utgjorde nu, all personal inräknad, 684 man. 
Av dessa var huvuddelen ( 648 man) fördelad på garnisoner i Karelen, 
Ingermanland, Estland och Livland, medan återstående 36 man redo
visades såsom varande hemma i Finland.60 

När överste Pistolekors tillträdde chefsskapet över regementet, möt
tes han av en hel del alltjämt olösta frågor, vilka han måste gripa sig an 
med. Regementet utgjordes numera av endast 7 kompanier, sedan de 
tre jämtlandskompanierna i Demmin hade utgått ur regementet och åter
förts hem till Sverige. Pistolekors föreslog, att tvenne kompanier skulle 
nyuppsättas.61 Det gick emellertid trögt med värvningen, eftersom det 
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dröjde med utanordnandet av de erforderliga penningmedlen till den
samma. Att det gick långsamt med värvningen, som för övrigt mötte 
stora svårigheter, kan man se av regementets rullor för åren 1679 och 
1680, vilka endast redovisar sju kompanier.62 63 Ar 1682 skedde en 
viss omgruppering av Blå Regementet i det att de fyra kompanierna i 
Neumiinde överflyttades till Pernau.64 Vid en därstädes i slutet av okto
ber 1689 företagen mönstring befanns staben och de fyra kompanierna 
omfatta sammanlagt 48 officerare samt 624 korpraler och gemena.65 

Denna mönsterrulla har sitt alldeles speciella intresse däruti, att här 
för första gången regementets ttniformer beskrivas. Det heter i rullan.: 
"Dessa föreskrivna fyra kompanier blevo på underskriven dato mön
strade och befunna som rullorna med deras annotationer innehåller, 
varandes i det övriga underofficerarna med koletter däröver blå rockar 
med runda tennknappar, samt de gemene väl så gott som nyss beklädda 
av deras förlidet år undfångne kommiss. Nämligen: hattarna svarta med 
gult band och snöre omkring, förutan karbuser de dagligen bruka och 
de av samma års kommiss undfångit. Halsdukarna av rött, randigt 
bomullslärft, rockarna blå med gult bojs underfoder och gult uppslag, 
deruti mässingsknappar, byxor och strumpor gula samt nya skor, gula 
lädergehäng och taskeremmar varvid hängande kruthorn och järnolje
flaska, dessutom gula samskhandskar.'' 

På grund av svårigheten att i Finland värva folk till regementet, hade 
detta numera ( omkring år 1698) fått en mera baltisk prägel. En sam
manställning av rullornas uppgifter om de fyra i Pernau förlagda kom
panierna visar, att av sammanlagt 624 man endast 40 var från Finland. 

överste Pistolekors erhöll på egen begäran avsked från krigstjänsten 
i början av juni 1699. I samband därmed skedde en omorganisation så 
tillvida som översten Carl Gttstaf Skyttes i Dorpat förlagda, värvade 
garnisonsskvadron sammanslogs med Blå Regementets ( nwnera) en
dast sex kompanier.66 67 

Carl Gmtaf Skyttes koloniregemente eller Dorptska-Pernattska Garni
sonsregeme,ntet. 

Ar 1700 började det stora nordiska kriget, då Sverige anfölls av 
Dnnmark, Ryssland och Sachsen-Polen. I början av juli samma år med
delade överste Skytte från Dorpat Krigskollegium, att han inte hade 
tillräckligt med folk för att besätta bastionerna vid ett fientligt anfall 
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Reva/ ,tr 1681. 
(KrA Befäst11ingsp!a11er 111.m. Östersjöprovinsema 423:2. Reva! Nr 4.) 

mot fästningen.68 De 600 man som han förfogade över kunde inte på 
något sätt förslå. Regementet låg dessutom grupperat till fyra olika 
orter: Dorpat, Pernau, Kexholm och Nöteborg. Det vore önskvärt, 
framhöll han, att ha hela regementet samlat. Att detta inte kunde 
genomföras så snabbt, insåg han, men föreslog att de båda kompanierna 
i Kexholm och Nöteborg finge beordras till Dorpat, och att de skulle 
ersättas med nyrekryterat folk. Framställningen avslogs. 

Koloniförbanden 11nder det stora nordiska kriget. 

Sedan Karl XII hade tvingat Danmark till fred, övergick han till 
Baltikum för att taga itu med sin ryske motståndare. Segern vid Narva 
i slutet av år 1700 möjliggjorde för konungen att marschera söderut 
för att göra upp räkningen med den tredje fienden, August av 
Sachsen-Polen. Sedan han lyckligt genomfört övergången av Diina (vid 
Riga) i början av juli 1701, gick han med huvudarmen mot Polen. 
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För Livlands omedelbara försvar kvarlämnades endast svaga kraf
ter - omkring 3 000 man brokigt sammansatta förband - under 
översten W. A. v. Schlippenbach. Därtill kom den i Dorpat samt i och 
vid Marienburg förlagda garnisonsstyrkan om ungefär 1 800 man. I 
denna ingick Dorpat-skvadronen av det Skytteska regementet. 

Schlippenbachs uppgift var rent defensiv och innebar skydd av grän
sen samt tryggandet av i densammas närhet belägna magasin och under
hållsområden. Visserligen lyckades Schlippenbach att 1701 förhindra 
fienden från att fatta fast fot i Livland, men läget var för honom ändå 
mycket bekymmersamt. Redan på nyåret 1702 satte ryssarna igång igen. 
En häravdelning, som framryckt mot Dorpat, förhärjade i grund sta
dens omgivningar och förenade sig därefter med den anryckande 
huvudstyrkan under Sjeremetjev. 

I mitten av juli led Schlippenbach ett kännbart nederlag vid Hummel
hof men lyckades att med sina illa åtgångna trupper draga sig tillbaka 
till Pernau. Även på andra håll hade de ryska vapnen framgång. Så måste 
i slutet av augusti Marienbttrg kapitulera och hela garnisonen, inklusive 
ett av Skyttes kolonikompanier, ge sig fången. 

Mot slutet av september uppenbarade sig en rysk belägringshär på 
10 000 man vid Nöteborg, som vid denna tid inte befann sig i allra 
bästa försvarsskick. Besättningen, ungefär 250 man, omfattade även 
ett kolonikompani ur det Skytteska regementet. Den 2 oktober, efter 
det att kommendanten vägrat efterkomma en rysk uppfordran till kapi
tulation, öppnades eld mot fästningen. Ett försök att undsätta Nöte
borg misslyckades. Tsar Peter hade i slutet av september i egen hög 
person anlänt med förstärkningar, varefter belägringsstyrkan uppgick 
till inte mindre än 3 5 000 man, en förkrossande övermakt gentemot de 
fåtaliga försvararna. Den 12 oktober nödgades fästningen dagtinga, 
och vad som då återstod av garnisonen erhöll fritt avtåg. 

Inför de år 1703 framryckande ryska trupperna kunde Schlippen
bach inte hålla stånd utan drog sig i september in i Reval. Under detta 
år utfördes inte, vilket man från svensk sida hade befarat, några ryska 
anfall mot Narva, men under vintern 1703-1704 gjordes omfattande 
förberedelser för belägring både av Narva och av Dorpat. 

Av ett par sammanfattande styrkebesked för Skyttes båda skvadroner 
i Dorpat och Pernau erfar man bl.a. följande.69 

Dorpatskvadronen hade redan den 1 januari 1701 lämnat staden för 
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Riga 1656. 
(KrA Historisk(t planscher. Riga 1656 Nr 19.) 

att förstärka Marienburg samt vissa av gränsposteringarna. Själv måste 
överste Skytte såsom kommendant stanna kvar i Dorpat, varför skva
dronen kom att föras av major Mejercrantz. Skvadronens styrka vid 
denna tidpunkt utgjorde fyra kompanier med tillsammans 597 befäl och 
gemena. I slaget vid Errestfer (30fi2 1701) hade skvadronen 143 ge
mena stupade. Avgångarna från och med lfi 1701 till och med 30/6 
1703 utgjorde allt som allt, inklusive kommenderingar, 7 officerare, 22 
underofficerare, 32 korpraler, 7 trumslagare och 660 gemena. 

Skvadronens styrka den 30/6 1703 utgjorde: 12 officerare, 21 under
officerare, 20 korpraler, 11 trumslagare, 143 gamla och 314 nyvärvade 
gemena soldater. 

Pernattskvadronen, under överstelöjtnant v. Schwengelms befäl, 
avmarscherade den 1/8 1701 från Pernau till Neumiinde och räknade 
då fyra kompanier om tillsammans 11 officerare, 22 underoff icerare, 
24 korpraler, 12 trumslagare och 589 gemena. Skvadronen synes ej ha 
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deltagit i några större strider men hade ändå till 30/6 1703 följande 
avgångar: 4 underofficerare, 13 korpraler, 1 trumslagare och 236 
gemena. Skvadronens styrka den 30/6 1703 utgjorde: 12 officerare, 24 
underofficerare, 24 korpraler, 12 trumslagare, 3 75 gamla och 66 ny
värvade gemena. 

De svenska stridskrafterna i Karelen, Ingermanland och Baltikum var 
allför svaga för att i längden kunna motstå trycket från de ofantligt 
överlägsna ryska armeerna. 

Under året 1704 föll både Dorpat (14'7) och Narva (l0fs). Vid 
utgången av detta år hade Sveriges östersjövälde fallit och därmed för 
all framtid gått förlorat. 

Efter den svenska fältarmens undergång vid Poltava (28/6 1709) fick
tsar Peter fria händer, och nu riktade han sig med kraft och målmed
vetenhet mot Sveriges återstående fästen. 

Så föll: Vi borg 13/6 1710, Riga 117, Nemniinde 18'7, Pema11 21/8,
Arensb11rg på ösel 5/9, Kexholm 9/9 och Reva/ 28/9.

Intresset knyter sig här närmast till Riga och Kexholm. Enligt den 
kapitulationsakt, som för Rigas del undertecknades, skulle vad som nu 
återstod av den svenska garnisonen - omkring 5 000 man, varav 2 000 
sjuka - få fritt avtåg, men som så ofta tidigare svek ryssarna över
enskommelsen, varför många bortfördes i fångenskap till Ryssland. 
Detta öde drabbade även resterna av det Skytteska regementet så när 
som på en liten skara, vilken lyckades taga sig över till Sverige. 

Efter Viborgs fall kom turen till Kexholm, vars kapitulation ägde 
rum den 8 september. I den med fritt avtåg hedrade garnisonen ingick 
det sista av Skyttes, ja det sista av alla kolonikompanier. Kexholms
kompaniet, som väl får räknas som det första av alla kolonikompanier, 
blev sålunda nu det sista i dessa förbands knappt hundraåriga historia. 

Sammanfattande synpunkter. 

Orsakerna till att koloniförband under 1600-talet organiserades i den 
svenska krigsmakten torde ha varit flera. Främst gjorde sig emellertid 
rent ekonomiska synpunkter gällande. Det erfar man redan då militär
kolonien i Dorpat grundades år 1626. I det fallet sade konungen (Gus
tav II Adolf) tydligt ifrån, att det gällde för kronan att minska de dryga 
utgifterna för garnisonsförbanden. Allt eftersom det svenska väldet 
vidgades på andra sidan Östersjön, ökade behovet av trupp till tryggan-
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det av de erövrande provinserna: Karelen, Ingermanland, Estland och 
Livland. Underhållet av dessa trupper kom att hårt belasta krigsmaktens 
stat. I den mån värvade, icke svensknationella eller finska, truppförband 
togs i anspråk för bestridande av garnisonstjänst i de många befästa or
terna vid rikets nya gränser och i de erövrade provinsernas inre samt i 
vissa viktiga kustorter ökades anspråken på kronan. Även i de fall då 
rikssvenska eller finska förband tilldelades uppgifter i Baltikum drog 
de stora transportkostnader vid förflyttningar från och till Sverige och 
Finland över Östersjön och Finska viken. Det låg därför i den svenska 
riksstyrelsens intresse att söka finna och i praktiken omsätta ändamåls
enliga utvägar till statsutgifternas nedbringande. De värvade förbanden 
var särskilt dyrbara att anskaffa och underhålla, eftersom såväl befälet 
som soldaterna när som helst kunde begära och ej förvägras avsked. 
Kostnaderna för dessa trupper uppgick därför till stora summor. 

Genom uppsättandet av koloniförband, vilkas soldater var värvade 
på livstid, löstes i varje fall delvis frågan om reduceringen av utgifterna 
för värvning, i all synnerhet som den värvade kolonisoldaten erhöll en 
väsentligt mycket lägre värvningspenning än andra värvade soldater. 

När man permanent förlade koloniförbanden till de skilda garnisons
orterna bortföll också en mycket stor del av kostnaderna för sjötrans
porter. Till dessa synpunkter, vilka närmast gällde de största utgifts
posterna, kom även andra, också de med ekonomiska aspekter och av 
inte ringa betydelse i det långa loppet. 

Man lärde sig så småningom inse, att de trupper, vilka endast för 
kortare tidsperioder förlades till garnisonsorterna och därför inte hann 
med att acklimatisera sig på ort och ställe, utsattes för stora avgångar 
bl.a. på grund av sjukdomar. Neumiinde skans utgör i det avseendet ett 
under årens lopp avskräckande exempel även ifråga om de dit förlagda 
koloniförbanden. 

Den man, som på grund av sin rika erfarenhet kanske klarast och 
bäst av alla insåg dels behovet av koloniförband, dels hur dessa lämp
ligen borde organiseras och användas, var generalmajoren Martin 
Schultz. Om hans välgrundade förslag hade kunnat genomföras, skulle 
med stor sannolikhet koloniförbanden kommit att spela en väsentligt 
mycket större roll, än vad som i verkligheten blev fallet. 

Vid ett närmare studium av koloniförbandens ganska korta historia 
slås man av det sätt, på vilket de behandlades av Krigskollegium. Man 
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major och chef för koloniskvadronen var kapten vid Kristoffer Assarsson 
Mannerskölds finska regemente, är ej identisk med huvudpersonen i Gustaf 
Janssons historiska äventyrsroman med samma namn. Hjälten i romanen, som 
i verkligheten var krigshövitsman, avled år 1570 i Leal i Estland. 

17 RA Riksregistr 1626 Jan-Maj, sid 146, 
1s RA Riksregistr 1626, 28/9. 
10 KrA Rullor 1627 Vol 11. 
20 RA Riksregistr 1628 Febr-Mars. Kungl skrivelse till fältherren samt in• 

struktion för översten Gustav Horn. 
21 KrA Rullor 1631 Vol 11 samt Rullor 1632 Vol 8 och 9. 
21 ½ KrA Rullor 1632 Vol 8 och 9. 
22 KrA Rullor 1642 Vol. 9. 
23 KrA Rullor 1641-1642 Vol 9. 
24 KrA Rullor 1640 Vol 11. 
25 KrA Rullor 1641 Vol 16. 
26 KrA Krigskoll brevbok 1642, sid 721. 
21 KrA Krigskoll brevbok 1644, sid 45. 
2s KrA Krigskoll brevbok 1645. 
20 Kinnemond var född i Calensk i Skottland, men inflyttade till Sverige 

och gick i svensk ktigstjänst. Han hade bl a deltagit i slaget vid Leipzig 7 /9 

1631, då han miste ena benet. 
ao KrA Rullor 1645 Vol 19. 
31 KrA Krigskoll brevbok 1646, sid 131. 
a2 KrA Rullor 1651 Vol 9. 
33 KrA Rullor 1651 Vol 9. 
34 KrA Krigskoll brevbok 1651, sid 79. 
35 KrA Rullor 1633 Vol 10. 
ao KrA Krigskoll brevbok 1638, sid 306. 
a1 KrA Rullor 1641 Vol 16. 
as KrA Rullor 1640 Vol 12. 
39 KrA Rullor 1643 Vol 15. Jmfr även Bilaga 5. 
40 KrA Rullor 1644 Vol 13. 
41 KrA Krigskoll brevbok 1649, sid 863. 
42 KrA Krigskoll Kongl Bref och Resolutioner I, 1624-1654. 
43 KrA Krigskoll brevbok 1642. 
44 KrA Rullor 1641-1642 Vol 9. 
1° KrA Rullor 1645 Vol 19. 
46 KrA Rullor 1646 Vol 11. 
47 Jmfr avsnittet om "Kolonikompanier i Kexholm och Nöteborg". 
48 Koskull hade år 1654 befordrats till generalmajor. 
49 Kusin till Anders Koskull. 
50 KrA Krigskoll brevbok 1658, Del I, sid 491. 
01 KrA Krigskoll brevbok 1659, Pars 2. 
52 Riksskattmästaren Greve Magnus Gabriel De la Gardie. 
53 KrA Krigskoll brevbok 1655, Andra delen, sid 1243. 
64 Se avsnittet "Koloniskvadronen i Ne,umiinde." 
04 ½ Generalmajor Schultz' påstående, att Gustav Il Adolf skulle ha beord

rat "en viss skvadron" till Neumiinde, vilket förband skulle legat där ständigt 
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är riktigt. Det skulle möjligen kunna tyda på att detta förband varit ett koloni
förband. Något belägg för den saken har inte kunnat påträffas. För åren 1627 
-1628 anges i befintliga rullor, att en skvadron om 4 kompanier under befäl av
överstelöjtnanten Ake Hansson legat i Neumiinde. (KrA Rullor 1627 Vol 15
och Milräkn 1627 /14 Lifflands huvudbok samt Rullor 1628 Vol 16.) För åren
1629-1636 saknas rullor. Åren 1637-1640 hade överstelöjtnanten Johan
Patkull befäl över samma skvadron. (KrA Rullor 1636-1638 Vol 16, Rullor
1639 Vol 12 samt Rullor 1640 Vol 11). Först år 1640 finns klara belägg för att
skvadronen i Neumtinde fått status som koloniförband. (Jmfr avsnittet "Kolo
niskvadronen i Neumiinde".)

55 KrA Krigskoll brevbok 1666, Andra delen. Memorialet är odaterat, men 
en påteckning anger att det inkommit till Krigskollegium den 18 juli. 

56 Jämtlän11ingr1mr1 utgjordes av kvarlevande soldater från tre i Jämtland 
på våren 1658 nyuppsatta kompanier, vilka samma år överfördes till Riga. 
Norrmännen utgjorde de ytterst fåtaliga resterna av de båda på sommaren 1658 
i Trondhjems län av svenskarna uppsatta fotregementen - under överstarna 
Henrik Fleming och Anders Munck vilka samma år hade överskeppats 
till Reval. 

De gamla kolonisoldatema skulle tagas från: 

a) resterna av det Koskullska Koloniregementet,
b) återstoden av koloniskvadronen (regementet) i Neumtinde, samt
c) ursprungliga kolonikompanier (i Kexholm och Nöteborg).

57 KrA Krigskoll Kongl Bref m m  för åren 1660-1670. 

58 KrA Krigskoll brevbok 1674, Del V, sid 6081 ff samt 
KrA Krigskoll Protocollum pro Anno 1647. 

50 Gefreiter är till sitt ursprung en participform av det gammaltyska 
"freien", d v s  "freimachen" eller "befreien". Vid de tyska landsknektsrege
mentena var det vanligt att äldre och pålitliga soldater brukades för vissa 
enklare befälsuppgifter. Som kompensation härför slapp de att deltaga i tyngre 
arbeten, stå på post m m, "wovon niemand von den gemeinen Soldaten gefreyet 
ist". Så uppkom benämningen "gefreyter Knecht" eller "Gefreiter" i motsats 
till de "gemeinen Knechten". Dessa Gefreiter tjänstgjorde i regel som rotemäs
tare eller underrotemästare och erhöll en något högre lön än de gemena. 

no KrA Rullor 1674 Vol 17. 
61 KrA Krigskoll brevbok 1676, Första delen. 
!l2 KrA Rullor 1679 Vol 20 och Rullor 1680 Vol 10.
63 Regementet var 1680 förlagt med 4 kompanier i Neumiinde, 1 i Kobron 

skans, 1 i Kexholm och 1 i Nöteborg. 
64 KrA Rullor 1682 Vol 7. 
65 KrA Rullor 1689 Vol 9. 
66 4 i Pernau, 1 i vardera Kexholm och Nöteborg. 

07 Skyttes skvadron var sammansatt av folk som värvats på många håll, 
företrädesvis i Baltikum. 

os KrA Krigskoll brevbok 1700, Pars 1, sid 1157. 
Gll KrA Stora Nordiska kriget, Avd 19, 1701---1703. 
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NöTEBORGS STAT PRO ANNO 1640. 
Garnisonen. 

Om månaden. 

Tunnor 
1 kapten med mönsterdräng 1 

1 löjtnant med mönsterdräng 

1 fänrik med mön�terdräng 

Underbefäl 

Ringare befäl 

Trumslagare 

Korpral 

1 gemen 

1 

1 

1 

Kappar 
16 råg 16 korn 16 havre
24 råg 24 korn - havre
24 råg 24 korn - havre

8 råg 8 korn 16 havre
8 råg 8 korn 8 havre
8 råg 8 korn 8 havre
8 råg 8 korn 8 havre
8 råg 8 korn 8 havre

I Penningar 

NILS DUBBLARES FULLMAKT 
((RA. Riksregistr. 1626, Jan-Maj, sid 67.)"Dat: Reva! Februari 16. 

F11/lmakt för kapten Nils D11bblare. 

Bilaga 1 

Daler Öre silvermynt
11 8 

6 24 

6 24 

2 8 

28 

4 

16 

12 

Bilaga 2 

Vi Gustav Adolf, göre veterligit att efter det Vi hava så förordnat en koloniuti Vår stad Dorpt skall upprättas och i verket ställas, och förordnat 4 kompanier knektar till 600 man stark som där bliva skola och samma verk för-
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färdiga. Och på det därmed desto riktigare skall omgäs, och samma verk efter 
Vår vilja med flit drivit varda. Därföre hava Vi nädigst tillbetrott och förord
nat, som Vi härmed tillbetro och förordna denne brevvisare Vår trotjänare och 
kapten, ärlig och manhaftig Nils Dubblare, att han över be:de kompanier 
major, sä ock därav ett kompani till sig anammar och däröver kapten vara 
skall. Vilka kompanier folk Vi honom kommendamen:tet givit hava. Och skall 
han granneligen tillse, att de deras värde och vård med vad annat som dem till 
Värt och kronans gagn och bästa kommenderade bliva, med flit och vakenhet 
förrättat må, särdeles ock att det be:de verk eller koloni, efter som Vi hava 
förordnat och Vår ståthällare där sammas'l:ädes därom befallning haver, må 
upprättat och förfärdigat bliva. Vi befalle fördenskull förb:de Våra officerare 
över be:de kompanier, som där bliva förordnade, så väl som gemena knektar, 
att de äre. be:de Vår major dånige och lydige uti allt det som dem av honom 
till Vårt och kronans gagn och bästa budit och befallat haver." 

Bilaga 3 

TABLA UTVISANDE "öVER- OCH UNDEROFFICERARES SAMT 
KORPRALERS RESTANTIER BADE PA UNDERHALL OCH FRI

BöNDER" AREN 1636-1641. 

(KrA Rullor 1641-1642, Vol. 9.) 

Löjtnant Filip Ullstedt ...... 1636 fribonde 
1637, 1640, 1641 underhåll och fribonde 

Fältväbel Hans Köhn ........ 1637, 1638, 1640, 1641 underhåll och fribonde 
Sergeant Matts Pålsson ...... 1636-1641 underhåll 
Furir Erik Andersson ........ 1639-1641 underhåll 

1640, 1641 fribonde 
Rustmästare Matts Grelsson .. 1636-1641 underhåll 
Trumslagare Knut Knutsson .. 1636-1641 underhåll och fribonde 
Trumslagare Mikael Liukon .. 1640, 1641 underhåll och fribonde 
Pipare Henrik Mikaelsson . . . . ,, 
Profoss Anders Andersson . . . . ,, 

Korpralerna: 
Jöns Jönsson ............ 1633-1641 underhåll och fribonde 
Per Jönsson ............. 1636-1641 ,, 
Henrik Olofsson . . . . . . . . . . ,, ,, ,, 
Olof Mattsson . . . . . . . . . . . . ,, ,, ,, 
Lars Hindersson .......... 1636-1641 underhåll 
Anders Pålsson . . . . . . . . . . ,, ,, ,, ,, 
Barberaren Urbanus ... ... 1632-1642 underhåll och fribonde 
Predikanten Mattias Georgi .1640 rest på 5 riksdaler. 

Anm: Värst utsatta var, som syns, korpralen Jöns Jönsson och barberaren 
Urbanus, vilka på hela 9 är inte hade åtnjutit vare sig underhåll eller 
fribonde. 
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Bilaga 4 
FöRSLAG PA öVERSTELöJTNANT THOMAS KINNEMONDS SKVADRON, HURU STARK HAN LIGGER 

I NYMYNDE SKANS 1651 
(KrA Rullor 1651 Vol 9.) 

Kymen lääni Viipurin Savonlinnan lääni Porvon Hollola I 1)
Cl) 

lääni ,:: lääni 8 

� "O < ;S < r ""1 � >rj -i:; e; ?'i � ;S r V, -i:; "d V, e "--< ::i:: � V, r r� 
(b ., ., ., (i;" ,:: ,:: ., (b .,, (b 0 '< ., .;· ., 

1:: §"
... "O ''" "' "O .,, ... "' ,:: ;:) � i:: :r- i;;:: .;· :,;-- p ;,;- 0 ::, .., "' 8 

:,;" g__ -0 ::, "' 8 :,;" -0 ,.... g_ -0 8 ::, < 8 x" 
., ., g__ 

., 
"'' i,,: (b n, 

� '< "' ''" �- 0 X" ;,;-
... 

§.C. o,: ., "' 
e.. (l) 

"'' "' � s· "' ., 
;:':. s· C 

.,, '::. ;,;- "' 
w ;;.;-- [ 

::r 8 ., ::r "' ;,;- "' ., 
::r" ., ., ., o,: ;;.;--

[ 
a. .... C. .,, e. e. -!:! • ., ,., 

C. 
,..,. "' ., (b :::r. ::1. s3· 

Kinn:emond 68 27 7 1 2 -1-!- 105
- ---- - - -

Stormcrantz 1 3 6 32 3 2 2 1 1 1 6 2 �i�1� 64
-

Wedel 
\1 

5 16 10 1 20 6 2 6 1 2 1 4 1 1 1 77 
,_ 

-,-,-Tiesenhausen 34 5 13 3 3 4 10 79 
Summa j 1s I s2 j 51 j 15 j s I 20 52 I s 1111 21 3j 71 11 51 41 11 71 2 I 10 I 15 I 1 l 11 11 11 21 325

1) Originalet har här ingen text.
Anm: De i originalet upptagna ortsnamnen har här återgivits med nu gäll ande finska namnformer. 



Biiaga 5 

''KOPIA UTAV GENRALGUVERNöRENS ÖVER LIV- OCH INGERMAN
LAND BEFALLNINGSSKRIVELSE OM SOLDATERNAS BARNS 

UPPEHÄLLE, TILL KAMRERAREN." 
(KRA Rullor 1641 Vol 16.) 

"Den förordning man haver gjort på soldatbarnens underhåll, --- -
haver H:K:M:t sålunda förändrat, att de som äro under fyra år, vardera en 
tunna, de ifrån 4 till nio, vardera 2 tr. och vilka ifrån 10 till femton år kom
men är, då att ställas under regementena och få sina läningar. I vele förden
skull nu ifrån första anträdande september denna H:K:M:ts förändring efter
leva, och barnen deras årliga underhåll sålunda bekomma låta, och skola de 
vid alla månadsmönstringar tillika med soldaterna besiktigas och efter uti 
mönsterrullorna efter vart kompani införas, och kaptenerna vara skyldiga att 
hava akt och åhåga om barnen som själva soldaterna. Och när något av dem 
dör, uti rullorna antecknas måste. Vilket man eder till efterrättelse haver an
mäla velat. 

Riga den 29 augusti 1640 
Bengt Oxenstierna." 

Anmiirkning till ovanstc,mde: Det får nog anses såsom synnerligen märkligt, 
att gossarna redan vid uppnådda 10 års ålder skulle "ställas under regemen
tena och få sina läningar". Detta innebar ju, att de uppfördes som soldater i 
kompanirullorna och därmed också avlönades som soldater. Att en så drastisk 
åtgärd anbefalldes av generalguvernören syns tyda på et,t rent nödläge ifråga 
om rekryteringen. Man torde med skäl kunna fråga sig, vad dessa barn kun
nat göra för nytta som soldater. För nutida uppfattning ter sig saken rent 
omänsklig. 
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KOLONIREGEMENTETS RULLA 1667. (Utdrag) 
(KrA Rullor 1667 Vol 6.) 

Bilaga 6

1. kompaniet
Generalmajor och kapten välb. Martin SchuLtz, 
Summa personal 88 st. "Är ett gammalt kolonikompani och logerar 

mynde skans." 

överstelöjtnant Clemens 
Summa personal 87 st.

2. kompaniet.
Grubbenhielm. 
"Är uti Pommern och Demmin." 

3. kompaniet.
Major och kapten Simon Falk. 
Summa personal 92 st. "Logerar i Nymynde garnison." 

4. kompaniet.

Ny-

Kapten Lars Danielsson. 
Summa personal 64 st. "Tillförende varit under Ångermanlands Regemente. 

Men nu vid denna tiden logerar uti Demmin garni
son." 

5. kompaniet.
Kapten Henrik Rasche, 
Summa personal 81 st. "Tillförende varit under Ångermanlands Regemente. 

Men nu vid denna tiden logerar uti Demmin garni-
son.'' 

6, kompaniet. 
Kapten Petter Spång. 
Summa personal 140 st. "Gammalt kolonikompani. Men nu ligger det uti 

Kexhalm." 
7. kompaniet,

Kapt<en Johan Märtensson Spigg. 
Summa personal 98 st. "Gammalt kolonikompani, vilket logerar i Nöte

borgs garnison." 
Anm: Det 8. kompaniet finns ej upptaget i 1667 ärs rulla, men i rullan för 

1668 finns kompaniet enligt nedan: 
8. kompaniet,

Kapten Sven Danielsson Göte. 
Summa personal 140 sit. Kompaniet var -ett gammalt kolonikompani, nu för

lagt i Reval. 
Anm: När översten Tomas Gärffelts Ångermanländska regemente, som hu

vudsakligen var rekryterat från Ångermanland, Medelpad och Jämtland, 
år 1661 indrogs, blev 5 av regementets fältkompanier kvar ute i Pom
mern (i Demmin) under befäl av regementets överstelöjtnant, Grubben
hielm. Styrkan reducerades undan för undan. De tre är 1667 i Demtnin 
kvarvarande kompanierna anslöts till Koloniregemerntet men överfördes 
aldrig, trots generalmajor Schultz upprepade framställningar därom, till 
Baltikum utan bh'!v kvar i Demmin, tills de under åren 1669 och 1670 
hemfördes till Sverige. De kom därför aldrig att spela någon roll för 
Koloniregementet. 

1C 
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Kompanier 

1. Generalmajor Martin Schultz
2. överstelöjtnant Grubbenhielm
3. Major Simon Falk
4. Kapten Lars Danielsson
5. Kapten Henrik Rasche
6. Kapten Petter Spång
7. Kapten Johan Mårtensson Spigg
8. Kapten Sven Danielsson Göte

TABLÅ öVER KOLONIREGEMENTET AR 1667. 

Förlä ggnings-
ort 

i.inde Neum 
Demm 
Neum 
Demm 
Demm 
Kexh 
Nöteb 
R:e.val 

ln 
i.inde
ln
m

olm 
org 

Summa 

Antal befäl 

12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 

95 I 

Antal 
korpraler Summa 

personal 
och gemena 

77 89 
75 87 
80 92 
52 64 
70 82 

129 140 
86 98 

127 139 

696 I 791 

TABLÅ öVER KOLONIREGEMENTET AR 1669. 

Bilaga 7

Anmärkningar 

I Gammalt kolonikompani.
F.d. Ångermanlands regemente.
Gammalt kolonikompani.
F.d. Ångermanlands regemente.
F.d. Ångermanlands regemente.
Gammalt kolonikompani.
Gammalt kolonikompani.
Gammalt kolonikompani.

I 

Regementsstab och kompanier Förläggnings• 
ort. 

Antal 
Antal soldatsöner 

Regementsstaben 
1. Generalmajor Schultz'
2. Major Falks
3. Kapten Wulf Henrik v. Anreps
4. Kapten Spångs
5. Kapten Götes
6. Kapten Konrad Murmans

Neumi.inde*) 
Neumi.inde 
Neumi.inde 
Neumi.inde 
Kexholm 
Reval 
Nöteborg 

Antal befäl 

9*) 
24 
21 
20 
19 
18 
19 

130 

·X·) Regementschefen och majoren redovisade vid sina kompanier.

införda ej införda 
gemena i barnrullan 

- - -

89 - -

85 - -

106 - -

122 58 -

119 23 -

77 13 27 

598 94 27 

Anm: Lägg märke till att de tre Demmin-kompanierna nu inte. längre finns vid rcgemen'.et.

Summa personal 

9 
113 
106 
126 
199 
160 
136 
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1623-,1637 
1638-1646 
1647-1660 
Hi61-1683 
1684-1695 
1696-1710 

1623-1635 
1636-1658 
1659-1668 
1669--1673 
1674-1684 
1685-1694 
1695-1702 

1626-1632 
1632-1635 
1635-1642 

CHEFER FÖR KOLONIFöRBANDEN 

(Sammanställning efter diverse rullor m.m.) 

Kolonikompaniet i K:exholm, 
kapten Mårten Eriksson 

Johan Tawast 
Olof Bengtsson Granatenburg 
Per Spång 
Fabian Fredrik Gyllenspång 

Uppgift saknas 

Kolonikompaniet i Nöteborg. 
kapten Lars Urbansson 

Kristoffer Böllja 
Johan Mårtensson Spigg 
Konrad Murman 
Johan Spetz 
Wilhelm Jakob von Andersen 

Uppgift saknas 

Koloniskvadromm i Dorpat, 
major Nils Dobblare ( el. Dubblare) 
överstelöjtnant Jost Taube 

Fabian Wrangel 

Kolo11iskvadro111111 i NeNm11nde. 
1640--1657 överstelöjtnant Tomas Kinnemond 
1658-1661 generalmajor Martin Schultz 

Koloniskvadronen i Revat, 
1640-1642 överstelöjtnant Evert Taube 

Kosk1dls koloniregemente. 
1642-1655 överste (generalmajor) Anders Koskull 
1655-1661 Casper Koskull 

Kolo11irege111e11tet, 
1666-1674 generalmajor Martin Schultz 

Blå Regementet, 
1674-1699 överste Erik Pistolekors . 

Dorpts kt1-Pernc111skt1 garnisonsregementet. 
( Carl Gustaf Skyttes Koloniregemente.) 

1699-1710 överste Carl Gustaf Skytte. 

Bilaga 8 

Anm: För kolonikompanierna i Kexholm och Nöteborg saknas rullor ef1ter 
år 1694. 
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Bilaga 9 

KO LONIREGEMENTE T S ARVSFöLJD. 

I regementet ingående gamla kolonikompanier år 1667, 

Generalmajor Martin Schultz' Major Simon Falks kompani 
kompani på Riga slott, i Neumlinde skans. 

Hade tidigare varit major 
Becks kompani vid Anders 
Kosk1dls Koloniregemente. 
Kompaniet bestod år 1667 av: 
finnar: 60 st 
norrmän: 1 underofficer 

samt 

jämtar: 

47 korpraler och 
gemena 

2 underofficerare 
och 

29 gemena. 

Härstammade från Tomas Kin
nemonds koloniskvadron i N·ett· 
mitnde skans, vilken organise
rades år 1642 genom utbrytning 
av fyn kompanier ur överste 
v. Gertens regemente och ut
ökad med kompanierna i Kex
holm och Nöteborg samt Reval.
Kinnemond efterträddes år 1658
av Martin Schultz.
För åren 1660-1667 saknas stat
för denna skvadron.

Kapten Sven Danielsson 
Götes kompani i Reval. 

Hästammade från överste
löjtnant Evert Taubes kolo
niskvadron i Reval, vilken 
1642 sammanslogs med 
överstelöjtnant Fabian 
Wrangels skvadron (f.d. 
J ost Taubes koloniskvadron 
i Dorpat) till ett kolonirege
mente under översten An
ders Koskull. 

Kapten Per Spångs kom
pani i Kexholm 

och 
Kapten Johan Mårtensson 
Spiggs kompani i Nöte-

borg. 

Utgjorde de 1trspmngliga_. 

år 1624 organiserade kolo
nikompani:.erna. De hade 
under en lång följd av år 
(sedan 1642) ingått i An

ders Kosk11lls kolonirege-
mente. 

Anm: Utdng ur skrivelse till generalmajor Martin Schultz från Krigskollegium. (KrA Krigskoll. Registr. 1669, 6/10.) 
- Colk:g:m pröfwar rätte Stammen på Colonie Reghementet wara dhe knechter som finness af öfwerste Kian

muss ( d.v.s. Kinnemond) och Gener.Major Koskulls Reghementh, huar dhe och ähre att tillgå och kunna tillhopa bringas:· 



Bilaga 10 
SUMMARISK KRONOLOGISK ÖVERSIKT. 

1609 Krig med Ryssland 
1611 Kexholm erövras av svenskarna. 

Svemk garnison inlägges i fästningen. 
Krig med Danmark. (Kalmarkriget). 

1612 Nöteborg erövras av svenskarna. 
Svensk garnison inliigges i fästningen. 

1613 Fred med Danmark i Knäred. 
1617 Fred med Ryssland i Stolbova. 

Sverige får Kexholms län och Ingermanland. 
1621 Krig med Polen. Riga erövras. 
1624 Ny krigsorganisation i Finland. 

Gamisonskompaniema i Kexholm och Nöteborg får kolonikaraktär. 
1625 Fullbordas erövringen av Livland. 
1626 Gmndas militärkolonier i Dorpat, Narva och l!lgermanla!ld. 
1629 Stillestånd i Altmark på 6 år med Polen. 

Sverige behåller Livland med Riga. 
1635 Nytt stillestånd (i Stumsdorf) på 26 år med Polen. 

avträder sina besittningar i Preussen. 
1640 Organiseras en koloniskvadron i Ne111nii11de samt en i Reva!. 
1642 Uppsättes ett koloniregemente 1mder över.rten Anders Kosk11ll1 ·var

vid de dittills .rjälvständiga koloniskvadronerna i Dorpat och Reva! 
i11orga11iseras i 1'egementet, 

1643 Krig med Danmark. 
1645 Fred med Danmark i Brömsebro, 
1651 Kolo11iskvadro11e11 i Ne111nii11de tlfökas till ett regy1t11ente om 6 kom• 

panier. 
1655 Krig med Polen. 
1656 Ryssland bryter freden och infaller i Ingermanland. 

Dorpat k,1pit11lerar. 
1657 Restema av i Dorpat varande koloniförband - en skv,tdron av det 

Kosklfllsktt regementet avmarscherar till Pemt1111 där större delen 
av folket dör i pesten. 
Marie11bt1rg f t1ller1 varvid ett kolonikompani 11tplå11as. 
Danmark förklarar krig. 

1658 Fred med Danmark i Roskilde. 
Nytt krig med Danmark. 

1660 Fred med Danmark i Köpenhamn. 
Fred med Polen i Oliva. 

1661 Fred med Ryssland i Kardis. 
Koskrdls koloniregemente 1tpphör att existera, 
Av övriga koloniförband åte;-stod endtt.rt niigrfl svaga kompanier. 
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1666 

1674 

1675 

1679 

1699 

1700 .. 

1701 .. 

1702 .. 

1703 

1704 

1705 

1706 

1709 

1710 

1714 

Kttngl. JHaj:t faststiitler ett försläg (fran generalmajor Märtin 
Sch11ltz) om åtemppsättning flV Koloniregementet. 

Koloniregementet källfls fran denna tid även för Eld Regementet. 
Krig i Tyskland. Sverige deltar däri. 

Danmark går i krig mot Sverige. 

Fred i Nijmegen med kejsaren och Tyska riket. 
Fred med Danmark i Lund. 

Blå Regementet omorgcmiuras, Dess 1111 end,1st 6 komp(/!1ier sflm
manslås med en värväd gamisonsskvadron i Dorpat 111,der överstw 
Cctrl Gmtav Skytte, som blir chef för det nya regementet, vilket även 
kaltctdes för Dorptska-Pemamka Gamisonsregementet. 

Stora nordiska kriget bryter ut. Danmark, Ryssland och Sachsen
Polen mot Sverige. 
Fred med Danmark i Traventhal. 
20/11 slaget vid Narva. Svensk se.ger över ryssarna. 

Erövras Kurland av svenskarna. 
Den Skytteska skvadronen i Dorpät lämnar staden för att förstärka 
gärnisonen i Marienblfrg. 
Skvadronen i Perna11 avmarscherflr till Nemniinde. 

Kapitttlerar iHarienbmg, varvid ett kolonikompäni rakar i rysk 
fångenskap. Kapit11lerar Nöteborgs gärnison med bl.a, ett koloni
kompani. 

Ryssarna har trängt fram till Finska viken. Tsar Peter grundlägger 
sin nya stad vid Nevas utlopp och går därefter mot Estland och 

mot Livland. Dorpat och Narva faller. 

Fred med Polen i Warschawa. 

Fred med Sachsen i Altranstädt. 

28/6 slaget vid Poltava. Stor rysk seger. 

Faller Viborg, Riga, Neumiinde, Pernau, Arensburg på ösel, Kex
holm och Reval. 
Vid Rigas och Nnrmiindes fall bortföres de sista resterna av Skyttes 
koloniregemente i rysk fångenskap. 
Det på sin tid första men mt allra sista kolonikompaniet, nämlige11 
det i Kexholm, försvinner i och med Kexholms fall. 

Hela Finland i rysk hand. 

1720 Fred med Danmark. 

1721 Fred med Ryssland i Nystad. 
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Sverige aviträder Ingermanland, Estland och Livland med ösel samt 
sydöstra Karelen. 



Smmnary 

This military historical orientation has as its purpose to throw light upon 
the unique units of the Swedish military forces in the 17th century which 
were called "Coloni,d tmits" or "Militm·y colonies."* 

Colonial units and military colonies were already well known ta the old 
Romans mare :than 2 000 years aga. In connectian with their conquests the 
Romans founded military calanies castra stativa in Gaul, an the Rhine 
and in many other places. In the conquered areas and at significant places in 
these areas the Romans stationed soldiers together with their families for the 
purpose af keeping an eye on the conquered inhabitants and in order to main
tain a certain degre.e af military readiness in case of hostile attacks. At the 
same time they intended ta romanize the conquered provinces. Similar military 
colonies were founded by the Spaniards and the Partuguese at the beginning 
of the 16th century after the discavery af the American continent. 

The Swedish colanial units had nothing to da with th�. colony in Delaware 
in North America called New Sweden - which was founded in 1638 and 
some years thereafter (in 1655) bad to be given up to the Dutch. The origin and 
continuance of the Swedish colonial units is intimately connected with the ex
pansion of the Royal Swedish dominion on the eastern side of the Baltic, which 
was the result of wars against Russia and Poland. The decline and fall of the 
same dominion during the reign of King Charles XII at the beginning of the 
18th century, when Sweden was attacked by the tripple alliance of Denmark, 
Saxony-Poland and Russia resulted in the ceasing of the colonial units. 

After the treaty of peace at Stolbova in 1617, when Sweden obtained Kex
bolin and Nöteborg (See map p. 155) from Russia, it appears that two statio• 
nary and independent garrison companies were organized at these significant 
and fortified frontier places. These companies probably got their character as 
colonial units as early as in 1624. 

The fast colonial unit bigger than a company - a baittalion of 4 companies 
was raised in the spring of 1626 after the conclusion of the campaign in 

Livonia 1625-1626, The King (Gustavus Adolphus) ordered a military colony 
to be founded at Dorpat, (See map p. 155). At the same time he also ordered 
similar colonies to be organized at Narva and in the province of Ingermannia. 

In 1640 Queen Christina the famous daughter of King Gustavus 
Adolphus established a military colony at Ne111niinde (near Riga). This 
unit - a battallion - consisted of 4 companies and was commanded by lieute
nant Thomas Kinnemond (Kinninmonth, bom in Scotland.) 

At the same time another colonial battalion was garrisoned at Revat. Two 
of the 4 companies were stationed at RevaL The remaining two were those at 
Kexhalm and Nöteborg. 

·*) Not to be confused with the military units which are organized by Great
Powers - for instance Great Britain and France - in their colonies beyond the 
seas. 
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A colonial regiment was organi2ed in 1642, when the 1two existing battalions 
at Dorpat and Reval were united. 

As early as in 1633 a colonial regiment had been organized at Narva. This 
regiment had been transport-ed in that same year to Livonia. In 1636, however, 
it returned to Narva and for about ten years it was garrisoned a1t Narva, Ivan
gorod,J ama and Kopore. In 1646 the regiment again was transported to Livo
nia and garrisoned at Riga. In 1661 it was dissolved and never again organized. 

The Swedish colonial troops were exclusiveley intended for permanent ser
vice at significant places in the provinces of Carelia, Ingermannia, Es•thonia 
and Livonia, i. e. the southern-most part of Finland and the Swedish Baltic do
minion. The colonial companies (battalions and regiments) recruited their 
soldiers from Finland and the soldiers were enlisted for life. The units were 
unique and they differed from all other units in one respect, namely that also 
the soldiers' sons were enlisted. 

The Crown also took care of the primary education of the children by 
appointing special teachers, and often it was the military priests who perfor
med this duty. At the age of 15 the boys as a rule were considered fit to be 
regular soldiers and thus were tranferred from the so called "chil dr ens roll" to 
that of the company to which their fathers belonged. Sometimes, however, boys 
about the age of 12 years were employed as drummers. 

During the last years of the fifties and the first years of the sixties the colo
nial regiment belonging to Dorpat-Reval suffered heavy losses by the raging 
pest and also casual1ties from the war against Russia in 1656-1658. As a mili
tary unit the regiment practically ceased to exist. About the year of 1666 there 
only remained a few small companies. 

In the autumn of 1666 the king resolved to reorganize the colonial regiment. 
This measure had been proposed by the commandant at Neumiinde - major
general jyJartin Sch11ltz - who was now appointed chief of the new rcgiment: 
The Colonial Regimen!. 

The remaining old colonial companies at Kexholm, Nöteborg, Reval and 
Ne.umiinde constituted the main body of the regiment. The chief of the regi
ment and the regimental staff along with 4 companies were garrisoned at Neu
miinde. The companies at Kexholm and Nöteborg remained at these places. 

Many ye,ars elapsed, however, before the regiment was fully organized. 
In 1674 Schultz was appointed lieutenant-general and at the same time 

governor in the province of Scania (the southernmost part of Sweden). 

Colonel Erik Pistolekors was appointed new chief of the Colonial Regiment, 
and from now on the regiment is mostly called Blå Regementet (The Blue 
Regiment). The fate of the regiment thereafter is full of vicissitudes. The 
losses of the old colonial soldiers were heavy. The soldier-boy recruits were 
not sufficient, and as soldiers could not be recruited from Finland the regiment 
had to enlist soldiers from Esthonia and Livonia, which was done about 1695 
and some years onward. 

In 1698 the regiment - now cor,sisting only of 6 companies ( 4 at Pernau, 
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1 at Kexholm and 1 at Nöteborg) - was reorganized. The old Colonial 
(Blue) Regiment was unired with an enlisted battalion at Dorpat under the 
command of colonel Carl G11Str1f Skytte, who was now appointed chief of this 
rlc'giment which occassionally was called "The Garrisan Regimen! af Darpat 
,111d Pernr1N." 

From the beginning of the great war in 1700 the regiment at times partici
pated in military operations in the Baltic provinces and in Carelia. In 1710 
when Riga was occupied by Russian forces the remnants of the regiment were 
taken away into Russian captivity. Only a few of the officers and soldiers 
escaped by ship to Sweden. The Colonial or Blue Regiment had thus been 
totally ruined and was never again to be reorganized. The fall af the Swedisch 
dami11ion an the eastem side af the Baltic signified the end af the Swedish 
calanial traaps. 

Though they only existed for less than 100 years the Swedish colonial units 
offer such an interest for both military history and the history of culture that 
it has been considered motivated to publish this orientation. The intention has 
furthermore been to widen the knowledge of the Swedish military forces 
<luring the period in our national history called "Stormaktstiden", when Sweden 
was one of the Great Powers in Europe. 

Finally it may be stated that the study almost exclusively is based on non
printed documents, as there exists no literature on the subject. 
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NYTT LJUS ÖVER FRANKRIKES FALL 1940? 

Av BERTIL MALMPORT. 

Händelserna 10 maj-10 juli 1940 både förskräckte och skakade 
världen. Tyskarnas blixtkrig med snabba beslutsamma pansarframstötar 
slog på mindre än två månader nästan fullständigt sönder Frankrikes 
hela krigsmakt. Inte sedan början av 1800-talet hade det inträffat att en 
stormakt så fullständigt och snabbt blivit besegrad och utlämnad till 
motståndarens godtycke. Denna period skildrar Jacques Benoist-Mechin 
i sin bok Soixante foms qtti Ebranlerent L'Occident (1956). V,erket 
blev på sin tid inte särskilt uppmärksammat i Sverige men har fått för, 
nyad aktualitet genom en år 1963 utkommen engelsk upplaga Sixty 
Days that Shook the lJV est. 

Benoist-Mechin hade före det andra världskriget gjort sig ett namn 
som krigshistoriker och bl.a. utgivit ett välkänt arbete om den tyska 
armen. Han deltog i kriget och blev fånge hos tyskarna men släpptes 
efter några månader. Under två års tid verkade han i Vichyregeringen 
och var en kort tid ambassadör i Turkiet. Efter kriget blev han ställd in
för krigsrätt och dömd till döden, men straffet nedsattes till fängelse. 
Han började skriva boken redan under fängelsetiden, och efter hans fri
givning 1953 kunde den således fullbordas på ett par år. Förarbetena 
uppges ha tagit tio år. 

Verket är indelat i tre beskrivande avdelningar, som återger det mili
tära och politiska läget dag för dag. Dessa avsnitt "Slaget i Norr", 
"Slaget om Frankrike" och "Slutet på regimen" föregås av ett förord och 
följs av ett kommenterande kapitel "Historien tar form". Arbetet ser 
onekligen imponerande ut med sina 1 500 hänvisningar och drygt 400 
verk omnämnda i den avslutande bibliografin. Syftet med boken anges 
vara att "visa händelserna i deras rätta dager" och åstadkomma "en opar-

För värdefulla sakupplysningar och synpunkter tackar jag mina kamrater vid 
MHS Bruna Nilsson och Lars Svensson, som också utfört seminarieupp
gifter kring detta problem. 
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tisk undersökning av de fakta, som 1940 ledde till Frankrikes fall". Att 
syftet uppnåtts understryks för läsaren genom följande magistrala upp
lysning: "Aldrig har vi sagt något som inte kommit från de säkraste 
källor och underkastats de mest rigorösa kontroller. Aldrig har vi åter
givit en mening eller en siffra utan belägg." Detta låter ju lovande med 
tanke på författarens anseende som ktigshistoriker. 

Frågan är nu om Benoist-Mechin lyckats i sitt vällovliga värv. Den 
franska utgåvan rönte skarp kritik i författarens hemland. Denna gick 
till stor del ut på att vederlägga Benoist-Mechins självsäkra uttalanden 
om att boken är den mest väldokumenterade i ämnet. Särskilt en rad 
artiklar i Revtte d'Historie de la De11xieme G11ene Mondiale (n:r 23, 
27, 28 och 31) kritiserar många av Benoist-Mechins "dokumenterade" 
fakta. Historikern Pierre Dhers anser det allvarligaste vara att hänvis
ningarna många gånger inte stödjer de påståenden som görs. Han drar 
även fram exempel på falska citat. Felaktigheterna och de tendentiösa 
förvrängningarna förklarar han med Benoist-Mechins starka känslor 
mot regeringen Reynaud och mot England. Enligt Dhers kan man inte 
läsa boken utan en mycket stor försiktighet. "Det tråkiga med Benoist
Mechin är, att han inte är dum, och att han kan skriva." 

Louis Marin, f.d. minister i Reynauds regering men också mycket 
lojal mot Weygand hör också till kritikerna i Revtte d'Histoire de la 
Dettxieme Gtterre Mondiale. Han påpekar att vissa punkter i de krono
logiska avsnitten "synas vara mystiska". Han kommenterar även hårt 
verkets slutavsnitt, där författaren i sammanfattningar och kommentarer 
bedömer de personer som spelat huvudrollerna. Marins kommentar till 
Benoist-Mechins inställning till Churchill är vass: "Utan tvivel kan 
Benoist-Mechin inte frånkänna Churchill ett levande temperament, men 
han kan inte förlåta honom att under ett år stått ensam mot Hitler och 
sålunda möjliggjort dennes slutliga nederlag." Denna artikel gjorde 
Benoist-Mechin f .ö. ett misslyckat försök att besvara. Han tog enbart 
upp fem av de punkter Marin kommenterat och undvek kanske natur
ligt nog, att bemöta kritiken mot personsammanfattningarna. 

Den häftiga kritiken från kretsen 1;::ring Revtte d' Histoire de la 
Dettxieme Gtterre Mondiale, som gjort sig känd för sina sympatier 
för moståndsrörelsen, och den nya engelska upplagan motiverar att 
Benoist-Mechins verk tas upp till förnyad granskning av en utomstå
ende. Den följande genomgången av verket tar upp vissa väsentliga 
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frågor i framställningen och dessa har grupperats under rubrikerna de 
engelsk-franska relationerna och de fransk-tyska stvrkeförhållandena. 

De engelsk-franska relationerna. 

I sitt andra kapitel skildrar Benoist-Mechin det engelsk-franska 
avtalet av den 28 mars 1940. Detta innebar i stort, att de båda länderna 
förband sig att icke upptaga separata förhandlingar med Tyskland angå· 
ende vapenstillestånd eller fred. Benoist-Mechin är mycket kritisk mot 
fördraget. Efter att ha konstaterat att det slöts av Reynaud utan att 
vare sig militär expertis eller parlament hade rådfrågats, hävdar för
fattaren mycket bestämt, att det borde ha föregåtts av en överenskom
melse om gemensamma krigsmål, gemensam strategi och en likvärdig 
insats av medel. Ingen av ovanstående premisser var för handen. Den 
franske konseljpresidenten torde, anser Benoist Mechin, inte ha varit 
ovetande om detta förhållande. Efter att närmare ha studerat general 
Gamelins memoarer finner han nyckeln till lösningen i frasen "att icke 
acceptera separata fredsförhandlingar". Både Reynaud och Gamelin var 
övertygade om att pakten avsåg separata fredsförhandlingar med ett 
besegrat Tyskland. 

Denna Benoist-Mechins analys kan möjligen belysa den sinnesstäm· 
ning under vilket undertecknandet ägde rum. Riktigheten av hans kate· . 
goriska slutsats angående avtalets innebörd kan däremot starkt ifråga
sättas. Churchills uppfattning om såväl paktens innebörd som giltighet 
framgår klart i hans telegram till den franska regeringen den 16 juni, 
som författaren f.ö. citerar i ett annat kapitel. Om avtalet endast hade 
avsett förhllllandena till ett besegrat Tyskland, förefaller det egendom
ligt att ingen, inte ens vapenstilleståndets förespråkare, framhöll denna 
begränsande karaktär. 

Storbritanniens bristfälliga militära resurser och kanske framför allt 
det sätt på vilket de disponerades är för Benoist·Mechin ett kärt och 
ständigt återkommande tema. I praktiskt taget varje kapitel av de omfat
tande kronologiska avsnitten förekommer citat och slutsatser ägnade att 
understryka Storbritanniens ovillighet att med disponibla resurser stödja 
Frankrike. Denna författarens kritiskt färgade uppfattning torde inte 
helt sakna grund. Ett ganska ensidigt utnyttjande av källor i frågan 
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emellertid anledning till en fortsatt kritisk granskning av problema
tiken. 

Händelserna före och under Dunkerqueföretaget visar många diver
genser i uppfattningarna mellan olika författare. Det kan därför vara 
lämpligt att här undersöka Benoist-Mechins sätt att objektivt utnyttja 
tillgängliga källor. I kapitlet "21 Maj" skildrar författaren den interal
lierade konferensen i Ypres. Benoist-Mechins beskrivning av detta 
omdebatterade möte kan, vad rör de engelsk-franska realationerna, 
sammanfattas med följande citat: "Efter en synnerligen äventyrlig resa 
körde general Weygand kl 15.00 in i Ypres, där en betydelsefull inter
allierad konferens skulle hållas. Varken general Ironside, vilken, hade 
återvänt till London 24 timmar tidigare, eller lord Gort eller någon 
representant för RAF var närvarande. Deltagarna väntade ett tag på 
lord Gort men beslöt sedan att eftersom tiden var knapp börja utan 
honom. Konferensen slutade kl 19.00 varefter general Weygand lämna
de platsen," "Omkring kl 21.00 anlände till slut lord Gort till Ypres. 
Han bad om ursäkt att han inte kommit tidigare och skyllde på de över
befolkade vägarna." Benoist-Mechin låter politikern Fabre-L11ce sam
manfatta: "General Weygand spillde dyrbara timmar i sina försök att 
spåra upp en frånvarande ( Gort) och genom att ge instruktioner till en 
man på gravens rand ( Bilotte)." 

Hur förklarar då Benoist-Mechin detta uteblivna möte? Han ger 
utöver textens ganska klara anspelningar på bristande vilja från brittisk 
sida inga förklaringar alls. Konsekvenserna av detta uteblivna samman
träffande anses av flertalet författare ha varit mycket stora. Därav torde 
också följa att Benoist-Mechin framför en allvarlig anklagelse. Han 
gör dock ingen ansträngning att med hjälp av alla de källor, som stått 
till hans förfogande belysa andra verkliga eller förmodade orsaker till 
Gorts sena ankomst. Churchill hävdar i Their Finest Ho11r (1949) att 
Gorts sena ankomst berodde på att han icke underrättats i tid om vare 
sig klockslag eller plats. General Weygand erkänner i sina lvlemoires 
(1950), att han hade mycket god personlig kontakt med lord Gort. In
för den parlamentariska undersökningskommissionen efter kriget med
gav han, inte helt utan samvetsförebråelser, att han inte stannat i Ypres 
tills den engelske chefen anlänt. 

Det relaterade avsnittet visar att Benoist-Mechins opartiskhet måste 
betraktas med skepsis och detsamma gäller om fortsättningen. Den 24 
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maj hade situationen för Nordarmeerna gått in i ett kritiskt skede. 
Tyskarna hade genom en bred korridor ända ut till havet skurit av för
bindelserna med de franska huvudstyrkorna. Den nyutnämnde över
befälhavaren för de samlade allierade styrkorna, general W-eygand, 
hade gjort upp en plan för att återförena armeerna. Detta skulle ske 
genom kraftigt ansatta motanfall från Amiens-avsnittet samtidigt med 
utbrytningsförsök av Nordarmeerna söderut via Arras. Denna plan god
togs av britterna, men den kom aldrig till utförande. Enligt Benoist
Mechin berodde detta på att britternas chef och den brittiska regeringen 
redan från början hade fattat ett oåterkalleligt beslut; man skulle inte 
försöka att slå en väg söderut utan i stället ta över de brittiska styrkorna 
till England via Dunkerque. Benoist-Mechin försöker bevisa detta sitt 
påstående genom att dra fram åtskilliga händelser, som kan tyda på att 
britterna i detta skede helt inriktade sig på att rädda så mycket som möj
ligt av sin arme. Britternas egenmäktiga tillbakadragning från Arras 
den 25 maj omintetgjorde enligt Benoist-Mechin slutgiltigt genom
förandet av Weygands plan. 

Churchill å sin sida menar att lord Gort helt handlat efter direktiv 
från den engelska regeringen, som i detta läge hade fått den uppfatt
ningen, att det av Weygand planlagda matanfallet inte kunde göras 
tillräckligt starkt för att ha utsikter att lyckas. Nu gällde det därför i 
första hand den brittiska expeditionsstyrk.ans säkerhet. I princip var inte 
lord Gort emot att medverka i ett utbrytningsförsök, men händelseut
vecklingen i britternas norra flank tvingade dem att förstärka den mot 
den belgiska armen gränsande flygeln, som sviktade under tyskarnas 
tryck. 

När nu även Weygand hade klart för sig, att ett utbrytningsförsök 
inte skulle ha några utsikter att lyckas, gavs order till de förenade arme
erna att såsom Churchill skriver i ett telegram till Gort: "Omedelbart 
operera mot kusten i förening med de franska och belgiska armeerna." 
Även Benoist-Mechin citerar ovanståend� telegram men han utelämnar 
de sista orden om de franska och belgiska armeerna! Synbarligen ett 
något klumpigt försök att få det att se ut som om den brittiska expedi
tionskåren endast hade en tanke - att rädda sig själv. Enligt Churchill 
uppgjordes planer för tillbakaryckningen mellan den franske befäl
havaren för Nordarmeerna, general Blanchard, och lord Gort redan på 
morgonen 26 maj, något som Benoist-Mechin inte nämner. I stället 
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skulle enligt denne detta möte ha tillgått så, att Gort förklarade sig ha 
givit upp tanken på att försvara Lys och vidhöll detta beslut, fastän 
general Blanchard påpekade det allvarliga i denna tillbakadragning, 
Lord Gort ville inte "avvika det ringaste från de instruktioner han fätt 
från krigsministeriet, vilka han inte desto mindre undvek att visa sin 
besökare. Hans enda tanke var nu att komma ut ur Europa så· fort som 
möjligt''. 

Ett annat händelseförlopp, där meningarna glir isär, är slutskedet av 
evakueringen vid Dunkerque. Vid ett möte mellan bl.a. Reynaud och 
Churchill hade det blivit bestämt, att den slutliga utrymningen av bro
huvudet skulle genomföras med de brittiska och franska styrkorna "bras 
dessus bras dessous." På Churchills bestämda krav beslutades att brit
terna skulle utgöra eftertruppen. Benoist-Mechin hävdar nu, att de 
sista brittiska trupperna redan natten mellan 1 och 2 juni hade lämnat 
brohuvudet med chef en för de kvarvarande brittiska styrkorna som 
siste man. Vid denna tidpunkt fanns det ända upp till 45 000 man 
franska trupper kvar inom området. Churchill däremot förklarade, att 
det den 2 juni fortfarande fanns omkring 4 000 man brittiska trupper 
kvar, som försvarade en del av Dunkerque. Benoist-Mechin försöker 
med många citat bevisa, att inga brittiska trupper då återstod i bro
huvudet, men han hänvisar också till ett telegram, som general W eygand 
sände till det brittiska högkvarteret. I detta nämner denne att man be
räknat, att alla britter skall ha lämnat brohuvudet i och med kvällen. 
Detta telegram är daterat 2 juni! Andra arbeten går också emot Benoist
Mechins uppfattning i den diskuterade tidsangivelsen. Särskilt David 
Divine beskriver i The Nine Days at Dttnkirk (1959) utförligt hur den 
brittiska expeditionsstyrkan evakuerades under den 2 juni, medan 
Spears i Assi gnment to Ccitastrophe ( 1954) hänvisar till ovan nämnda 
telegram. Dessa skiljaktigheter i tidsförhållandena rubbar å andra sidan 
ej det faktum att fransmännen evakuerades sist. De var sålunda "efter
truppen:". 

Om dessa händelser har Benoist-Mechin uppenbarligen haft förutfat
tade meningar i vad avser den brittiska expeditionskårens uppträdande. 
Han ser inte djupare. Han vill inte gå in på den högre militära ledning
ens sätt att leda och samordna operationerna. Någon skall vara synda
bock, och till detta kan den engelska styrkan och den engelska ledningen 
passa. Han tror sig också kunna bevisa, att Churchill inte kunde hålla 
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löftet ·om en engelsk eftertrupp till evakueringen. Detta är ju i princip 
riktigt, men han beaktar inte den franska militära lednJngens princi
piella motstånd mot evakueringen och den brist på förutseende och 
förberedande ordergivning för avtransporten av trupperna i tid som 
följde härav. 

Benoist-Mechins behandling av mötet i Tours den 13 juni 1940 kan 
också tjäna som illustration till hur han utnyttjar tillgängliga källor. 
Förutsättningen för mötet i Tours var att Churchill var kallad till 
Frankrike för att dryfta läget med det franska kabinettet. Mötet var gan
ska oförberett, vilket bl.a. tog sig uttryck i att Reynaud inte samman
förde Churchill med hela sitt kabinett. Endast några få medlemmar var 
med Paul Reynaud vid mötet. Bland dessa var Paul Baudoin samt under 
senare delen även general de Gaulle. 

Efter det att Reynaud på ett målande och delvis pessimistiskt sätt 
förklarat den militära situationen och starkt framhållit Frankrikes 
trängda belägenhet ställde han en direkt fråga till Churchill: "Skulle 
England medge, att avtalet av den 28 mars uppgavs, och att Frankrike 
började separata underhandlingar med Tyskland om vapenstillestånd?" 
Churchills svar var invävt i stor vältalighet och uppfattades olika av de 
närvarande. Hade han eller hade han inte talat om för den franska 
regeringen, att den inte längre var bunden av överenskommelsen om 
att vapenstillestånd eller separat fred inte fick ingås utan båda parters 
samtycke? 

Det skall från början nämnas att Benoist-Mechin är av den åsikten, 
att Churchill gav Reynaud Englands tillstånd att begära en separat va
penvila. Han grundar detta sitt påstående på utdrag ur dokumentet och 
litteratur. Speciellt hänvisar han till några opublicerade skrifter om 
vapenstilleståndet av Baudoin men utnyttjar även i stor utsträckning 
engelska författares arbeten, såsom Spears' och Churchills. Det är be
tecknande att han ofta utelämnar händelseförlopp och uttalanden, som 
strider emot hans egen uppfattning. Han återger - och han kan knap
past göra annat det officiella protokollet över konferensen, uppgjort 
av Margerie som deltog i mötet. Avslutningen på detta protokoll lyder 
sålunda: "Vi kommer att se allt detta efter ankomsten av det amerikan
ska svaret", säger ChurchilL "Detta kommer kanske att ta 24 timmar att 
nå oss. Som jag redan har sagt, om detta svar inte är bra, och om ni då 
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talar om för oss att ni beslutat att förhandla separat, då skall vi ha en 
hel del problem att undersöka." Denna sista del av protokollet behand
las inte av Benoist-Mechin. Han tar endast upp det som efter kriget 
publicerades av Paul Baudoin och som bygger på de anteckningar denne 
gjort under den interallierade konferensen. Baudoin mil.ste dock anses 
vara ett mycket partiskt vittne. Han torde redan vid denna tidpunkt varit 
under inflytande och påverkan av paret Petain-Weygand. 

Benoist-Mechin får även i huvudsak stöd av en intressant skildring, 
som utkom redan 1940, nämligen Henry Bidous La Bataille de france.

Bidou klargör i inledningsorden, att hans skildring av Frankrikes fall 
inte är dokumentariskt bevisad, utan han lämnar åt eftervärlden att for
ska och klarlägga skeendets bakgrund. Han menar dock, att Reynauds 
åtgärder efter mötet med Churchill har visat, att Reynaud verkligen har 
fätt eller trott sig ha fått Churchills tillstånd till stilleståndsförhand
lingar. Värdet av denna skildring är i fråga om detaljer naturligt nog 
begränsat. Dock måste man nog tro, att den kan vara representativ för 
den dåvarande officiella uppfattningen om förloppet av mötet i Tours. 
Någon historiskt godtagbar källa är boken knappast. Men Benoist-Me
chin hänvisar i flera fall till denna bok. 

Mot denna uppfattning står Churchills, Denne anser sig inte ha givit 
något löfte och stödjer sig därvid direkt på det officiella engelska proto
kollet: "Churchill sade, att under inga omständigheter skulle Storbritan· 
nien spilla tid och energi på förebråelser och anklagelser. Detta betydde 
inte, att Storbritannien skulle samtycka till en handling, som skiljer sig 
fril.n en nyligen träffad överenskommelse." 

Frågan om Toursmötets resultat behandlas av Benoist-Mechin på ett 
mindre tillfredsställande sätt. Hans kategoriska pil.ståenden motsäges av 
alldeles för många källor. Ensidigheten i ämnets behandling under
stryks ytterligare av hans illa dokumenterande försök att bevisa Rey
nauds tolkning av Churchills svar. Att hela problemet har uppkommit 
genom oskicklig behandling av frågan från engelsmännens sida synes 
däremot uppenbart men hör inte hit. 

Den 16 juni stod Churchill i begrepp att resa till Frankrike för att 
möta den franske konseljpresidenten. Reynaud meddelade då Spears 
och den engelske ambassadören sin avsikt att inlämna sin avskedsan
sökan. Omedelbart telegraferade de två engelsmännen till Churchill: 
"Ministerkris akut. Vi hoppas att ha nyheter vid midnatt. Resan i 
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morgon omöjlig." Med Churchills egna ord "med tungt hjärta återvän
de jag till Downing Street" belyser Benoist-Mechin telegrammets 
konsekvenser och konstaterar: "Nu när Reynaud slutat att vara konselj
president var det som om det inte funnits någon fransk regering." Såväl 
telegrammet som Chuchills beslut torde kunna betecknas som en helt 
normal politisk företeelse. Det var vid denna tidpunkt ytterligt oklart, 
om det skulle finnas någon fransk regering att förhandla med. Någon 
anledning för författaren att ge denna kritiska kommentar torde 
för icke föreligga. 

Styrkeförhållandena. 

Mot Benoist-Mechins sätt att skildra och kommentera tyskarnas och de 
allierades strategi och taktik finns inga större invändningar. Han beto
nar kraftigt den stora skillnaden mellan armeerna. Han trycker på den 
rörliga pansartaktik.en, hur denna taktik vuxit fram ur Liddell Harts 
och de Gaulles teorier och hur den prövats och ändrats under det polska 
fälttåget 1939 för att vara färdigutvecklad 1940. I motsats härtill ställer 
han den franska konservativa skolan med en övertro på defensiv krig
föring, vilken var en följd av erfarenheter från det första världskriget. 
De allierades kraftsplittring, deras komplicerade ledningssystem och 
organisation med svårmanövrerade förband kom att få allvarliga följ
der. Tyskarna kunde genom kraftsamling och stor rörlighet hos för
banden gripa initiativet och behålla det genom hela operationen. De 
allierade kom ständigt i efterhand. Benoist-Mechin framhåller med 
rätta, att denna skillnad i taktisk uppfattning hade en direkt krigs
avgörande betydelse. 

Benoist-Mechin granskar även vissa tekniska faktorer. Främst är det 
flygplanen och stridsvagnarnas antal samt deras tekniska kvalitet som 
berörs. "Mot de omkring 2 800 stridsvagnarna som tyskarna förfogade 
över kunde fransmännen, enligt Daladier, ställa upp ungefär 2 600." 
Detta skulle betyda en viss övervikt för Tyskland. I själva verket synes 
det ha varit tvärtom. Tabellen på nästa sida visar några uppgifter som 
stått att få. 

Som tabellen visar torde de allierade ha haft c:a 3 000 stridsvagnar 
och Tyskland 2 500. Liss påpekar att Frankrike hade totalt 4 111 strids
vagnar (samt 250 i Nordafrika) men att endast 3 063 ingick i förban-
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den. Även om det är svårt att avgöra dessa beräkningars exakthet måste 
man ställa sig frågande inför Benoist-Mechins metod att med 
den enda uppgiften från Daladier som grund fastslå förhållanden, som 
i högsta grad är ofullständigt utredda. Han säger vidare, att de franska 
stridsvagnarnas pansarplåt var sämre än de tyskas. Mot detta kan man 
ställa Liss påpekande, att av de tyska stridsvagnarna var det endast 
PzKw III med 37 mm kanon (på kort avstånd) samt PzK'Wi IV med 
7,5 cm kanon, som slog igenom samtliga franska och brittiska strids
vagnar. Endast 967 av totalt 2 445 stycken. De franska och brittiska 
vagnarna med 37 mm till 7,5 cm kanon slog däremot igenom samtliga 
tyska stridsvagnar, d.v.s. 2 838 allierade stridsvagnar av totalt 3 3 73 
Den sämre kvaliteten på de franska stridsvagnarnas pansar kan därför 
inte ha haft någon betydelse, som Benoist-Mechin vill påstå, men det 
är hans metod att draga fram oväsentligheter och förtiga väsentligheter. 

Uppgiftsläm-

I Frankrike I England I Summa Tyskland nare 

Lissl 3 063 310 3 373 2 445 
Jacobsen2 3 035 107 3 142 1 580 
Goutard3 2 400----3 000 2 700 
Raton4 3 035 
Guderian5 2 300-2 680 

1. Liss, Westfront 1939-1940 (1959), s. 269.
2. Jacobsen, De stora vändpunktsslagen under andra världskriget (1960), s. 45.
3. Goutard, The Battle of France (1940), s. 26 ff.
4. Enligt Goutard, a.a., s. 27.
5. Enligt Goutard, a.a., s. 26.

Benoist-Mechins sätt att välja belägg framstår än klarare, när det
gäller antalet flygplan på båda sidor. "Vi gick i strid", förklarar gene
ral Weygand, "med 450 jaktplan och omkring 60 bombplan, av vilka 
knappt 30 var moderna . .. De ställdes mot 1 500 jaktplan (500 av dem 
med dubbelmotorer) och 3 500 bombplan." Vidare påstår Benoist· 
Mechin att Storbritannien den 10 maj hade 80 jaktplan och 150 bomb
plan i Frankrike. Uppgifterna strider i hög grad mot andra uppskatt
ningar som sammanställts på nästa sida. 

Goutard framhåller att utöver c:a 700 jaktplan, 50 bombplan och 
350 spaningsplan hade Frankrike 314 plan utanför modedandet samt 
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I Uppgiftslämnare 
Allierade plan i Frankrike I Storbritannien Tyskland Franska 

I
Engelska 

i 
J I Bl s 

J I Bl s J I B J I Bl s 

Lissl 700 150 350 160 160 120 540 310 1 700 2 080 640 Jacobs·�n2 1300 700 650 1 016 1 710 501 Meister och , Kreipe3 800 1 800 450 : Franska flyg-staben3 764 143 396 Vuillemin3 700 140 380 630 de Cosse-
Brissac3 743 144 392 Churchi114 474 

J = jaktplan; B bombplan; S = spaningsplan,I. Liss, a,a., s. 145 f, l. J acobsen, a.a., s. 451.Enligt Goutard, a.a., s. 32 ff.i. Churchill, Their finest hour. s. 38.
1 450 under reparation, på skolbaser och under test. Goutards uppgifter 
bör ses mot bakgrunden av att han har en viss tendens med sin bok. Han 
vill bl.a. bevisa, att Frankrike hade haft möjligheter att fortsätta kriget. 
Benoist-Mechins metod är dock även i detta fall märkligt och knappast 
objektiv. Han återkommer gång på gång till Storbritanniens otillräckliga 
krigsinsats. Han vill 61.a. påstå, att England hade haft möjligheter att 
sätta in flera flygplan över Frankrike. Han väljer därför att citera ett 
uttalande från Weygand, vilket visar låga värden för de franska flyg· 
styrkorna samtidigt som det ger höga antalssiffror för det tyska flyg· 
vapnet, och själv anger han mycket låga tal för den brittiska insatsen. 

Bedömningarna av Nordafrikas roll under de kritiska dagarna i juni 
1940 har gått isär. Benoist-Mechins behandling av frågan visar tydligt 
en tendentiös sovring bland tillgängliga källor. I kapitlet "Den 6 juni" 
relateras ett uttalande av Weygand, där denne redogör för de svaga 
styrkor som fanns i Nordafrika vid denna tidpunkt. Bristen på trupp 
där ansågs göra det omöjligt att tänka sig en fortsättning av kriget i 
denna del av det franska imperiet. Weygand preciserar styrkorna till: 
''Sju divisioner, till huvuddelen infödd trupp, ingen modern utrustning, 
inga stridsvagnar och inget flyg." Benoist-Mechin återger detta utan att 
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göra några kommentarer, fastän han borde vetat bättre, när han skrev 
boken. Han har själv i sin bibliografi tagit upp den mycket väl under
byggda boken L'Armistice de 1940 et l'Afriqtte du Nord av AndreTru
chet. Truchet, som själv tjänstgjorde som officer i Nordafrika, ger en 
detaljerad analys av stridskrafterna där under den aktuella tidpunkten. 
Han förklarade att det i juni 1940 befann sig mer än 400 000 man och 
1 800 moderna flygplan i Nordafrika, förutom ytterligare omkring 700 
plan under reparation. Truchets bok utkom 1955, varför man skulle 
kunna förklara Benoist-Mechins underlåtenhet att nämna dessa klara 
och som det förefaller väldokumenterade fakta med att detta material 
kommit honom så sent tillhanda att han ej hunnit inarbeta dem i texten. 
Men detta försvar är i själva verket ytterligare ett exempel på hur 
Benoist-Mechin sovrar sitt material. Samma år, 1955, utkom nämligen 
Weygands bok En tisant les Memoires de ,Gtt&rre dtt General de Gattlle. 
Till denna bok hänvisar han åtskilliga gånger och med sådan spridning 
i beläggen, att man förstår, att Weygands synpunkter noga har utnyttjats 
för hela arbetet, vilket inte skett med Truchets bättre dokumenterade 
verk. 

Sammanfattning, 

Undersökningen har visat, att Benoist-Mechins framställning på flera 
väsentliga punkter är felaktig eller svagt underbyggd, och att tolkning
en av fakta är tendentiös. Som ovan framgått vill Pierre Dhers förklara 
de tendentiösa förvrängningarna och felaktigheterna hos Benoist
Mechin som han påtalat med dennes starka känslor mot regeringen 
Reynaud och England, under det att Louis Marin har tryckt pli. hans ani
mositet mot Churchill. Enligt min mening har tendensen en annan för
klaring. Benoist-Mechins bok är ett försvar för stilleståndet med Tysk
land 1940. Syftet har varit att visa, att detta var legitimt och ofrånkom
ligt. Pakten med England gällde gentemot ett besegrat Tyskland, men 
icke när Frankrike besegrats, och i Tour gav Churchill Reynaud fria 
händer att söka separat vapenvila. I detta mönster passar helt betonandet 
av Englands svaga militära resurser och alla de förmenta exemplen på att 
England icke ville effektivt sätta in dem i det gemensamma försvaret: 
Den uteblivna Ypreskonferensen, händelseförloppet före och vid 
Dunkerque. Frankrike kunde genom Englands trolöshet icke bära det 
militära trycket från det i krigsmateriel enligt Benoist-Mechins siffer-
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uppgifter överlägsna Tyskland. Nedvärderandet av försvarsresurserna i 
Nordafrika skall visa, att striden inte kunde fortsättas därifrån. Kapitu· 
lationen var oundviklig. Med huvudtendensen sammanfaller författa
rens ofta visade sympatier och antipatier. Med beundran beskrives den 
tyska krigsmaskinens framfart. Mot de franska militärernas misstag 
visas välvilligt överseende. Den blivande samarbetsregeringen under
stödjes. Häremot kontrasterar skarpt den starka antipatin mot rege
ringen Reynaud, vilken i sin tur överträffas i bedömningen av engels
männen med Churchill som främste representant. 

Förklaringen till att den renommerade krigshistorikern Benoist
Mechin åstadkommit ett verk präglat av denna tendens att rättfärdiga 
vapenstilleståndet är icke svår att finna. Den ligger givetvis i hans öden 
under kriget, då han som s.k. samarbetsman verkade i Vichyregeringen 
och hade flera uppdrag i nära samarbete med tyskarna. 

Benoist-Mechins verk är onekligen såsom Pierre Dhers sagt skrivet 
i en mycket skicklig och slående stil, som får intresset för boken att stiga 
och gör det till ett nöje att läsa t.o.m. de långa kronologiska avsnitten. 
Det är denna skicklighet i uttryckssättet, som gör att Benoist-Mechins 
bok kan anses farlig. Farlig för den som har mindre kännedom om 
händelserna, som boken avhandlar. Farlig för den som låter charma sig 
och slappar av uppmärksamheten. 

Till slut några ord om den engelska översättningen som redigerats 
av Cyril Falls. Den franska orginalversionens tre volymer har skurits ner 
till en. Naturligtvis har denna förkortning inte kunnat göras utan att 
avlägsna många intressanta och för hela skeendet väsentliga avsnitt. 
översättarna anser sig dock nöjda med sitt arbete och tror sig ha tagit 
med allt det som kan intressera engelska läsare. Det avslutande kapitlet 
har fått vidkännas de största strykningarna i översättningen och är sna
rast ett rudiment av de 400 sidorna i originalupplagan. Detta måste be
döma:; vara högst olyckligt, då de strukna avsnitten måste anses vara 
mycket väsentliga vid ett bedömande av händelseförloppet. 

I fråga om den slutliga evakueringen vid Dunkerque bör det påpekas• 
att den franska originalversionen och den engelska översättningen går 
isär på ett par punkter. Originalversionen kan synas felaktigt redigerad 
på något håll, medan översättningen tycks ha gjort tillägg i grund
texten.i 
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Även i avsnittet om mötet i Tours visar den engelska översättningen 
sin begränsning. Den har inte bara underlåtit att översätta hela fram
ställningen om denna situation utan också lyckats att, t.o.m. tydligare än 
originalversionen, betona, att Benoist-Mechins åsikt är den rätta. 

Det finns även direkta fel i översättningen, t.ex. att Reynaud svarade 
inför Commision d'Enquete 1946 i stf. det rätta året 1947. 

Nedskärningen av verkets omfång försvårar troligen i hög grad möj
ligheterna för en läsare att få klarhet om Benoist-Mechins egentliga 
syften. Den förkortade engelska versionen lämnar inte heller den vidare 
syn på ämnet, som författaren sannolikt velat skapa med sitt sista kapi
tel. översättningen kan inte anses vara helt tillfredsställande. 

1. Franska upplagan, sid. 404: "2 juni: A 24 heures, le general A ... s'embarque
sur un aviso anglais."
Engelska upplagan:
sid. 213: "June 1 st: General A ... Then he himself embarked in a British
sloop."
sid. 215: översta stycket på sidan finns ej i den franska originalupplagan.
sid. 218-19: "Military situation" för den 3 juni finns endast i mycket förkor
tad form under 4 juni i den franska upplagan.

S111mnary. 

This article is based on a seminary essay by a student at the Swedish Staff 
College. The essay has been further revised by the author. It is a critical sur
vey of the book Soixante J oms q11i Ebranlerent L'Occident (1956) by Jaques 
Benoist-Mechin and of the English edition Sixty Days that Shook the Jf1/ est 
(1963). The author states as vrell as other authors that Benoist-Mechin's 
description of the fall of France in 1940 is a very tendentious one. The biased 
version of Benoist-Mechin has previously been explained in different ways. 
The author maintains that the key to the understanding thereof is to be found 
in the fact, that the work is an apology of the French armistice in 1940. Finally, 
the author's survey of the abbreviated English edition results in the verdict that 
it is less satisfying. 

17S 



SVERIGE OCH DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 

En bibliografisk översikt 
AvSVENFRITZ 

Kungl. Maj: t har den 16 oktober 1964 uppdragit åt chefen för mi
litärhögskolan att i samråd med delegationen för militärhistorisk forsk
ning utföra erforderliga förarbeten för utgivandet av en för allmänhe
ten avsedd historik om Sveriges beredskap 1939-1945. Sådana för
arbeten hade i realiteten bedrivits redan tidigare, och helt naturligt in
gick häri en inventering av vad som här i landet tidigare publicerats i 
ämnet Sverige och det andra världskriget. Resultatet framläggs nu för 
läsarna av Aktuellt och historiskt. 

Bibliografin har förts fram till årskiftet 1964-1965. Grundregeln 
har varit att medtaga endast av svenska myndigheter eller auktorer i 
Sverige publicerade böcker och tidskriftsuppsatser. Tidningsartiklar 
har däremot i allmänhet utelämnats. Bibliografin gör icke anspråk på 
fullständighet. Ett visst urval måste göras redan av utrymmesskäl. Ur 
deQ rika floran av politiska broschyrer samt program- och propaganda
skrifter från krigsåren har ett mindre antal medtagits. I fråga om 
publicerade tal har endast några få prominenta politikers beaktats. 

Den följande översikten är avsedd som en orientering i bibliografins 
många nummer. De publikationer som denna omfattar är i vetenskap
ligt avseende av mycket ojämn kvalitet. Någon direkt värdering av dem 
görs ej, men indirekt sker en viss värdering därigenom att endast de 
såsom viktigare bedömda bidragen ägnas uppmärksamhet. Uppgifter 
om recensioner och anmälningar finns i Svensk histotisk bibliografi, 
som årligen utges av Svenska historiska föreningen. 

I bibliografin har publikationerna uppdelats på källor och litteratur, 
men i denna översikt har de som behandlas grupperats kring tre större 
problemkomplex: utrikespolitiken, försvaret och folkförsörjningen. 
Dessa frågor hänger visserligen så intimt samman, att en sådan uppdel
ning emellanåt innebär ett visst våld mot materialet, men fördelarna 
ur lässynpunkt synes överväga. Före redogörelsen för källor och litte
ratur kring de tre problemkomplexen bör påpekas att den största och 
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grundläggande källpublikationen, riksdagstrycket, icke upptagits i bib
liografin. Den är en självklar källa. Hänvisningar till alla de ställen 
som är av intresse för Sverige under andra världskriget låter sig ej 
göras inom ramen för denna översikt. Av mera översiktliga framställ
ningar över detta tidskedes historia kan nämnas fil.cl: r Wilhelm 
Thams avsnitt om Sverige under andra världskriget i Sveriges historia 
genom tiderna del 5 och kapitlet Sverige under andra världskriget 
1939-1945 i professor Sten Carlssons del av universitetshandboken 
Svensk historia. 

* 

Sveriges utrikespolitik under det andra världskriget dominerar i bib
liografin klart över försvaret och folkförsörjningen. Ett rätt stort antal 
källor har i utrikespolitiska institutets regi sammanförts i volymen 
Svensk tttrikespolitik ttnder andra världskriget. Samlingen omfattar 
statsrådstal i referat hämtade från dagstidningar, utdrag ur riksdags
trycket och kommunikeer från Tidningarnas Telegrambyrå. Statsråds
tal som publicerats på annat håll har medtagits i mycket begränsad ut· 
sträckning. Materialet är grupperat kring diverse utrikespolitiska frå
gor, kronologiskt ordnade. Av utrymmesskäl har uteslutits allt som be
rör frågor som neutralitetskränkningarna, tryckfriheten, utländska 
flyktingar i Sverige och svensk humanitär hjälp till andra länder. Vad 
talen beträffar kompletteras denna källpublikation genom ett antal ut
gåvor med tal av Per Albin Hansson, Christian Gilnther, Per Edvin 
Sköld och Gösta Bagge m.fL ( 4, 5, 27, 28, 33, 77) 1. 

Den svenska utrikespolitiken belyses glimtvis i några svenska ut
landsdiplomaters memoarer (3, 17, 36, 59) men utgör huvudtemat i 
talman Erik Bohemans helt nyligen utkomna och mycket uppmärksam
made memoardel På vakt. Kabinettssekreterare tmder det andra vcirlds
kriget. Detta välskrivna verk omfattar tiden 1938-1945. Som kabi
nettssekreterare deltog Boheman trots att han ej var regeringsmedlem 
i regeringens utrikespolitiska överläggningar. Dessa liksom mer infor
mella avgöranden mellan regeringens ledande män redovisades - och 
redovisas icke i några protokoll. På grund av denna Bohemans 
ställning i den utrikespolitiska ledningens centrum emotsågs hans bok 
med stora förväntningar. Förhoppningarna om en allsidig och ingåen• 

1 Siffrorna inom parentes avser numren i bibliografin. 
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de skildring av de motiv och överväganden, som låg bakom de vikti
gaste redan kända regeringsbesluten, har dock blott delvis infriats. För
klaringen kan till en del vara att Boheman, som under kriget ej gjorde 
regelbundna uppteckningar, enligt egen utsago nu velat undvika att dra 
in spörsmål, av vilka han har "grumliga hågkomster". Det som gäller 
Sveriges humanitära hjälpverksamhet under kriget har också uteläm
nats. Många frågor har givetvis fått ny belysning i denna bok, som 

har karaktär av en utrikespolitisk översikt. Att såsom stundom 
skett kalla den ett standardverk om svensk utrikespolitik under andra 
världskriget kan dock vara vilseledande. Till följd av författarens ställ
ning och ofrånkomliga engagemang i det skildrade är den en berät
tande källa, och den har av författaren ej heller utgivits för att vara 
något annat. 

När det gäller vetenskapliga bearbetningar och annan litteratur må 
först nämnas professorerna Erik Lönnroths och Herbert Tingstens ar
beten Den svenska ntrikespolitikens historia 1919-1939 respektive 
Svensk 11trikesdebatt mellan världskdgen vilka utgör värdefulla intro
duktioner till studiet av den svenska utrikespolitiken under det andra 
världskriget. Dessa vetenskapligt högtstående arbeten saknar tyvärr 
motsvarigheter för krigsperioden. Två smärre översikter över den 
svenska utrikespolitiken under kriget föreligger dock i professor Tor
vald Höjers avsnitt i samlingsverket Svensk tttrikespolitik ttnder 1900-
talet och i fil. d: r Ake Thulstrups bok Svensk tttrikespolitik 1mder 
andra världskriget. 

Sveriges förhållande till Finland har ej belysts av särskilt många 
källpublikationer av officiell karaktär. Redogörelser för den omfattan
de svenska hjälpverksamheten till Finland har dock lämnats av ett 
par av de organisationer som tillkom för detta ändamål. (20, 40). Cen
trala Finlandshjälpen ledde och samordnade ett stort insamlingsarbete 
och Finlandskommitten, vilken offentliggjort en redogörelse för åren 
1939-1940, hade som ändamål att skapa den frivilligkår, vars huvud
del i ett tämligen sent skede av vinterkriget sattes in i Nordfinland. 
Därtill har de två första ordförandena i Finlandskommitten, professor 
Andreas Lindblom och generaldirektör Gösta Malm, i memoarer berört 
denna sin verksamhet (52, 57). En av talesmännen för de grupper i 
Sverige, som ville gå längre än regeringen ifråga om militär hjälp till 
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Finland och förordade att Finland i Sveriges eget intresse borde stödjas 
med reguljära truppsändningar, har också skrivit memoarer (12). Slut
ligen föreligger en rad skrifter av memoar- eller reportagekaraktär från 
de svenska frivilligstyrkornas verksamhet i Finland, från den nämnda 
frivilligkåren och den s.k. Hangöbataljonen 1941 samt från det s.k. 
Svirkompaniet 1942-1944. Den svenska arbetskår som bidrog till 
återuppbyggnadsarbetet i Finland har också funnit en skildtare ( 10, 
13, 47, 49, 54, 58, 66, 69, 243). 

Den vetenskapliga litteraturen om Sveriges föthållande till Fin
land har glädjande nog nyligen berikats med en doktorsavhandling 
Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940 av Krister Wahlbäck, nu
mera docent i statskunskap. Den behandlar planerna på svensk-fin
ländskt samarbete för de demilitariserade Alandsöarnas försvar och i 
krigsmaterielfötsörjningen, samt frågorna om svensk militär interven
tion sedan Finland överfallits av Sovjetunionen och om den militära 
hjälp som det icke krigförande Sverige levererade. Närmare bestämt 
vill författaren utreda behandlingen av Finlandsfrågorna inom po
litiska instanserna och dessas liksom konungens, militärernas och dip
lomaternas inflytande på den förda politiken. Vidare vill han klargöra 
opinionsutvecklingen i de bestämmande skikten och analysera huvud
rollsinnehavarnas motiv och drivkrafter samt skildra de viktigare eller 
mer belysande händelserna på det diplomatiska planet. Denna avhand
ling har vidare en aspekt som är av principiellt intresse för forskning
en. Den aktualiserar frågan om 50-årsgränsen för hemligstämplade 
diplomatiska och militära handlingar. Wahlbäck har i rätt liten ut
sträckning haft tillgång till akter i de offentliga arkiven. Genom ett 
stort och framgångsrikt arbete har han spårat upp källmaterial i privat 
ägo och har i många privata samlingar fått tillgång till kopior eller 
sammandrag av det i de offentliga arkiven oåtkomliga materialet. 

En episod i de svensk-finländska relationerna som rätt mycket disku
terats är den s.k. februarikrisen 1940, när den svenska regeringen avslog 
den finländska regeringens begäran om överföring till Finland av sam
manhållna förband på frivillig väg. Svaret ansågs av många alltför 
bryskt, och Gustav V avgav i det läget en omedelbart offentliggjord 
diktamen till statsrådsprotokollet, vilken på det hela taget sade detsam
ma som regeringen sagt men starkt underströk medkänslan med Fin
land. Förloppet har i huvudsak klarlagts tidigare i docenten Olle Ny-
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mans uppsats Febmarikrisen 1940 och även skildrats av Wigforss och 

Andersson i Rasjön (2, 102). Wahlbäck har i denna fråga utnyttjat 

källor, som på några punkter gjort skildringen fylligare. 

Av den vetenskapliga litteraturen om Sveriges förhållande till Fin

land återstår att n�mna docenten P. G. Andreens skissartade bidrag 
till en framställning om Finlandsfrågan i svensk politik från mars 1940 
till april 1941. ( 113, 114). Under detta skede var tanken på ett för
svarsförbund aktuell två gånger och från finsk sida framfördes andra 
gången trevande förslag om en samordning av utrikespolitiken eller 
t.o.m. en union.

Sveriges förhållande till Danmark och Norge blev genom den tyska 

ockupationen i hög grad förknippat med dess förhållande till T:pk

l,md. Till belysning av dessa spörsmål föreligger en rad officiella käll

publikationer. Behovet av att belysa den svenska hållningen här har på 

officiellt håll tydligen bedömts som mycket större än i fråga om rela

tionerna till Finland. De fyra aktsamlingarna Handlingar rörande Sve

tiges politik tmder andra världskriget har de svagheter som vanligen 

vidlåder dylika publikationer. Främst belyses den diplomatiska skrift

växlingen men ej de bestämmande instansernas förehavanden. Ur den 
historiska forskningens synpunkt måste med beklagande vidare konsta
teras, att blott några ämnesområden belyses. Två av de fyra volymerna 
behandlar transiteringsfrågan under 1940 och de övriga två förspelet 
till det tyska angreppet den 9 april respektive "frågor i samband med 
den norska regeringens vistelse utanför Norge 1940-1943''. Den full
ständighet vid utgivningen av akter i utrikesdepartementets arkiv, som 
från början planlades, genomfördes ej. Av förordet till den första fär
digställda volymen i serien ( 29: 3) framgår att man i enlighet med 
"utrikesministerns åsikt" ursprungligen planerade och förberedde "en 
aktsamling omfattande texterna till alla de till utrikesförvaltningens ar
kiv hörande dokument, som kunde vara av betydelse för bedömandet 
av Sveriges utrikespolitik [ under det andra världskriget]". En fortsätt
ning på de två aktsamlingarna om transiteringsfrågorna avseende åren 
1941-42 (-43) (98) har redigerats av två enskilda forskare, redak
tören Ulf Brandell och Ake Thulstrup och den senare har även utgivit 
en kortare komplettering. (9 5) Båda utgåvorna består av nästan ute-
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slutande tyska akter, som har påträffats vid arkivforskningar i Bonn 
och London. 

Utrikesdepartementet har emellertid utgivit ytterligare några publi
kationer. Utgåvan Förbindelserna mellan chefen för lantförsvarets 
kommandoexpedition och t-yske militärattachen i Stockholm 1939-
1945 föranleddes av den kritik, som under kriget riktades mot general
majoren Henry Kellgren, vilken som högste militäre befattningshavare 
i försvarsdepartementet intog en utsatt position. Vidare behandlar en 
utredning baserad på akter i utrikesdepartementets arkiv de förhand
lingar, som fördes om ett svenskt militärt ingripande i pacificeringssyf te 
i Danmark och Norge vid krigets slut. I utgåvan har också inarbetats 
kommentarer och upplysningar från personer i ledande ställning på 
våren 1945. (26) 

Volymen Sveriges förhållande till Danmark och Norge ttnder krigs
åren innehåller utdrag ur utrikesministerns grundlagsenliga årsredo
görelser till utrikesnämnden och statsministerns interpellationssvar om 
svensk hjälp till dessa länder. Det senare är utgivet även separat 
( 32). Denna statsministerns officiella och kortfattade redogörelse för 
svensk hjälpverksamhet kompletteras av annat källmaterial. Utbild
ningen av norska och danska s.k. polistrupper har skildrats i memoar
form av den svenska utbildningschefen Harry Söderman ( 94) . Den 
svenska aktionen för befrielse av i Tyskland internerade norrmän och 
danskar har dels belysts i en utgåva från utrikesdepartementet, dels 
skildrats av den svenska förhandlingschefen, greve Folke Bernadotte 
m.fl. (6, 23, 86, 105).

Den svenska historiska litteraturen som berör Danmark och Norge
är numerärt inte helt obetydlig, men någon vetenskaplig motsvarighet 
till Wahlbäcks avhandling om Finlandsfrågan finns icke. Det är vidare 
uppenbart, att den har en påtaglig slagsida. Bearbetningarna gäller i 
mycket större utsträckning Norge än Danmark, och de är i stor utsträck
ning koncentrerade till det tyska överfallet 1940 (195, 200-202, 209, 
245, 254). Till krigets slutskede hör dock ämnet för uppsatsen Plan
läggningen RN-RD av överste Börje Furtenbach och major Herman 
Miillern vid militärhistoriska avdelningen. De behandlar på grundval 
av ett tidigare delvis sekretessbelagt material den svenska planläggning
en inför de ovan omnämnda militära pacificeringsingripandena i Norge 
och Danmark på våren 1945. 
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Det är välbekant att Sverige under krigets tidigare år inför tyska 
krav gjorde eftergifter, som icke var förenliga med den proklamerade 
neutraliteten. Eftergiftspolitiken var föremål för skarpa kontroverser 
under kriget, och frågan har bedömts olika i litteraturen även efter 
kriget. De båda översiktsverken av Torvald Höjer och Ake Thulstrup 
(255,268_) skiljer sig påtagligt på denna punkt. Den senare är ganska 
kritisk, medan den förre visar större förståelse för svårigheterna att 
strikt genomföra neutralitetspolitiken. Ulf Brandell är i sin artikel
serie om de svensk-tyska relationerna ännu mer kritisk än Thulstrup 
( 124). Boheman slutligen, försvarar givetvis i huvudsak den politik han 
var med om att utforma, men han gör också gällande, att han redan 
under kriget ansåg, att eftergiftspolitiken på vissa punkter drevs längre 
än nödvändigt. 

Stor uppmärksamhet har forskare inte blott de nedan angivna 
uppsatsförfattarna och även några memoarskribenter ägnat åt en 
specialfråga, som visserligen är intressant och central men dock utgör 
en mindre del av det stora problemkomplexet de svensk-tyska relatio
nerna. Debatten gäller den svenska "engångseftergiften" midsomma
ren 1941 inför det tyska av Finland understödda kravet på transitering 
av en tysk infanteridivision från Norge till Finland över svensk mark. 
Detta gav upphov till meningsskiljaktigheter inom både regeringen 
och riksdagen. Speciellt omstritt är huruvida ett yttrande, som konung
en fällde till stats- och utrikesministrarna, innebar ett hot om att han 
ämnade abdikera, om den tyska framställningen skulle komma att av
visas av riksdagen (156, 210, 211, 224). Av de dåvarande regerings
ledamöterna har Gilnther påstått att ett abdikationshot ej förelåg, under 
det att Wigforss och Andersson i Rasjön har hävdat motsatsen. Bland 
forskarna ansluter sig lie. Stig Plobeck till de sistnämnda, ehuru han 
förmenar att beslutet blivit detsamma även utan konungens ingripande. 
Fil. d: r Henrik A. Olsson vill däremot göra gällande att konungens 
yttrande ej nödvändigtvis måste tolkas som ett hot om abdikation, men 
att statsministern framställde det som ett sådant för att inom den social
demokratiska riksdagsgruppen genomdriva anslutning till ett positivt 
svar från riksdagen på det tyska kravet. Det senaste debattinlägget 
kommer från Boheman som uppger sig ha varit närvarande, när kung• 
en fällde sitt yttrande, och hans tolkning av händelseförloppet står nära 
Olssons. 
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Som en följd av Sveriges utsatta läge och de krigsrisker, som press
kritiken av Hitlertyskland förmenades medföra, blev tryckfriheten i 
Sverige under större delen av kriget beskuren. Ett inte så litet antal 
publikationer belyser denna fråga. Den stora parlamentariska utred
ningen om säkerhetstjänsten behandlar bland mycket annat de åtgär
der, som vidtogs för att dämpa de pressorgan som ansågs farliga för 
den officiella neutralitetspolitiken. Hithörande frågor behandlas även 
i memoarform av personer, som tillhörde de kretsar som öppet tog be
stämt avstånd från de totalitära regimerna och starkt kritiserade und
fallenhetspolitiken gentemot Tyskland (38, 50, 65, 74). Boheman utför 
här ett balansnummer. I huvudsak lojal mot regeringspolitiken betonar 
han det dilemma som regeringen befann sig i, men kritiserar också re
geringen för dåligt handlag med pressen. De som mer eller mindre 
motvilligt hade att verkställa ingripandena mot pressen har inte i nå
gon större utsträckning tagit till orda. Ett undantag utgör konsthistori
kern d: r Gustav Munthe, som under kriget var verksam inom säker
hetspolisen och det militära underrättelseväsendet ( 61). 

Ett intressant bidrag till den svenska tryckfrihetens och pressens his
toria under kriget är Thulstrups bok Med lock och pock. l denna ägnas 
bl.a. stor uppmärksamhet åt de tyska diplomatiska demarscherna i utri
kesdepartementet i syfte att få till stånd regeringsåtgärder mot den 
svenska presspublicistik, som var ogynnsam ur tysk synpunkt, och åt 
de med dessa diplomatiska aktioner synkroniserade presskampanjerna 
i Tyskland. Studien bygger i stor utsträckning på tyskt arkivmaterial 
under det att motsvarande svenska arkivmaterial varit oåtkomligt. För
fattaren har därför också understruktit riskerna för en viss ensidighet i 
framställningen. Boken täcker dock i själva verket ett större fält, näm
ligen hela Hitlerregimens försök att påverka den svenska opinionen 
men har kunnat begränsas i vissa avseenden, ty den är avsedd som ett 
komplement till Georg K: son Kjellbergs äldre utredning Den tyska 
propagandan i Sverige tmder krigsåren 1939-1945. Denna behandlar 
den tyska propagandan via diverse agenturer och massmedia såsom 
film, radio och tryckalster av olika slag. Den grundar sig på ett ma
terial som insamlats inom säkerhetstjänsten, vars informationskontor 
Kjellberg förestod under kriget. 

Mer ambitiösa tidningshistoriker som täcker hela krigstiden saknas. 
Första delen av Svenska Dagbladets historia som skrivits av fil. d: r 
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Ivar Andernson går endast fram till 1940. Den av Torvald Höjer 
skrivna andra delen som behandlar krigsåren har icke utgivits, trots att 
den vid hans död förelåg i korrektur. 

Källorna till det svenska försvarets historia under andra världskriget 
ät hittills i stot utsträckning hemligstämplade. Två officiella källor 
rörande försvarsrefotmerna är delvis tillgängliga ( 8, 9). En samlande 
framställning och bedömning är B. Furtenbachs studie Sveriges mili

tära resmser hösten 1939, Furtenbach har också givit en redogörelse 
för mötet i maj 1940 mellan den svenske överbefälhavaren Thörnell 
och dennes tyske kollega i Norge von Falkenhorst. Konferensen till
kom på tyskt initiativ och föranleddes närmast av några svensk-tyska 
intermezzon vid den norsk-svenska gränsen. Den åstadkom bättre för
hållanden, men då dess resultat hemlighölls, kom detta folk att tro, att 
överenskommelsen var oförmånlig ur svensk synpunkt. Uppsatsen har 
delvis memoarkaraktär, ty författaren var närvarande vid mötet. 

Det svenska beredskapsläget 1943 har också blivit föremål för dis
kussion närmast med anledning av ett par utländska krigshistoriska 
arbeten om två tyska anfallsplaner mot Sverige vid denna tid. En av 
dessa avsåg en blixtattack från Norge och den andra var den omskrivna 
Polarfuchs. I Ny militär tidskrift har publicerats en enkät bland år 
1943 ledande militärer, bland andra öB Thörnell och dåvarande sous
chef en vid försvarsstaben C. A. Ehrensvärd ( 2 72) . Den säger i stort 
detsamma som Furtenbachs och Mullers något yngre uppsats Vi var 

beredda. Det svenska försvaret hade 1943 hårdhet och styrka nog att 
stå emot ett anfall, men detta liksom svenskarnas försvarsvilja synes 
ha underskattats av tyskarna. 

Vidare föreligger ett inte så litet antal regementshistoriker, vilka 
innehåller kortare avsnitt om det andra världskrigets år (t.ex. 120, 130, 
150). Det senare gäller också några översikter över vissa vapenslags el
ler frivilliga försvarsorganisationers historia. En särställning intar de 
i allmänhet populärt hållna redogörelserna för en rad beredskapsför
bands verksamhet ( t.ex. 144, 186). Dessa är snarare traditionskällor 
än bearbetningar, ty de är skrivna kort tid efter beredskapens slut, och 
författarna berättar i allmänhet om minnen och erfarenheter från den 
beredskapstjänst som de själva medverkat i. 

179 



Källorna och litteraturen till den ekonomiska historien har redovi
sats i begränsad utsträckning i bibliografin och kommer här att be
röras summariskt. Ett inte obetydligt antal offentliga utredningar om 
ekonomiska förhållanden föreligger. Det under kriget påbörjade myc
ket omfångsrika verket Statsmakterna och folkhmhåilningen tmder 
den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen består av halv
årsvis utkomna bearbetningar av det framvällande officiella materialet 
rörande kristidshushållningen men innehåller ingen kritisk värdering. 
Den drivande kraften bakom verket var kanslichefen Karl Amark, 
ämbetsman men också en av Sveriges mest framstående ekonomisk
historiska forskare. En till formatet mer lätthanterlig översikt av kris
tidspolitiken har senare utarbetats, i vilken flera av krisförvaltningens 
chefer behandlar sina respektive specialområden (294). De övriga ut
redningarna gäller arbetsmarknadsläget och arbetsmarknadspolitiken 
samt handelsflottans förluster under kriget (230, 275, 282). 

Den svenska utrikeshandelspolitiken och sjöfarten under kriget har 
funnit två eminent sakkunniga skildrare i skeppsredaren Gunnar Carls
son och ambassadören Gunnar Hägglöf ( 41, 125). Carlsson intog en 
mycket framskjuten ställning i redarvärlden, och Hägglöf var chef för 
utrikesdepartementets handelsavdelning. Båda spelade en viktig roll 
i krigshandelsförhandlingarna. Hägglöfs bok är som han själv fram
håller ej en i egentlig mening historisk skildring utan vill vara en 
kronologisk redogörelse för krigshandelspolitiken utan efterhands
konstruktioner och värderingar, d.v.s. krigshandelspolitiken sådan den 
tedde sig för honom under kriget. Den uppges bygga på samtida akter 
i UD: s arkiv, Hägglöfs egna uppteckningar samt brev men ej på se
nare framkomna källor. Av de svenska exportvarorna var det främst 
järnmalmen och senare kullagren som tilldrog sig storpolitiskt intresse. 
Hägglöfs bok kompletteras av Bohemans memoarer, ty denne ledde 
själv tidvis de svenska förhandlingarna med västmakterna. Exportfrå
gorna har även behandlats i andra studier (t.ex. 127, 164, 203, 249). 

Källor till den svenska ekonomiska och humanitära hjälpen till 
grannländerna har omnämnts ovan. · översiktliga redogörelser för all 
svensk internationell hjälpverksamhet föreligger jämväl (155, 161). 
Av bearbetningarna på detta fält är det tyngst vägande bidraget B. 
Helgers avhandling Ravitaitlement de la Grece pendant I' ocet1pation 
1941-1944. 
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Summary 

This bibliography of Swedish literature concerning the Second W orld W ar 
and the Swedish preparedness 1939-1945 consists in prindple of books and 
papers published in Sweden by Swedish authorities or by Swedish authors, 
but certain !imitations have been necessary. The bibliography is a somewhat 
revised version of a manuscript in German, which has been handed over to 
"Bibliothek för Zeitgeschichte" in Stuttgart to be published in the forthcoming 
number of its series of annual bibliographies (Jahresbibliographien), 
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