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FÖRORD

Den femtonde årgången av "Aktuellt och Historiskt", som inne
håller sex uppsatser, överlämnas härmed.
Militärhistorikern, fil dr Arne Stade kommenterar Carl X Gustaf
som brevskrivare och framlägger ett antal brev från denne till drott
ning Hedvig Eleonora. Då konungens brev är synnerligen svåra att
läsa, har det ansetts vara motiverat att publicera dessa tolkningar.
I en posthum uppsats av kommendör Magnus Hammar diskuteras
brittisk maritim strategi under de senaste hundra åren.
Kapten Arvid Cronenberg tar sedan upp frågan om förhållandet
mellan lantmannapartiet och föreningen Värnpliktens Vänner under
försvarsdebatterna i mitten av 1870-talet.
Forskningschefen, fil dr Thede Palm publicerar några anteck
ningar om borggårdskrisen 1914 av general Jochum Akerman, ned
skrivna i anslutning till publiceringen av professor Axel Brusewitz
bok "Kungamakt, herremakt, folkmakt" (Sthlm 1951).
Överste K J Mikola, chef för Anstalten för krigshistorisk forsk
ning, Helsingfors, redogör i anslutning till 50-års minnet av repu
bliken Finlands självständighet för den finska försvarsmaktens ut
veckling 1918-1968.
I nästa uppsats skildrar fil lie Gunnar Barke hur de illegala
routerna mellan Danmark och Sverige under andra världskriget upp
kom och organiserades.
Slutligen ger överste B Furtenbach en kort sammanfattning av det
pågående arbetet med en historik över Sveriges militära beredskap
1939-1945.
Författarna är ensamma ansvariga för i respektive uppsatser fram
förda fakta och J.sikter.
Stockholm i mars 1968
NILS K. PALMSTIERNA

CARL X GUSTAFS BREV TILL DROTTNING
HEDVIG ELEONORA
Av ARNE STADE

Carl X Gustaf var först och sist en den praktiska handlingens man,
utåtriktad och dynamisk. Det gäller ocksil om honom vad som tidigare
sagts om Carl XII, att han "fäktat vida mer och vida bättre med
svärdet än med pennan". 1 Men inte desto mindre kom "den förste
pfalzaren" att tillbringa en god del av sin tid vid sksivbordet - en
långt större del än man med hänsyn till hans kynne skulle ha väntat.
Man får förutsätta, att han gjorde det främst av pliktkänsla och
ambition. Men kanske ändå inte enbart av sådana motiv. Frågan är,
om han inte faktiskt fann sig väl tillrätta även i skrivstolen, rentav
skulle kunna betecknas som något av en "skrivbordsmänniska".
Carl X Gustafs regeringstid blev kort - knappa sex år varade
den. Men det var en politiskt och militärt innehållsrik tid, laddad
med dynamik och dramatik. Sällan i svensk historia har det "hänt'' så
mycket på så kort tid. Tidsomständigheterna må härvidlag ha varit
primärt drivande - man får därför säkerligen inte bortse från bety
delsen av konungens personliga egenskaper. Om i något eller några
fall Geijers ord om Sveriges historia som dess konungars täcker verk
ligheten, skulle det för visso vara beträffande Carl X Gustaf och
den tidens Sverige.
Naturligtvis får inte heller förbises, att konungen hade förmånen
att vid sin sida ha en stab av dugande och driftiga medarbetare rikskanslern Erik Oxenstierna, riksdrotsen Per Brahe, riksskattmäs
taren (och svågern) Magnus Gabriel De la Gardie, riksamiralen och
fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel, rikstygmästaren och fältmar
skalken Gustaf Otto Stenbock, för att nu nämna blott de allra mest
prominenta. Det är klart att Carl X Gustaf får dela äran av vad
som uträttades i hans namn med dessa och andra medhjälpare och
förtroendemän. Hans egen betydelsefulla personliga roll som inspira-'
tionskälla och primus motor kan emellertid inte ifrågasättas. Därom
bär, om ej annat, hans omfångsrika korrespondens vältaligt vittne.
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Den korrespondens som i första hand åsyftas är de i konungens
namn utfärdade och av honom undertecknade officiella s k kansli
skrivelserna. Dessa var visserligen uppsatta - och kontrasignerade av fältkansliets sekreterare, inte av kungen själv. Men allt talar för
att kungens personliga insats ingalunda inskränkt sig till ett flyktigt
genomögnande och en hastigt nedkastad namnteckning. Redan många
personligt färgade uttryck och vändningar låter ana, att kungen ofta,
om inte direkt dikterat så åtminstone i förväg ingående skisserat
avfattningen av breven för vederbörande sekreterare. Direkt signi
fikativa är de, stundom mycket utförliga, egenhändiga post scripta,
som han mycket ofta tillagt i samband med undertecknandet. I ex
pressiva ordalag upprepas här, och liksom inpräntas, de väsentligaste
momenten i brevtexten.
Detta ensamt skulle väl inte berättiga till att beteckna Carl X
Gustaf som en "skrivbordsmänniska" (vid sidan av sin mångskiftande
"praktik"). Förutom kansliskrivelserna har emellertid bevarats ett
stort antal egenhändiga brev (och därtill många egenhändiga min
nesanteckningar, koncept och andra arbetspapper). Även de helt
egenhändiga breven avhandlar i allmänhet mest "tjänsteangelägen
heter" och skiljer sig alltså innehållsmässigt inte principiellt från
kanslibreven. Därav följer också, att de inte är ägnade att i någon
högre grad fördjupa och nyansera bilden av människan Carl Gustaf.
Men på ett mera påtagligt och direkt sätt än kanslibreven vittnar
de egenhändiga om kungens stora vitalitet och arbetsflit - även vid
skrivbordet. - Sett i ett vidare perspektiv är det nog ofta så, att
handbreven är mera sakligt avslöjande än kanslibreven och såtill
vida har ett större källvärde. Också låter de brevskrivarens person
liga förhållande till adressaten komma till klarare uttryck.
Något litterärt mästerskap röjer knappast de kungliga handbreven
- vilket väl inte heller var att vänta i betraktande av deras prak
tiskt betonade syfte och de pressande omständigheter, under vilka de
vanligen tillkommit. De är skrivna på svenska eller på tyska, tydligt
vis närmast beroende på mottagarens gängse språkbruk (breven till
brodern, hertig Adolf Johan, är t ex alla på tyska). Även i de på
svenska avfattade breven förekommer dock åtskilliga germanismer.
Inslaget av latinska lånord och avledningar är betydande både i de
svenska och i de tyska breven. Uttrycksmässigt är språket klart och
6

FACSIMILE AV CARL X GUSTAFS BREV TILL HEDVIG ELEONORA,
KONIN 15/8 1655
Brevet, som ej är bland de avtryckta, är mycket karaktäristiskt. Flera av de i
texten anförda skrivtekniska egenheterna framträder här ilsk3dligt,

koncist, ibland märgfullt och målande, Dispositionellt är breven inte
lika rediga. Tankar och infall tycks ofta ha kastats ned tämligen
osystematiskt, allteftersom de aktualiserats i brevskrivarens medve-
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tande. Därav förklaras också åtskilliga, tydligen oavsiktliga, sakliga
upprepnmgar.
Till skillnad från kanslibreven har de kungliga handbreven blott
i ringa utsträckning utnyttjats av forskningen2• Förklaringen kan man
ana: Carl X Gustafs handstil är ytterligt svårforcerad. Visserligen
är den driven och på sitt sätt regelbunden. Men den kännetecknas
också av en nästan stenografiskt förenklad utformning av framför
allt bindeord (ex.: ud=und) och slutstavelser (ett streck eller en
släng får oftast ersätta hela stavelsen). Därtill kommer att överhuvud
taget de enskilda bokstäverna ofta endast antydes (varvid blott sam
manhanget klargör vilken bokstav som avses). Läsningen blir inte
lättare genom brevskrivarens vana att skriva ihop två eller flera
smärre ord, så att de ser ut som om de vore ett enda, på samma gång
som han gärna delar upp längre ord efter stavelserna, så att det verkar
att vara fråga om flera ord. Lika litet främjas läsbarheten av brev
skrivarens vana att efter felskrivning av ett ord (eller t o m hela
ordsekvenser) med kraftigare pennföring skriva det rätta (avsedda)
ordet s a s i det ursprungliga i stället för att stryka över detta och
sedan skriva det nya ordet antingen ovanför eller omedelbart efter.
- Allt som allt: det kräver mycken möda och gott om tid att
arbeta sig igenom Carl X Gustafs egenhändiga brev. Det är således
begripligt, om företaget verkat avskräckande på de flesta enskilda
forskare3•
Som ett led i arbetet med det s k Carl X Gustaf-projektet har
- såsom i annat sammanhang närmare redovisats4 - vid Militär
historiska avdelningen efter hand upplagts ett numera ganska omfat
tande "arbetsarkiv", bestående av avskrifter, fotostatkopior och ex
cerpter av (ur) främst krigshistoriskt viktiga arkivhandlingar från
Carl X Gustafs tid.
Det torde vara självklart at:t vid urvalet av aktstycken för inför
livande med arbetsarkivet fasta principer varit svåra att uppställa
och följa. Utslagsgivande har ofta fått bli behovet av bekväm tillgång
till visst slags källmaterial i och för en aktuell undersökning. En
genomgående tanke har emellertid varit att åstadkomma en slutligen
komplett samling avskrifter av Carl X Gustafs egenhändiga brev.
Motiveringen härför framgår av det i det föregående sagda. Dels rör
8

det sig om ett pnmart källmaterial av central betydelse, dels har
materialet hittills blott i ringa utsträckning utnyttjats av forskningen
(av allt att döma mest beroende på handstilens svårlästhet). I likhet
med arbetsarkivet i övrigt står även avskrifterna av Carl X Gustafs
egenhändiga brev till förfogande för utanför avdelningen verksamma
forskare.
Som ytterligare ett led i strävandet att göra det ifrågavarande
materialet lätt tillgängligt för den framtida forskningen planerar
Militärhistoriska avdelningen f n en tryckt utgåva av detsamma. Pub
likationen är tänkt att ingå i serien "Carl X Gustaf-studier". För
hoppningsvis kommer framläggandet att kunna ske inom några år.
En avgränsad grupp av de egenhändiga breven avses icke komma
att medtagas i den planerade utgåvan. Det gäller Carl X Gustafs
brev till sin gemål, drottning Hedvig Eleonora. Dessa utgör tillsam
mans ett 70-tal. Anledningen till deras uteslutande är, att de är föga
givande från rent krigshistorisk forskningssynpunkt. I viss mån ligger
väl detta i sakens natur. Någon anledning att mera ingående beröra
krigshändelserna i breven till sin maka kunde ju kungen knappast ha.
Detta så mycket mindre som han då tillfälle gavs - det framgår av
breven - brukade uppdraga åt högre befattningshavare, vilka skulle
resa hem till Sverige för ledighet eller i tjänsteärende att muntligt för
drottningen berätta om vad av större vikt som tilldragit sig sedan
sist på krigsskådeplatsen.
Från andra synpunkter än rent krigshistoriska är likväl även bre
ven till Hedvig Eleonora av visst allmänt intresse, vilket i och för
sig kan motivera ett närmare studium. I det följande kommer först
att ges en kort presentation av materialet i dess helhet och därefter
ett antal av breven att avtryckas in extenso. - Det bör här påpekas,
att dessa brev redan tidigare har kortfattat presenterats (och i någon
mån utnyttjats) i litteraturen. 5

Carl X Gustafs brev till Hedvig Eleonora 1655-1659, alla skrivna
på tyska, förvaras i Riksarkivet: Svenska drottningars arkivaliesam
lingar, volym K 139. 6 Brevens antal är 71. De flesta är både ort- och
datumbestämda, men några saknar avgångsort och/eller -datum. Bre
ven redovisas nedan i den ordning, vari de inbundits i arkivvolymen.
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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I

Avsändningsort
Landtordt auf dem Schiff Scepter
Griepswaldtsööe auf dem Schiff
Scepter
Griepswaldtööe
Wolgast
Dam
Feldtlager Konin
Colo
Im lagher vor Crackau
Bei Crackau
Prossevitz
Wischegrodt
Torn
Miihlhausen
Tabiau
Soldau
Lovitz

"
"

Bei Casimirs
Bramberg
Feldtlagher bei Heuft (?)
Preuschmarck
Neumarck
Feldtlagher bei Novivordt
Novivordt
Warsau

"

Novimiasto
Frauenbourg

"
"

Marienbourg

"

Kiel
Marienbourg
Marienbourg
Torn
Sobota
Torn
Savischost

Datering
9/7 1655
15/7 "
16/7 "
20/7 "
31/7 "
15/8
20/8 1655
29/9 "
4/10 ,,
24/10 "
12/11 "
24/11 "
11/12 "
5/1 1656
24/1 "
31/1 "
31/1 "
1/2 "
8/2 "
22/5 "
4/6 "
20/6 "
24/6 "
28/6 "
6/7 ,,
24/7 "
28/7 "
10/8 "
28/10 "
30/10 "
31/10 "
25/11 ,,
9/12 ,,
13/1 1657
30/1
20/2 1657
7/3 "
20/3 "
14/3 "
7/4

I

Anm.

u.å.

{2

st.
samma datum

felskrivning för 1658

u.t

u. ort och datum
u�å.
u. ort och datum

Nr
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Avsändningsort

I

Datering
Anm.
12/7 1657 (?) skadat
u. ort och datum
\\7engrov
22/4 1657
Torn
10/6 ,,
Kremien
14/5 "
Torn
23/6 ,,
Feldtlager Friderichsudde
u.å.
1/9
2/9 1657
"
,,
\\7olgasten
26/9 "
\\7ismar
26/10 ,,
2/11 " u. ort
\\7ismar
23/12 "
u. ort och datum
Tostrup zwei meihl von Copen16/2 1658
haghen
Köghe
20/2 "
21/2 ,,
"
25/2 "
,,
Helsingeborg
6/3 "
Malmoe
12/3 "
Lundt
16/3 "
Kiel
5/8 "
Im Feldtlagher vor Copenhaghen
16/8 ,,
Auf Amacker
9/10 "
Neubourg
16/12 "
Im Feldtlagher vor Copenhaghen
3/2 1659
Torn
10/3 1657
Nyköpingh
3/5 1659
19/9 "
"
Korsoer
8/11 "
Demmin

De flesta breven är ganska kortfattade, några närmast biljetter.
Utformningen är stereotyp. Adressaten tilltalas vanligen "Mein liebes
Hertz", stundom "Allerliebtes Hertz", någon gång "Hertzliebe(s)
Hertz", Själv tecknar sig brevskrivaren i de tidigare breven vanligen
""El [=Ew. Liebde(nr)F gantz getreuer Carl Gustaf(f)", senare blott
"treuer" eller "getreuer". Man söker förgäves efter mer nyanserade
uttryck för den äkta mannens känslor för sin maka. En gång bekän
ner han, att han "ofta tänkt på min Hedvig och önskat, att hon vore
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här". Till innebörden likartade formuleringar förekommer då och då,
men känslosammare än så blir han aldrig. Han glömmer emellertid
inte bort, att han före avresan hade lovat att skicka "sin Hedvig" en
present. I ett brev av 31/7 1655 (ungefär en månad efter avresan)
ursäktar han sig för att han ännu inte kunnat få tag i något lämpligt.
I nästa brev (15/8) berättar han emellertid, att han nu skickar hem
"en liten hårnål" - den bästa som i hastigheten stått att upp
bringa - och dessutom "en liter.i duva". Den senare kunde emellertid
Hedvig, om hon så tyckte, i stället ge till sin svägerska, Maria
Euphrosyne. (Vid denna syster tycks, överhuvud taget, Carl Gustaf
ha varit varmt fästad.)
Då Carl X Gustaf på senhösten 1655 nåddes av budet, att Hedvig
Eleonora fött honom en son och tronföljare, väckte detta helt natur
ligt den nyblivne faderns stora glädje. Han tappade emellertid inga
lunda fattningen av faderlig stolthet och förtjusning. I sitt brev hem
till den unga 19-åriga modern av 11/12 1655 ålägger han henne att
hålla god tillsyn över gossen och inte låta några andra sköta om
honom än de som han, fadern, i förväg hade bestämt. Några frågor
rörande den lille gör han inte; både i deuta och några följande brev
framhåller han däremot sin önskan att snarast få sin maka ut till
sig i Polen samt ger föreskrifter beträffande överfarten och den per
sonliga utrustning, som hon borde taga med. (Liknande anvisningar
utfärdade han sedermera på hösten 1657, då han ville få drottningen
ut till sig i Holstein under vintern). Sonen skulle lämnas kvar i Sve
rige, och nya förhållningsregler rörande omvårdnaden av denne ges
i ett brev av 1/2 1656. Med skärpa understrykes här ånyo, att vården
icke finge anförtros personer, "som inte äro efter mitt huvud". Någon
som helst tvekan om vem som bestämde var skåpet skulle stå kunde
det inte vara tal om. Kven i förhållande till sin maka var Carl X
Gustaf den självklare suveränen. Vid ett tillfälle tyckte han, att han
väl länge fått vänta på brev hemifrån. Han lät henne då i kärv ton
veta (10/3 1657), att hon rakt inte kunde ha så mycket att göra "som
jag här ute" och därför gott kunde kosta på sig att skriva lite fli
tigare.
Bortsett från när det gäller praktiska förhållningsregler av olika
slag - de formulerades nog så distinkt - är breven till sakinnehållet
ganska intetsägande, för att inte säga torftiga. Att krigshändelserna
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vanligen endast antydes har redan nämnts. Inte heller sina privata
förehavanden och upplevelser - i den mån utrymme fanns för så
dana - tycks han ansett värt att belasta breven med. Det fick van
ligen räcka med ett kort konstaterande, att hälsan dessbättre alltjämt
stod bi. I förbigående kan han nämna en sådan sak som att han "hos
kurfursten fått ett starkt rus" (20/6 1656). Då han på sensommaren
1657 under anmarschen mot Danmark i förbifarten hälsat på hos
svärföräldrarna i Gottorp kostar han rentav på sig flera rader härom
(1/9 1657). Han hade blivit väl mottagen och på Hedvig Eleonoras
vägnar kysst sina svägerskor. Tyvärr hade han sedan varit krasslig
några dagar av drickandet, men nu var han i god form igen. - Hös
ten 1659 (19/9) - knappt 5 månader före sin död - yppar han för
första gången oro för sin hälsa. 8 Han ser roten till det onda i sitt
rökbegär ("Rauchen Lust") ! 9
Carl X Gustafs brev till drottning Hedvig Eleonora har intresse
främst som mänskliga dokument, för det bidrag de kan ge till belys
ning av konungen som personlighet och som äkta man och familje
fader. Kanske ger de i detta hänseende mindre än man skulle ha
väntat, Tydligt är, att Carl X Gustaf uppfattade sitt äktenskapliga
förhållande praktiskt och osentimentalt, vilket väl också motsvarar
vad man, breven förutan, skulle ha tänkt sig - detta äktenskap var
ju ett utpräglat "resonemangsparti". I några avseenden är dock breven
ägnade att fördjupa bilden av människan Carl X Gustaf. Ett drag
i hans väsen, som man kanske inte skulle ha väntat, låter de rätt klart
framskymta.
En nutida läsare lär knappast undgå att frapperas av den starkt
religiösa ton, som genomgår de eljest så torrt prosaiska breven. Så
heter det i brevet av 29/9 1655, att "jag inte nog kan tacka Gud för
hans nåd och välgärning, som han alltid har bevisat mig". Efter
segern i tredagarsslaget vid Warszawa (som så när hade kostat honom
livet) skriver Carl X Gustaf 24/7 1656, att han inte kan vara nog
tacksam mot Gud, som så undersamt hade lett och bevarat honom.
I slutet av 1656 (9/12) förklarar han sig hoppas på fortsatt bistånd
från Gud, "som i hela mitt liv varit min enda tillflykt".
Nu hörde ju religiösa talesätt till tidens språkbruk. Särskilt i offi
ciella sammanhang plägade sådana komma till flitig användning.
Men breven till hustrun hade ju en rent privat karaktär: medvetet
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propagandistiska syften kan här knappast ha spelat in. I den mån
gudliga talesätt ingick i det dagliga språkbruket kunde de naturligt
vis mekaniskt slå igenom även i privatbrev. Men åtminstone de mera
okonventionella religiösa betraktelserna i Carl X Gustafs brev till
Hedvig Eleonora ger dock intryck av att verkligen återspegla en
äkta religiös känsla. Intrycket rubbas knappast därav, att åkallan
det av den Högste ibland kanske har visst tycke av besvärjelse.
I det följande kommer att återges ett urval av Carl X Gustafs
brev till Hedvig Eleonora. (Rubriksiffrorna hänför sig till tabellen
ovan s 10 f.)
Vid urvalet har två synpunkter varit vägledande. Dels har avsetts
att ge en adekvat föreställning om korrespondensens art med hänsyn
till de psykologiska slutsatser, som den kan medge. Dels har beaktats
de enskilda brevens relativt större eller mindre sakliga betydelse. Vid
textåtergivandet har bokstavstrohet eftersträvats. Stor bokstav har
dock genomgående använts i början av en mening samt i personnamn
och geografiska namn. Förkortningar, i den mån avsiktliga sådana
kan förekomma (ex. ud=und), har upplösts utan att särskilt påpekas.
Det inkonsekventa bruket av v (w) och u har normaliserats på så sätt,
att tecknet i fråga alltid återges i vokalisk ställning som u och i kon
sonantisk ställning som v eller w i enlighet med nutida skrivsätt.
Kven bruket av diakritiska tecken har normaliserats samt i viss ut
sträckning interpunktionen (punkt i slutet av en mening, komma då
förståendet av texten därigenom underlättas). Då läsningen är osä
ker anges detta med (?) efter ordet i fråga.
9.
Allerliebstes Hertz.
Demnach ich verhoffe, das Gott EL balde entbindhen wirdt, als habe
El ich hiebeigehendt eine liste zuschicken wollen, welche ich vermeine
die ich zu gevattern för dem Kinde möge haben, und zu underschiedt
wenn es ein Sohn odher dochter seij, dariiber habe El ich meine
gedancken eröfnen wollen. Ich habe zwar vermeinet, das es gnuck
wehre wenn 6 Menner und sex Fraw Folk zu gevatteren wehren
ernennet, dan ich nicht gern viel gevatteren haben will. Solten El
aber noch eine odher zwei i.iber meine gethanen forslagh ernennen
wollen, stelle ich solches El anheim. Imgleich wen El bei dero Elteren
zugleich solten wollen haben, es seij gleich Sohn odher dochter, wollen
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El nuhr hierunter nach dero gefallen disponiren und den Wilhelm
Taube befehlen wie es solle gehalten werdhen, welchen ich schon
befohlen solches gebiihrendt zu beobachten. Es ist sonsten meine inten
tion, das das Kindt bei Zeiten getauffet wiirdhe, und El laute meiner
iibergeschickten liste liesse Etliche von den ReichRäthen erwehlen,
die der stellen der gevatteren vertretten helfen theten, auch Etlich
Fraw die der gevatteren stelle vertretten thetten. Nachdem ich alsdan
wissen wiirdhe was Gott El bescheeret hat so könte ich alsdan so wohl
die Notification schreiben als auch die gevetter schreiben ausgehen
lassen, welches ich El zu allen nachricht habe hiebei advertiren wolle.
Gott wiinschendt das Er El bei guten gesundheit fristen und baldhe
gliicklich entbindhen wolle, welche zeitung mihr dan sehr angenehm
zu vernehmen sein wirdt, empfelendt El hiemit in den schutz Gottes
des almechtigen, ich verbleibe stedhes unverendert

El

bei Crackau
den 4 octob 1655

gantz getreuer
Carl Gustaff

10.
Allerliebstes Hertz.
El thue ich hiemit zu wissen das es mihr Gott (sic) noch nach wiinsche
ergehe und kan ich Gottes Gnadhe und almacht nicht genucksam
Preisen. Gotte wolle mihr nuhr verner beistehen und alles zu vol
fiihren helfen zu seines nahmens Ehre und der betrengten christenheit
zu gute. Ich habe in acht wochen von El fast Keine schreiben be
kommen. Ich weis aber wohl, das meine briefe nicht vort können
kommen wegen der entfahrenheit des weges und unsicherheit, das ich
also mich nicht bedachte frembdt zu sein, das von El ich Kein schrei
ben bekommen habe. El lassen sich auch nicht frembdt sein lassen,
das ich ehe nicht geschrieben bis ich gewust das meine briefe sicher
könten durchkommen. Gott lasse mihr sonsten gute und erwiinschette
zeitung von El bekommen und das es El möge wohl gehen. Der gute
Landtgraf Friderick ist so liederlich todt geschossen wordhen. Gott
seij seiner armen Seele gnedigh und tröste meine arme schwester. El
empfele ich hiemit in den schutz Gottes des almechtigen zu aller
gedeilichkeit und gliickseeligkeit und verbleibe stedhes

El

Prossevitz
den 24 octob.
Ao 1655

gantz getreuer
Car1 Gustaff
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14.
Mein liebes Hertz.
El habe ich bei antretung dieses neues jahres viel gliick und heil an
wiinschen wollen und dancke dem lieben Gott, der uns beiderseitz
erhalten hat und der gestalt gesegnet, Gott wollen wir bitten, das er
uns verner wolle beistehen und seine gnadhe geben, das <lies neue
eingetretne jahr möghe uns beiderseitz zu gliicke auch gereichen und
das Gott El bei langen leben und bestendiger gesundtheit erhalten
wolle, welches dan mihr zu sonderbahren freudhen jedher zeit ge
reichen soll. Ich habe El hiebei berichten wollen, das ich schon ordre
gegeben habe an den Feldtmarschalk Wrangel, das er die schiffe
verfertigen solle, welche ich gesonnen bin ELd mit hinliber fiihren zu
lassen. Sie sindt zwar was klein aber können dennoch dienlich gnuck
sein umb El sicher iiberzubringen. Ich wolte wiinsche El wehren
schon hie. Anjetzo werdhe ich mit den churförsten von Brandenbourg
Friedhe machen und hoffe altsli (sic) etliche wenigh taghe Ruhe zu
geniesen. El empfele ich hiemit in den schutz Gottes des almechtigen
und verbleibe stedhes
El
getreuer
Carl Gustaff
Tabiau
den 5 janu.
Ao 1656

15.
Hertzliebes Hertz.
El thue ich hiemit zu wissen, das ich annoch Gott lob wohl auf bin
und verhoffe Gott wirdt mihr schon verner beistehen. Ich habe auch
schon allen anstalt machen lassen, das El sich nuhr nach Calmar
mögen begeben, aldha wen das waser wirdt offen sein El gar gem
eihlich wirdt können heh�·liber kommen. Ich werdhe aber mit ehesten
bedacht sein, das ich Holstein wiedher werdhe von hinnen ab
fertighen. Meine schwester können El auch mit hehriiber nehmen,
dieweil ich
geme noch einmahl sprechen möge und verhoffe ich
das die Marckgrefuin auch baldt wirdt alhie bei mihr sein. Von
hertzen betriibet es mihr, das El brudher hertzog Hans Georg so plötz
lich gestorben ist. Ich weis das solches El wirdt sehr nahe gehen,
aber man muste mit den willen Gottes zu friedhen sein, den nicht
zu wiedher streben stehet. Algemach verlanget es mihr das El möchte
bei mihr sein, hoffe aber negest Gottlicher hiilf das die längste Zeit
das wir von einandher gewesen wirdt schon voriiber seije. Gott lass
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mihr allezeit gute zeitung von El vernehmen und erhalte El bei
bestendiger guter gesundtheit
El
gantz treuer
Carl Gustaff
Soldau
d. 24 jan 1656

18.
Hertzliebes Hertz.
El thue ich hiemit zu vernehmen wie das ich den von Holstein ab
gefertiget habe umb El zu advertiren das ich gesonnen, das El sich
nuhr je ehe je lieber nach Calmar möchten verfiighen und also und
sobaldhe die schiffe von Stralsundt aldha möchten angelanget sein,
das El sich möchten nach Putske hehriiber begeben, alwo El alsdan
verner allen nachricht bekommen, wo dieselbighe anfängligst landhen
möchten. Ich wiinsche das wir uns beidherseitz baldhe mit freudhen
möghen sehen. El wollen auch in dero suite rnitnehmen rneine schwes
cer wie dan auch des Feldtrnarschalks Wittenbergs seine braut, und
dieweil Fraw Christiana die braut gerne wirdt begleiten, können El
dieselbighe auch nebenst dero hern mit sich nehrnen hehriiber. El wol
len sonsten rnit Wilhelm Taube iiberleghen was sonsten am nothwen
digsten möge sein rnit hehriiber zu bringen von Toppen und anderen
hausgerath. Ich habe sonsten meine gedancken aufsetzen lassen was
ich verrneine nötigh zu sein. Den hem Schering Rosenhane habe ich
sonsten auch ordre gegeben, das er rnit hehriiber kommen möge und
El begleiten nebenst den Adrniral Bielkenstern, graf Gabriel und Wil
helm Taube. Holstein wirdt El sonst am besten berichten können
meinen zustandt und was alhie passiret. Ich habe auch die Veror
nung gethan, das es mit dem Sohne dergestalt soll gehalten werdhen
als es mit Königin Christine ist gehalten wordhen, da König Gustavus
auszogh. Mich deucht das es am besten ist El lassen des seelighen
ReichsAdmirals Fraw Christine bei ihm zur oberhofmeistrin, und ob
sie zwar was kräncklich ist dennoch kan sie bei sich behalten die Fraw
Göreel Boosdotter dess seelighen Svante Sparren hinterlassene Witwe,
welches El nuhr wollen mit meiner schwester verabredhen. Ich weis
das wohl, das sich gar viel wollen zum kundhe drengen umb ihn
aufzuwarten. Es ist mihr aber nicht gelegen leute darbei zu hahen,
die nicht nach meinem Kopf sein. El wollen sonsten suchen einen
Edelman der Etwas möghe bei jahren sein, welcher als ein Cammer
juncher (?) meinen Sohn solang aufwarten kan. Undt Leijon Cron
nebenst zwei Edelleute darbei sein, ist es algenuck, Ich empfele El
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hiemit in den schutz Gottes und Gott lasse mihr El baldt gesundt
wiedher sprechen.
El
treuer
Carl Gustaff
El wollen auch zusehen was vor Medicum sie unseren Sohn zuordnen.
Lovitz den 1 Feb. 1656.
Ich halte Fraw Christiana wirdt wohl auch noch der Braut schwester
wollen mitnehmen, so kan solche El suite auch wohl mit Volghen.
Dieweil El brudher todt ist, habe ich die trauer wiedher angeleget
und können El leute auch wohl in der trauer hehraus kommen.

50.
Mein liebes Hertz.
Dieweil ich Gott lob annoch gesundt und diese gelegenheit habe
brauchen wollen, El meinen zµstandt zu berichten, als wirdt der
Rittmeister Funck solches am besten verrichten können und wiinsche
das er El bei guten wohlstandt antreffen möghen und das ich jedhe
zeit gute und erfreulich zeitung von El erfahren möghe. Sobaldt
meine Flotte auskommet, könte ich wohl eine kleine Reise hiniiber
nach Schwedhen, als erachte ich nicht undienlich zu sein wen El eine
kleine Reise hinunter nach Watzstein [=Vadstena] thette und aldha
mehrer gewisheit wegen meiner iiberkunft erwarten thetten. Empfele
El hiemit in den schutz Gottes und verbleibe
El
treuer
Carl Gustaf
Feldtlager Friderichsudde
den 2 septemb.
Ao 1657
52.
Mein liebes Hertz.
El gutes wohlergehen zu vernehmen soll mihr allezeit lieb und an
genehme sein und wiinsche das Gott El langhewierigh bei langhen
leben und guter gesundtheit fristen und erhalten wolle. Und dem
nach ich El vor diesem zugeschrieben habe, das El sich möchten nach
Watzstein [=Vadstena] begeben umb meiner iiberkunft aldha er18

warten, dieweil ich aber nicht absehen kan wie das ich diesen winter
nach Schwedhen solle .kommen können, als wollen El belieben sich
wiedher nach Nyköping oder Grimsholm verföghen und aldha er
warten bis der Admiral Bielkenstern wiedher zuriick kommet, auf das
El im fall es annoch practicabel, El sich mit wenighen leuten könten
hehriiber verföghen. Auf ki.inftighen fri.ihling könten El die andhere
leute auch mit volghen lassen. Solte auch meine schwester Marie wol
len mit El kommen, stelle ich solches zu meiner schwester belieben und
solte mihr Heb sein dieselbighe zu sprechen, Solte sie aber lieber
wollen diesen winter i.iber zu hause bleiben alsdan wollen El sie
ersuchen bei dem Kindhe zu bleiben und sich bei ihm aufhalten, den
er wohl nicht besser sein kan als ihn (sic) Ihrer vorsorge. Diese El
hehraus Reise wollen El nicht lautbahr machen sondhern das es in
dher stille geschehe umb mehrer sicherheit vor El. Auch können El
dero meiste sachen ki.inftighen friihling lassen zu wasser volghen.
Empfele El hiemit in dhen schutz Gottes des almechtighen und ver
bleibe
El treuer
Carl Gustaff
Wismar den
26 october Ao 1657
53.
Mein liebes Hertz.
Demnach ich vor gut befundhen habe den Admiral Bielckenstern in
der stille hiniiber zu gehen umb El hehriiber zu hohlen je ehe je lieber,
als wollen El belieben sich gefast zu machen und nuhr allein mit die
Einighe wenighe leute als mit ein (?) jumfer [ = jungfer] 5 odher 6
sich hehriiber begeben auch nuhr wenigh von dhero sachen mit neh
men, den solches alles kiinftighen Fri.ihling, wills Gott, folgen kan.
Das Kindt wollen El bei meiner schwester zu Grimsholm lassen och
(sic) wo es meine schwester und die Rähte es am besten befindhen,
Taube und Leutzau [=Liitzow] miissen auch mit, und was El von
Kleideren gefäss geschwindhe können einbacken, solches nehmen sie
nuhr in Gottes nahmen mit doch så (sic) das El keine Zeit hiedurch
verseumen. Ich halte wohl meine schwester wirdt nicht sobaldhe
können vertigh werdhen, sonsten können es El in dhero belieben
stellen wie sie es wollen entwedher mit El zu gehen odher nicht. El
können nuhr allein gar wenigh hette mit nehmen, den ich nicht
wissen kan das El viel dergleichen bei sich haben, Fein warren (?)
miissen El sich ankleidhen und also in nahmens Gottes hehriiber
slendheren. Die hofmeistrin wen sie bei dher handt mlissen El mit
nehmen, es seij nuhn Lischen, Carls dochter, odher Fraw Göreel Boos
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dochter, und halte ich darvor das Taube auch seine Fraw wohl wirdt
mit nehmen. Gott gebe ich spreche El baldhe mit freudhen. Die
waghen und hengse können El alles zuriick lassen das ich alhie wohl
pferdhe vor ELd Findhen kan, salte El aber können dero eigen waghen
auf das schiff mit vortbringhen können, stelle ich solches zu El be
lieben und können El mit Liitzau und Taube hierauf Redhen. El hie
mit Gott befehlen den 2 Nov Ao 1657.
ELd
treuer
Carl Gustaff
[I marginalen:]
Könte El die Blaue slafkammer und bette mitt sigh (sic) hehraus
nehmen nebenst etelichen Tapeten, wehre es nicht so iibel.
Einen von El kammermädchen können El beim Kindhe lassen.
54.
Mein liebes Hertz.
Ich habe die ursachen ersehen aus El schreiben warumb El diesen
winter nicht haben können hehriiber kommen, welches mihr dan leidt
gnuck seij. Ich wi.insche aber das Gott baldhe wetter und gelegenheit
möghe verleihen, das solches mit ehesten offen wasser dannach ge
schehen könne, wasweghen ich sowohl an Bielkenstiern als auch ahn
beidhe marschalcke geschrieben habe, das sie alle sachen gleich möch
ten fertigh machen. Auch deucht mihr das die sachen, welche El
wollen mit nehmen, möchten voraus eingebacket sein und zu schiffe
gebracht, item alle provision in zeiten dahin gebracht auf das El also
mit ehesten ofnen wetter [ = Wasser ? J diese Reise in Gottes nahmen
antreten möchten und wi.insche ich, das ich El mit gesundtheit
sprechen könne. Ich gehe gleich nach dem Feste nach Holstein und
wi.insche El hiebei ein gliickliches und freudhenReiches Neues Jahr
und das Gott El langhe bei gesundtheit erhalten und viehle jahre
möghe mit freudhen erleben lassen. Empfele El hiemit in dhen schutz
Gottes des almechtighen und verbleibe
ELd
Getreuer
Carl Gustaff
Wismar den
23 Dec. 1657
63.

(Brevet är något skadat. De tvll ord, som till följd därav inte har
kunnat utläsas, markeras med punkter.)
Mein liebes Hertz.
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El bedancke ich vor den treu ... wiinsche ELd in Dero schreiben thuen
zu dieser meiner bevorstehendhen expedition. Ich ergebe .. . ganz
und gar in den willen Gottes, er thue mit mihr wie es ihm gefelt.
Er wirdt meine sache schon ausfuhren zu Gottes nahtnens Ehre mihr
die meinighen zu gute. Gott lasse mich allezeit gute zeitungh von El
vernehmen, auch das ich El mit erfreuetten gemiite baldhe wiedher
sprechen rnöghe. Empfele El hiemit in den schutz Gottes des al
mechtighen und verbleibe
El
treuer
Carl Gustaff
Sobaldt der windt gut ist
gehe ich in dem nahmen Gottes
zu Segel. Gott helffe rnihr
wohl iiber.
Kiel den
5 Augusti Ao 1658
1 Emst Carlson (utg.), Konung Karl XII :s egenhändiga bref (Sthlm 1893), s. I.
2 Främst Carl X Gustafs ovan (s. 6) berörda egenhändiga koncept (3 volymer)
har utnyttjats av Stellan Dahlgren i hans avh. Karl X Gustav och reduktionen
(Uppsala 1964).
3 Vältalig är en anteckning av den danske krigshistorikern K. C. Rockstroh,
vilken i början av 1900-talet bedrev omfattande forskningar i svenska arkiv. Han
kom därvid också i kontakt med Carl X Gustafs egenhändiga brev men konstate
rade resignerat, att "Kongens Skrift er saa uheselig, at jeg ikke gider give mig i
Lag dermed".
4 Börje F11rtenbach, "Carl X Gustaf-projektet". Ett forskningsprogram och dess
genomförande (Carl X Gustaf-studier 1, Sthlm 1965), s. 10 f., 15-17.
6 Nanna Lundh-Eriksson, Hedvig Eleonora (Sthlm 1947), s. 15, 17.
6 I Riksarkivets samling Skrivelser till Konungen (Carl X Gustafs tid) förvaras
ett dussintal egenhändiga brev fr�n Hedvig Eleonora till Carl X Gustaf, det tidi
gaste av Stockholm 15/5 1657, det sista av Nyköbing (pi Falster} 30/9 1659.
7 Se vidare den lexikaliska litteraturen, ex.vis Hermann Fischer, Schwabisches
Wörterbuch (Tiibingen 1914) ("Vielfach abgekilrzt: 'E. L.' ").
8 Under det andra danska kriget 1658-1660 (liksom under mellankrigstiden)
vistades drottningen mestadels i sin makes qärhet, vilket förklarar det relativt
J
ringa antalet brev från denna tid.
9 Beträffa e konungens sista sjukdom /pch, . clöd (natten till den 13 februari
1660) jfr Ste"
t Bonnesen, Karl X Gustav (Malmö 1924-58), s. 610 ff., särskilt
s. 611, not 2 "Karl Gustavs sjukdom, börjande med luftrörskatarr och slutande
med högersidij lungsäcksinflammation, stod troligen i nära samband med den svåra
influensaepidbfni, som vintern 1659-60 rasade i Göteborg och även inom konung
ens närmaste 'Jmgivning.").
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Summary
King Charles X Gustavus (1654-1660) is best known as a statesman, a general
and a man of ac�ion. It is less known, that he also was a diligent penman,
especially a letter-writer, A great number of letters by his own hand have been
preserved, most of which were adressed to his military and political assistants.
These letters, written in Swedish and German, give a clear impression of the
king's forceful personality and his desire to keep all threads in his hand.
His character can to a certain degree be illuminated through his letters to the
young queen Hedvig Eleonora, who remained in Sweden <luring the king's cam
paigns ahroad.
The king's letters are of great interest, especially for military historical research.
But, because of the ldng's extremely difficult hand, his letters have only to a
small extent been used as sources by historians. Therefore some of bis letters to
the queen are here reproduced by Doctor Arne Stade, as an example of the king's
manner of writing to his wife.
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ETTHUNDRA ÅR BRITTISK MARITIM STRATEGI
1867-1967
Av MAGNUS HAMMARt

Frcin Colomb till Roskilt och från Gladstone till Wilson
När Englands andra atomdrivna ubåt med Polarisrobotar, Renown,
i februari 1967 sjösattes vid Birkenheads varv nära Liverpool demon
strerade några tusental pacifister mot atomvapen i allmänhet och
mot detta atom- och robotålderns "capital ship" i synnerhet. 1
Ungefär 60 år tidigare ägde i England en annan typ av demonstra
tion rum i anslutning till den tidens "capital ship", slagskeppet av
Dreadnought-typ. Det var ungdomar som vid fyllnadsval på gatorna
sjöng refrängen "We want eight and we won't wait" för att förmå
regeringen att bygga åtta i stället för föreslagna fyra Dreadnoughts.2
Ingendera av dessa proteströrelser torde ha representerat någon
klar majoritet bland det engelska folket, men de kan ändå illustrera:
då en chauvinistisk och imperialistisk vilja till sjömakt; nu ett slags
självuppgivelse inför en krympande stormakts alltmer svårlösta för
svarsproblem.
Går man ytterligare 40 år tillbaka till omkring 1867 finner man
England som centrum i ett mäktigt imperium utan imperialism och
t o m med tendenser till upplösning och frigörelse av kolonier. Canada
fick t ex sin frihet år 1867 och man hyste farhågor för att även
Australien, Nya Zeeland och Sydafrika skulle göra sig fria och gå
sina egna vägar. Vid den tiden börjar emellertid inom vissa kretsar
ett medvetet uppbyggande av förståelse för en maritim strategi för
sammanhållning och stärkande av imperiet. 3
Mot bakgrunden av dagens situation med ett ekonomiskt och mili
tärt alltmer försvagat Storbritannien, vars forna imperium förvand
lats till ett i mångas ögon funktionsodugligt och betydelselöst sam
välde4 har det bedömts vara av intresse att lämna en kort samman
fattning av hur denna utveckling påverkats - eller icke påverkats av en medveten maritim strategi i teori och praktik.
Engelsmannen har av Arthur Koestler karakteriserats som en myto
logisk hybrid av lejon och struts. Vid kritiska tillfällen visar han sig
23

situationen vuxen på ett imponerande sätt, men dessemellan begraver
han huvudet i sanden och vägrar se verkligheten. Den attityden garan
terar sedan tillkomsten av en ny kris, då han på nytt måste förvand
las till lejon. 5
Denna engelsmannens - eller den brittiska nationens - ambiva
lens har gjort sig särskilt märkbar inom försvarsmaktens område och
där icke minst beträffande den maritima strategien. Den har yttrat
sig som en tidvis betydande skillnad mellan teori och praktik - mel
lan mer eller mindre accepterade strategiska principer och deras ute
blivna omsättning i militära maktmedel och tillämpning i praktiken.
Men detta är knappast något som engelsmannen är ensam om. Hans
vakna självkritik däremot kan möjligen betraktas som unik, även
om den inte räcker till att få upp strutshuvudet ur sanden.
Det anti-imperialistiska imperiet
Decenniet från 1860 till 1870 markerar en vändpunkt i det brit
tiska imperiets historia. Vägen mot ett sönderfall låg öppen. Kolo
nier och dominions var inte särskilt uppskattade. Av en hörbar mino
ritet betraktades de nästan som en onyttig börda, särskilt då försva
ret av dem blev aktuellt. Gladstone's första ministär (1868-74)
innebar kulmen inte blott av antiimperialism utan även av en icke
expansionistisk politik. 6
Vid denna tid förelåg ingen utformad strategi för vare sig moder
landets, koloniernas eller handelsvägarnas försvar. Såväl arme som
flotta var i stor utsträckning utspridda i små detachement i anslut
ning till besittningar runt alla världens hav. Flottans anseende efter
det misslyckade Krim-kriget stod Hl.gt. 7 Mot den bakgrunden och
inför den nya krigsfartygstekniken med ånga, propeller och skrov av
stål, en teknik, vars konsekvenser var svåra att bedöma, började den
allmänna opinionen att betvivla flottans möjligheter att förhindra
en invasion. Premiärministern, Lord Palmerston, hade deklarerat att
"steam had bddged the Channel" och allt detta resulterade omkring
1859-60 i dels anslag för omfattande befästningsanläggningar vid
kusten dels en från högsta ort stödd, nästan panikartad nationell
rörelse för bildande av frivilliga truppförband för kustens försvar. 8
Denna patriotiska entusiasm fick också sitt poetiska uttryck genom
Tennysons manande dikt: "Form, riflemen, form!"9 Sådana panik-
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stämningar inför fruktade invasioner återkom sedan gång på gång
ända till dess fruktan för Frankrike började upplösas i och med den
"entente cordiale" som grundades i början på 1900-talet.
De stora förändringarna i krigsfartygs konstruktion under 1850
-60 och -70-talen drog det sjömilitära intresset inom och utom ami
ralitetet mot tekniska och taktiska spörsmål, medan historiker och
strategiska tänkare lyste med sin frånvaro. Det motstånd som den
nya materielens förespråkare mötte kom - utom från finansministe
riet
från kretsar med äldre amiraler och andra sjöofficerare för
vilka den seglande flottan var något av en helig ko. För "modernis
terna" var de seglande fartygen något förgånget och den inställ
ningen var ingen god grogrund för historiska studier och på sådana
grundat strategiskt tänkande. 10
Mot slutet av 1860-talet började emellertid tiden mogna för en
reaktion mot dessa förhållanden. År 1867 utkom anonymt en skrift
med titeln "The Protection of our Commerce and Distribution of our
Naval Forces considered" författad av Captain John Charles Ready
Colomb vid Royal Marines Artillery, och år 1868 bildades "The
Colonial Society" med syfte att verka för imperiets sammanhållning
och förståelse för dess försvar. Colomb kom i avsevärd grad att verka
inom denna institution.
Colomb's nämnda publikation innehöll kärnpunkterna av hans
tänkande och den förkunnelse som han skulle förbli trogen under
resten av sitt liv. Colomb hävdade att det brittiska imperiets världs
omspännande storhet under 1800-talet hade sin grund i dess ena
stående ställning som handelsidkande nation. Denna positions säker
het var beroende av tre saker hemlandets, koloniernas och handels
vägarnas säkerhet. Han var också väl medveten om att dessa fakta
var uppenbara för handelshusen i City. Han underskattade inga
lunda behovet av den centrala basens - hemhmdets
försvar men
hävdade att den snart skulle bli värdelös om handelsvägarna - till
försellinjerna - bleve avskurna. 11 Mot det ensidiga hävdandet av de
brittiska öarnas försvar genom fortifikationer och armestridskrafter
vände han sig i en senare uppsats "On colonial Defence" år 1873.
Han bedömde också som oklok den tidigare brittiska politiken att
sprida ut stridskraftema till kolonier utan något organisationssystem.
Han framhöll att de två principer på vilka imperiets försvar borde
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grundas var för det första att säkra imperiets kommunikationer och
för det andra att sörja för stridskrafternas rörlighet, så att de skulle
kunna sättas in där de kunde behövas.12 En princip som fått många
förespråkare ett sekel senare.
The Colonial Society kom att ändra sitt namn upprepade gånger.
Redan 1869 erhölls tillstånd från drottningen att infoga "Royal" i
titeln. I mars 1870 ändrades organisationen till "Royal Colonial
Institute" och efter årslånga diskussioner blev titeln år 1928 "Royal
Empire Society", och slutligen efter andra världskriget "Royal Com
monwealth Institute".13 Oavsett benämningen bedrevs inom sällska
pet genom skrifter och föredrag verksamhet för att stärka imperiets
försvar och detta blev en viktig länk i kampen mellan Gladstone's
antiimperialistiska och Disraelis och Chamberlain's allt hårdare
expansionistiska och imperialistiska politik baserad på överlägsna
maritima maktresurser.14
Sekelslutets imperialism och "The blue water school"
När Sir John Colomb år 1867 började sitt sjömilitära författar
skap var det i opposition mot imperiets vaga och planlösa försvars
principer och för att vinna förståelse för imperiets betydelse och för
en maritim strategi för dess försvar.15 The Colonial Society's syfte
kom i mycket att sammanfalla med Colomb's strävanden och han
blev en trägen medarbetare i mer än ett kvarts sekel. När denna
verksamhet började, övervägde i pressen separatistiska och för impe
riet pessimistiska röster. De nya synpunkterna vann emellertid snart
nog gehör och allt fler personer och pressorgan anslöt sig till de nya
riktlinjerna. Närmast kom John Colomb att stödjas av sin broder,
sedermera viceamiralen Philip Colomb som baserade sin förkunnelse
på historiska studier. Han blev en föregångsman i sin strävan att
utforma en maritim strategi mot bakgrunden av historiens erfaren
heter.16 Philip Colomb förde merendels fram sina synpunkter i the
Journal of the Royal United Service Institution (RUSI) och kom där
under många år att föra ett meningsutbyte och polemik med repre
sentanter för armen. Ett värdefullt stöd vid sina bemödanden att
skapa en maritim syn och strategi med hjälp av vederhäftiga histo
riska studier fick bröderna i läraren vid Naval College, Portsmouth,
sedermera professorn i modern historia vid Kings College, London,
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Sir John Knox Laughton. Denne lyfte upp sjökrigshistorien från
något av fantasifullt historieberättande till erkänd historisk veten
skap inte minst genom skapandet och drivandet av "the Navy
Records Society" grundad 1893. 17
Bröderna Colomb's och deras meningsfränders verksamhet syftade
givetvis till att åstadkomma en opinion för en maritim strategi och
för ett sammansvetsat imperium och som konsekvens därav ökade
anslag för flottan. Denna strävan mötte på flera håll i politik och
näringsliv ett gensvar och en intressegemenskap som växte mot en
h,imen på 1890-talet med en entusiastisk och beundransvärd patrio
tism och försvarsvilja som dock tidvis fick formen av skrytsam
chauvinism.18
Bland dem som idkade handel och sjöfart med kolonier och fjärran
länder förelåg en förstlelse för betydelsen av en flotta som kunde
garantera fred och säkerhet på haven. Dessa synpunkter skärptes då
den s k "andra industriella revolutionen" satte in på 1870-80-talen
och problemen med avsättningsmarknaden och råmaterial blev allt
mera pressande. Därtill bidrog också ökande konkurrens från USA
och Tyskland och kontinentens tullbarriärer. Depressionerna under
1880- och -90-talen skärpte kraven på nya marknader. Resultatet
blev att trots Gladstone's intensiva motstånd en ny kolonial expan
sion - en förvärvande imperialism - tog överhanden med lån,
inflytandesfärer, protektorat och, när så visade sig praktiskt, annek
teringar.19
En annan gren av det brittiska näringslivet som också blev starkt
intresserat av flottrustningar var stålindustrien, Tyskt järn- och stål
gods började framgångsrikt konkurrera med det engelska från
omkring 1880, ett bekymmersamt problem för en sådan nationell
basindustri. Beställningar av örlogsfartyg eller annan marin materiel
var därför starkt eftertraktade av stålmagnaterna för att kompen
sera förluster på andra håll. Industrien kunde lösa sina problem
genom den ständiga ökningen av flottrustningarna, särskilt efter det
att Naval Defence Act (1889) och Mahan's epokgörande böcker
(1890, 1892) skrivit första kapitlet till den moderna kapprustningen.20
Efter vissa födslovåndor hade i januari 1895 Navy League bildats
med amiralen Sir Geoffrey Hornby som president och amiral Sir
Vesey Hamilton som ordförande i verkställande utskottet21 och i
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syfte att främja utbyggnaden och vidmakthållandet av en för impe
rieförsvaret lämpligt avpassad flotta. Mot bakgrunden av de intres
sen som ovan berörts hade denna nya organisation lätt att få promi
nenta medlemmar från handel, industri, sjöfart och finanskretsar.
Navy League's ledning rekryterades bl a från Londons Handelskam
mare, och dennas tidskrift framhöll ständigt behovet av en mäktig
flotta som en förutsättning för handelns och imperiets förkovran. 22
De krafter som på slutet av 1860-talet började verka för förstå
else av imperiets betydelse och en maritim strategi för dess försvar och
som här exemplifierats i bröderna Colomb och The Colonial Society
hade således resulterat i stora framgångar. Den kom att gynnas av
tidsandan och den allmänna europeiska maktpolitiken.
Under 1860-talet hade den brittiska strategien varit inriktad mot
Frankrike. Napoleon III:s expansionistiska politik i Nordafrika och
den franska vapenteknikens och krigsfartygskonstruktionens höga
standard förorsakade oro. Den ökande spänningen mellan Frankrike
och Tyskland och kriget 1870-71 drev tillfälligt undan dessa far
hågor och intresset för flottan förblev måttligt under 1870-talet och
början av 1880-talet. När Trippelalliansen med Tyskland, Italien
och Österrike bildats 1882 och detta föranlett Frankrike och Ryss
land till närmare samgående steg oron i London. År 1884 drevs en
agitation i pressen med utgångspunkt från en fråga i Pall Mall Ga
zette: "What is the truth about the navy?" och som påtalade flottans
bristfälliga tillst�nd. Agitationen och den europeiska maktgruppe
ringen resulterade 1889 i Naval Defence Act och proklamerandet av
"tvåmaktsstandarden", som då närmast avsåg en flotta minst upp
vägande Frankrikes och Rysslands kombinerade flottor.23 ökning av
flottbudgeten skedde sedan undan för undan under 1890-talet.
Trots förståelsen för imperium och sjömakt förblev intresset för
hur den moderna teknikens maktmedel skulle användas - den
maritima strategien - högst rudimentär. I Admiralty upptogs tan
karna alltför mycket av tekniska och taktiska detaljer - i den
mån inte all teknisk utveckling motarbetades av den seglande
flottans ståndaktiga och seglivade anhängare - för att ens ytliga
studier av hur denna nya teknik kunde inverka på de strate
giska förhållandena, skulle komma till stånd. Mot Frankrike tänkte
man sig närblockad av baserna Brest och Toulon ungefär som på
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Nelsons tid. Möjligheten att utnyttja Medelhavet vid krig med Frank
rike och Ryssland diskuterades, och skydd av sjöhandeln tänkte man
sig ske med kryssare utmed sjövägarna. Gamla erfarenheter om beho
vet av konvojer med eskort var bortglömda. Genom deklarationen i
Paris 1856 beträffande "havets frihet" och agitationen i denna fråga
under 1890-talet hade rättigheterna för handelskrig till sjöss och
metoderna för dess tillämpning blivit alltmer diffusa.24
Som nyss nämnts var invasionsskräck ett ideligen återkommande
tema. Argumenteringen kring möjligheten av invasion fördes från
den marina sidan av the "Blue Water School" som växte fram på
1800-talet och från den andra av the "Bolt from the Blue School"
närmast rekryterad från armen. Den förra hävdade att så länge
flottan behärskade Nordsjön och Engelska kanalen var invasion inte
någon praktiskt genomförbar operation. Den senare hävdade att flot
tan kunde lockas bort och att då betydande styrkor av armestrids
krafter skulle kunna landsättas och ta London. Tvisten avfördes från
dagordningen år 1905 genom en regeringsdeklaration av Balfour.25
Samarbetet mellan Army och Navy var under sekelskiftet ytterst
bristfälligt för att inte säga obefintligt.
En händelse av största betydelse för det maritima tänkandet och
den maritima strategien under denna period var publicerandet av
Mahan's "Influence of Sea Power on History" år 1890 och 1892.
Den tillkom vid en tidpunkt, då flottrivaliteten mellan västerlandets
makter var i kraftig stegring. Det kan vara svårt att avgöra i vilken
mån hans böcker bidrog till sådan ökad spänning eller i vilken mån
den ökande spänningen bidrog till att höja försäljningssiffrorna för
hans böcker. Klart är emellertid att de mäktiga flottornas profeter
hade Htt sin bibel och att boken fick intern::i,tionell betydelse och
snabbt översattes till alla större sjömakters språk, ryska, franska,
italienska, spanska, tyska och japanska. 26 Alldeles särskilt anammades
Mahan's läror av Vilhelm II, vars marina ambitioner växte och blev
ett hot mot den brittiska marina hegemonien.
Mahan's sjöstrategi och den brittiska sjömaktens kulmination
Mahan's verkliga inflytande på Englands marina utveckling efter
1890 synes ha blivit större såsom en allmän stimulans till ökat marint
intresse och intensifierad verksamhet än genom formulerandet av
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några speciella slutsatser. Hans målsättning var emellertid att på
grundvalen av historiska studier speciellt från Napoleontiden bygga
upp "oförgängliga" principer. Genom att behandla de lysande mili
tära och politiska resultat som då uppnåddes genom sjömakt och
genom att övertygande antyda att lärdomar ur det förgångna kunde
vara tillämpliga och instruktiva för samtidens militärer och politiker
stimulerade han den brittiska nationen till att bygga ut sin sjömakt.
Hans hårda princip om nödvändigheten att erövra "herravälde till
sjöss" genom att besegra fienden i "det avgörnnde sjöslaget" bidrog
till att vidmakthålla en stark htwudflotta men också till att ensidigt
tillgodose dess krav på bekostnad av resurser för handelsskydd. 27
Hans starka betonande av värdet av kolonier och baser gav de redan
då starka imperialistiska strömningarna och kapplöpningen om kolo
nier ökad styrka. Mahan påvisade avspärrningens - blockadens kännbara verkr.'.ngar långt inne i fi�ndelandet, men också att han
delskrig utan d,· ,sförinnan förviirvat "herravälde till sjöss" knappast
kunde leda till avgörande resultat, en oföränderlig princip som veder
lades g�nom första världs:-:_rigets oinskränkta ubåtskrig. Kolonier,
handel och sjömakt var tre sammanhängande länkar för en fram
gångsrik maritim politik. Dessa Mahan's på historien baserade
lärdomar ti!l�:nj?ades av Wilhelm II i Tyskland, vilket föranlett
det inte alldeles ogrundade uttalandet att Mahan var en av orsakerna
till första världskriget, 28
M�han's teser kom under åtskilliga decennier både av statsmän
och sjökrigare att betraktas som sådana oförgängliga principer som
Mahan hade åsyftat. Sammanhanget handel, sjöfart och sjömakt
förklarades på Mahan's något ensidiga sätt som kan illustreras av sat
sen: "Handeln följer flaggan". Senare tiders studier och erfarenheter
tyder emellertid på att Mahan's teser hade en betydligt mindre all
mängiltighet än vad samtiden trodde. Mahan grundade sina läror på
historiska studier. Dessa kom att koncentreras till det sjöstrategiska
skeendet och förbigick mycket av de ekonomiska, industriella och
politiska faktorerna. Lärdomarna hämtades också från en begränsad
tidsperiod - Napoleonkrigen - vars militärpolitiska och industri
ella-ekonomiska situation var så skild från Mahan's samtid att
tillämpligheten av erfarenheterna nog hade kunnat ifrågasättas.
Det kan vara av intresse att konstatera att Mahan presenterade
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sin tolkning av sjömaktens inflytande vid en tidpunkt då en ny
teknologi för den industriella revolutionen började utplåna de teorier
och principer på vilka hans doktriner var baserade. 29
Det som möjliggjorde den brittiska hegemonien på världshaven
under 1800-talets tidigare del var inte blott existensen av sjömakt
- handels- och örlogsflotta - utan mera den brittiska industriens
överlägsenhet. När från och med 1870-80-talet denna överlägsenhet
försvinner inför kontinentens, särskilt Tysklands, industriella fram
marsch börjar underlaget för sjömakten att vackla och man kan
skönja den brittiska maktställningens kulmen i Fashoda-affären 1898
och tillbakagången från Boerkriget 1899-1902, alliansfördraget med
Japan 1902 och början av ententen med Frankrike 1904.
Mot bakgrunden av dagens erfarenheter kan teser uppställas av
helt annat innehåll än de av Mahan formulerade. Han hävdade att
behovet av en örlogsflotta primärt härrör från existensen av en
fredlig handelsflotta. En säkrare ekonomisk grundval är sannolikt
det ekonomiska livets livskraft hos en nation. När England var värl
dens ledande industrimakt hade landet också världens mäktigaste
flotta. Men när den ekonomiska och industriella potentialen sjönk
i förhållande till bl a Tyskland och USA detroniserades flottan från
sin maktställning trots att handelsflottan bibehöll en dominerande
ställning. 30 Sjömakt härrör således mera från en nations ekonomiska
kapacitet och folkets nationella aspirationer än enbart från den kom
mersiella sjöfartens omfattning. 81
Detta är emellertid senare tiders erfarenheter och reflexioner. Eng
land under 1890-talet hänfördes av Mahan's medryckande skrivsätt
och klingande fraser (sådana som: "those far-distant, storm-heaten
ships upon which the Grand Army never looked") men lämnade de
försiktigare reservationerna åsido. En våg av patriotisk försvarsvilja
påverkad av fruktan för de kontinentala makterna och ledd av
Mahan's doktriner bär fram flottan genom kraftigt ökade anslag
1894 och 1896-97 trots Gladstone's indignerade motstånd. Politiskt
stod England totalt isolerat ("splendid isolation" enligt den av den
kanadensiske parlamentsledamoten Foster präglade frasen) från bör
jan av 1890-talet till efter boerkriget. Misstänksamma, avundsjuka
och delvis rent fientliga följde såväl de europeiska makterna som
USA Englands imperialistiska förehavanden med åtskilliga diploma31

tiska kontroverser som följd, 32 Och det förelåg ett betydande mått
av självförtroende för att inte säga självgodhet33 såväl inom nationen
som inom flottan. Samarbetet mellan arme och flotta var dåligt och
inga planer eller övningar för kombinerade operationer förekom.34
Mahan's skrifter hade inte heller lett till något fördjupat studium
av taktik, strategi eller sjökrigshistoria. Officerarna var helt okunniga
- och ointresserade - i dessa spörsmål eftersom det inte fanns
någon skola eller stab där sådana ämnen kunde studeras.35 Den
maritima strategien begränsas - utom för ett fåtal intellektuella
till ett räknande av antal enheter, tonnage och artillerikraft i jäm
förelse med presumtiva fiender och till ett annekterande av kolonier
och baser, närhelst detta visar sig möjligt.
När seklet slutar står England med sitt imperium skenbart på
toppen av maritim makt, men denna är undergrävd och regressen
skulle snart börja för att sedan fortgå intill våra dagar.

Den störda hegemonien och det första världskriget
Som tidigare nämnts påverkade Mahan's läror inte bara opinionen
i England utan än mer statsmän och sjöstrateger i ett flertal andra
länder och särskilt i Tyskland och USA och satte därigenom ytter
ligare spets på den pågående kapprustningen till sjöss och kapp
löpningen
kolonier och baser.36 I Tyskland innebar amiral von
Tirpitz' tillträde som ledare för flottan i juni 1897 en ökad kraft åt
den marina expansionen. I januari 1899 meddelade v Tirpitz riks
dagen, att han icke avsåg lägga fram någon ny flottlag. Trots detta
utnyttjade han boerkriget för att genomföra ett nytt program vid
årets slut, ett program som avsåg fördubbling av antalet slagskepp
till 38 st moderna enheter. Detta medförde att ett par år senare den
allmänna opinionen, regeringen och Admiralty blev eniga i att
betrakta den tyska flottan som ett potentiellt hot, allvarligare än
det kombinerade fransk-ryska.37
Den brittiska flottpolitiken hade sedan 1889 syftat till en två
maktsstandard. Inför den isolering som enligt Salisbury ingalunda
var splendid höjdes röster för t o m en 2 1/2- eller 3-maktsstandard. De
kontinentala makternas ökande fartygsbyggnader gjorde dock en
sådan tankegång omöjlig att genomföra med de brittiska resurserna
särskilt som imperiets medlemmar trots upprepade påtryckningar
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vägrade att lämna mer än helt oväsentliga bidrag till den brittiska
flottan. År 1902 fann England uppgiften att ensam svara för för
svaret i Fjärran Östern och samtidigt Mllla en maritim motvikt mot
de kontinentala makternas sjöstyrkor övermäktig. England övergav
isolationismen och ingick med Japan en allians närmast riktad mot
Ryssland och dess expansionistiska tendenser i Fjärran Östern. 38 Detta
var det första steget i den reträtt från självålagda världsomspän
nande försvarsförpliktelser som pågått sedan dess och som i våra
dagar genomföres i accelererat tempo. Och ändå är nu förhållandet
mellan åtaganden och tillgängliga resurser sådana att trovärdigheten
lidit allvarligt avbräck.
Englands nästa stora steg i utrikespolitiken efter den japanska
alliansen var att ingå en "entente cordiale" med Frankrike 1904.
Den var vad namnet antydde ingen alli'ans utan endast ett välvilligt
samförstånd utan förpliktelse till handling. 39 Denna överenskommelse
utvecklades emellertid till något helt annat genom de militära över
läggningar som kom till stånd och som fördes av den nyligen
tillskapade General Staff och som godkändes av regeringen. När
krisen kom 1914, hade England realiter försvurit sig åt en kontinental
strategi och oreserverat stöd åt Frankrike i "la grande guerre".
Planerna för den brittiska expeditionskåren tillkom och utformades
i huvudsak av generalen Sir Henry Wilson, Director of Military
Operations, som var en beundrare av matskalken Foch och hans
lantmilitära tänkande.40
Sedan århundraden hade den brittiska strategien basetats p/i utnytt
jandet av sjömakt för att kombinera ekonomisk press med amfibie
operationer mot fiendens svagare områden och med finansiell och
annan hjälp till allierade. Utan full klarhet om hur det egentligen
gått till hade nu detta handlingsmönster övergivits till förmån för en
utpräglat kontinental strategi. Resultatet blev olycksbringande.41
Ett av skälen till att det gick som det gick torde ha varit svårig
heten att utforma ett samlat ptogram för impetiets försvar och
Admiralty's håtdnackade motstånd mot all samverkan. 42 Eshet
kommitten arbetade med dessa problem och föreslog i sin rapport i
januari 1904 bildandet av en Committee of Impetial Defence. Så
skedde, men kunde föga uttätta på grund av amiralen Fisher's
motstånd.43
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Mahan's verk hade således visserligen givit stöd åt den förhärs
kande marina maktpolitiken, men icke lyckats med att förmå vare
sig regering eller de marina myndigheterna till ett fördjupat marin
strategiskt tänkande och studium. Churchill fann, när han kom till
Admiralty år 1911, att det inte fanns något moment i sjöofficerens
karriär och utbildning då han var tvungen att läsa en enda bok om
sjökrig eller avlägga ens något rudimentärt prov rörande sjökrigs
historia.44
Det var således trots all entusiasm för sjömakt på en hardbrukad
mark som Mahan's engelske efterföljare, historikern Sir Julian
Corbett fick göra sin sådd av tankar kring sjökrigshistoria och mari
tim strategi. Han började sitt författarskap redan 1889, men hans
stora och sammanfattande verk "Some Principles of Maritime Stra
tegy" utkom först år 1911 och då hade landets ledning svalt den
kontinentala strategien, och den marina ledningen hade ingen för
ståelse för Corbett's i förhållande till Mahan försiktigare och mera
nyanserade tänkande.45 Corbett kunde således inte influera det stra
tegiska tänkandet eller handlandet. Först efter kriget, då det kunde
konstateras i hur mycket han hade haft rätt, blev han tillbörligen
uppskattad. Corbett hade studerat Clausewitz och tillämpade hans
teknik. Han behandlade problemet om obegränsade och begränsade
krig och exemplifierade den senare typen från maritimt betonade
konflikter. Han dämpade Mahan's onyanserade betonande av "det
avgörande sjöslaget" och gav en av Sir John Colomb's synpunkter
inspirerad tolkning av begreppet "herravälde till sjöss". Vad beträffar
handelskrig kan hävdas att Corbett inte helt insåg dess stora möjlig
heter genom ubåten, men å andra sidan vände han sig bestämt mot
tendensen att nästan enbart bygga fartyg avsedda för att utkämpa
"det avgörande sjöslaget". Härigenom utpekade han klart det
okloka i första världskrigets sjöföring - den envist vidhållna
iden att Royal Navy's huvuduppgift var att utkämpa ett stort sjöslag
mot tyska flottan i Nordsjön med undanskjutande av handelsskyd
dets behov.46
Första världskriget kom att utkämpas med den flotta som hade
skapats av amiralen Fisher. Denne tillträdde som first sealord 1904
och åstadkom med sin energi en omstöpning av hela flottan. Han lät
skrota ett 150-tal omoderna örlogsfartyg och lät England frångå

sin traditionella avvaktande byggnadspolitik genom att börja att
konstruera och bygga slagskepp av Dreadnought-typ. Fisher var en
praktisk materialist och citerade gärna både Nelson's "Only numbers
can annihilate" och Napoleons "God is on the side of big battalions"
i motsats till dem som brukade hävda att det är människan som
betyder något, inte materielen, en ensidig synpunkt som är mera
romantik än realism. Hans strategiska principer var enkla och
brutala. Armen är endast en projektil som skjuts ut av flottan och
sjökrigföringen mot 'Tyskland borde bäst nå sitt mål genom att sänka
tyska flottan i Kiel. 47 De genomförda åtgärderna innebar en enorm
uppryckning av den brittiska flottan, som vid seklets början ägnade
mera intresse åt "spit and polish" än åt krigseffektivitet. Men Fisher's
reformer var ingalunda helt utan nackdelar och han stötte på åtskil
lig kritik. 48
Den brittiska krigföringen under första världskriget kom att domi
neras av den kontinentala skolans tänkande som visade oförståelse
för sjömaktens inflytande och som motsatte sig att använda militära
styrkor annorstädes än på huvudkrigsskådeplatsen, Frankrike och
Flandern. 'Till den totala avsaknaden av alla planer och beredskap
för kombinerade operationer bidrog både denna skola och amirali
tetets bristande samarbetsvilja. 49 Även i övrigt förekom en del ur
marinstrategisk synpunkt betänkliga brister och missgrepp, som för
en eftervärld kan synas förvånande men som för den kämpande
nationens ledare kan ha varit svåra att undvika.
Här skall i korthet blott några förhållanden beröras där tillämp
ningen av en förutseende maritim strategi hade kunnat ge England
betydande fördelar.
Deklarationerna om "havets frihet" och om olika kontraband från
konferenserna i Haag 1907 och London 1908, varom mera i ett
senare avsnitt, hade undandragit en dominerande sjömakt mycket av
möjligheterna att utöva ekonomisk press på en fiende. Blockaden mot
'Tyskland blev därför inte effektiv förrän efter ett par år, då kontra
bandslistan undan för undan skärpts genom åtta successiva "Orders
in Council". En tidigare sådan tillämpning av "krigförandes rättig
heter till sjöss" hade måhända kunnat innebära fördelar, men torde
också ha kunnat vara vansklig med hänsyn till friktioner med neu
trala makter.50
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Ingen i England hade anat eller förutsett undervattensbåtens
destruktiva förmåga. Inställningen före kriget var närmast den som
formulerades av Fisher's efterträdare Sir Arthur Wilson som förkla
rade att ubåten var "underhand, unfair and damned un-English". 51
När ubåtsfaran klart kom till synes var man alltjämt fången i den
fixa iden att flottans nästan enda uppgift var att utkämpa ett stort
sjöslag i Nordsjön. Detta föranledde ett ängsligt bevakande av antalet
fartyg - både jagare och hjälpfartyg - för Grand Fleet. Denna
ensidiga syn på sjökriget förhindrade en rimlig planering av Darda
neller-företaget och fördröjde insät.tandet av tillräckliga sjöstrids
krafter och lämpliga metoder för att komma tillrätta med ublits
faran. Konvojsystemet, vars värde man först sent kom att inse,
började tillämpas först 1917, då landet redan var nära undergångens
brant. 52
Dardanellerföretaget, slutligen, erbjöd ett utomordentligt tillfälle
att tillämpa ett av den maritima strategiens bästa trumfkort - en
kombinerad operation mot en av fiendens svaga punkter. Men den
misslyckades genom bristande förberedelser, dröjsmål och brott mot
nästan varje princip som gällt för förberedelse av tidigare framgångs
rika företag av detta slag, från krigskabinettets direktiv till last
ningen av transportfartygen. 53
Den kungliga kommission som tillsattes för att utreda orsakerna
till misslyckandet kritiserade i sin rapport 1917 hela den strategi på
vilken företaget var grundat. Men senare historiska studier och fram
för allt erfarenheterna från ett senare krig har åstadkommit en full
ständig omsvängning i opinionen. Men på lång sikt blev resultatet
av Gallipoli-katastrofen att hela pi-incipen för kombinerade opera
tioner misskrediterades och säkerställde att inga ytterligare sådana
företag skulle komma till stånd under återstoden av kriget. 54
Orolig mellanakt och det andra krigsdramat
När det första världskriget hade vunnits av de allierade, hade en
helt ny värld uppstått och ett annorlunda England kunde skönjas,
olikt det som fyra år tidigare hade svarat upp då krigstrumpeten
ljöd. Den optimistiska försvarsvilja som präglat den allmänna
inställningen till kriget förvandlades inom ett par år till en på
önsketänkande grundad fredsoptimism och ett förlitande på Natio36

nernas förbund, en inställning som av Koestler karakteriserades som
strutsens, som "begraver huvudet i sanden i den lugna övertygelsen
att 'verklighet' är ett obehagligt ord, som utlänningar hittat på."55
Den maritima fredsstrategi som under denna tid kunde skönjas
kom länge att präglas av motsättningen mellan å ena sidan av
fackmän uppställda ambitiösa målsättningar och krav på resurser
och å den andra av politikers och folkets tveksamma accepterande
av vissa mllsättningar men vägran att tillgodose resurserna, ett sam
spel - eller rättare brist på samspel - som i minst lika hög grad
tillämpats efter det andra världskriget. Det ligger kanske en del san
ning i Liddell Hart's uttalande: "We learn from history that we
don't learn from history."56
Den brittiska flottan var vid krigsslutet starkare än nlgonsin, men
drastiska reduktioner skulle snabbt komma till stånd. Visserligen
sändes Jellicoe, dl han lämnade posten som First Sea Lord, ut till
imperiets delar för att planera för en gemensam imperieflotta, men
hans rapport med förslag till en imponerande flotta för världens
båda halvklot med en del för Fjärran Östern, bestående av bl a 4
hangarfartyg, 8 slagskepp och 8 slagkryssare försvann snabbt i
Admiralty's byrålådor. I stället leddes utvecklingen av First Lord,
Sir Eric Geddes, som obarmhärtigt svingade sin yxa både mot perso
nal och materiel. Englands gamla aspirationer på att vidmakthålla
en tvåmaktsflotta fick hastigt överges. Gedde's efterträdare Long
deklarerade i mars 1920 regeringens avsikt att begränsa sig till en
enmaktsflotta. 57
Med någon förenkling torde man kunna säga, att den brittiska
maritima strategien under det första decenniet efter världskriget
präglades av de internationella marina nedrustningssträvandena och
diskussionen om fartygstyper, och under det andra av den stora ide
och prestige-kampen mellan flotta och flyg, konkretiserad i striden
mellan bombplanet och slagskeppet. Därtill kom en förnyad diskus
sion om regler för krigföringen till sjöss d v s frasen om "havets
frihet" kontra den krigförandes rättigheter.
De marina nedrustningssträvandena behandlades vid Washington
konferensen 1921-22 och vid Londonkonferensen 1930 samt mellan
vissa av stormakterna vid flera tillfällen dessemellan. Förhandling
arna kom, särskilt från andrarangsmakternas sida - Japan, Frank37

rike, Italien -, att präglas mindre av idealistisk uppriktig fredsvilja
än av prestigebetonad strävan efter bästa möjliga status. För Eng
lands del kan resultatet betecknas som betydande eftergifter, som
gick betydligt längre än vad Admiralty ansåg tillrådligt. De fartygs
typer - t ex Washingtonkryssare - som framtvingades av trakta
terna passade ej heller de brittiska behoven. Allt detta jämte den
kalla knapphetens stjärna som under 1920-talet lyste över Englands
maritima ekonomi gjorde att läget för flottan blev alltmer prekärt. 58
Olika uppfattningar om vad som egentligen borde göras rådde ock.så
dels mellan Admiralty och regeringen och dels mellan den officiella
marina ståndpunkten och mera fristående sjöstrateger och militära
tänkare såsom Richmond, Acworth och Liddell Hart.
Amiralen Sir Herbert William Richmond befann sig i seklets
början en kort tid i "the fishpond" d v s bland amiralen Fisher's
utvalda. Hans benägenhet för att tänka fritt och även ge uttryck
åt avvikande tankar59 gjorde att hans karriär leddes fram på sidospår
till "The Vere Harmsworth Chair of Imperial and Naval History"
vid Cambridge. Richmond hade börjat med historiska studier redan
före kriget, men huvuddelen av hans sjöhistoriska arbeten kom till
stånd under 1920- och 30-talen, varibland m& nämnas "National
Policy and Naval Strength" (London 1928) och "Imperial Defence
and Capture at Sea in War" (London 1932). Hans avslutande och
sammanfattande arbete "Statesmen and Sea Power" utkom i Oxford
1946, samma år, som han gick bort. 00
De ämnen som särskilt blev föremål för Richmond's författarskap
- för att inte säga propaganda
var, förutom protesterna mot
inskränkning av den krigförandes rättigheter genom tesen om "havets
frihet", nödvändigheten att begränsa far tygstypernas storlek, värdet
av samverkan både mellan försvarsgrenarna och inom samväldet
samt faran av att anamma flygvapnet som n&got absolut vapen, med
vilket krig kan vinnas genom terror.
Principen om "havets frihet" antogs som internationell regel för
krigföringen till sjöss genom deklarationen i Paris 1856, varigenom
England avstod från mycket av den dominerande sjömaktens möjlig
heter att utöva ekonomisk press p& en fiende.61 Problemet upptogs
&nyo genom konferens i Haag 1907 och i London året därp&. I Haag
föreslog märkligt nog brittiska representanter att allt kontraba11d
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skulle slopas - en inställning som helt avvek från landets sekelgamla
inställning. Lyckligtvis för England gick förslaget inte igenom. Fastän
England under kriget trots allvarliga protester från de neutrala helt
frångick principen om havets frihet och utövade en hård reglering
av all sjöfart till Centralmakternas neutrala grannar, upptogs på
1920-talet nya förhandlingar om havets frihet. Motivet uppgavs vara
att om allt uppbringande av fartyg till sjöss under krig skulle för
bjudas genom traktat så skulle England förtröstansfullt kunna räkna
med ostörd tillförsel över havet och kunna minska den flotta som
annars erfordrades för sjövägarnas försvar. En i sanning blåögd
inställning till värdet i krig av i fred skrivna traktater. Richmond
vände sig energiskt mot allt minskande av en krigförandes rättigheter
till sjöss.62 Givetvis tedde sig bilden från de neutralas synpunkt helt
annorlunda än den som Richmond målade. Genom USA:s neutrali
tetsakt 1935 förlorade emellertid problemet mycket av sin aktualitet
och den föreslagna traktaten kom aldrig till stånd.
De Richmond's åsikter som mest förargade hans kolleger i Admi
ralty var utan tvekan hans uppfattning om fartygens lämpliga stor
lek. Vid flottkonferenserna i Washington 1921 och London 1930
nådde man maximigränser för tonnage för slagskepp 35 000 ton och
för kryssare 10 000 ton. Admiralty's mening var att England måste
bygga fartyg minst jämbördiga med presumtiva motståndares. Rich
mond hävdade den teorien att intet örlogsfartyg borde behöva vara
större än c:a 7 000 ton. Det var otvivelaktigt en alltför outrerad
ståndpunkt. Han kom emellertid att påverka regeringen till att
starkt ifrågasätta värdet av slagskepp. 63 Den traktat som blev resul
tatet av Londonkonferensen innebar en stor seger för Englands
utländska medtävlare på det marina området.
I fråga om Imperiets försvar anslöt sig Richmond till J Colomb's
synpunkter på betydelsen av maritima kommunikationer samman
bindande ett nätverk av strategiska baser. Richmond byggde upp ett
slags idealplan. Den kunde varit tänkbar för ett imperium, men i
Samväldet med splittrade lokala intressen var den inte politiskt gång
bar eller praktiskt genomförbar. Så förblev planeringen av samver
kan inom Samväldet rudimentär. 64
Vad beträffar samverkan mellan försvarsgrenarna var Richmond
inte ensam om att förorda en sådan. Men hans uppfattning mötte
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inte nämnvärd förståelse från flygvapnets representanter. 65 Trots alla
motsättningar tillsattes emellertid år 1924 en Chiefs of Staff Com
mittee. Dess första medlemmar blev Earl Beatty (First Sea Lord),
the Earl of Cavan (Chief of Imperial General Staff) och Sir Hugh
Trenchard (Chief of Air Staff) med Sir Maurice Hankey som sekre
terare. Under många år åstadkom dess sammanträden endast ett oänd
ligt bråk, särskilt mellan Beatty och Trenchard. 66
Den brittiska armen hade heller inte stor förståelse för maritim
strategi trots erfarenheterna från första världskriget. Liddell Hart,
som hade klan positiv inställning till ett marint handlingsmönster,
kunde konstatera armens ovilja vid en föreläsning med efterföljande
diskussion år 1931. 67 Han diskuterade också senare (1935) lämplig
heten att begränsa armens uppgifter till hemförsvar och kolonialkrig
och överlåta offensiv i Europa åt flyget. Det mötte inte mycket
gehör. År 1938 planerade armen och regeringen uppsättande av
60-70 infanteridivisioner, vilket skulle förhindra upprustning av
flyg och pansar. För det senare var Liddell Hart som bekant särskilt
känslig. Han vände sig med skärpa mot sådana åtgärder som skulle
ta folk från industrien utan att kunna förse dem med modern vapen
utrustning. Han hade också fullt klart för sig att landets totala
värnkraft inte innebar största antal soldater med gevär utan ett
maximum av bemannade vapensystem.68
Armens ledning hängde således fast vid en lika utpräglat konti
nental strategi som före första världskriget. Men det fanns nu också
en annan typ av "kontinental" strategi, den som lanserades och för
fäktades av flygets talesmän. Den baserades på tron, att luftmakt
hade gjort alla tidigare strategiska tankegångar förlegade och att den
ensam var i stånd att bryta fiendens motståndsförmåga.69 Denna
doktrin kom särskilt att tillspetsas i förhållande till flottan och resul
terade i häftig polemik mellan slagskeppets och bombplanets anhäng
are. Det var sannolikt olyckligt, att diskussionen koncentrerades kring
slagskeppet ty när krigets allvar krävde bevis, visade det sig, att det
knappast var i fråga om slagskepp som bristerna var störst utan
beträffande hangarfartyg och lätta stridskrafter till handelsvägarnas
skydd. Men marinens talesmän var starkt känslobundna vid slag
skeppet som symbol för högsta marina kraft och uth/Ulighet.70 I
diskussionen deltog också med liv och lust Captain B Acworth. Han
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var oense med Admiralty om storleken på slagskepp och kryssare och
föreslog 12 000 tons koleldade slagskepp i stället för traktatsenliga
på 35 000 ton. Han bestred bestämt att bombplanet utgjorde någon
fara för rätt konstruerade skepp. Hans böcker lästes med intresse och
han torde liksom Richmond ha påverkat regeringen i fråga om far
tygsstorlekar, men i övrigt mötte han föga gehör. 71
Frågan om flyg contra fartyg blev föremål för en utredning av
Committee of Imperial Defence. Det uttalande som återfinnes i rap
porten från november 1936 framstår som ett diplomatiskt mästerverk
och må därför här citeras:
"It is possible to state the matter in simplest terms. The advocates
of the extreme air view would wish this country to build no capita!
ships (other powers still continuing to build them); if their theories
turn out well-founded, we have wasted money; if illfounded, we
would, in putting them to the test, have lost the Empire."72
Men det blev inte så mycket pengar som spenderades i onödan.
Först omkring 1937 började en försiktig marin upprustning. Trots
tydliga tecken i politiken - Tysklands utträde ur Nationernas
Förbund 1933, Japans uppsägning av Washingtontraktaten 1934,
flottraktaten med Tyskland 1935 och Abessinienkrisen samma år förblev engelska folket obenäget att se om sina maritima planer och
resurser. 73 De medel som ställdes till Admiralty's förfogande räckte
inte till de nödvändigaste fartygsbyggnaderna och än mindre till
utrustning av baserna. Fartygsbeståndet medgav inte att basera en
erforderlig flotta i Fjärran Östern och då blev också Singapore vad
Richmond karakteriserade som "a sentry box without sentry". 74
När England 1939 slöt allians med Polen, saknade landet resurser
att verkligen kunna komma till hjälp. Det var ett handlingsmönster
som praktiserat av Palmerstone 100 år tidigare möjligen kunnat fylla
sitt syfte. Nu blev det för Hitler mera en frestande utmaning än ett
avskräckande hot.
När England för andra gången kastade sig in i krig med Tyskland,
var den materiella beredskapen bristfällig och i vissa avseenden
sämre än 1914. Någon entusiasm för kriget kunde knappast påvisas,
men den andliga tågan visade en hållfasthet över all förväntan. Ånyo
var det en kontinental strategi som dominerade - kriget skulle vin
nas i första hand genom armens expeditionskår i Frankrike och det
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"strategiska" flyget. I krigsplanläggningen 1939 fanns inga planer på
kombinerade operationer - amfibiekrig; det blev verksamheter som
drevs till stor omfattning först sedan armen drivits ut ur Europa och
av flottan räddats 11.ter till hemlandet
utan materiel - i och för
förnyade överskeppningar till Europa och Afrika.75
Faran för handelskrig med ubåtar var vid krigsutbrottet starkt
underskattad76 samtidigt som verkan av strategisk bombning var i än
högre grad överskattad.77 Detta medförde att det strategiska flyget
fick prioritet och sitt behov av materiel bättre tillgodosett än konvoj
skyddet som hade stort behov av långdistansplan.78 Endast med svå
righet lyckades man få resurser att bemästra ubåtshotet. Avvikelser
från den maritima strategien med välskyddade konvojer härrörde
från den uppfattningen, att bombning av fiendens baser och nybygg
nadsvarv skulle ha större effekt än att utrusta konvojerna med
starkast möjliga flygeskort. Numera vet man att medan mycket få
fartyg förlorades ur konvojer med både fartygs- och flygeskort, hade
bombningen ända fram till krigets slutskede mycket liten verkan på
fiendens prestationer. 79
Napoleons dominans på den europeiska kontinenten framtvingade
på sin tid för England en renodlad maritim strategi - mindre avsikt
lig och mera oundviklig än Mahan vältaligt velat göra gällande.
Utdrivandet av landstridskrafterna från kontinenten 1940 fram
tvingade också ett maritimt handlingsmönster dock mindre renodlat,
eftersom den föreställningen påverkade även krigsledaren Churchill
att kriget skulle kunna vinnas enbart genom "strategisk bombning"
om denna genomfördes tillräckligt hänsynslöst.80 Av den trots detta
omfattande maritima verksamhet som kom till stånd må här blott
lämnas några korta kommentarer till några av avsnitten nämligen
Medelhavet, Fjärran Östern, de tyska övervattensstridskrafternas
handelskrig samt ishavskonvojerna.
Skeendet i Medelhavet blev en lärorik illustration av det ömse
sidiga beroendet mellan arme-, marin- och flygstridskrafter.
framgång kunde nås endast genom tillämpning av en maritim strategi
i bredaste mening. Den brittiska flottans framgångar i början bidrog
till Wavells segrar i Afrika och bragte Italien till undergångens brant.
Detta tvang axelpartnern att sätta in både land- och luftstridskrafter
samt ubåtar, vilket nära nog omöjliggjorde tillförsel till Malta och
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Egypten över Medelhavet och resulterade i allvarligt bakslag för
landfronten i Libyen.
Det strategiskt vanvettiga, men av Churchill framtvingade ingri
pandet i Grekland medförde stopp i Wavells offensiv och mycket
stora påfrestningar och förluster för sjöstridskrafterna vid utrym
ningen av Grekland och Kreta. Det var en missriktad tillämpning av
en maritim strategi, vars olyckliga utgång berodde på underskattning
av fiendens resurser och insättning av helt otillräckliga stridsmedel. 81
I Fjärran Östern hade förhållandet till Japan blivit kyligare. Men
Englands möjligheter att kompensera denna kyla genom att förstärka
huvudbasen Singapore och den där baserade flottan hade med de
begränsade flottanslagen blivit allt mindre. Mot slutet av 1941 fann
man ändå Japans hållning alltmer aggressiv och ville dämpa aggres
siviteten genom att basera en flottstyrka i Singapore. Trots avrådan
såväl från Admiralty som flyggeneralen Trenchard skickades Prince
of Wales och Repulse. I brist på flygskydd blev de en munsbit för
japanskt marinflyg och England led en ny prestigeförlust. 82 Det var
illusionen att ett "två-hemisfär-imperium" kan försvaras genom en
"en-makts-standard-flotta" som beseglade Singapores öde. 83
Mot slutet av kriget kom frågan upp hur och i vad mån någon
brittisk flottstyrka skulle bidraga i slutkampen mot Japan. Vid
Quebec-konferensen i september 1944 kunde Admiralty mot såväl
Churchill's som amiralen King's uppfattning genomdriva, att brit
tiska slagskepp och hangarfartyg skulle uppträda i Stilla Havets
centrala delar i intimt samarbete med amerikanerna. I jämförelse
med USA:s resurser blev den brittiska styrkan relativt obetydligt och
hade åtskilliga bekymmer med sitt amatörmässiga tmderhållsväsen.
Det blev möjligen en prestigevinst på bekostnad av mera praktisk
nytta.84• Men Storbritannien kunde på så vis bli delaktigt av den
maritima maktens frammarsch över Stilla Havet och slutliga triumf
genom kapitulationens undertecknande ombord på USN :s flaggskepp
till ank:ars vid Sagami Wan den 27 augusti 1945. 85
För England blev ubåtskriget mot handelssjöfarten den allvarli
gaste och mest svårbemästrade prövningen. Denna skärptes de första
åren genom de tyska tunga sjöstridskrafternas insats i handelskriget.
Denna insats grundades på en tysk aktiv sjöstrategi, utformad i mot
sats till den passiva som tillämpades under föregående krig. Denna
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strategi var Raeders svar på frågan hur en underlägsen flotta skall
kunna med framgång operera mot en överlägsen. Under åren 194041 utsändes i olika omgångar kryssare och slagskepp (Graf Spee,
Hipper, Scharnhorst och Gneisenau, Prinz Eugen och slutligen Bis
marck) för anfall mot konvojer. Det tvang till insats av motsvarande
fartyg för konvojernas skydd och blev länge högst betungande för
Home Fleet med dess helt otillräckliga antal slagskepp, kryssare och
hangarfartyg för detta ändamål. Det innebar en återgång till en sekel
gammal roll. 86 Efter Bismarcks misslyckade utbrytningsförsök upp
hörde hotet i vad avser Atlanten, men blev så mycket mera kännbart
för konvojerna över Ishavet till Murmansk.
Ishavskonvojernas genomförande innebar en traditionell uppgift i
den maritima strategien - ekonomiskt och materiellt understöd åt en
allierad. Så långt torde uppgiften kunna anses välbetänkt under för
utsättning att denna hjälp verkligen kunde lämnas utan allvarliga
nackdelar på andra håll. Andra frontavsnitt - t ex Singapore och
Nordafrika
var emellertid i skriande behov av både flygplan och
stridsvagnar varför bl a fältmarskalken Lord Alanbrooke hela tiden
var motståndare till krigsmaterielleveranserna till Ryssland. Skarp
kritik har också riktats mot regeringens politik att trots alla opera
tiva nackdelar gå med på att sända materielen över den norra sjö
vägen i stället för via Persiska Bukten och Iran. Men Stalin motsatte
sig häftigt - av politiska skäl - det senare alternativet.87
I detta fall frångicks en sund sjöstrategi av icke övertygande poli
tiska skäl.
Maritim strategi eller ej för ett samvälde i upplösning
De problem som inför och efter fredsslutet mötte den nya brittiska
regeringen under Attlee skilde sig i hög grad från dem som mötte
Lloyd George år 1918. Visserligen trädde England ut ur kriget som
medlem av ett segrande triumvirat, men var både militärt och eko
nomiskt väsentligt försvagat i förhållande till USA och Sovjet.
Ekonomiskt hade landet råkat i totalt beroende av USA, som med
viss tillfredsställelse såg det ekonomiska beroendet och samväldets
upplösningstendenser.88
Under de drygt två decennier som förflutit sedan fredsslutet har
Storbritannien trots en mera skenbar än verklig storhet och styrk,;'.!.
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försökt spela rollen som världsmakt i en rad av pakter från FN och
NATO till CENTO, SEATO och andra biståndsförbindelser med
samväldets medlemmar. Under tiden har det industriella och eko
nomiska underlaget successivt försvagats särskilt i jämförelse med
europeiska industriellt expansiva och effektiva makter som Frankrike
och Västtyskland m fl (Se bild 1-3 ). I förhållande till kolonier och
samväldesmedlemmar har Storbritannien intagit en mer eller mindre
påtvingad liberal inställning till nationell frigörelse och självstyrelse.
Sedan andra världskriget har mer än 500 milj människor i tidigare
brittiska besittningar erhållit fullständig självstyrelse varav en stor
del visat omognad och oförmåga att tillämpa liberala konstitutio
ner89 och att med rimligt omdöme framträda i FN.90
Allt oftare och fränare demonstreras samväldesmedlemmars bris
tande respekt och hänsyn för England genom kritiska uttalanden och
avvikande uppträdande i FN. Englands ansökan om inträde i EEC
kan tolkas som en efter lång tvekan inträdd övertygelse om att värdet
av samväldet starkt har reducerats och" att framtiden måste baseras
på samarbete inom Europa.91
Den här antydda utvecklingen inom det brittiska samväldet har
ägt rum under världspolitiska omvälvningar och kriser som ställt
Storbritannien inför krav att välja lämplig strategi för att överleva
som andrarangsmakt eller kanske t o m bibehålla något mera av
internationell prestige. Inför alla dessa frågeställningar förmådde
varken de konservativa eller labour att utforma någon fast och kon
sekvent handlingslinje. Försvarspolitiken har i stället kommit att
karakteriseras av tvära omkastningar, utbasunerande av nya epok
görande principer och nyutvecklade vapensystem och upphävande av
gamla beslut, allt under trycket av en alltmer försämrad ekonomi.
Under åren närmast efter kriget påverkades sinnena starkt av
atomvapnet, illustrerat genom Bikini-försöken mot fartyg. Åter domi
nerades debatten av flygets talesmän, som hävdade att ett flygburet
atomvapen kunde betraktas som ett enhets-supervapen, varför örlogs
flottor kunde begränsas till ett minimum. Strategien kunde grundas
på terrorprincipen i ohöljd form och utan moraliska skrupler.
Berlinblockaden, Koreakriget och Sovjets ökande atomvapenresur
ser och växande ubåtsflottor skapade i mitten av 1950-talet en annan
strategisk bakgrund. Det storpolitiska skeendet stämde inte med "uto-
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pisternas" teorier, och möjligheten av maritim strategi för begränsade
krig började skönjas.92
Genom bildandet av NATO 1949 ställdes Storbritannien inför
valet av strategi för sitt deltagande i västerns försvar. För att kunna
bidraga till försvaret av den europeiska kontinenten fann sig landet
nödsakat att följa både en kontinental strategi för land- och sjöstrids
krafter i Europa och en maritim strategi för skyddet av sjövägarna,
trots att ekonomien icke förmådde rimligen tillgodose båda. 93
Den kombinerade operationen mot Suez 1956 var ett försök att
frångå "svaghetspolitiken" och undvika "Miinchen-episoder". Före
taget resulterade i ett svidande fiasko, som gav en blixtbelysning åt
landets undergrävda politiska maktställning. 94 Det innebar också ett
kraftigt ekonomiskt bakslag som snabbt ledde till stark beskärning av
försvarsutgifterna. 95
Efter Koreakriget hade de strategiska tankegångarna avsett ett
bibehållande av aktningsvärda marina stridskrafter. I Admiralty's
statement 1955 angavs en realistisk målsättning.96 Tyvärr skulle detta
visionära program inte förverkligas. Redan efter 1956 års händelser
antyddes att de nya vapnens stegrade kostnader måste medföra ned
pressning av rustningsnivån och 1957 kom en total omsvängning
genom Duncan Sandy's vitbok, vari angavs att tiden nu kommit för
en revidering inte blott av storleken utan av hela försvarsplanens
karaktär. Den militära planläggningen skulle nu grundas på att för
hindra snarare än förbereda krig. Prioritet gavs åt egna brittiska
avskräckande atomvapen. En liten rest av maritima uppgifter fanns
dock kvar, men nedskärningen av fartygsbeståndet, personalen och
baserna blev radikal. England avlägsnade sig allt längre från de
båda stormakternas flottresurser; år 1959 hade England tex ett
hangarfartyg per fem amerikanska, en kryssare per sex amerikanska
och tre ryska, en jagare per sex respektive tre, en ubåt per fyra resp
tio. 97
De strategiska riktlinjerna enligt Duncan Sandy's papper blev
emellertid inte länge bestående. Redan året därpå började avskräck
ningsfilosofien blandas upp med strategi för begränsade krig. Genom
den sovjetiska utvecklingen på atomområdet och demonstrationen av
överlägsenhet på robotområdet genom uppsändandet av Sputnik
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inträdde en terrorbalans, varigenom sannolikheten för begränsade
konflikter bedömdes ökad.
Alla dessa nya problem medförde en livlig debatt om strategien.
Särskilt bekant blev bland andra amerikanen Kissinger genom sina
böcker åren 1957 och 1960.98 I England uppstod en diskussion 0111
en maritim strategi och av de författare som behandlar detta ämne
må bl a nämnas Liddell Hart, Fältmarskalken Montgomery och Cap
tain Roskill åren 1960-62, samt amiralerna Gretton och Schofield
och professor G S Graham 1965-67.99
Liddell Hart's förståelse för en maritim strategi har tidigare om
nämnts. I sin nämnda bok från år 1961 påpekar han de fördelar som
skulle vinnas om bidraget till NATO kunde vara välutrustade amfi
biestyrkor.100
Montgomery's förslag till försvarsplan år 1961 innebär en om
organisation av NATO genom tillbakadragande av trupper· såväl
från Europa som från brittiska baser. I stället organiseras komman
dogrupper med armeförband, attack-transportfartyg och flygstöd och
tillämpas en utpräglad maritim strategi med den motiveringen att
"- - - sedan Kartagos dagar den sida som till det yttersta utnytt
jat havet till sin fördel alltid till slut fått överhand." Han rekommen
derar också en sammanslagning av flotta och flyg för bästa samver
kan.101
Historikern Captain S W Roskill har officiellt skrivit andra världs
krigets sjökrigshistoria genom "'The war at sea (HMSO)" och "The
Navy at War 1939-1945". I den omnämnda boken "The Strategy
of Sea Power; its development and application" presenterar han
koncentrerat landets, imperiets och samväldets tillämpning av mari
tim eller kontinental strategi under de senaste 300 åren och lägger
fram riktlinjer för strategien under den närmaste framtiden. En obe
roende "deterrent" för terrorbalansen måste bibehållas men utformas
rörligt. Polarisubåtar kan visa sig bli det lämpligaste och mest eko
nomiska instrumentet för detta ändamål. Men konventionella styrkor
måste också finnas och med mera marin prägel än hittills. Kompakta
snabbrörliga och kombinerade styrkor med eget flygstöd bör byggas
upp och, eftersom fasta baser ej längre står till buds, förses med
sjögående understöd (träng). För sjöfartens skydd kan de stora
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hangarfartygen utbytas mot mindre och enklare fartyg och även
helikopterbärande eskortfartyg o s v. 102
I regeringens deklarationer om försvaret kunde under de närmaste
åren återfinnas något av de maritima riktlinjer som ovan i korthet
relaterats. I "Statement on Defence" år 1962 anges bl a några stra
tegiska grunder för försvarets uppbyggnad under de närmaste fem
åren. Häri förutsättes att kommandostyrkor skall byggas upp sam
mansatta från samtliga tre försvarsgrenar. 103 Man kan tolka detta
som en teoretisk anslutning till något av maritim strategi. Men i
praktiken tillgodosågs behoven för detta ändamål endast i ringa mån.
Glädjen över denna i någon mån positiva inställning blev emellertid
inte långvarig.
Efter valet i oktober 1964 kom Labour-partiet i regeringsställning.
Det innebar för 1965 en obestämd och avvaktande inställning till
försvaret och dess budget, men för 1966 en ny av ekonomiskt obe
stånd motiverad hård nedskärning av försvaret och särskilt flottan.
Motiveringen till denna åtgärd var således icke någon försvars
politisk begränsning av uppgifter och åtaganden utan budgetära
trångmål och begränsningen av försvarsanslagen till 2000 milj pund
per år, varigenom stegringen av försvarsutgifterna blir betydligt
lägre än motsvarande för civila utgifter. 104
Det förhållandet att nedskärningarna icke kombinerades med några
begränsningar av maritima uppgifter och åtaganden gjorde att såväl
sjöministern, Mr Christopher Mayhew som förste sjölorden amiral
Sir David Luce avgick från sina befattningar. Mayhew's bestämda
uppfattning var att om kostnaderna skulle begränsas så måste också
uppgifter och åtaganden öster om Suez upphöra.
Det är välbekant att åtgärderna beträffande flottan - dels upp
hävande av byggande av planerat och 1963 godkänt hangarfartyg
CVA 01 och slopande av alla stora hangarfartyg efter 1975; dels
drastisk reduktion av sjöstyrkan i Medelhavet105 och motsvarande
öster om Suez; dels slutligen stängning eller reduktion av vissa baser
bland dem Aden och Malta - inte synes kunna ske utan åtskilliga
bekymmer. När de sjöburna styrkornas möjligheter till insats öster
om Suez så småningom skulle upphöra, skulle de ersättas av land
baserade amerikanska flygplan F 111, varav 50 st skulle inköpas.
De skulle via öbaser i Indiska Oceanen kunna ta sig fram till Singa-
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pore eller planerad gemensam bas i Darwinområdet i Australien.
Denna lösning har mött mycken kritik, eftersom den internationella
utvecklingen beskär baseringsmöjligheter och inskränker överflyg
ningstillstånd.106
Kritik och försök till positiva lösningar har framlagts av de marina
författarna Gretton och Schofield - den förre närmast innan rege
ringens beslut blev bekant, och den senare år 1967 mot bakgrund av
det drastiska beslutet. Det finns i detta sammanhang icke anledning
att i detalj redogöra för dessa alster. Vissa av de punkter som de för
fram har i det föregående berörts i olika sammanhang. Man torde
kunna tolka dessa försök till utformning av modern maritim strategi
så att trots allt vissa möjligheter och förhoppningar bör föreligga
att åstadkomma en avsevärd modifiering av den nu gällande föga
maritima försvarspolitiken.
Den brittiska maritima strategien nu och för etthundra år sedan
Denna framställning. har nu genom en mycket bred översikt och
förbigående av en mängd intressanta och betydelsefulla detaljer
beträffande maritim strategi hunnit fram till en tidpunkt 100 år efter
det Colomb lade fram sin syn på utformningen av Imperiets försvar.
Det är av intresse att försöka klargöra den Imperiets marinpolitiska
situation som då var bakgrunden för det marinpolitiska skeendet
under de närmaste decennierna, och jämföra denna maktposition
med dagens situation.
Man torde kunna uttrycka det så att det Brittiska Imperiet då stod
ensamt och inte svarade för någon annans försvar än sitt eget. För
att kunna fylla denna uppgift disponerades en sjömakt som var större
än praktiskt taget hela den övriga världens. Dessa Imperiets sjöstyr
kor var emellertid splittrade i smågrupper runt alla världens hav,
vilket då och då resulterade i invasionspanik i hemlandet. Det av
Colomb inledda och av maktmedvetna och försvarsvilliga folkgrup
per stödda maritima tänkandet och handlandet ledde fram till en
än mer medveten maritim maktställning med två- eller tremakts
standard som riktpunkt. När maktkulmen inträdde ungefär i sam
band med Fashoda-episoden 1898, stod Imperiet än mer enskilt i sin
"splendid isolation" som dock då erkändes vara föga "splendid". Den
maritima strategien av Colomb's prägel innebar införlivande med
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Imperiet av allt fler marina baser kring alla världens hav och upp
byggande av sjöburna stridskrafter för deras, förbindelsevägarnas
samt hemlandets försvar. Den fredliga och ekonomiska grundvalen
för denna verksamhet var moderlandet Englands dominans i fråga
om industri och handel. Denna dominans började dock minska redan
innan den marinpolitiska maktställningen nådde sin kulmen.
I dag finns inte längre något Imperium. I det fallet profeterade
Matthew Arnold riktigt för något mer än 100 år sedan.107 Men Stor
britannien står inte längre ensam utan ål' bunden och ffäenad i pak
ter och allianser med fria länder runt jorden. Det berör först de 22
samväldesländerna och sedan NATO:s allierade. Därtill kommer
ytterligare ett antal länder, bl a Iran, Turkiet, Filippinerna och Thai
land, genom CENTO- och SEATO-pakterna. 108 Det kan knappast
anses klarlagt vilka stridskrafter som egentligen skulle behövas för att
alla de löften som dessa pakter innebär skulle kunna infrias. Strids
krafternas - speciellt de marina - storlek avpassas inte efter behoven
utan efter den genom sviktande industri och valutaläge och genom de
sociala utgifternas krav minskande bärkraften för försvarsutgifter.
I 1967 års Statement on The Defence Estimates redogöres för de
strategiska riktlinjer, som man avser tillämpa under de närmaste åren
mot bakgrunden av att hela NATO-strategien blivit alltmer osäker,
eftersom de franska styrkorna brutits ut och medlemsstaterna i övrigt
inte anser
kunna prestera vad SACEUR ansett erforderligt. Man
skall då vända på argumentationen och i stället för att ange erforder
liga styrkor för en viss strategisk målsättning ange vilken strategi som
skall godtagas för de styrkor som ställes till förfogande. Mot detta
synes den brittiska regeringen inte haft något att erinra.
För landets egna åtgärder framföres många trösterika synpunkter:
Sovjetsamhället utvecklas i liberal riktning.
Lufttransport förkortar tid för insättande (i stället för sjötrans
port).
Trupper kan tagas hem från Malaysia och Tyskland.
Man kan tänka sig flygfält i Indiska Oceanen och viss samverkan
med Australien för vissa faciliteter.
Man kan skära ned styrkorna på Cypern och Malta och helt ned
lägga basen i Libyen.
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Sydafrikabasen stänges (Man torde därvid förutsätta att Suez
kanalen hålles öppen).
Slutligen anges det nära nog enda glädjande ur maritim synpunkt
nämligen att ingående studier pågår beträffande skepp och
vapen för flottan. 109 .
Visserligen kömmer fram till 1975 tre hangarfartyg att finnas till
gängliga, och även senare kommer att finnas Polaris-ubåtar, kom
mandoskepp och attack.fartyg samt ett begränsat antal jagare, fre
gatter, ubåtar och minsvepare. Men regeringen kan ändå knappast
sägas ha utformat någon maritim strategi av den art som förordats av
de vidsynta lantkrigarna Montgomery och Liddell Hart och av de
bekymrade marinstrategerna Roskill, Gretton och Schofield. Hän
delseförloppet i FN och i samband med de krigiska konvulsionerna i
Mellersta Östern har inte gett intryck av något bibehållet brittiskt
inflytande utan snarare - och särskilt från britternas gamla vänner
araberna - av förakt och hat. Bristen på maritima maktmedel kan
knappast undgå att bidraga till sådan frispråkighet.
När för ungefär ett sekel sedan en medveten och genomtänkt mari
tim strategi utformades och följdes även i handling ledde den till
respekt och maktställning, men det kan måhända också hävdas att
den ledde till krig. Huruvida nutidens svagare försvarsvilja och för
summelse av militära maktmedel och särskilt sjöburna styrkor kan
leda till ett mera fredligt tillstånd i världen, kan inför alla demon
strationer av maktlysten och hatfylld nationalism knappast göras
trovärdigt.
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ing with something better or an antidote. Thus, the French had been responsible
for the torpedoboat, the armoured cruiser and the submarine."
s 538: " - - - all existing battleships _ - - will be practically obsolete
- - -. In other words, Fisher's stroke made it possible for Germany to start
on more nearly even terms with Britain - - - to be only a few years and
not a decade behind the English."
49 Admiral Sir Herbert Richmond; Statesmen and �ea Power; Oxford 1946;
s 283.
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50
Ibid; s 282: "The prime difficulty, it was foreseen, in cutting the externa!
lines of supply of Germany would lie in the fact that she would be able to obtain
the goods she needed in neutral bottoms through adjacent neutral ports. This
inevitably occurred. Goods pound into the neighbouring neutral countries under
every form of subterfuge."
51
Roskill; a a; s 103.
52
Schurman; a a; s 188: "Richmond and Corbett had both taught that the true
purpose of sea power is to control and regulate the movement of ships at sea.
They did not deny that it was useful to win battles but they did persist in
regarding them as means rather than ends. The difference between the two
methods of thinking about sea warfare appears to be small but they engender
enormous differences in practical resu!t. Therefore, the fact that the naval
historians were neglected by most sailors and politicians does not necessarily mean
that they were wrong."
53 Richmond; a a; s 283.
Roskill; a a; s 126: "- - - the basic causes of the failure were - - the lack of clear strategic direction by the home authorities, and of careful and
co-ordinated inter-service planning: the failure to establish a sound command
structure for the execution of the undertaking: inadequate preparation for the
transport of troops and equipment by sea: irresolute leadership by the naval
and military commanders 011 the spot: and, lastly, lack of training in the
difficult and hazardous task of carrying out an assault from the sea."
54 Roskill; a a; s 126: "Thus was the stage set for long-drawn campaigns of
attrition in France and Flanders, culminating in the costly struggle around Ypres
in 1917; and a quarter of a century was to elapse before amphibious warfare
came to regain its rightful place in British strategy. - - To-day the use of sea power to strike the enemy unexpectedly, in a theatre
of our own choosing, has again become a widely accepted strategic principle;
and enemy records have revelated how narrow was the margin by which we
failed Gallipoli, and how great would have been the rewards of success."
65 Koestler; a a; s 7.
56
Liddell Hart; a a; s 284.
57 Schofield; a a; s 74 Long yttrade: "I believe it is a fact that the naval
policies of all past governments, whichever party they have represented, have at
least included the common principle that our Navy should not be inferior in
strength to the Navy of any other power, and to this principle the present
Government finnly adheres."
58
Roskill; a a; s 146.
59 Schurman; a a; s 115 "As Marder says, the materialists in the ascendant at
the Admiralty looked with scorn on officers with a 'theoretical approach', and
particularly one who had spent much of his professional life telling them what
materialist blockheads they were!"
60 Ibid; s 110 m fl.
61 Amiral H Richmond; Statesmen and Sea Power; Oxford 1946 s VIII:
- the teeth of British sea power had been effectively drawn, or blunted,
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by the Declaration of Paris and Declaration of London, with their abandonment
of those belligerent rights upon whose retention and use the statesmen of Britain
had insisted from the days of Queen Elizabeth to the middle of the nineteenth
century,"
62 Ibid s 275, 297 och 301 m f1 "The possibilities that an unscrupulous enemy
would not observe the pact if it appeared to profit him to break it, and the
temptation to break it would be greatly increased if shipping were unprotected
or inadequately protected, were lightly dismissed, notwithstanding the fact that
Germany had braken every engagement that stood in the way of her success
from the invasion of Belgium to the sinking of hospital ships
- - and
her doctrine - - - that no engagement remained binding after it had ceased
to be advanrageous." Amiralen Sir Cyprian Bridge uttrycker sig än mer drastiskt:
"To expect nations so engaged to regulate their action by rules drawn up in
circumstances as different as can be would be as futile as trying to stop a dog
fight by singing a hymn.
Det uttalandet är nog lika sant i dag.
63 Schofield; a a; s 105 "Unlike Mahan, Richmond's theories made no impact
on foreign governments, but caused considerable mischief with political thought
in his own country. - - - But most revealing of all, was the statement that:
'In the opinion of His Majesty's Government in the United Kingdom the battle
ship in view of its tremendous size and cost is of doubtfol uti!ity, and the Govern
ment would wish to see an agreement by which the battleship would in due time
disappear altogether from the fleets of the world.' Today this statement seems
almost clairvoyant, but at the time it was wholly preposterous."
64 Schurman; a a; s 129.
66 Ibid; s 130.
66 Liddell Hart; a a; s 311.
61 Ibid; s 284 "In the discussion that followed the lecture, all the Army
speakers upheld, from various angles, the strategy and rnassive land effort on the
Continent which had been undertaken in the war. The only support my argument
recieved was from Admiral Richmond
- -"
68 Ibid; s 198 "- - - It would be foolish to take more men away from
industry than the maximum for which we can provide modern fighting equip
ment."
69 Roskill; a a; s 150 "Partly through the assiduity with which that doctrine
was propagated, and partly because the actual effects of air bombing were much
overestimated before the war, it came to pass that 'strategic bombing' was always
we may here note
given priority over maritime needs and purposes. that this was probably the biggest error made by us in the realm of strategy in
the war of 1939-45."
70 Liddell Hart; a a; s 325 och 326 "I also came to realize that to most admirals
the respective value of battleships and aircraft was not basically a technological
isst1e, but more in the nature of a spiritual issue. They cherished the battlefleet
with religious fervour, as an article of belief defying all scientific examination."
71 B Acworrh; Navies of Today and Tomorrow; London och Britain in Danger;
London 1937.
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Liddell Hart; a a; s 334.
Lord Strang; a a; s 294 "Det paradoxala 1 situationen var att många män
niskor som ville undvika krig till praktiskt taget vilket pris som helst ändå helt
lättsinnigt kunde yrka på sådana våldsamheter som att 'kämpa mot fascismen'
eller 'motsätta sig aggressioner' och på samma gång söka undanhålla regeringen
de vapen som en sådan politik fordrade."
74 Roskill; a a; s 147.
75 Roskill; a a; s 157.
70 Liddell Hart; a a; s 335. Churchill uttalade 1937: "The technical discoveries
since the war have placed the submarine in a position of far less strength and
far greater danger than was apparent even at the moment when the U-boat war
fare was decisively mastered."
77 AJ P Taylor: English History 1914-45; Oxford 1965. Historikern Taylor
påpekar alla felaktiga beräkningar och uteblivna resultat av den strategiska
bombningen. När flygmarskalken Harris i april 1945 ställdes under Eisenhowers
kommando innebar detta slutet av de oberoende - strategiska - bombningarna.
"The strategic air offensive was formally ended on 16 April. Thereafter bomber
command received no acknowledgement. Churchill did not mention it in his
victory broadcast on 13 May. No campaign medal was struck for it, Harris was
not allowed to issue his final dispatch. Alone among successful British war-leaders,
he was not elevated to the house of lords."
78 Shofield; a a; s 194 "It hinged on the question of whether the new very
long-range (VLR) US-built aircraft coming into service, which alone could close
the gap, should be allocated to Bomber Command for the strategic bombing of
Germany or to Coastal Command for the protection of convoys."
79 Roskill; a a; s 244.
80 Liddell Hart; a a; s 208. I febr 1942 beordras Bomber Command av Churchill
att koncentrera sig på "the moral of the enemy civil population and in particular
of the industrial workers. This change of strategic policy to what was
euphemistically called 'area bombing' also failed to achieve the desired result
hut was the most definite and the directive the most explicit departure from the
rules of war and human !imitations."
81 Roskill; a a; s 172.
Richmond; Statesmen and Sea Power; s 323.
82 Roskill; a a; s 175.
Liddell Hart; a a; s 337. Flyggeneralen Trenchard varnade för att sända slag
skepp till Singapore därför att Brittiska flottans prestige var en psykologiskt
betydelsefull faktor som då skulle kunna gå förlorad.
83 Richmond; a a; s 328.
84 Schofield; a a; s 211-213.
85 Ibid; s 215.
86 Ibid; s 192.
87 B B Schofield; The Russian Convoys. Förf avslutar sin bok med följande:
"In conclusion, there can be no doubt that the strategy which kept the Arctic
convoys running intermittently for close on four years was unsound, since the
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Admiralty, for good reason, was not prepared, as Mr Churchill once advocated
'to marshal our full naval strength and fight it out with thc enemy' in waters
dom;nated by his shore-based aircraft and close to his bases, but for distant from
those of the British fleet; once the initial requirements had been met, all efforts
should have been concentrated upon developing the snpply route through the
Persian Gulf and Iran, It was due to the mistakes made by the enemy and the
indomitable spirit of all those who took part in the Russian convoys, that these
last achieved such a measure of success as they undoubtedly did, although the
price paid was heavy."
88
Jfr Taylor; a a; Churchill had declared: "I did not become His Majesty's
First Minister in order to preside over the dissolution of the British Empire !
Rooscvelt could have added under his breath, that he was not fighting the war
in order to preserve it,"
89 Northcote Parkinson; London Illustrated News januari 1966 "So what
remains of British influence in all these under-developed countries? Our political
institutions are swept away in a few years - and often, indeed, in a few weeks.
Where our influence lingers it is the impression made by Dartmouth and Sand
hurst in the more immediate gift of generals who are not interested in politics.
And what will remain when these have died and with them the fast of the
Harrovian Hindus and the Negro barristers of Gray's Inn? The one certain legacy
would seem to be the rules of association footbalL \Ve could have left behind a
more impressive monument."
90 Lord Strang; a a; s 323 "- det ymniga alstrandet av nya ultranationalistiska stater kan visa
vara liktydigt med 'Västerlandets självmord',
Gilbert Murray ansåg mot slutet av sitt liv att dessa efterblivna staters ansvars
lösa röstutövning i Förenta nationerna var ett tecken på en annalkande 'barbarisk
skymning'."
91
Hartley; a a; "The harsh fact is that the Commonwealth cannot supply
Britain's need for partners in a positive policy. The Commonwealth countries,
with their heterogenous interests, traditions and ideals, may just possibly agree
on general moral principles or even on things which they would wish not to do
or to see done by others, It is when it comes to the taking of any political
initiative that the divergences appear and by their appearance cause immobility.
Since the war the Commonwealth as an entity has exerted only a negative in
fluence in the world."
92 Liddell Hart; Västerns försvar; London 1951.
93
Schofield; a a; s 21-9.
94 Lord Strang; a a; s 347 "Operationen inte bara framkallade en storm av
förebråelser från alla håll i världen mot den brittiska regeringen, utan motstycke
sedan boerkriget; den splittrade dessutom landet på ett sätt som inte skett sedan
spanska inbördeskriget eller månadema närmast efter Miincl111övere11skommelsen.
I detta drag inom den högerorienterade opinionen kan vi spåra kraften av en
myt i den nationella och internationella politiken. För många människor sträckte
föreställningarna om vad Storbritannien i gångna tider hade varit i stånd att
göra i fråga om ensidiga tvångshandlingar liksom också tron på vad vi skulle
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vara i stånd till under vår tids förhållanden långt över verklighetens nyktra
fakta."
95 Ibid; s 349 "Under november 1956 förlorade vi 279 milj dollar
nästan
15 % av våra totala guld- och dollarreserver."
9" Shofield; a a; s 222 "The Royal Navy requires therefore carriers operating
the latest aircraft; powerful ships armed with quided weapons; escorts capable
in co-operation with carrier and shorebased aircraft, of providing protection for
our shipping; submarines and amphibious forces; mine sweepers to kecp the sea
Janes clear for vital supplies. All these ships must be wel! equipped and main"
tained in a high state of readyness 97 Lord Strang; a a; s 331.
98 Kissinger: Nuclear \Veapons and Foreign Policy samt
The necessity for Choice - The Prospect of American Foreign
Policy.
99 B H Liddel! Hart; Deterrent or Defence.
Fältmarskalk Montgomery; A R(ldical Plan for Britain's Defence; Sunday
Times; november 1961.
S W Roskil!; The Strategy of Sea Power; 1962.
Vice-admiral Sir Peter Gretton; Maritime strategy; 1965.
Professor Gerald S Graham; The politics of naval supremacy; 1965.
Admiral B B Schofield British �ea Power; 1967.
100 Liddell Hart; Deterrent or Defence; s 10: "Amphibious flexibility is the
greatest strategic asset that a sea-based power possesses, It creates a distraction
to a continental enemy's concentration that is most advantageously dispro
portionate to the resources employed."
101 Montgomery; Sunday Times; "- - - the dark blue of the Royal Navy
and the light blue of the Royal Air Force must somehow be brought together
and the two eombined in a maritime strategy."
102 Roskill; a a; s 264 "But probably the greatest need of all is to reconstruct
our strategy on a truly inter-service basis, eliminating the rivalries and jealousies
which have so often bedevilled such purposes, and looking to each service for
the bredth of outlook and statesmanship which the occasion and the opportunity
demand, - And it may well be that posterity will look back on the mid20th century as one of those recurrent periods in Britain's history when her
statesmen have neglected maritime needs - with <lire consequences to her people."
103 Statement on Defence; 1962 "By use of task forces with significant
amphibious capability seaborne military and air power can be exerted where
ever our intcrest require it. - Seaborne task forces will include commando
ships and assault ships specially designed to carry, land and sustain, - - striking force of troops with their tanks, guns and logistic backing."
io,i Schofield; a a; s 226 " - now it was rapidly incrcasing expenditnre
on Edncation, Health, Housing and Social Service which more than doubled be
tween 1955 and 1965 and competed with the needs of the Services, expenditure
on which in the same period increased by only 33 per cent."
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106 Brittisk sjöstyrka till NATO :s disposition i Medel havet bestod i mitten av
1966 av endast tre fregatter och fyra kustminsvepare, "Drastisk" reduktion mllste
nästan innebära totalt bortdragande,
100 Schofield; a a; s 230 "- hut even supposing that the commitment
can be met in the northern half of the area, aftcr the Aden base is given up as
proposed in 1968, the only airfields available are those at Gan and Bahrein and
it is by no means certain that the latter will survive the mounting pressure from
Colonel Nasser to evict British forces from the Arabian peninsula.". (Arabernas
v1Udsamma skall mot England i samband med Israel-kriget bestyrker denna för
modan.)
107 Matthew Arnold; The letters of Matthew Arnold, collected and arrangcd
by George W E Russel (Mac Millan 1895). "I am not sure, hut I agree in
Lamartine's prophecy that 100 years hence the Continent wlll be a great united
Federal Republic and England, all her colonies gone, in dull steady decay."
108 Schofield; a a; s 229.
100 Statement on Defence etc 1967, bl a punkterna 7, 10, 13, 20, 27, 31,
33, 38 och 42.
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Simimary
The late Captain (kommendör) Magnus Hammar discusses in a posthumus
article British maritime strategy in the 100 years 1867-1967. The author
describes the strategic debate towards the end of the nineteenth century, which
wcnt on both betwccn the Navy and thc Army and within the Senior Service.
The influence of Mahan's theories as wcll as those of leading British naval
strategists as the Colomb brothers, SirJulian Corbett, Lord Fisher, Admiral Rich
mond and others are discussed. The author also pays tribut to Sir Basil Liddell
Hart, whom he considers to have a great understanding of naval problems,
especially those concerning the cooperation beiween services, notably combined
operations.
Bdtish defence policy before and after the two World Wars and naval strategy
in the wars are analysed in the light of the strategic debate, The author con
cludes the essay with a critical analysis of the Statements on Defence after World
War II and he is of the opinion that the British Government does not now have
a clear concept of the naval strategy, which is of so vital importance for Great
Britain and the Commonwealth.
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VARNPLIKTENS VANNER OCH LANTMANNAPARTIET
Av ARVID CRONENBERG

Den 15/11 1877 skrev dåvarande generalstabsk:aptenen, Jesper
Crusebjörn, med avseende på de s k "stora frågorna" rörande försva
rets reformering och grundskatternas avskrivning, till Ola Jönsson i
Kungshult:
"Min tro är att det för ofvan nämnda frågors lösning varit en stor
lycka, om den klyfta, som uppkom inom landtmannapartiet vid be
slutets fattande i försvarsfrågan 1875, hade vid följande riksdag så
utvidgat sig, att partiet hade blifvit sprängdt. Ty nekas kan väl ej
att inom partiet finnas renläriga nihilister i försvarsfrågan och med
dessa såsom bundsförvanter kunna aldrig de inom partiet, som verk
ligen vilja göra något för försvaret, komma någonstädes i detta afse
ende. Hade efter 1875 dessa senare bildat ett centerparti tillsammans
med dem bland öfriga representanter, som voro djupt genomträngda
värnpligtsideernas stora betydelse för vårt land och som gerna
gingo landtmännens önskningar till mötes med afseende på grund
skatternas och indelningsverk:ets afsk:rivning, hade en sundare och
riktigare partibildning uppstådt. - Jag tror nu, att ingen tillfreds
ställande lösning af de stora frågorna eger rum, förrän att en sådan
partibildning som denna i 2. kammaren kommit till stånd. Det var
illa för dessa frågors behandling i denna kammare att den förlorade
eder och Sven Nilsson i Österslöf."1
Dessa Crusebjörns reflexioner speglar den pessimism, som präg
lade värnpliktsvänliga kretsar efter försvarsfrågans behandling vid
riksdagarna 1875 och 1877, men de ger också en ny och intressant
aspekt på de motiv, som kan ha föranlett bildandet av föreningen
Värnpliktens Vänner hösten 1875. Såväl Edvard Thermaenius som
Per Hultqvist har i sina banbrytande arbeten fäst uppmärksamheten
på den dualism, som rådde mellan lantmannapartiets uppsvenska och
skånska representanter. Hultqvist har dessutom på ett övertygande
sätt härlett de båda fraktionernas synsätt utifrån de olikartade förhål
landen, som rådde, beträffande indelningsbördornas fördelning och
gnmdskattebeloppens beräkning. Det var dessa splittringstendenser
inom lantmannapartiet, som vissa värnpliktsvänliga element ur gene
ralstaben och andra kammarens centerparti uppenbarligen försökte
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utnyttja för att åstadkomma en, enligt Crusebjörns uppfattning,
"sundare och riktigare partibildning."2
Initiativet till föreningsbildningen synes ha utgått från en av le
dande generalstabsofficerare och centerpolitiker sammansatt krets.
Det förberedande organisationsarbetet dirigerades av centermännen
Moritz Rubenson, Adolf Hedin, C. M. Björnstjerna och C. G. Lind
mark (de båda sistnämnda tillika höga militärer) samt de båda unga
generalstabsofficerarna Jesper Crusebjörn och Gustaf Björlin. I bak
grunden skymtar också generalstabschefen Hugo Raab och dåvaran
de majoren Axel Rappe.
Det första förberedande sammanträdet ägde rum den 30 augusti
1875. Den 6 september antogs ett av Gustaf Björlin avfattat program
för sällskapets ändamål och verksamhet, vari bl a uttalades, att man
skulle "arbeta på införandet i vårt land af en härordning, hufvudsak
ligen fotad på det av K. M:t för senaste Riksdag framlagda försla
gets grunder." Med hänsyn till det motstånd, som 1875 års förslag
hade rönt, erhöll målsättningen i samband med föreningens konstitu
ering den 22 november en betydligt mjukare form. Erinringarna
mot programförklaringen emanerade sannolikt främst från förening
ens politiska inslag. Bl a påtalade Sven Nilsson i Österslöv strax före
konstitueringen de något utmanande tongångarna i programmet. "Det
är efter min uppfattning angeläget att gifva föreningen ett så litet
militäriskt utseende som möjligt, och att dess uttalanden icke heller
allt för mycket hållas i krigareton."3
Som sekreterare i en den 6 september tillsatt interimsstyrelse fun
gerade till en början Gustaf Björlin. Denne ersattes p g a utlandskom
mendering omkring 1 oktober med Jesper Crusebjörn.
Den 13 september gjorde sällskapet sitt kanske mest intressanta
utspel. Man beslöt då att kalla de framstående skånska ledarna ur
lantmannapartiet, Ola Jönsson i Kungshult, Sven Nilsson i Östers
löv, Per Nilsson i Espö, Ivar Månsson i Trää och Ola Andersson i
Nordanå. Kallelserna förmedlades genom Lindmark, Björlin och
sedermera krigsarkivarien C. J. Loven. Därutöver kallades också
Ragnar Törnebladh genom Adolf Hedins försorg.4
Den tilltänkta koalitionen mottogs självfallet med blandade käns
lor på många håll. Även i kretsar, från vilka man hade kunnat vänta
ett positivt gensvar, intog man en avvaktande hållning. "Riksdags-
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männen äro i allmänhet försigtiga," skrev Crusebjörn till Björlin strax
efter dennes avresa till Tyskland. "Vi arbeta nu på att få ihop en bra
styrelse. - Detta är ej så lätt då de förnäma riksdagsmännen ej vilja
inträda, åtminstone ej förrän det hela är organiseradt." Såsom ord
förande hade man på ett relativt tidigt stadium tänkt sig f d stats
rådet P. A. Bergström. "Utaf vigt är alltid, att uti en Förening, som
bör handla
energiskt som denna, hafva en kraftfull Ordförande
och icke blott en dekoration. Jag har i ämnet rådgjordt med Raab,
Hedin och de äro utaf min tanke i detta afseende," skriver Crusebjörn
vidare. Valet av den stridbare Bergström fick emellertid inte passera
opåtalt. Den 3 december lämnar Crusebjörn följande livfulla skild
ring av reaktionerna:
"Oerhörda intriger af folk utom sällskapet gjordes mot Berg
strömska valet. Forssell (Carlson?) ville på inga vilkor hafva Berg
ström till ordförande. Ekman illfenades utaf f-n. Emil Key kom upp
och hjelpte honom; Men som de fina herrarne, - - -, ej ville ingå
i föreningen, kunde vi ej gå deras önskningar till mötes. Bergström
valdes enhälligt."5
Det är uppenbart, att föreningen inte fick det stöd den hade påräk
nat. Regeringen, i Crusebjörns relation ovan representerad av Forssell
och styrd av F. F. Carlson, betraktade med misstro de kretsar, som
bar upp organisationen. Genom sin anknytning till skåningarna hade
den ådagalagt en alltför markerad kompromissvilja, som inte stod i
överensstämmelse med regeringsprogrammet. Regeringens uppfattning
torde ha delats av kung Oscar. Det får i varje fall anses märkligt,
att denne för fosterländska och försvarsvänliga tongångar annars
lyhörde monark, icke med ett ord berör föreningen i sina memoarer.
Det svala intresset i den traditionellt försvarssinnade första kam
maren måste också ha inneburit en missräkning. 1877 hade sålunda
endast ett 25-tal ledamöter ur denna kammare anslutit sig. Förlda
ringen får sannolikt sökas i kammarens sociala struktur. Inslaget
av frälsejord i ledamöternas jordegendomar var stort. De avskriv
ningsintressen, som följde med den skattejord, vilken till viss del
också ingick i deras fastighetsinnehav, motverkades av deras in
tresse av att behålla andra väsentligare inkomster skattemässigt rela
tivt orörda, såsom inkomst av privilegierad jord, av tjänst, rörelse
eller kapital. En försvarsreform, på annan grund än indelningsver
kets, var i enlighet med kompromissens principer förknippad med
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betydande skatteövervältringar, som främst skulle drabba de kretsar
ur vilka första kammaren rekryterades. Kammarledamöternas för
svarsintresse slutade ofta, där böndernas avskrivningskrav tog vid.
Regeringens syn på försvars- och skatteproblematiken torde ha varit
enahanda. 6
Kven inom föreningen finner man på vissa håll samma form av
försvarsintresse. Professor Odhner, ordförande i föreningens Lunda
filial, skriver sålunda till Crusebjörn:
,, Jag anser mig böra nämna, att flere ingått i sällskapet under för
utsättning att de derigenom icke hafva uttalat något gillande af
grundskatternas afskrivning, hvilken fråga tyvärr blifvit satt i så
nära sammanhang med den om allm. värnepligten."7
I förlitan på "senatens" stöd hade föreningen främst inriktat sig
på att åstadkomma en värnpliktsvänlig majoritet i andra kammaren.
Enrolleringen av skåningarna gick helt enligt ritningarna. Genom
måttfulla militära krav, baserade på den "rena värnpliktens princi
per", samt attraktiva lindringserbjudanden skulle eventuellt ytterli
gare proselyter kunna vinnas ur lantmannakretsen. För lantmanna
partiet utgjorde föreningen ett påtagligt hot. Skåningarnas anslut
ning till föreningen får delvis ses som en utpressning mot uppsvens
karna. De förra hyste en berättigad oro för att partimajoriteten skulle
eftersätta kraven på indelningsbördornas avlösning till förmån för
gnmdskatteavskrivningar. Tendenser i den riktningen kunde nu mötas
med ett splittringshot, som allvarligt skulle kunna rubba lantmanna
dominansen.
Föreningens organisation och utveckling
Den 22 november 1875 hölls det konstituerande sammanträdet på
Stora Börssalen i Stockholm. Medlemsantalet var då uppe i 853,
fördelat på 557 "civilister" och 296 militärer. Sammanträdet besök
tes enligt referaten ,tv 300 personer. Förmom P. A. Bergström inval
des i den 50 man starka styrelsen bl a kammarrådet Albert Andersson,
generalerna C. M. Björnstjerna och A. Th. Wijkander, generalstabs
chefen Hugo Raab samt riksdagsmännen Sven Nilsson i Österslöv
och Ola Jönsson i Kungshult. Sekreterare blev Jesper Crusebjörn. 8
Pressen grupperade sig strikt efter partilinjer. Aftonbladet, där
Adolf Hedin förde pennan, såg i föreningens tillkomst ett logiskt svar
på särskilda utskottets motivering till sitt avslagsyrkande sistlidna
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riksdag. Utskottet hade anfört, att vårt folk inte var moget en så
genomgripande förändring av vårt samhällsliv, vartill AB replikerade:
"Om sålunda det väsentligen är ett af bristande upplysning om frå
gans sanna natur och beskaffenhet härrörande motstånd, som ännu
ställer sig hindrande i vägen för vårt försvarsväsendes tidsenliga
ombildning, så böra bemödandena främst riktas på att göra folket
förtroget med frågan:
- Vi önska föreningen lycka i hennes
verksamhet. "9
Lantmannapartiets språkrör, Nya Dagligt Allehanda, delade själv
fallet inte AB:s entusiasm. "Vi vilja ej nedstämma någons förhopp
ningar," skriver tidningen, "men dock våga vi det påståendet, att
denna förening ej skall kunna vinna målet att fjettra nationen i ett
värnpligtssystem efter preussiskt mönster." Tidningen bagatelliserade
skåningarnas anslutning till föreningen och konstaterade kort, att det
ju var på lantmännen, "som saken väl ytterst kommer att bero."
NDA:s bedömning skulle förvisso visa sig helt korrekt. 10
På samma linje gick också Dagens Nyheter och Göteborgs Han
dels och Sjöfartstidning, den senare under S. A. Hedlunds ledning.
Beträffande GHT kunde man möjligen såsom en reminiscens av 60talets liberala värnplikts- och skarpskytterörelser ha väntat en posi
tivare ·syn, men det var tydligt att försvarsproblematiken tillförts
nya aspekter sedan dess. 11
Föreningens första verksamhetsår, 1876, blev ett mellanår ur för
svarspolitisk: synpunkt. Verksamheten inom föreningen förefaller ha
präglats av en vrss optimism och framåtanda. Man höll 15 proto
kollförda sammanträden och gav ut fem uppsatser i sammanlagt drygt
142 000 exemplar. Medlemsantalet steg till nära 2200 och de all
männa sammanträdena på Grand Hotel 21/4 och 16/12 samlade 2 a
300 personer, Särskild expeditionslokal förhyrdes på Storgatan 24.12
I organisatoriskt hänseende var föreningen tämligen primitivt ut
formad. De enskilda medlemm<!rna var direkt anslutna till central
organisationen, även i de fall lokala föreningar bildades. I spetsen
stod en mammutstyrelse på 50 personer, vilka delvis var utsedda
med hänsyn till önskemålen om en allsidig provinsiell representation.
Tyngdpunkten kom dock att ligga hos verkställande utskottet, som
dominerades av framstående representanter för stockholmscentern
och generalstabskåren. Frågan om lokala organisationer var mycket
69

knapphändigt behandlad i föreningens stadgar. Anvisningar beträf
fande de s k filialernas uppgifter, arbetssätt och ställning till central
organisationen saknades helt, vilket delvis kan förklara den negativa
utveckling, som den sidan av föreningens verksamhet fick. Den 11
februari 1876 bildades den första filialavdelningen i Lund med pro
fessor C. Th. Odhner som ordförande. Tätt därefter, den 23 mars,
följde Uppsalafilialen under professor F. Holmgrens ledning och
som tredje och sista avdelning tillkom den 9 november samma år
filialen i Eslöv. Försök gjordes också att bilda filialer i Västerås,
Söderhamn och Göteborg. I Västerås avancerade planerna därhän,
att man t o m utsände kallelse till ett konstituerande sammanträde.
Försöket ändade i fiasko. Endast 16 värnpliktsvänner infann sig.
Landshövdingen, som man hoppats på som ordförande, ville ej mot
taga uppdraget. Många vågade inte genom sin närvaro offentligt
deklarera sin ståndpunkt. 13
I Göteborg, där föreningen räknade mer än 100-talet medlemmar,
tog man främst sikte på stadens "börssocietet". Försöken strandade
på landshövding A. Ehrensvärds ovillighet att sätta sig i spetsen.14
Filialerna fick aldrig någon nämnvärd betydelse. Några stimule
rande åtgärder från centralföreningens sida kan heller inte skönjas.
Filialernas egna resurser var starkt begränsade och deras verksamhet
torde ha inskränkt sig till 1 a 2 sammanträden per år, någon med
lemsvärvning samt ett par propagandauppsatser.
Riksdagen 1877
Redan i det inledande skedet av sin verksamhet drabbades för
eningen av två väsentliga motgångar. Ola Jönsson i Kungshult blev,
bl a på grund av sitt alltför försvarsvänliga uppträdande vid riks
dagen 1875, icke omvald på hösten samma år. Invalet av denne i
föreningen hade därmed förlorat den avsedda effekten. Under loppet
av 1877 års riksdag avled dessutom Sven Nilsson i Osterslöv, den
kanske mest betydande av skåningarna. Ledningen av dessa övergick
därmed till Ola Andersson i Burlöv, tidigare Nordanå, samt Emil
Key, vilken emellertid föredrog att stanna utanför föreningen.
Riksdagen 1877 har karaktäriserats som väsentligen en försvars
riksdä;g,15 Försvarspropositionen utgjordes dels av ett förslag till ny
värnpliktslag, som bl a innebar en ökning av värnpliktstiden från 5
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till 23 år, dels ett förslag om höjning av beväringsövuingen från 30
till 62 dagar. 10 Under förutsättning av riksdagens bifall till försvars
propositionen föreslog regeringen vidare vissa lindringar i båtsmans
hållets och rotehållarnas bördor med i genomsnitt 10 0/o, medan rust
hållen skulle få åtnjuta lindring efter särskilda bestämmelser. Inne
börden av dessa medförde, att rusthållen försattes i ett sämre läge än
båtsmans- och rotehållen.17 I en särskild proposition slutligen före
slogs bl a, att bevillningen på jordbruksfastighet skulle höjas till i
nivå med bevillningen på annan fastighet men att räntan i gengäld
skulle nedsättas med ca 15 0/o, vilket innebar en total grundskattelätt
nad på ca 10 0/o. Trots de relativt större kostnadsökningar, som
skulle drabba rusthållen, kom dessa i åtnjutande av de lägsta lind
ringserbjudandena.18 Förslaget i dess helhet var för övrigt oklart till
sina konturer. Försvarsministern Weidenhielm påpekade visserligen i
statsrådsprotokollet, att det siktade mot 1875 års förslag, men att
indelningsverket icke skulle rubbas, förrän övningstiden utsträckts
enligt 1875 års förslag. Första kammaren var helt införstådd med
regeringens intentioner och avgörandet skulle således ankomma på
andra kammaren. Den tidigare klyftan inom lantmannapartiet gjorde
sig omedelbart påmind. Partimajoriteten synes ha varit benägen att
acceptera regeringsförslaget. Lindringserbjudandena hänförde sig
främst till grundskatterna och en lösning
de angivna linjerna
skulle sannolikt begrava försvarsfrågan för avsevärd tid framåt. De
missgynnade skåningarna reagerade däremot som väntat negativt. Vid
valen till särskilda utskottet motsatte sig också partimajoriteten skå
ningarnas inval. 19
För den värnpliktsvänliga centern måste situationen ha känts främ
mande och delvis besvärande. Regeringspropositionerna tog inte deci
derad ställning för något av de rivaliserande härordningssystemen,
men innebar trots allt vissa odisputabla förbättringar av försvaret.
Lantmannarnajoriteten intog en välvillig attityd och förutsättning
arna för ett positivt beslut tedde sig onekligen ljusa. Men lösningen
skulle i så fall komma att ske på bekostnad av de med den värn
pliktsvänliga centern lierade skåningarna. I stället för den tidigare
tilltänkta kombinationen lockade nu ett samgående med lantmanna
majoriteten.
Emellertid synes värnpliktsvännerna, i enlighet med sina tidigare
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grundsatser, redan i början av riksdagen ha knutit an till skåningarna.
En rad sammanträden ägde rum, där man dock endast förefaller ha
diskuterat försvarsfrågan rent allmänt utan att komma fram till någ
ra konkreta handlingslinjer. Från värnpliktsvännernas sida deltog
bl a Moritz Rubenson, A. Hedin, Herslow, E. G. Boström och Sigge
Ljunggren, medan skåningarna främst representerades av Emil Key,
Ola Andersson i Burlöv och Per Nilsson i Espö. 20
I detta sammanhang bör nämnas, att föreningen Värnpliktens Vän
ner, enligt sin öppet deklarerade målsättning, icke agerade officiellt
i politiska sammanhang. Dess uppgift var att sprida förståelse för den
allmänna värnpliktens principer. Relationerna på det politiska planet
sköttes av den värnpliktsvänliga centern, och det är också denna
grupp, som närmast avses, då beteckningen värnpliktsvänner kommer
till användning.
Just den bristande konkretiseringen av målsättningen tyder på, att
vissa divergenser i uppfattningen av regeringsförslaget gjorde sig gäl
lande redan i inledningsskedet. Värnpliktsvännernas, särskilt då det
militära inslagets, positiva attityd kan måhända delvis förklaras av
den P. M. Oscar II tillställde generalskommitten den 15 januari.
Kungen försäkrade däri, att regeringsförslaget ytterst syftade till för
verkligandet av 1875 års förslag. I generalskommittcn ingick bl a
föreningsledamöterna C. M. Björnstjerna och A. Th. Wijkander,
vilka knappast torde ha försummat att föra majestätets försäkran
vidare inom föreningen. 21 Vid utskottsbehandlingen gjordes visserli
gen vissa eftergifter åt skåningarna, men i övrigt undergick. förslaget
en förskjutning i indelningsvänlig riktning. Den värnpliktsvänliga
centern tvekade dock aldrig att ställa sig bakom utskottsförslaget.
Emil Key uttrycker i sina "Minnen,, sin djupa besvikelse över väm
pliktsvännernas svek. T o m "ledamöter i sällskapet Värnpliktens
Vkinner" biträdde "indelningsvännernas reaktionära opus", skriver
han.22
Saken tog dock en helt ny vändning. Det var inte bara skåning
arna, som kände oro inför utvecklingen. Lantmannamajoriteten inne
höll en rätt betydande grupp, som ställde sig tämligen likgiltig till de
relativt blygsamma lindringserbjudandena. En lösning av försvars
frågan efter särskilda utskottets linjer skulle få köpas till priset av
ökade värnpliktsbördor och en hotande partisprängning. Dessutom
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inrymde partiet, såsom Crusebjörn i sitt brev till Ola Jönsson helt
korrekt påpekar, ett inte oväsentligt inslag av rena "nihilister", som
gärna anammade ett status quo. Med stöd av dessa grupper lade skå
ningarna i plenum fram ett skrivelseförslag, som i korthet innebar
följande: värnpliktstid 21-40 år, successiv ökning av bevärings
övningen under 15 år till högst 90 dagar, frivillig stamtrupp samt
fullständig avskrivning av grundskatter och indelningsbördor inom
33 år. 23
Emil Key och hans inspiratörer, Ola Andersson och Ifvarsson lyc
kades över förväntan. Partimajoriteten bytte raskt sida och utskotts
förslaget föll - såsom avsikten var. Någon anslutning till skrivelse
förslaget från första kammaren var inte att förvänta. 24
Försvarsfrågans behandling vid riksdagen 1877 gav dödsstöten åt
Värnpliktens Vänner som plattform för en försvarsvänlig koalition
av värnpliktsvänlig center och skåningar. De senare återvände till
fadershuset, där de dessutom tog ledningen, Lantmannapartiet stod
starkare än någonsin. Förutsättningarna för den inledningsvis refe
rerade "Crusebjörmka partibildningen" var med ett slag bortsopade.
När påföljande år lantmannapartiet lade fram sina på 1877 års skri
velseförslag grundade försvarsmotioner, förblev partigrupperingen i
stort identisk.
Den pessimism Crusebjörn lägger i dagen i sitt brev till Ola Jönsson
15/11 1877 var berättigad. Efter 1877 avtar intresset och entusiasmen
från 1875.
"Värnpligtens Vänners aktier stå för närvarande icke så högt. Det
är svårt att hålla ledamöternas intresse uppe", klagar Crusebjörn i
maj 1878. 25
Medlemsvärvningen stagnerade och fr o m 1879 äger en kontinuerlig avtappning av medlemskadern rum. Den vid samma tid begyn
nande depressionen torde också ha medfört ett avtagande intresse för
positiva försvarsreformer. 26
Föreningens bestående insats kom i stället att bli det tjugotal upp
satser, som åren 1876-1881 utgavs i drygt 350 000 exemplar. Där
utöver bör också nämnas tidskriften Fosterlandets försvar, som utkom
åren 1885-1890, under vilken tid föreningen i övrigt förde en skugg
tillvaro. Värdet av denna publicistiska verksamhet är svår att
bedöma. Den torde emellertid ha haft en inte oväsentlig betydelse
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för den sakliga uppfattningen av den allmänna värnplikten, vars
principer, då det svenska samhället fått en annan ekonomisk struktur,
definitivt skulle göra rent hus med det föråldrade indelningsverket.
Det är också framförallt det publicistiska inslaget i föreningens
verksamhet, som rönt eftervärldens intresse. Det rent politiska syftet
med föreningen, att splittra lantmannapartiet och åstadkomma en
koalition av värnpliktsvänlig center och skåningar i andra kamma
ren, har varit tämligen förbisett. Dessa ambitioner kan möjligen också
sammanställas med den strömkantring, som ägde rum till värnplikts-·
principens förmån inom tongivande yngre officerskretsar - fram
förallt inom den då nybildade generalstaben. Föreningen skulle till- ·
gcdose ett behov av en politisk förankring för dessa värnpliktsvänliga
strävanden.
Värnpliktens Vänner var en pionjär på sitt område. Dess tradition
upptogs sedan mera framgångsrikt av Allmänna försvarsföreningen,
som verksamt kom att bidraga till de positiva försvarsbesluten 1892
och 1901. Många av 90-talsdebattens förgrundsfigurer såsom Axel
Rappe, Gustaf Björlin, Jesper Crusebjörn och Harald Hjärne hade
sin ursprungliga hemvist i Värnpliktens Vänner. Vid urtiman 1892
stod Axel Rappe vid Boströms sida som lantförsvarsminister, och det
var därför helt följdriktigt, när Jesper Crusebjörn, såsom Rappes
efterträdare, 1901 fick glädjen att förverkliga sina 70-talsideer. En
kvartssekellång strid för den allmänna värnpliktens principer hade
därmed förts till ett framgångsrikt slut. Värnpliktens Vänners del
denna process saknar trots dess misslyckanden inte helt betydelse.
1 Crusebjörn t. Ola Jönsson 15/11 1877, koncept Värnpliktens Vänners ark.
(VV ark.), KrA.
2 Thermaenius, Lantmannapartiet, Uppsala 1928 samt Hultqvist, Försvar och
skatter, Gbg 1955 och Försvarsorganisationen, värnplikten och skatterna i svensk
riksdagspolitik 1867-1878, Gbg 1959.
3 Prot. 30/8 och 6/9 1875. Sven Nilsson t. Crusebjörn 16/11 1875, VV ark.
4 Prat. 13/9 1875, VV ark.
5 Crusebjörn t. Björlin 21/10, 11/11 och 3/12 1875, Björlinska ark, KrA.
6 Förteckning öfver Värnpligtens Vänners medlemmar 1877, Hildebrand, Riks
dagens första kammare 1867-1904, Svenskt porträttgalleri, XXV:2, Sthlm 1904,
Hultqvist passim.
7 Odhner t. Crusebjörn 7/11 1875, VV ark.
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8 Prot. 22/11 1875, VV ark. Ref i AB, St D och NDA 23/11 1875. Antalet
deltagare (300) är baserat på en referatuppgift, som får tas med viss reservation.
Vid ordförandevalet avgavs 172 röster.
9 AB 23/11 1875.
10 NDA 23/11 1875.
11 DN 24/11 och 25/11, AB (Tidningsöversikt) 15/12 1875.
12 Prot 27/3, 21/4 och 16/12 1876, VV ark.
13 Stadgar för Föreningen Värnpligtens Vänner, Sthlm 1875, Arbetsordning för
Styrelsen i Föreningen Värnpligtens Vänner, Sthlm 1876, VU-prot. 21/2, 27/3 1876
samt 15/1 1877. Reuterskiöld t. Crusebjörn 25/3 och 1/6 1876, Centerwall t.
Crusebjörn 3/5 1876, VV ark.
14 Crusebjörn t. Kilman i mars 1877, koncept VV ark.
15 Thermaenius s 297.
16 KP 15 1877.
17 KP 1, 3, 4 och 16 1877. Hultqvist, Försvarsorganisationen s 107 ff.
18 KP 3 och 4 1877. Hultqvist, Försvarsorganisationen s 106-114.
19 Hultqvist, Försvarsorganisationen, s 114 f.
2° Key, Ellen, Minnen av och om Emil Key III s 75 ff.
21 P M 14 jan 1877, B A Leijonhufvuds ark. KrA.
22 Key, Minnen III, s 77.
23 AK 41:1877 s 7 ff.
24 AK 44:1877 s 59 f.
25 Crusebjörn t Norlander i maj 1878, koncept VV ark.
26 Crusebjörn t sekr i Lunds, Eslövs och Uppsala filialavd 31/1 1879, kon
cept VV ark.

Summary
In the eighteenseventies the debates of the Swedish Riksdag (Parliament) were
dominated by the problems of national defence and taxation. Series of government
bills concerning a reform of the so called "indelningsverket" (the greater part of
the regular army was given small holdings to live on, as well as army pay) and
the introduction of conscription were rejected by the Second Chamber, principally
owing to the opposition from the strong Lantmannapartiet (Farmers' Party). On
the initiativ of some officers and the Centerpartiet (the party of town population)
an association called Värnpliktens Vänner (Friends of Conscription) was formed
in 1875, partly with the intention of dividing the Lantmannapartiet by linking
np with a certain group of this party, consisting of members from the South of
Sweden who were inclined to support reforms of the national defence.
At the meeting of the Riksdag in 1877 the unity between the Centerpartiet and
the fraction of the Lantmannapartiet failed and the association of Värnpliktens
Vänner was dissolved within a few years.
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FRÅN BORGGÅRDSKRISENS TID
Några anteckningar av general J Akerman
Utgivna av THE DE PALM
I en översikt i Historisk Tidskrift 1960 gav Erik 0. Löfgren en
karakteristik av Karl Staaff och hans personlighet. "Karl Staaff hade
en sluten, reserverad för att ej säga sträv och kantig läggning, men
hans stora rättspatos, ibland med stänk av rättshaveri, bildade själva
grunden till hans ganska enastående auktoritet som partiledare, såsom
sådan dock m�ra respekterad än egentligen populär" (HT 1960, sid
106). Vill man använda ett specialuttryck, kan man kanske säga att
Karl Staaff hade typiska kontaktsvårigheter. Hur betydande dessa
var, har bl a i ett fall utretts av Leif Kihlberg i hans stora verk om
,Dagens Nyheter. Men vad ett sådant fall än innebar, förblev det en
privatsak. Helt annorlunda förhöll det sig med svårigheterna att få
till stånd ett normalt och helst förtroendefullt umgänge mellan stats
ministern Karl Staaff och kung Gustaf V.
För eftervärlden framstår det väl som föga rimligt, att den senare
ej lät statsministern läsa det tal, som han hade för avsikt att hålla till
deltagarna i bondetåget 1914. Det förklaras emellertid av vad som
hänt i december 1913, alltså endast några månader tidigare. Då höll
Staaff sitt bekanta tal i Karlskrona, där han meddelade att beslutet
om infanteriets övningstid skulle uppskjutas, och innehållet i detta
tal hade han själv ej i förväg delgett kungen. Riktigt är, att under
låtenheten i det senare fallet låter försvara sig sett ur parlamentarisk
synpunkt, allra mest om man betänker vilken denna är i dag. I det
förra fallet är ett sådant försvar inte möjligt. Men talet i Karlskrona
rörde problem som särskilt intresserade och djupt oroade kungen och
i vilka han hade en speciell insikt. Härtill kom, att kungen redan
tidigare deklarerat olika syn mot statsministern på frågor inom för
svarets område: Staaffs val av två civila innehavare av posterna som
lantförsvars- resp. sjöminister i ministären, detta mot tidigare praxis;
uppskovet med bygget av det första Sverigeskeppet; sammansätt
ningen av fyra olika försvarsberedningar, och annat. En förklaring
eller en överläggning före talet skulle ha varit naturlig och lämplig.
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Men det framstod inte så för statsministern.Han fullgjorde sina skyl
digheter, men han överskred inte gränsen för dem.
Det har framhållits, att Karl Staaff i detta som i annat handlade
i enlighet med sin inställning till parlamentarismen.Vilken denna in
ställning var och hur nära den anknöt till engelsk parlamentarisk
tradition har betonats inte minst av Axel Brusewitz.Denne, som var
skytteansk professor i Uppsala, skrev under sina sista år ett antal
artiklar och uppsatser, vilka efter hans bortgång 1950 publicerades i
en bok som kallades "Kungamakt, herremakt, folkmakt" (Sthlm
1951). Titeln syftar naturligtvis på Staaffs fräna och uppmärksam
made ord i rösträttsdebatten i maj 1906: "Skall kungamakt med folk
makt eller kungamakt med herremakt råda i Sveriges rike?" Var Karl
Staaff hade sina sympatier i den konflikten var uppenbart.Var Axel
Brusewitz långt senare hade sina var också fullt tydligt.
Axel Brusewitz var en man som utnyttjade den framstående histo
rieforskarens rätt att ha sin egen mening och att bryta ny väg.
"Traditionsbunden, mer eller mindre officiellt betonad historieskriv
ning kommer säkerligen aldrig att upphöra ...Men det är på tiden,
att den får maka åt sig" (a a sid 79).Brusewitz tog ställning.Redan
rubriksättningen över ett par av hans uppsatser visade detta. Borg
gårdstalet och händelserna kring bondetåget kallade han konsekvent
"borggårdskuppen". Hans nästan aggressiva antagonism mot Gus
taf V demonstrerades på flerfaldiga ställen. Han producerade för
visso ingen traditionsbunden historieskrivning. Vad man nu vid
läsningen fäster sig vid är hur litet han ville förstå traditionen. I en
sådan bottnade ju t ex kungens och även drottningens ovilja och rent
av oförmåga att avstå från ett aktivt deltagande i regeringsmaktens
utövning, så som de vid denna tid - det rör sig dock om åren 1913
och 1914 - uppfattade en sådan aktivitet som konungens både rät
tighet och skyldighet.Man kan hävda, att kungens syn på sin ställning
inte överensstämde med den han som regent i ett parlamentariskt
styrt land skulle ha haft. Men det borde inte vara eller ha varit så
svårt att förstå varför han i alla fall hade den.
Generallöjtnant Joachim Åkerman (1868-1958) läste i sin höga
ålder boken. Han gjorde därvid en reflexion, föranledd av Staaffs
ovilja mot en förhandsdiskussion med kungen om innehållet i talet i
Karlskrona: "Jag känner ej, om Staaff någonsin för konungen för78

J Akerman som överste under 1. världskriget.

klarade, att hans hemlighetsfullhet berodde på hans uppfattning om
det parlamentariska styrelsesättets innebörd". Detta är att sätta fing
ret på den ömma punkten. Frågeställningen har knappast varit aktuell
för Axel Brusewitz.
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J. Åkermans kommentarer till Brusewitz' bok finns sammanfattade
bland hans efterlämnade papper i ett manuskript, som han rubricerat
med bokens titel. Det föreligger i form av 10 maskinskrivna folio
sidor och är undertecknat med bläck "Stockholm april 1953 J. Åker
man", skrivet med dennes egen hand. Det har genom generallöjtnant
Richard Åkermans välvilja ställts till utgivarens förfogande. Här pub
liceras det, med någon obetydlig felskrivning rättad, så som det före
ligger, men endast t o m huvuddelen av sid 8. Vad som därefter följer
är Åkermans ställningstagande till ett kapital i Brusewitz' bok som
kallats "Ministären Swartz går". Det behandlar alltså senare hän
delser, från 1917, än de övriga här aktuella. Men framför allt tillägger
det ingenting till den uppsats om ministären Swartz, som Åkerman
krigsminister i samma ministär
nedskrev redan på senhösten
1917 och som utgivaren haft tillfälle att offentliggöra i Historisk
Tidskrift (HT 1968, sid 38 ff).
I en not till .första meningen i manuskriptet, vilken mening talar
om vissa anteckningar på vilka han grundat sina hågkomster, skrev
Åkerman (och noten återges endast här): "Dessa anteckningar bestå
dels i dagboksanteckningar tillkomna på det sättet, att jag varje afton
muntligt meddelade min fru vad som hänt under dagen, varpå hon
nedskrev detta samt jag genomläste det skrivna och rättade eventuella
felaktigheter, dels i [ ovannämnda uppteckning om ministären
Swartz]". Vad han här meddelar om sina källor har betydelse därför
att föreliggande kommentar ju författades nära 40 år efter det att
de behandlade händelserna inträffat. Som stöd för sitt minne, vilket
givetvis blivit uppfriskat genom läsningen av Brusewitz' bok, hade
alltså Akerman haft med händelserna samtidiga diktat eller samman
fattningar, nedskrivna av hans hustru efter hans muntliga med
delanden. Syftet med det skrivna var den gången, som han själv
säger, att följa försvarsfrågans behandling. Det är också i första hand
som ett bidrag till dess historia som Åkermans reflexioner i anledning
av Brusewitz' bok förtjänar att publiceras. Men samtidigt som Åker
man inriktade sig på försvarsfrågan, har huvudpersonerna i striden
om dess lösning aktualiserats för honom. Hans manuskript kom att
ge uttryck för hur en samtida såg på Gustaf V och på Karl Staaff.
Det bör tilläggas, att J. Åkerman hade ovanliga förutsättningar
för att göra sina bedömningar. Han förenade militärt kunnande med
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politiskt intresse. Han var väl insatt i försvarsfrågans olika aspekter.
Redan som löjtnant vid generalstaben hade han 1901 tjänstgjort som
notarie i det riksdagens utskott, som behandlade 1901 års bärord
ning. Han blev 1908 major vid generalstaben och chef för central
avdelningen. Och hans politiska verksamhet ledde till att han 1914
som högerman invaldes i andra kammaren.
Kungamakt, herremakt, folkmakt.
Sedan jag läst boken med ovan angivna titel, författad av förre
skytteanske professorn A. Brusewitz och postumt utgiven, och sedan
jag jämfört den med av mig gjorda anteckningar rörande ett par i
boken avhandlade händelser, har jag icke kunnat avhålla mig från
att nedskriva några reflexioner med anledning av denna jämförelse.
Innan jag fördjupar mig i dessa händelser, vilka hänföra sig till
två regeringskriser 1, vill jag framhålla såsom en gene1•ell erinran mot
framställningarna i boken av dessa kriser, att författaren i regel ute
slutit allt i händelseförloppet, som icke äger alldeles direkt samband
med det parlamentariska styrelsesättets utvecklingshistoria. Det finnes
emellertid flera både inrikes- och utrikespolitiska händelser samt
därav skapade lägen och stämningar, som indirekt inverkat ganska
mycket på den politiska åsiktsbildningen och det politiska stånd
punktstagandet just vid kristillfällena i fråga samt därmed ock med
vetet eller omedvetet på kampen för eller mot ett parlamentariskt
styrelsesätt. Författarens mer eller mindre ohöljda partitagande för
eller emot personer och åtgärder hade genom ett hänsynstagande till
dessa händelser måhända dämpats något samt boken blivit historiskt
mera lärorik och mindre tendentiös.
De händelser, som jag i det följande kommer att beröra och beträf
fande vilka jag har en del anteckningar, äro de, som i boken redo
visas i uppsatserna "Staaffs fall förberedes", "Borggårdskuppen",
"Borggårdskuppens förhistoria" och "Ministären Swartz går", Av
dessa börjar jag med de tre förstnämnda, vilka avhandla ett samman
hängande händelseförlopp.
Jag vill beträffande ifrågavarande epok förutskicka, att syftet
med mina dagboksanteckningar var att följa försvarsfrågans behand
ling. För de parlamentariska förhållandena och Staaffs person hade
jag intresse huvudsakligen endast i den mån dessa inverkade på
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nämnda fråga. Med konungen hade jag ingen direkt förbindelse,
mina uppteckningar rörande honom grunda sig på andra- eller någon
gång på tredjehandsuppgifter. Däremot hade jag tidvis nära förbin
delse med kronprinsen och prins Carl samt åtskilliga av de i boken
nämnda "oansvariga rådgivarna". I tillkomsten av bondetåget och
borggårdstalet hade jag ingen som helst del. Till försvarsberedning
arna och flera av de stora höger- och liberala tidningarna hade jag
givande kanaler.
Jag övergår nu till boken och vill då först anföra vad som säges i
2. stycket på sid. 70, där just det jag vill behandla förekommer i
koncentrerad form. Jag citerar: "Sedan mer än ett halvår hade
konungen i själva verket varit intensivt sysselsatt med försök att
störta den Staaffska regeringen. Att hans uppfattning i försvarsfrå
gan därvid spelade en viktig roll är uppenbart. Men ett minst sagt
lika framträdande motiv var reaktionen mot parlamentarismen och
det spända förhållandet till regeringen, framför allt dess chef, vilket
konungen vid ett tillfälle på hösten karakteriserade som 'outhärdligt'.
Det hör till saken att Staaff ur regeringens synpunkt, på grund
av de oansvariga rådgivarnas alltmer inflytelserika ställning, karak
teriserade detta förhållande som 'olidligt'."
Det ligger nog icke så liten överdrift i påståendet, att konungen
under "mer än ett halvår" före borggårdstalet "varit intensivt syssel
satt med försök att störta den Staaffska regeringen". Visserligen ifrå
gasatte konungen vid några tillfällen under hösten ett ministärskifte,
men så vitt jag kan finna av mina anteckningar, var det först mot
slutet av året, som försöken att få en annan liberal ministär kanske
skulle kunna karakteriseras som "intensiva", men ingalunda såsom
gjorda "med nästan hektisk iver" (se sid. 77). Möjligen skulle man
kunna säga, att en av de "oansvariga rådgivarna" ådagalade "en
nästan hektisk iver".
Det försök, som enligt Brusewitz (se sid. 75) konungen gjorde i slu
tet av oktober att få Hellners medverkan till en ministärförändring,
hade med all sannolikhet sitt huvudmotiv i konungens från Staaffska
ministären skiljaktiga, men sakligt välgrundade mening om behand
lingen av överste Björkman i den s. k. Faluaffären2 och icke, såsom
påstås å sid. 76, blott och bart i en önskan att "få bort Staaff".
Brusewitz medger, att konungens uppfattning i försvarsfrågan
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"spelade en viktig roll" vid hans försök att störta den Staaffska
regeringen, men anser att "ett minst sagt lika framträdande motiv var
reaktionen mot parlamentarismen och det spända förhållandet" till
framför allt Staaff. Jag tilltror mig icke att kunna avväga styrkan av
konungens olika motiv. I mina dagboksanteckningar framstår emel
lertid försvarsfrågan som det för konungen dominerande motivet för
ett regeringsskifte, även om han, såsom det säges pi sid. 77, hade en
"obetvinglig animositet mot Staaff". Genom många samtal med
konungen under fälttjänstövningarna 1917 vet jag, att denna "ani
mositet" fanns, men den grundade sig icke uteslutande och icke
huvudsakligen på Staaffs personliga beteendemönster utan på hans
"outhärdliga" sätt att sköta statsministerposten. Och i denna
uppfattning var konungen, såsom torde framgå av det följande, icke
ensam. Enligt min erfarenhet förstod konungen bättre än de flesta
i hög ställning att skilja på sak och person.
Otvivelaktigt var konungen vid den tid; som här avhandlas, myc
ket starkt intresserad av en snabb och effektiv lösning av försvars
frågan och jag erinrar mig mycket väl ett samtal med honom på
hösten 1914, då han sade mig, att han på grund av fö1:troliga infor
mationer sedan en tid befarat, att ett europeiskt storkrig vore före
stående, samt att han därför varit mycket angelägen att så snart som
möjligt få det svenska försvaret stärkt. Överhuvud taget har jag från
min statsrådstid och senare ett mycket starkt intryck av, att konungen
hyste ett synnerligen levande intresse för försvaret och bättre än de
flesta av statsministrarna insåg behovet av ett starkt sådant. Detta
sammanhängde säkerligen med hans ovanligt goda insikter i utrikes
politik och hans förståelse för sammanhanget mellan fred och försvar.
Jag tror mig därför ha goda skäl för mitt antagande, att försvars
frågan vid ifrågavarande tid var avgörande, när konungen över
vägde, huru han borde handla för att bäst tjäna rikets intresse. Det
är därför mycket förklarligt, att han, såsom framgår av mina anteck
ningar, i början av november begärde besked av Staaff om dennes
inställning till försvarsfrågan. Något upplysande svar tycks han
emellertid icke ha fått och det är också mycket förklarligt, ty Staaff
visste inte själv besked. Huruvida denne, såsom han borde ha gjort,
meddelade konungen detta och gav någon orientering om frågans
läge, framgår ej av mina anteckningar. I själva verket förelågo vid
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denna tid flera alternativ beträffande dels tidpunkten för frågans
hänskjutande till riksdagen dels övningstidens förläggning och längd,,
dels en ifrågasatt uppdelning av försvarsfrågan på två riksdagar. Av
mina anteckningar får man ett beklämmande intryck av förvirring i
arbetet på försvarsfrågans lösning och av brist på beslutsamhet och
fasthet i ledningeh, ej minst hos Staaff och hans krigsminister. Stånd
punkterna växlade nästan dag från dag. Småningom utkristallisera
des bland vissa mera försvarsvänliga liberaler inom och utom för
svarsberedningarna ett förslag till övningstidens förläggning och
ungefärliga längd, varemot stod ett högerförslag med samma förlägg
ning men längre övningstid. Staaffs ställningstagande lät emellertid
vänta på sig. T. o. m. socialdemokraterna inom försvarsberedningarna
började tröttna på att vänta på beslut av regeringen och lär ha hotat
att lämna beredningarna. Ingenting hjälpte emellertid. I slutet av
november upprepade konungen sin begäran om besked, men riktade
den nu till hela regeringen. Svaret blev, att regeringen ännu ej tagit
någon bestämd ställning i försvarsfrågan.
Genom framställningen i boken får man det intrycket, att frågan
om tidpunkten för försvarsfrågans behandling av riksdagen först så
sent som efter Karlskronatalet blev aktuell och att som det heter på
sid. 76 "upplösningsanbudet,, var "ett slags nödfallsutväg" för
konungen. Så var icke fallet. Redan från mitten av november har jag
anteckningar, att frågan varit på tal med liberaler, och något senare
finns det sådana om att konungen inhämtat underrättelser om vissa
liberalers inställning till den.
I början på december meddelade Staaff på en fråga av konungen,
att han skulle framlägga sin ställning till övningstiden i sitt Karls
kronatal och att han ville uppskov med övningstidens behandling
av riksdagen, tills val ägt rum. Huruvida därmed avsågs de lag
stadgade höstvalen 1914 eller nyval efter kammarupplösning framgår
ej med säkerhet av anteckningarna om detta samtal, men någon dag
förut uttalade Staaff sig för en framstående liberal bestämt för upp
skov till riksdagen efter höstvalen.
Efter Karlskronatalet, närmare bestämt den 27 december, var
Staaff hos konungen, varvid denne förklarade, att han önskade en
övningstid av den längd man på militärt håll ansåg behövlig och
intet uppskov till tiden efter höstvalen 1914. Staaff sade sig icke
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kunna gil med härpå. Konungen meddelade då, att han efter helgen
ville höra hela regeringens mening och icke blott Staaffs. Till en
honom mycket närstående person förklarade konungen, att han talat
"mycket lugnt" med Staaff och ej pressat denne samt att han skulle
försöka, om någon möjlighet fanns för frågans lösning 1914 med den
sittande regeringen. Detta visar väl tydligt, att åtminstone vid denna
sena tidpunkt försvarsfrågans lösning utan uppskov föt konungen
var huvudsaken icke "att
bort Staaff". I själva verket var rege
ringen icke enig i tippskovsfrågan. Av mina anteckningar framgår
tydligt, att åtminstone utrikesministern icke ville uppskov. Om detta
berodde på, att han bedömde det utrikespolitiska läget bättre än
Staaff, lämnar jag osagt. Kven Branting och Palmstierna voro emot
ett uppskov, men av partitaktiska skäl. De ville nämligen ha för
svarsfrågan avgjord före den stundande partikongressen under som
maren. Det nu anförda ger ju en helt annan bild av konungens upp
trädande gentemot Staaff än man får av Brusewitz' framställning
på sid. 76.
Betecknande för ledningen av arbetet med försvarsfrågan är dels
att först så sent som i början av januari fick en militär kommission
i uppdrag att utarbeta ett härordningsförslag med ledning av Karls
kronatalet men - med utelämnande av övningstiden, dels att först
någon av de sista dagarna i samma månad voro generalerna samman
kallade för att bl. a. besvara vissa frågor om övningstidens längd.
Den 6 februari ägde bondetåget rum. Staaffska regeringen hade
ännu icke något försvarsprogram, ty såsom ett sådant kunde Karls
kronatalet icke betecknas. Huruvida borggårdskuppen "inte var en
119dvändighet för att få fram en lösning av försvarsfrågan i den rikt
nhig konungen önskade", kan man tvista om, men tydligen behövdes
det en annan ministär härför.
I detta sammanhang bör kanske framhållas, att Staaff fann det
vara i sin ordning att icke meddela konungen, vad han ämnade säga
i Karlskrona, men själv blev djupt sårad av att konungen ej orien
terade honom om sitt borggårdstal.
Redan detta axplock ur mina anteckningar torde vara tillräckligt
för att göra det förklarligt, att konungen, som ansåg läget fordra en
snabb och effektiv lösning av försvarsfrågan, önskade en regering,
som var mera skickad för den angelägna uppgiften än den sittande,
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och man behöver ej, såsom Brusewitz gärna vill, tillgripa rent per
sonliga motiv för att förstå konungens inställning till Staaff såsom
regeringens chef. Därmed vill jag icke ha sagt, att sådana saknades.
Nog tycks det, att en man i en statsministers ställning - även om
det icke alldeles överensstämde med hans doktrin om den maktfull
komliga parlamentariska regeringen
skulle ha funnit det klokt att
i en viktig
där tveksamheten var stor, om inte direkt rådföra
sig med konungen, så åtminstone samtalsvis avhandla den med denne,
hos vilken han hade anledning att förutsätta en icke så ringa kunskap
åtminstone beträffande dess rent militära sida. Att döma av mma
anteckningar tycks emellertid icke något sådant samtal ha före
kommit.
Jag känner ej, om Staaff någonsin för konungen förklarade, att
hans hemlighetsfullhet berodde på hans uppfattning om det parla
mentariska styrelsesättets innebörd. Om han gjorde det, hoppas jag,
att konungen uttalade sin förvåning över, att han upptagit kampen
mot kungamakten vid behandlingen av en fråga, som var så utrikes
politiskt ömtålig, samt i vilken varken Staaff eller hans regering hade
någon enig och bestämd mening.
Jag vet icke heller, om konungen uppfattade Staaffs beteende
såsom åtminstone i viss mån beroende på dennes doktrinära inställ
ning till parlamentarismen eller såsom uteslutande beroende på rent
personliga skäl.
I mina dagboksanteckningar finnes flera uttalanden av liberaler,
vilka klandra Staaff för hans behandling av konungen och försvars
frågan. Några synas ha tolererat honom tillsvidare endast därför, att
de ansåg honom vara den ende, som i riksdagen kunde driva igenom
någon förbättring av försvaret. Det uppges också i anteckningarna,
att t o m statsrådskamrater skulle ha klandrat Staaff för hans sätt att
behandla konungen.
Man kan ju förstå, att Staaff med sin strävan efter maktfullkom
lighet icke med blida ögon skulle se, att konungen i så pass stor ut
sträckning som tydligen skedde tog kontakt även med andra än sin
statsminister
konungen gjorde det för övrigt ingalunda blott med
högermän
för att höra deras mening i den aktuella frågan. Med
litet självkritik borde Staaff ha funnit, att han själv icke var utan
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skuld härtill, ty hur skulle konungen eljest betett sig för att kunna
bilda sig en uppfattning i en fråga, som han ur rikets synpunkt ansåg
viktig och brådskande. Han hade ju, märk väl, lika litet som en bety
dande del av riksdagen godtagit, att han skulle vara en "skugg
konung", utan ansåg det som en självklar konungslig plikt att bilda
sig en mening om vad som var bäst för riket och att handla med detta
för ögonen. Man får icke förbise, att det parlamentariska styrelsesät
tet vid denna tidpunkt icke hade stöd i praxis och icke heller - liksom
ännu är fallet - i grundlagens ordalag. Såsom Staaff ville tillämpa
det, stöddes det för övrigt knappast av hela det liberala partiet. Med
någon smula psykologisk blick borde Staaff ha insett, att han med
sitt beteende drev frågan till en konstitutionell konflikt. Man skulle
därför kunna med ungefär samma berättigande säga, att Staaff med
vetet drev utvecklingen till en sådan som att konungen gjorde det.
Jag tror emellertid knappast efter vad jag sett av honom och hört
om honom av andra, att Staaff var medveten om .sitt i många fall
lindrigt sagt stötande uppträdande. I mina dagboksanteckningar sak
nas icke uttalanden av personer i olika ställningar, som tyda på rent
personlig aversion mot hans sätt att vara alldeles bortsett från hans
politiska åsikter. Det var nog en allmän uppfattning både vid denna
tid och senare bland dem, som hade med honom att göra i det offent
liga livet, att hans beteendemönster icke var sympatiskt och ibland
kunde vara nästan obelevat.
Själv har jag en gång under unionsförhandlingarna i Karlstad 1905
blivit så ohövligt, ja nästan förolämpande bemött av honom, att
något sådant aldrig hänt mig förr eller senare. Det skedde, då jag
visserligen oombedd men vördnadsfullt satte i fråga, om jag på något
sätt kunde vara honom till hjälp. Jag visste nämligen, att han var
sysselsatt med ett avtalsförslag av rätt militärteknisk natur. Hans
uppförande förvånade mig så mycket mera som han i allmänhet
visade sig särskilt vänlig mot mig. Icke många dagar efter denna
händelse kastade han sig nästan gråtande i min famn i glädje över att
förhandlingarna slutat fredligt.
Att förhållandet mellan konungen och Staaff under dessa omstän
digheter blev spänt finner jag mycket förklarligt, men jag tror icke
att det, såsom å sid. 70 anges, rådde ett spänt förhållande till hela
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regeringen. I så fall hade väl icke konungen såsom skedde ansträngt
sig att få med ett par av Staaffska ministärens män i en eventuell
ny liberal regering.
Så till sist måste jag erkänna, att jag aldrig lärde mig fatta Staaffs
politiska storhet. Vid två politiskt betydelsefulla händelser hade jag
mycket med honom att skaffa. Den ena gången var, som redan an
tytts, vid förhandlingarna i Karlstad 1905, då Staaff var statsråd och
förhandlingsdelegerad, medan jag var ett slags generalstabsexpert,
den andra var vid försvarsriksdagen 1914, då Staaff var ordförande
i försvarsutskottet och jag visserligen blott suppleant, men alltid
tjänstgörande i stället för den ordinarie ledamoten utom vid vote
ringar. Vid Karlstadkonferensen var Staaff en skäligen passiv
representant för de ivrigaste vännerna av en fredlig uppgörelse och
- det skall villigt erkännas
såsom sådan follt lojal mot riksdagens
beslut, även då dess genomförande möjligen kunde ha lett till kon
flikt. Sitt uppdrag att sätta form på vissa avtalsförslag fullgjorde han
på ett icke alldeles lyckligt sätt. Någon ledande ställning intog han
aldrig. I försvarsutskottets arbete 1914 vet jag icke, att han gjorde
någon vägande insats, om jag undantager hans erkännansvärda per
sonliga ingripande för ett försvarsbeslut i huvudsaklig överensstäm
melse med regeringsförslaget. Detta skedde dock först, sedan kriget
brutit ut och liberalerna fått Brantings välsignelse till en uppgörelse
med högern i försvarsfrågan.
Inte heller kan jag påminna mig, att jag under min riksdagstid
hörde något anförande av honom, som gjorde särskilt intryck på mig
eller vittnade 0111 ovanliga statsmannaegenskaper. Däremot hörde jag
mycket ldank på honom såsom politisk ledare även från egna parti
kamrater. I mina dagboksanteckningar finnes bl. a. ett koncentrat av
ett samtal i början av december 1913 med en mycket inflytelserik
liberal. Denne meddelade, att det varit ett möte med liberaler från
hela landet, varvid bl. a. övningstiden avhandlats, I stället för att som
de väntat upplysa dem om det resultat, vartill Staaff kommit, hade
denne frågat dem vad de tyckte. "Han uppträdde ej som den ledande
statsmannen". Min sagesman sade sig efter detta sammanträde ha
förlorat förtroendet för Staff. På min fråga, om han var ensam här
om, fick jag svaret: "Nej, många med mig".
T. o. 111. en så övertygad liberal som Starbäck3, vilken var mycket
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imponerad av Staaffs Karlskronatal, förklarade efter detta, att libe
ralerna ville ha denne kvar för att lösa försvarsfrågan, men sedan
ville de bli av med honom. Av mina anteckningar tycks det som om
den radikale stadsliberalen Staaff vid tiden före borggårdstalet haft
mera inflytande bland lantliberalerna än bland stadsliberalerna. För
modligen var de förra mindre känsliga för de brister, som vidlådde
Staaff såsom ledande politiker. Jag är övertygad, att med mera
öppenhet och koncilians i sitt uppträdande och i sin strävan efter ett
parlamentariskt styrelsesätt hade han kunnat vinna ganska mycket
gehör för sina åsikter hos konungen, något som bestyrkes av vad som
skedde under Edens statsministertid. Mig veterligen har ingen stats
minister utom Staaff haft svårighet att samarbeta med konungen,
vilket ju säger en hel del. Hade Staaff ägt verkliga statsmanna- och
ledaregenskaper, hade han gripit det tillfälle, som erbjöd sig att genom
en snabb och effektiv lösning av försvarsfrågan giva det liberala par
tiet en sådan ledande ställning inom nationen, att det utan större
svårigheter kunnat både lösa rösträttsfrågan och förverkliga det par
lamentariska styrelsesättet. Det saknades icke män inom liberala par
tiet, som insåg detta.
Brusewitz säger på sid. 79: "Hävdvunna föreställningar och myter
har i rikt mått brett ut sig och kommit att prägla den allmänna upp
fattningen". Till dessa myter hör, att Staaff var en särskilt stor och
ledande statsman. Jag
som Brusewitz i ett annat sammanhang
(se sid. 79): ''det är på tiden, att den får maka åt sig."
1) Den andra var den här uteslutna krisen 1917.
2) Sven Hedin hade hållit ett anförande på Dalregementets officersmäss, och
från regeringens sida följde ett uppmärksammat ingripande,
3) Lektor Karl Starbäck ( 1863-l 9 31), riksdagsman sedan 1902 för liberala
samlingspartiet, Starbäck var försvarsvän och återvaldes ej 1914.

SummarJ'

Among the private papers left by Lieutenant-Gcneral J. Åkerman (18681958) was a manuscript written as late as 1953, now published here. In it Åkerman
made certain comments on a book by the well-lmown historian Professor Axel
Brnsewitz (1881-1950), published post-humously in 1951, in which inter alia Bruse
witz described, not entirely impartially, certain conf!icts between King Gustaf V
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and his Prime Minister Karl Staaff which culminated in the resignation of Staaff
and his Liberal government in February 1914. Their views had differed on many
things, but especially on the possible solutions for certain questions of defence
then pending, of which the new Army training organisation was the most im
portant. Åkerman, who added political interests to his military knowledge, and
after his election to the Riksdag in 1914 as a Conservative had been appointed
Army minister in 1917, had kept at the time a dictated diary, from which he
refreshed his memory in 1953 to write this small paper. It is af interest for the
history af Swedish defence policy besides giving sidelights from a well-placed
contemporary on the two great participants in that dramatic conflict.
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FINLANDS FORSVARSMAKT 50 AR
Av K J MIKOLA

1. FORUTSATTNINGARNA FÖR FORSVARSMAKTENS
UPPSATTANDE
Finland, som den 6 december 1917 förklarade sig som självständig
stat, hade överhuvudtaget ingen arme. Avsaknaden av denna var
desto märkligare, som det i landet samtidigt fanns över 40 000 man
rysk militär, som den ryska revolutionen verkat demoraliserande på
och som av denna anledning gjort sig skyldig till egenmäktigt för
farande och störande av ordningen. Den ryska bolsjevikregeringen
ansåg att den ryska militären alltjämt representerade en verklig
maktfaktor i Finland. Sålunda telegraferade folkkommissarie Stalin
till den i Finland befintlige ordföranden för den revolutionära
distriktskommittens militäravdelning två veckor sedan den Exekutiva
Centralkommitten hade godkänt det av Folkkommissariernas råd
framlagda förslaget att erkänna Finlands självständighet, bl a föl
jande: "- - - Finlands självständighet har erkänts. Den blandade
kommissionen 1 har ännu icke tillsatts, direktiv för kommissionens
tillsättande har ännu icke formulerats. Till dess att den blandade
kommissionen tillsatts och annorlunda bestämts förblir de nuvarande
förhållandena i Finland i kraft och distriktskommitten funktionerar
som maktens representant såväl i Finland som vid dess gränser."
Vid förberedelserna för självständighetskampen hade man konstate
rat Finlands brist på vapen och betydelsen hänw, men vissa åtgärder
hade redan vidtagits. Dessa förberedelser påverkades väsentligt av att
Finlands män inte på 16 år fått någon militärutbildning. Det auto
noma finska storfurstendömet hade haft sin egen nationella militär
grundad på 1878 års finska värnpliktslag. Denna krigsmakt omfat
tade en gardesbataljon, åtta skarpskyttebataljoner och ett dragon
regemente, tillsammans 5 600 man i aktiv tjänst samt därtill 32
reservkompanier, i vilka de, som icke inkallats till aktiv tjänst, under
tre somrar fick sammanlagt 90 dagars militärutbildning. Men den
finska militären hade upplösts som ett led i det allmänna russifie
ringsprogrammet i Finland, skarpskyttebataljonerna och dragonrege91

mentet år 1901, Kadettskolan 1903 och slutligen gardesbataljonen
1905.
De ryska makthavarnas avsikt hade varit att ersätta den finska
värnpliktslagen med en som lämpade sig för allmänna ryska syften.
En sådan värnpliktslag stiftades också i juli 1901. Men folkets reak
tion mot denna lag blev stark och tog sig uttryck i en omfattande
värnpliktsstrejk. År 1902 uteblev 60 0/o av de inkallade från mönst
ringen och då detta fortsatte även under åren 1903 och 1904 ansåg
tsaren det vara klokare att upphäva lagen om värnplikt i Finland.
Storfurstendömet ålades att i stället erlägga en penningsumma och
ryska trupper förlades i Finland. Följden blev det lyckliga faktum,
att man inte kunde inkalla finländska män 1914-1917 för att dö
för det i upplösning stadda Tsar-Ryssland. De finländska männen
befann sig alltså i hemlandet då självständighetens timme slog. Men,
såsom redan framgått, de hade icke den militärutbildning, som hade
behöv:ts för att upprätta en egen krigsmakt.
Denna framtidsvision hade de nästan 2 000 unga män haft, som
1915 och 1916 i smyg hade lämnat landet för att i Tyskland skaffa
sig militär utbildning för att förbereda sig för sitt fosterlands frihets
kamp som ledare på skilda nivåer. I den av finländska frivilliga
sammansatta Kungliga Preussiska Jägarbataljonen 27 fick, de en hård
soldatfostran såväl i övningslägren som vid fronten.
I Finland hade en grupp forna officerare vid den upplösta krigs
makten på egen hand igångsatt vissa förberedelser. Denna "Militär
kommitt�s" (MK) verksamhet hade· främst innebmit, att man följt
upp läget. Men då folkets självbevarelsedrift ledde till att lokala
hemvärnsavdelningar, skyddsgarden, sedermera skyddskårerna, upp
sattes under de oroliga tider som följde på den ryska marsrevolutio
nen 1917, deltog många medlemmar av MK som planläggare och
ledare vid denna organisationsverksamhet och vid anskaffningen av
vapen. Som besvärande omständighet förutom brist på vapen och
övningsledare tillkom även att skyddskårerna tvingades uppträda i
form av "idrottsföreningar" eller "brandkårer" för att undvika mot
åtgärder från den ryska militären och
efter oroligheterna i sam
band med storstrejken i november 1917 - även från den egna
yttersta vänstern. Före utgången av år 1917 hade aktivister och jägare
i hemlandet lyckats skaffa skyddskårerna några tusen gevär och annan
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lätt beväpning och som utbildare hade 80 jägare anlänt till Finland.
Under jullovet anordnades i Osterbotten, där förberedelserna rent
allmänt hade nått längst, instruktörskurser för studenter med jägarna
som lärare',
Genom regeringens försorg hade man som en åtgärd att förstärka
ordningsmakten inrättat en skola för ridande polis i närheten av
Borgå. Vid årets slut skingrades emellertid skolan av de röda gardena,
varefter den återupptog sin verksamhet i Osterbotten under namnet
"Ordningsfanan". Aven en annan utbildningscentral, "Republikens
skyddsvakt", hade igångsatt sin verksamhet. Vidare bör som en åtgärd
för uppsättandet av en regeringens (senatens) egen krigsmakt nämnas
kommitten för förberedandet av en värnpliktslag - i praktiken lika
med Militärkommitten - och beslutet 7/1 1918 att hemkalla hela
Jägarbataljonen 27.
Sådant var utgångsläget för "Finlands försvarsmakt" den 16 janu
ari 1918, då senatens ordförande P E Svinhufvud muntligt gav gene
rallöjtnanten C G E Mannerheim fullmakt att som överbefälhavare
för de väpnade styrkorna ta befälet över skyddskårerna såsom "rege
ringens styrkor" för att återställa ordningen i landet. Den nyutnämn
de överbefälhavarens verksamhet försvårades, förutom av det oklara
allmänna läget och bristen på enhetliga uppgifter om skyddskårerna,
även av att man av inrikespolitiska skäl varken vågade offentliggöra
hans utnämning eller skyddskårernas officiella ställning. Mannerheim
tog dock omedelbart itu med sitt uppdrag. Han ändrade Militärkom
mitten till en militärt organiserad stab och flyttade till Vasa, Oster
bottens centrum. Han kunde utgå ifrån, att arbetsron var bättre här
än i Helsingfors, där de ryska matroserna och de med dem fraternise
rande rödgardisterna gjorde verksamheten osäkrare. I Österbotten
hade skyddskårerna relativt sett hunnit längst beträffande beväpning
och organisation och härifrån kunde man hålla förbindelsen öppen
med Sverige och Tyskland.
Så snart Mannerheim anlänt till Vasa, igångsatte han omedelbart
sitt första uppdrag: att organisera den finska försvarsmakten. Han
bedömde att endast några veckor stod honom till buds härför, men
dock så lång tid, att organisationen skulle kunna täcka hela landet.
Till en början skulle denna dock endast utgöras av en temporär bered
skaps- och alarmstyrka, till dess att den ordinarie krigsmakten kunde
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uppsättas och personal utbildas för densamma. Huvudsaken vore att
något - om ock helt obetydligt
skulle finnas tillgängligt, eftersom
lokala ordningsstyrkor under de då i landet rådande förhållandena
var av avgörande betydelse.
Mannerheim föreslog regeringen i ett brev den 24 januari 1918 att
man skulle uppsätta ett 4 000 man starkt regemente med jägarbatal
jonen som stomme och i de skilda skyddskårsdistrikten avdelningar
på 400 man som lokala kader- och beredskapstrupper. Detta förslag
hann ej ens komma till regeringens kännedom förrän händelserna
ilade förbi planerna. Som en kuriositet kan detta emellertid nämnas
som det självständiga Finlands första organisationsplan för försvars
makten.
2. ÄTGJ\RDER UNDER FRIHETSKRIGET
Redan den 20 januari hade den första sammandrabbningen inträf
fat mellan rysk militär och den lokala skyddskåren. Under de föl
jande dagarna inkom uppgifter om liknande skärmytslingar från
skilda delar av landet. Det föreföll uppenbart, att ett okontrollerat
läge höll på att inträffa. Då Mannerheim slutligen den 25 fick kän
nedom om att den ryske folkkommissarien för militärärendena,
A Podvojskij, hade givit order till de ryska trupperna i Finland att
avväpna de "vita gardena", måste han för att ta initiativet gripa in
i händelsernas förlopp. Denna dag gav han order att börja kampen
natten till den 28 januari. Då skulle de i Österbotten stationerade
ryska trupperna avväpnas. Det brådskade härmed även därför att
man fick kännedom om ryska förberedelser att sända förstärkningar
till Österbotten.
Överrumplingen lyckades. I samband med avväpningen fick "Fin
lands arme" - skyddskårerna, som nu även officiellt utnämnts till
regeringens trupper
sitt första tillskott av vapen: 8 000 gevär,
34 kulsprutor och 37 lätta fältkanoner. Överbefälhavaren gav order
till alla skyddskårerna i norra och mellersta Finland, i Savolax och
Karelen att igångsätta verksamheten. A.ven inom dessa områden
beslagtogs ryska vapen. De demoraliserade, små självständiga vakt
kommandona överlämnade sina vapen
på flera platser utan mot
stånd. Av stor betydelse för de kommande striderna var det faktum,
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att de ryska trupperna i Helsingfors och på andra orter i södra Fin
land den 26/1 ur sina förråd överlät vapen till de röda gardena
enligt Lenins order den 13/1 hade dessa redan tidigare fått bl a
10 000 gevär. Uppmuntrad härav gav ledningen för de röda gardena
order, att landets regering skulle fängslas och att makten i hela lan
det skulle övertas av de röda gardena. Upproret började den 28 janu
ari, alltså blott några timmar efter det att skyddskårernas första
överrumpling hade genomförts i Österbotten.
Frihetskriget övergick sålunda strax efter sitt utbrott till ett in
bördeskrig och Mannerheims uppgift försvårades i hög grad. Den
överraskande initialframgång, som han uppnått, verkade dock upp
muntrande och samlande på skyddskårerna och å andra sidan för
lamande på de rädas ledning. Upprorsledningens villrådighet ökades
ytterligare av Borgå skyddskårs anfall - visserligen misslyckat
i
Kervo mot järnvägsförbindelsen Helsingfors-Riihimäki. På den röda
sidan övergick man till defensiven trots numerär överlägsenhet och
bättre beväpning. Sålunda kunde Mannerheim koncentrera sig på att
orgamsera sm arme.I
De rödas ledning kan dock icke klandras för att den inte kände
sin motståndares styrka. Skyddskårernas aktivitet runt om i landet
kunde lätt ge en överdriven uppfattning om deras styrka och bered
skap. I verkligheten var man icke ens på den egna sidan på det klara
med styrkan, ty organisationen var synnerligen diffus, de lokala
skyddskårerna gick tmder de mest skilda benämningar
trupp, av
delning, bataljon eller regemente - och deras styrka varierade dag
ligen, vilket ju är vanligt vid frivilliga förband. Väsentligt var också,
att även om den lokala skyddskårens styrka var stor, kunde inte alla
av en eller annan anledning vara med, om man skulle bege sig bort
från orten. Därför kan man inte redovisa vare sig exakta styrke- eller
organisationsuppgifter beträffande "den finska armen" under frihets
krigets första veckor. Organisationen utvecklades och fick stadga
först så småningom, likaså beväpningen, som till en början i huvud
sak: utgjordes av gevär. Vid organisationsarbetet hade general Man
nerheim ovärderlig hjälp av de svenska frivilliga generalstabsoffice
rarna, som han kunde placera på de viktigaste posterna inom Hög
kvarteret, som upprättades den 2 februari.
Kriget hade sålunda inletts med frivilliga skyddskårsförband.
•

•
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Ganska snart stod det dock klart, att kriget skulle pågå i månader och
kräva rörliga operationer, för vilka de frivilliga trupperna inte var
tillräckligt utbildade. Man försökte därför komplettera armen genom
värvning.
Värvningsmetoden gav dock mycket långsamt resultat. Den före
föll inte riktigt passa det finländska kynnet och ännu mindre under
förhållanden, då man blev tvungen att sätta in såväl värvade som
frivilliga förband jämsides. Regeringen hade visserligen redan år 1917
tillsatt en kommitte för att förbereda en värnpliktslag. Dess medlem
mar hade dock nu tilldelats viktiga poster vid krigets utbrott och
arbetet hade i praktiken avbrutits. Då fann man - delvis på privat
1mt1at1v
att 1878 års värnpliktslag alltjämt teoretiskt var i kraft.
Tsarens ensidiga beslut att upphäva den ägde enligt den finländska
grundlagen inte laga kraft. Sålunda bestämde regeringen genom beslut
den 18/2 1918 att lagen i tillämpliga delar ånyo skulle träda i kraft
och att alla män i åldern 21-40 år skulle inkallas. Härigenom räk
nade man med att kunna uppsätta sex infanteri- och ett kavallerirege
mente, en artilleribrigad och en fälttelegrafbataljon samt vissa under
hållsförband direkt underställda den högsta ledningen.
Vid samma tid kunde man redan vänta huvuddelen av jägarna till
hemlandet. Överbefälhavaren avsåg att sätta in dem i chefsbefatt
ningar vid de värnpliktiga trupper, som skulle uppsättas, först som
utbildare på övningsfältet och sedan som ledare vid militära opera
tioner. Därför kunde man vänta sig, att värnpliktsförbanden med
tanke på frihetskrigets förhållanden skulle få hög kvalitet. Det högre
och lägre befälet hade fått en enhetlig, grundlig och modern utbild
ning och förbanden kunde organiseras enligt en enhetlig plan och
utrustas med tillräckliga medel för rörliga operationer. I skyddskårs
förbanden var befälet mycket blandat, någon enstaka jägare, redan
överåriga officerare i Finlands gamla arme, som inte varit i aktiv
tjänst på 15 år, män med civil ledarställning, men utan militär
utbildning samt även några svenska frivilliga officerare och under
officerare. Skyddskårstrupperna saknade dessutom sådan utrustning,
som behövs i fält, t ex kokvagnar, varför trupperna var beroende
av bebodda orter.
Inkallelsen av de värnpliktiga skedde omedelbart sedan lagen trätt
i kraft. Jägarnas huvudstyrka, över 1 000 man, anlände till Vasa
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25 februari. (Under den senare delen av februari anlände sammanlagt
1 310 jägare, därav 403 officerare, till hemlandet). Rekryterna sam
manfördes till 18 orter, en bataljon
tabellstyrka 4 kompanier, 625
man - på varje ort. Redan den 3 mars gavs order om, att av dessa
skulle formeras tre regementen och senare under mars månad ytter
ligare tre regementen.
Skolan för ridande polis, som ombildats till Ordningsfanan, kom
pletterades genom värvning i februari och fick namnet Nylands Dra
gonregemente med 4 skvadroner och en totalnumerär på 568 man.
Av värnpliktiga uppsattes senare Karelska Hästjägarregementet med
3 skvadroner.
Artilleriet kunde man börja organisera i början av februari, då de
första pjäserna erövrades från ryssarna i Osterbotten. Den 7 februari
bestämde överbefälhavaren att Jakobstads artilleriskola skulle upp
sättas, till vilken .man uppmanade frivilliga med teknisk utbildning
att anmäla sig. Skolan fick en energisk chef i den svenske frivillige
kaptenen, greve A Hamilton, Den första målsättningen för det fin
ländska artilleriet omfattade 20 batterier med 2 pjäser vardera. De 4
första batterierna kunde man uppsätta i slutet av februari. Då det
bland jägarna även fanns män med artilleriutbildning, kunde man
efter dessas återkomst uppsätta mera artilleri. Av värnpliktiga for
merades slutligen 3 artilleridivisioner ("sektioner"), vardera med 3
batterier a 4 pjäser, vilka tillsammans bildade jägarartilleribrigaden.
i\ ven skyddskårsartilleriets batterier kunde efter erövringen av Tam
merfors (den 6 april) utökas till 4-pjäsbatterier, sedan man där tagit
ett rikt krigsbyte.
i\ven skyddskårsförbanden organiserades under senare hälften av
mars som fulltaliga regementen. Vid inglingen av april månad hade
man uppsatt följande förband
a. Skyddskårsförband (frivilliga)
10 infanteriregementen
12 självständiga artilleribatterier ("avdelta")
b. Värvade förband
2 infanteriregementen (grenadjärregementena)
1 kavalleriregemente (Nylands Dragonregemente)
6 artilleribatterier
c. Värnpliktsförband (dessa kallas efter sina chefer för jägarförband)
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6 infanteriregementen (jägarregementena 1-6 sammanförda till
3 brigader)
1 kavalleriregemente (Karelska Hästjägarregementet)
1 jägarartilleribrigad (till en början 2, senare 3 divisioner)
4 fälttelegrafavdelningar (a 70 man)
Sammanlagt fanns alltså 18 infanteri- och 2 kavalleriregementen
samt omkring 5 artilleridivisioner. Härtill bör nämnas den av svenska
frivilliga bildade Svenska Brigaden, vars styrka nästan motsvarade
en bataljon.
Senare uppsattes ytterligare 3 järnvägsbataljoner, 3 underhålls
( etapp-) bataljoner och en sjukvårdsbataljon samt för vart och ett
av infanteriregementena en personalersättningsbataljon (500 man).
I april, då redan huvuddelen av södra Finland kommit under rege
ringstruppernas kontroll, kunde man fortsätta utvecklingen inom
armen genom att uppsätta nya trupper av de befriade områdenas
skyddskårer och genom nya inkallelser. Planerna omfattade ytterli
gare 9 regementen. I Helsingfors kunde man sålunda uppsätta "Hel
singfors brigad" om 2 regementen (skyddskärsförband), men i övriga
delar var arbetet ännu icke avslutat, då kriget slutade. Det var dags
att börja organisera den aktiva krigsmakten för fredstida förhållan
den.
3. PRINCIPERNA FOR DEN FREDSTIDA ARMENS
ORGANISATION
Overbefälhavaren hade redan i april givit sin stab i uppdrag att
organisera den fredstida armen. Planen förelåg klar redan den
18 april och hade utarbetats under ledning av den svenske frivillige
kaptenen W A Douglas, som i den finländska armen hade överste
löjtnants grad. Den förutsatte 9 divisioner vardera om 3 infanteri
regementen samt 3 fältartilleriregementen (om 3 sektioner), 3 pion
järbataljoner, 3 signalbataljoner, 3 trängbataljoner och 3 sjukvårds
bataljoner. I fredstid skulle denna organisation endast bilda en
stomme. Vid infanteriregementena skulle endast en bataljon vara
uppsatt, alltså 27 infanteribataljoner om 500 man och vid artilleriet
på motsvarande sätt 3 sektioner och vid övriga truppslag 3 kompa
nier. Antalet värnpliktiga uppskattades till 25 000. Av dessa skulle
15 000 tilldelas infanteriet, medan de övriga truppslagen samt flot98

tan och flygvapnet skulle få 10 000 man tillsammans. General
Mannerheims motivering för denna ·organisation var, att Finland i
sitt utsatta läge som granne till det stora Ryssland alltid måste vara
berett att. snabbt få sina. styrko� stridsberedda.. Denna totalstyrka
beräknade han till 9 divisioner jämte special�och ersättningsförband.
Då kade;organisationen för hela. denna armi ständigt skulle finna�,
skulle �tölrning till full krigsstyrka gå snabbt och smidigt. På grund
av regeringsmedlemmamas nära förbindelse med tyskarna och armens
numerärt. största officersgrupps, jägarofficerarna, tyska utbildning
och uppskattning av den tyska· militärorganisationen bad regeringen
chefen för den tyska division; som deltagit i frihetskrjget, general
majoren, greve v�n der,.GoJtz,att i�komma med ett förslag till den
finländska armens .framtida organisation.
Tyskarna, som kommit för att hjälpa Finlands regering att lösgö�a
sig från ryssarna, hade kommit hit även - och uttryckligen - för
sina egna intressen. För dem var det av vikt att få fotfäste nordost
om Petersburg för att vid behov kunna t1töva påtryckningar på Ryss
lands bolsjevikregering och för att i Finland vara beredda att hindra
en engelsk-rysk samverkan m�d. utgångspunkt från Murmansk. Därför
rekommenderade tyskarna en finsk armeorganisation, enligt vilken
landet ständigt skulle hålla 3 nästan krigsstarka divisioner och en
bergsbrigad under vapen. En sådan arme vore omedelbart insatsberedd
för de uppgifter, som tyskarna ur sin egen synpunkt ansåg möjliga i
de dåvarande krigsförhållandena, Denna organisation hade dock inte
tjänat den fortsatta fredstida utbildningen under normala förhållanden
eller mobiliseringen på längre sikt
När Mannerheim efter de militära operation�mas slut hade visat
sin arme för landets regering och huvudstadens befolkning vid para
den den 16 maj, igångsatte han organisationsarbetet enligt sina egna
planer. Men han märkte snart, att regeringen mera litade på sina
tyska rådgivare än på sin egen överbefälhavare. Av denna anledning
uppstod en oöverkomlig schism mellan honom och regedngen som
ledde till hans avsked den 30 maj. Den finländska armen organise
rades därpå i princip enligt det tyska förslaget. Den kom att om
fatta 3 divisioner, en bergsbrigad, specialförband, hemmafronts- och
ersättningstrupper samt under de första åren även gränsbevakningstrupper, "gränsskyddstrupperna", som de då kallades.
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4. ORGANISATIONSANDRINGAR DE FÖRSTA AREN
Vid krigsslutet skulle de frivilliga omedelbart hemförlovas, vilket
innebar en stor minskning av styrkan. De av värnpliktiga bestående
jägarregementena förblev ännu i krigsorganisationen, men skydds
kårsregementena minskades till bataljoner, i vilka personal i värn
pliktsåldern kvarblev. Sålunda organiserades t ex den nya armens
gardesregementen, Finlands Vita Garde och Karelska Gardesregemen
tet enligt en redan den 16/5 given order, det förra av Norra Öster
bottens, Södra Österbottens och Vasa regementen, det senare av
Karelska regementet 1, 2 och 3. Då man under sommaren och hösten
hemförlovat äldre åldersklasser och genomfört kompletterande inkal
lelser, ökades arm�ns styrka och organisationen ändrades i enlighet
härmed. Delvis påverkades de täta organisationsförändringarna av
uppsättandet av förband, som representerade specialtruppslagen och
förbandens förläggande till nya garnisoner. I princip förblev dock
sammansättningen oförändrad och vid årets slut såg den ut på föl
jande sätt:
3 divisioner om
3 infanteriregementen (i en endast 2)
1 kavalleriregemente
1 fältartilleriregemente (delvis ofullständigt),
1 granatkastarkompani
- 1 underrättelseavdelning
En bergsbrigad
- 2 jägar- och 1 partigängarbataljon
- 1 cykelavdelning
-' 1 fältartilleridivision ("sektion")
- 1 granatkastarkompani
- 1 underrättelseavdelning
Flygvapnet
- 1 flygbataljon (utbildnings- och depåkompani)
- 5 flygavdelningar
Signaltrupper
- en radioskola och 5 radiostationer
- 2 telegrafavdelningar
En ingenjör- ("pionjär"-) bataljon
Ett tungt artilleribatteri
Flottan
kustflottiljen
minsveparflottiljen
utbildningsbataljonen
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Kustartilleriet
- 3 artilleribataljoner
Gränsbevakningen
- Lapplands gränsbevakningsgrupp
- .Sordavala gränsbevakningsgrupp
- Terijoki gränsbevakningsbataljon
Kven flera militära skolor började sin verksamhet under det första
året, bl a Stridsskolan, Artilleriofficersaspirantkursen, Officersaspi..:
rantskolan, Vapensmedsskolan och Flygskolan.
För den finländska krigsmaktens fortsatta utveckling och för sta
biliseringen av såväl personalstyrkor som organisation fick man
fastare grunder, då r:iksföreståndaren Mannerheim den 8/2 1919 fast
ställde den av riksdagen antagna temporära värnpliktslagen. Enligt
denna varade första tjänstgöringen i den aktiva armen 1 ¼ år. Lan
det indelades i 29 inskrivningsområden (uppbådsdistrikt).
Detta gjorde det möjligt att uppsätta det nionde infanteriregemen
tet, ett tungt fältartilleriregemente, en bilbataljon och en andra pion
järbataljon. För officersutbildningen var det av avgörande betydelse
att kadett- (krigs-)skolan grundades den 28 januari, alltså exakt ett
år efter det att de militära operationerna för landets frigörande
började. Försvarsmaktens verkliga personalstyrka var sommaren 1919
efter denna nyordning 33 000 man.
Under åren 1920 och 1921 fortsatte utvecklingen. I första hand
gällde det att förstärka specialtruppslagen och att stabilisera deras
organisation. De tekniska truppernas ledning koncentrerades till tek
niska truppernas stab, divisionernas kavalleri sammanfördes till en
kavalleribrigad (två regementen) och av lätta trupper uppsattes,ytter
ligare tre cykelbataljoner, På utbildningens område bör speciellt
nämnas att reservofficersutbildning började den 1/4 1920 och att
underofficersskolor för infanteriet, kavalleriet och fältartilleriet in
rättades år 1921.
5. 1922 ÅRS VKRNPLIKTSLAG OCH EN STABILISERAD
ORGANISATION
a. D e n a k t i v a k r i g s m a k t e n i f r e dsti d
1919 års värnpliktslag var avsedd att endast vara,temporär. Kom
mitten för värnpliktslagen hade arbetat sedan dess och blev färdig
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med sitt utlåtande, så att man den 18/3 1921 kunde förelägga riks
dagen en värnpliktslag, som var avsedd att bli 'permanent. Behand
lingen drog dock ut på tiden, ty diskussionen om första tjänstgöringen
blev lång, delvis t o m hetsig. Först 'den 20/10 1922 godkände riks
dagen slutgiltigt lagen och republikei:is president stadfäste den 11/11
1922. Enligt denna lag var första tjänstgöringen 1 år utom för dem
som skulle utbildas till officerare och underofficerare samt för spe
cialtruppslagen. För dessa förlängdes tjänstgöringen till 15 månader.
Detta berörde i praktiken 40 0/o av alla värnpliktiga.
· · Generalstaben hade emellertid redan medan . lagen behandlades
fastställt de fredstida tabellstyrkorna för den enligt den väntade lagen
förutsatta försvarsmakten. Dessa togs i bruk i början av år 1922 och
enligt dessa fick det finländska försvaret följande sammansättning
- nu stabilare än de tidigare:
1. Högsta ledningen
Staben för kdgsmakten
Generalstaben
2. a) 1. Divisionen (271 off+645 lJOff+3 697 man)
- 3 infanteriregementen
- 1 fältartilleriregemente
.
:.-. 2 självständiga kulsprutekompanier ("avdelt
maskingevärs-")
- Helsingfors kommenderings- (stabs-) kompani
b) 2. Divisionen (328+765 +s 972)
3 infanteriregementen
- 2 cykelbataljoner
- 1 fältartilleriregemente
- 2 självständiga kulsprutekompanier
c) 3. Divisionen (289 +636
069) .
3 infanteriregementen
--:- 1 cykelbataljo,n
- 1 fältartilleriregemente
- 2 självständiga kulsprutekompanier
d) Kavalleribrigaden (95+214+1 394)
Nylands dragonregemente
'Tavastlands ryttarregemente, '
e) jägarbrigaden (131 +284+ 1 681)
2 jägarbataljoner
1 partigängarbataljon
1 fältartilleriregemente
1 självständigt kulsprutekompani
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f)

Tekniska trupper (170+347+1 607)
1 fälttelegrafbataljon
- radiotrupperna
- 1 pionjärbataljon
- 1 järnvägsbataljon
- 1 bilbataljon
g) Övriga förband, inrättningar och militära skolo,r (184 +
+324+879)
Stridsvagnsregementet
Tunga fältartilleriregementet
Kadettskolan
Infanteriets stamunderofficersskola
Kavalleriets stamunderofficersskola
Fältartilleriets stamunderofficersskola
Vapensmedsskolan
Armens sjukvårdsskola
Armens veterinärmaterieldepå
Helsingfors och Viborgs garnisonskompanier
Helsingfors krigssjukhus
Viborgs krigssjukhus
Övningsfälten
3. Sjöstridskrafterna (Kustförsvaret) (319+973+3 144)
Kustflottan
- 3 kustartilleriregementen
� 1 självständig sektion
4. Flygvapnet (102+219+682)
Flygvapenbataljonen (utbildningsbataljon)
3 flygavdelningar
Observationsballongkompaniet
Flygdepån
Enligt tabellstyrkan skulle den finländska försvarsmakten omfatta
Officerare ......................... : ... 1 508
Specialofficerare och militärtjänstemän . ....
229
Civil::i tjänstemän . ........... ...........
223
Stamunderofficerare .................... 4 407
Värnpliktiga . .......... ................ 22 915
210
Värvade (flottan) ............... ; ......
Musikelever .... ..... ..................
160
Sammanlagt 29 652
I praktiken tvingades man dock ofta att avvika från dessa perso
nalstyrkor. Officers- och underofficersutbildningen hade ännu inte
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hunnit så långt att man kunnat fylla vakanserna. Bristen var kon
stant 25-30 ¼. Av dem, som var i tjänst hade dessutom en stor del
bristfällig utbildning. Till vakansläget bidrog även delvis den om
ständigheten, att det var stor efterfrågan på utbildad arbetskraft i
landet. Försvarsmakten, som icke ens juridiskt vunnit stadga, kunde
inte med sina relativt anspråkslösa löner locka unga män, speciellt
som kasern- och arbetsförhållandena på många håll ännu var brist
fälliga.
Den totala styrkan överskred dock tabellstyrkan avsevärt, efter
som antalet värnpliktiga var större än vad tabellstyrkorna förutsåg.
De verkliga personalstyrkorna framgår av nedanstående tabell
Tabell 1
Officerare
Övrigt befäl av officers grad ............ , ..... , . . . . .
Underofficerare ................................ , . • .
Värnpliktiga .... .. . ..... . ..................... . ...

juli 1923
1125
460
2 8 45
27 46 6

Inalles

31 8 96

okt 1924
1 018
517
3 0 26
27 23 9

--------31 800

Den nyss uppsatta försvarsmaktens fredstida organisation hade
sålunda redan fått en bestående grund, i den mån någonting över
huvudtaget är bestående i en försvarsmakt, som följer med sin tid.
De meniga räckte väl till för att fylla tabellstyrkan och inkallelse
väsendet funktionerade klanderfritt. Men det fanns alltjämt många
brister. Beväpningen hade man fått antingen av de ryska trupperna
som krigsbyte eller ur deras kvarlämnade förråd. Man hade även
gjort vissa anskaffningar under kriget. Aven dessa vapen var i huvud
sak ryska, ty tyskarna hade sålt eller överlämnat egen krigsbytes
materiel. Beväpningen bestod alltjämt i första hand av infanterivapen.
Artillerimaterielen var bristfällig, till stor del redan då omodern och
nästan uteslutande lätt. Signal- och ingenjörmaterielen var likaså
bristfällig. Sådana nya truppslag som luftvärnsartilleri, pansar och
flyg fattades nästan helt. Luftvärns- och pansarmateriel fanns inte
alls och flygvapnet hade endast något enstaka flygplan. Under frihets
kriget fick Finland 10 flygplan och av dessa förstördes 3 under kriget.
Det enda truppslag - utöver infanteriet - som under dåvarande
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förhållanden hade en förhållandevis god och riklig materiel, var
kustartilleriet. Ryssarna hade starkt befäst Finska vikens båda strän
der och den norra strandens artilleri och övriga befästningsanlägg
ningar hamnade till största delen oskadade i finländsk hand. Endast
befästningarna i Mäkiluoto (Mac Elliot) och Ino hade sprängts under
kriget. Huvuddelen av den ryska Östersjöflottan hade övervintrat i
Helsingfors. Dess största och nyaste enheter hade kunnat bryta sig
ut genom isarna till Kronstadt, men 4 högsjöminsvepare och 4 gamla
torpedbåtar samt ett antal minbåtar, mindre minsvepare och hjälp
fartyg blev kvar som de finländska sjöstridskrafternas första materiel.
Sålunda förelåg många oavgjorda materielanskaffningsfrågor, av
vilka en stor del tvingades vänta på sin tur, ty den unga självständiga
republiken, svårt sargad av frihets- och inbördeskriget, hade ett stort
antal kostnadskrävande frågor att lösa. Ett annat problem bestod
däri, att de av ryssarna byggda kasernernas lokalisering inte motsva
rade de beredskapskrav, som måste beaktas för den fredstida armen.
Många av armens materielfrågor var öppna eller blott till en ringa del
lösta ännu då Finland år 1939 drogs in i kriget.
Liksom materielfrågan kunde utbildningen av krigsmaktens stam
personal ordnas först efter hand. Jägarna bildade vid frihetskrigets
slut den största enhetligt utbildade officersgruppen. De hade i Tysk
land dock nästan enbart utbildats till truppförare och antalet jägare
i aktiv tjänst minskade snabbt efter krigsslutet, Då de begav sig till
· Tyskland hade de icke tänkt sig soldatyrket som sitt livskall. En del
återvände efter frihetskriget för att sköta sin hemgård, en del till sitt
hantverksyrke och en del för att fortsätta sina studier, som avbrutits
1915-1916. I frihetskriget deltog inalles ca 1 500 jägare. Av dessa
var i början av år 1921 endast 666 kvar i försvarets tjänst, av vilka
445 hade officersgrad och 180 var fältväblar (fanjunkare). I början
av år 1926 var motsvarande tal 574, 409 och 121. 2
Under kriget och omedelbart efteråt hade ca 650 man vid skilda
officerskurser fått en snabbutbildning närmast motsvarande en
reservofficerskurs. Av dessa kvarstannade ca 400 i aktiv tjänst (250
infanterister och 150 artillerister). Vid kadettskolan (=krigsskolan)
hade fram till våren 1921 120 officerare utbildats, varför försvars
makten vid denna tid hade till sitt förfogande över 1 000 officerare
med komplett utbildning eller med endast en kort kurs bakom sig.
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Antalet officerstjänster enl tabellstyrkan uppgick till 1 700. De offi
cerare, som tillhört Finlands gamla militär eller som tjänstgjort i
Ryssland bildade en fjärde officerskategori, till antalet mycket liten.
De övriga var de ovannämnda jägarofficerarna, de som genomgått
Kadettskolan och de som efter kriget genomgått någon slags tillfällig
kurs.
, Officerskåren var sålunda vad utbildningen beträffar synnerligen
heterogen. Detta missförhållande kunde först så småningom avskaffas
genom officerskurser för kompletterande utbildning, som ordnades
i stor omfattning de följande åren. De som genomgått tillfälliga
kurser deltog som externelever i Kadettskolans utbildning. Office
rarnas fortsatta utbildning fick en fast organisation i och med att
Stridsskolan började sin verksamhet den 10 oktober 1927. Under
hållsofficerarnas specialutbildning hade påbörjats redan ett år tidi
gare. Bristen på högskoleutbildade officerare var svårast att täcka.
Av,officerarna, tillhörande Finlands gamla militär, hade några genom
gått den ryska krigsakademien och några officerare kommenderades
utomlands
till Frankrike och Sverige - till resp krigshögskolor.
En avgörande förbättring åstadkom man i november 1924, då den
egna Krigshögskolan började sin verksamhet delvis med utländska
lärare (tre svenskar, en fransman och en italienare). Först sedan de
första kurserna utexaminerats från krigshögskolan erhöll man en för
hela försvarsmaktens .planeringsarbete kunnig officerskår i sådan ut
sträckning att alla väsentliga verksamhetsområden fick sina utbildade
experter. Från och med år 1926 började man. spåra resultat i såväl
reglements,- som i vapenplaneringsarbetet samt i förberedelserna för
den krigstida fältarmen.
Befrämjande för arbetet inom försvaret var även lagen den 22/12
,1927, enligt vilken försvarsmakten försattes på ordinarie stat. Beträf
fande lagens tillämpning gavs en förordning av. den 4/5 1928.
Samma dagar som ovan kom motsvarande lag och förordning rö
rande Skyddskårsorganisationens försättande på ordinarie stat . och
dess inordnande i försvarsväsendet. Organisationens uppgift blev
enligt denna lag att i. fredstid ge militärutbildning till dem, som fri
villigt önskade få sådan, att utveckla gymnastik- och idrottsverksam
heten, att främja ett allmänt medborgar- och försvarsupplysnings
arbete och att vid behov hjälpa myndigheterna med ordningens upp106

rätthållande. Beträffande verksa.mheten i krig bestämdes endast, att
den skulle ske tillsammans med försvarsmaktens övriga delar. Landet
indelades i 22 skyddskårsdistrikt med tillsammans 265 skyddskårs
kretsar. Utbildningen genomfördes under ledning av kretscheferna.
För det egna befäls- och specialutbildningsbeho:vet grundade skydds
kårsorganisationen Befälsskolan.
Skyddskårslagen år 1927 stadfäste egentligen de förhållanden och
verksamhetsformer, som utvecklats i praktiken genom förordningarna
om skyddskårsorganisationen av den 2/8 1918 och 14/2 1919. Den
förstnämnda. bestämde, att organisationen skulle lyda under Krigs
ministern, men förordningen av. år. 1919 bestämde, att organisationen
skulle ha sin egen fristående ledning och .befälhavaren för skydds
kårerna vara direkt underställd presidenten.
. För att belysa omfattningen "av det arbete, som uträttades inom
skyddskårsorganisationen kan nämnas, att organisationen vid denna
tid hade över 100 000 aktiva medlemmar. I de av skyddskårerna .år
1928 organiserade sommar- och vinteridrottstävlingarna utfördes
totalt 130 000 individuella och över 8 000 lagprestationer.. Till skjut
tävlingar under år 1929 fanns 259 530 anmälningar, medan skid- och
militärpatrulltävlingarna lockade 5 5 000 anmälningar. .25 000 deltog
i militärutbildningskurser enligt det fasta programmet, t ex i grupp
chefskurs eller artilleriets skjutkurs.
Med tanke på den finländska försvarsmaktens utveckling är 1920talet anmärkningsvärt. Då skapades den organisation för det freds
tida försvaret, som med smärre ändringar var i kraft fram till andra
världskriget. Då grundades såväl gemensamma som truppslagens egna
skolor från reservofficers- och underofficersskolorna till krigshög
skolan. Genom en lag om officerarnas undervisningsanstalter (av år
1930) · sammanfördes fristående bestämmelser samt granskades dessa
med tanke på vunna erfarenheter och tidens krav. Anskaffning av tyg
materiel gick långsammare framåt än personalens utbildning och det
organisatoriska planeringsarbetet, emedan det här alltid var fråga
om stora pengar. Anmärkningsvärda resultat var grundandet, av för
svarsmaktens patronfabrik år 1924 samt anläggandet av krut- och
gevärsfabrikerna år 1926. Produkter från denna gevärsfabrik är det
sedermera kända kulsprutegeväret Lahti-Saloranta samt kulsprute�
pistolen Suomi.
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b. P l a n e r n a f ö r d e n k r i g s t i d a f ö r s v a r s m a k t e n
Parallellt med utformningen av det fredstida försvarsväsendet fort
sattes även förberedelserna för den krigstida fältarmen. Förutom
generalstabens andel bör här nämnas den speciellt under åren 1923
-1926 verksamma, av reg�ringen tillsatta kommitten för försvars
ärenden eller försvarsrevisionen. Dennas uppgift var att i första hand
fastställa ett på landets militärgeografiska och militärpolitiska läge
grundat försvarsprogram: hur stor är landets ekonomiska, industriella
och befolkningsmässiga kapacitet, vilka uppgifter skall och kan man
ålägga landets försvar och hur skall detta försvar vara organiserat
för att kunna genomföra sina uppgifter.
Ehuru det för den krigstida armens sammansättning och uppmarsch
fanns vissa planer, som under ledning av dåvarande generalstabs
chefen, general O Enckell, utarbetats redan i början av 1920-talet,
fick man först genom försvarsrevisionens grundläggande utredningar
fram de för hela landet gällande grunderna för denna planläggning.
Revisionen beräknade att med ianspråktagande av ca 70 0/o av ålders
klassen, som i medeltal uppgick till 33 250, kunde man årligen inkalla
24 000 värnpliktiga. Enligt denna beräkning skulle man av till reser
ven överförda utbildade män kunna uppsätta en fältarme med upp
till 13 divisioner.3 Vid beräkningen av den krigstida armens samman
sättning kom revisionen fram till (beräkningen gjord 1924 ), att de
värnpliktiga skulle fördelas enligt tabell 2 nedan.
Revisionen stödde Generalstabens arbete på ett värdefullt sätt, men
det begränsades i enlighet med uppgifternas natur endast till princi
piella och allmänna frågor. Generalstaben utförde de mer detaljerade
beräkningarna och kom härvid först och främst fram till att det på
detta stadium inte fanns så många utbildade åldersklasser i reserven,
att man kunde nå upp till revisionens beräkningar. Dessutom utgjorde
den disponibla beväpningen en faktor som väsentligt begränsade trup
pernas totalstyrka och särskilt specialförbanden. På dessa grunder kom
Generalstaben i detta skede fram till att planläggningen skulle om
fatta en fältarme med 7 divisioner. Härutöver planerade man redan
uppsättandet av ersättningsförband, varvid man samtidigt beredde sig
på en reducerad fältarme, vilket hade inneburit bortfall av vissa sta
ber och armeförband. Truppslagens inbördes styrka åskådliggörs av
fördelningsplanen för de värnpliktiga enligt nedanstående tabell.
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Den krigstida försvarsmaktens uppdelning på truppslag/försvarsgren:
Tabell 2
Truppslag/Försvarsgren
Staber . ................ , .....
Inf +kav+lätta trp + pansar . . ,
Fältartilleri ..................
Tekn trp: pionjärtrp ........ ..
signaltrp . ..........
UnderMllsförband ............
Armeförband totalt . , ....... ,
Kustartilleri ..................
Flotta .......................
Sjöstridskrafter totalt ........
Flygvapnet totalt..............
Fältarmens planerade styrka ....
Fältarmens reducerade styrka ..
Hemarmen (ersförband) . ..... .
Fast anställd personal ........

Försvars
revisionen
lir 192 4
%

General
staben
år 192 4
%

6 3 .2
17.0

6 6.0
15.0

Plan4
av lir
192 7
%
0.1
5 6.7
12.4

7.0

5.2

5.0

3.6
89.8
5.1
1.7
6.8
3.4
13 9 000
(119 000)
3 1 000
170 000

15.6
90.4
7.4
0.8
8.2
1.2
14 1 000

2.4
89.6
3.2
2.6
5.8
4.6
13 div

Plan
av år
192 8
%
0.7
5 4.8
13.8
3.1
1.4
13.0
86.8
8.1
2,9
11.0
2.2
15 4 5 00

3 5 000
176 000
7 000
183 000

Ett alldeles speciellt drag i de ovan redovisade planerna var att
de fredstida förbanden skulle bilda den krigstida fältarmen. Sålunda
skulle t ex sex av de nio fredstida infanteriregementena genom att ta
emot sina egna reservister uppsätta vardera en divisionsstab, två krigs
starka infanteriregementen och en fältersättningsbataljon, medan de
tre övriga infanteriregementena skulle uppsätta vardera två infan
teriregementen och vissa ersättningförband. På motsvarande sätt
skulle fältartilleriregementena fördubblas och uppsätta ammunitions
kolonner och hästsjukhus och de övriga specialtruppslagen skulle på
motsvarande sätt kalla in sina reservister. Jägarbrigaden skulle utvid
gas till en sjunde division och bilda högsta ledningens lätta trupper.
Xven kavalleribrigaden skulle utfyllas till full krigsstyrka och kom
pletteras med vissa tilläggsförband. Den fredstida armens styrka
skulle genom dessa mobiliseringsåtgärder växa 4-5-faldigt. Endast
en del av underhållstrupperna, t ex 70 trosskompanier, avsågs att
uppsättas utanför den aktiva armens ram.
109

· Detta system, förutom att det var långsamt och lätt att störa, efter
som reservisterna blivit tvungna att resa långa vägar till sina förband
(t ex Finlands Vita Gardes reservister från sina hemorter i Osterbot
ten till Helsingfors) skulle ha bundit den fredstida aktiva armen, till
vars uppgifter även hörde uppsättandet av täcktrupper, nästan helt
för organiserandet av fältarmfo.
De långa resorna till uppsamlingsplatserna, en följd av landets stora
yta i förhållande till folkmängden, det glesa vägnätet och de genom
de många broarna sårbara järnvägsf örbindelserna innebar en svaghet.
Då man dessutom uppfattade Ryssland som den enda möjliga angripa
ren, var den långa östgränsen och närheten till ett kraft- och b�folk
ningscentrum som Leningrad betydelsefulla. Med beaktand� av· detta
började de för försvarsberedskapen ansvariga inse att denna mobilise
ringsorganisaticin inte lämpade sig för vårt land.
6. NY TKCKTRUPPS- OCH TERRITORIALORGANISATION
General Mannerheims plan från våren 1918 om uppsättandet av
9 divisioner, vilka var och en skulle utgöra den fredstida stommen för
motsvarande förband i krigstid, hade mycket bättre passat de fin
ländska förhållandena än en fredstidsarme om 3 divisioner. Härvid
hade ju uppsättandet av de 27 infanteriregementena kommit .att ske
på 27 orter i skilda delar av landet. Ett förslag till ett ännu smidigare
mobiliseringssystem uppgjordes av medlemmen i försvarsrevisionen;
överstelöjtnant L Grandell, i början av 1920-talet. Enligt cletta skulle.
den {redstida aktiva armens förband vid krigsfall kunnat disponeras
som täcktrupper och fältarmen kunnat uppsättas genom hemortsor
ganisationens försorg.
Denna tanke började gro och överstelöjtnant A Airo vidareutveck-,
lade den på uppdrag av försvarsrådet och framlade ett utarbetat för
slag. För att stärka försvarsberedskapen hade man inrättat ett nytt
försvarsråd genom en förordning av den 11/3 J 931, till vars ord
förande republikens president den 10/6 1931 utnämnde generalen
- från år 1933 fältmarskalken - G Manperbeim. Detta inflytelse
rika organ, vars medlemmar var försvarsministern, försvarsmaktens
och skyddskårernas chefer, generalstabscbefen och, med speciell ut
nämning, Mannerheims etappchef under frihetskriget, den energiske
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industrimannen, generalen R Wallden, kunde ta och tog också upp
till behandling sådana grundläggande frågor som organisation, krigs
beredskap och materielanskaffning.
Enligt den av försvarsrådet utarbetade planen skulle den aktiva
armens organisation bevaras utom i det avseendet, att armens 3 divi
sioner, som hittills varit direkt underställda chefen för försvarsmak�
ten, nu skulle sammanföras till en armekår och armekårchefen skulle
härigenom bli chef för markstridskrafterna och samtidigt kårchef för
den täcktruppsarmekår, som skulle koncentreras till Karelska näset.
Av markstridskrafterna skulle jägarbrigaden upplösas genom att dess
förhand skulle uppgå i divisionernas motsvarande förband som en
förstärkning av dessa. Kavalleribrigaden skulle kvarstå som arme
kårens fjärde operativa förhand och förstärkas med en jägar- (cykel-)
bataljon, ett ridande batteri och en signalskvadron. Kven de övriga
specialtruppslagens förbandsorganisation skulle genomgå lämpliga
ändringar anpassade till armekårens behov. Sjö- och luftstridskraf-
terna skulle enligt den planerade nya organisationen icke nämnvärt
beröras.
Landet skulle delas i militärlän och dessa i sin tur i militärdistrikt,
som skulle överta de tidigare inskrivningsområdenas uppgifter men
dessutom svara för utbildningen av reservisterna samt vidtaga för -
beredelser för att vid mobilisering sätta upp de till fältarmen hörande
förhanden. Militärdistrikten skulle inom sina områden ha och över
vaka förråd för utrustning, beväpning och annan materiel och genom
utskrivning inom det egna distriktet anskaffa hästar och bilar för
sina förband. Militärdistriktens aktiva personal skulle endast om
fatta stabens personal och förrådsförvaltarna. Vid mobilisering skulle
militärdistrikten få stam- och kaderpersonal från respektive områdes
skyddskår. Denna plan skulle alltså infoga skyddskårerna i ett när
mare samarbete med den aktiva krigsmakten. Den skulle föranleda
vissa truppslags- och tttbildningsåtgärder även bland skyddskårerna,
så att den utbildning, som gavs av skyddskårerna, på ett ändamåls
enligt sätt skulle koordineras med den utbildning, som männen i
respektive socken fick i armen, och med dessas krigsuppgifter. Om
man sålunda inom kommunen A avsåg att uppsätta en fältartilleri
enhet, så skulle denna sockens skyddskår få artilleriutbildning. Den
skulle bli en s k artilleriskyddskår. Hittills hade utbildningen inom
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skyddskårsorganisationen varit i huvudsak infanteristisk, endast inom
kust- och skärgårdskommunerna fanns marinskyddskårer. Den nya
planen förutsåg en truppslagsuppdelning även inom skyddskårskret
sarna.
Försvarsrådet förordade den uppgjorda planen och redan 1932
började man förbereda den i praktiken. Den 30/6 1932 fastställdes
en ny värnpliktslag, enligt vilken första tjänstgöringen i den aktiva
armen oavsett truppslag blev 350 dagar för meniga och 440 dagar
för dem, som skulle utbildas till underofficerare/underbefäl och offi
cerare. Tjänstgöringstiden avkortades sålunda något, men i stället
blev repetitionsövningarna, som enligt territorialprincipen avsågs att
genomföras förbandsvis, obligatoriska även för meniga. Dessa öv
ningar fick maximalt omfatta 40 dagar. för meniga, 50 dagar för
underofficerare/underbefäl och 60 dagar för officerare och de skulle
kunna genomföras i en eller två omgångar. Republikens president
skulle dock kunna bestämma, om det fanns anledning att anordna
extra repetitionsövningar.
Denna lag trädde i kraft 1/12 1932 och den 13/12 1932 utgavs en
förordning angående landets indelning i 30 militärdistrikt i stället för
den tidigare indelningen i inskrivningsområden. Detta var redan ett
steg mot den nya territorialorganisationen. Militärdistrikten övertog
nu uppgiften att redovisa reservisterna.
Den nya organisationen stadfästes genom förordning av den 29/6
1933 rörande försvarsväsendet. I denna fastställdes den ovan redo
visade armekåren och dess sammansättning, sjö- och luftstridskraf
terna samt territorialorganisationen. Den sistnämnda innebar en indel
ning av landet i 9 militärlän och dessa i sin tur i 25 militärdistrikt.
De 4 militärdistrikten vid gränsen mot Sovjetunionen underställdes
respektive områdes gränsbevakningsavdelning och Karelska näsets
militärdistrikt.• (193 8 delades detta i Karelska näsets och Kexholms
militärdistrikt) underställdes armekårskommendören. Den nya orga
nisationen trädde i kraft våren 1934.
Genom förordning år 1937 koncentrerades försvarsmaktens högsta
ledning i huvudsak till Försvarsministeriet, till vilket krigsmaktens
chef överfördes. Generalstaben blev en liten stab för försvarsrådets
ordförande och omfattade närmast blott operationsavdelningen samt
,utrikes- och underrättelseavdelningen.
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Försvarsmaktens fredstida sammansättning fram till slutet av
1930-talet fick följande utseende
A. Armekåren, stab i Viborg
a) 1. Di v i s i o n e n, stab i Helsingfors, förband i södra och västra
Finland
3 infanteriregementen
- 2 fältartilleriregementen (av vilka ett tungt)
- 1 självständigt stridsvagnskompani
- Helsingfors bil- och underhållskompanier
b) 2.Di v i s i o n e n, stab i Viborg, förband i södra och sydöstra
Finland
3 infanteriregementen
1 jägarbataljon
1 fältartilleriregernente
1 luf tvärnsartilleriregemente
1 signalbataljon
1 underhållsbataljon
c) 3. Di v i s i o n en, stab i St Michel, förband i östra och sydöstra
Finland
- 3 infanteriregementen
- 2 jägarbataljoner
- 1 fältartilleriregemente
- 1 pionjärbataljon
d) K a v a l l e r i b r i g a d e n, stab i Willmanstrand, förband i syd
östra Finland
- 2 kavalleriregementen
1 jägarbataljon
- 1 ridande batteri
- 1 signalskvadron
- 1 pionjärkompani
- ridskola och underofficers- (eg. ubef-) skola.
B. Sjöstridskrafterna, stab i Helsingfors
3 kustartilleriregementen (Helsingfors, Viborg, Ladoga)
2 självständiga kustartillerisektione'r (Hangö, Kotka)
kustflottan
skolfartyget
- flottstationen (Helsingfors)
C. L14/tstridskrafterna, stab i Helsingfors
6 flygstationer (självständiga flottiljer)
mekanikerskolan
försöksflottiljen
luftstridskrnfternas depå
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D. Krigsskolorna
Krigshögskolan
Stridsskolan
Krigstekniska skolan
Vapensmedsskolan
Hovslagarskolan
Gasskyddsskolan

Kadettskolan
Sjökrigsskolan
Luftkrigsskolan
Reservofficersskolan
Militäradministrativa skolan

E. Territorialorganisationen
Nylands
militärlän 2 militärdistrikt
3
Abolands
,,
,,
3
Satakunda-Tavastlands
,,
,,
2
,,
Mellersta Finlands
,,
Södra Österbottens
,,
3
,,
Norra Öste1·bottens
,,
3
,,
Kymmenedalens
3
,,
,,
Savolax
3
,,
,,
3
Karelens
,,
,,
Självständiga militärdistrikt
- Karelska näsets militärdistrikt, under armekåren
Kexholms
"
"
"
Salmi
" Salmi gränsbevakning
"
,,
Lieksa
" Joensuu
"
Kajanalands
"
" Kajanalands ,,
Lapplands
,,
" Lapplands
"
F. Militära anstalter
2 militära centrallasarett
2 militärapotek
10 depåer av olika slag (av dessa 4 vapendepåer)
4 forsknings- och försöksanstalter
Den fredstida aktiva krigsmaktens genomsnittsstyrka under 1930talet var 2 100 officerare, 4 250 underofficerare och 27 500 värnplik
tiga, totalt 33 850 man fördelade med 83.4 0/o på landstridskrafterna,
11.2 0/o på sjöstridskrafterna och 5.4 0/o på luftstridskrafterna.
Vid mobilisering eller krigsfara, då de aktiva förbanden skulle
organiseras som täcktrupper, skulle varje di vision samtidigt som den
överlät en del av sin stampersonal till territorialorganisationen, upp
sätta en fältstark brigad omfattande 3 infanteribataljoner, 1 artilleri
sektion och specialenheter. Kavalleribrigaden och jägar- (cykel-)
bataljonerna skulle bilda lätta trupper vid gränsen och dessa skulle
kompletteras med gränssocknamas (de självständiga militärdistriktens)
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reservister, som även skulle uppsätta självständiga bataljoner. Mellan
Ladoga och Ishavet skulle täcktrupperna huvudsakligen uppsättas
med gränsbevakningsavdelningarna som stomme, utfyllda med respek
tive gränsmilitärdistrikts reservister. Sålunda skulle täcktrupperna
totalt omfatta 26 infanteri- och 4 jägarbataljoner, 10 självständiga
gräns-kompanier, 2 kavalleriregementen, 4 artillerisektioner, 6 själv
�tändiga batterier samt hithörande specialförband. Sjö- och luftstrids
krafterna skulle uppnå täcktruppsstyrka med särskilt uttagna reser
vister från kustsocknarna, med lokalt inkallade luftvärnsreservister
och med flygare ur reserven.
Territorialorganisationen skulle uppsätta fältarmen på ca 250 orter
i hemorten. Principen var att varje militärlän skulle organisera en
division, alltså 9 divisioner, medan varje militärdistrikt i princip
skulle uppsätta ett infanteriregemente och en lätt artillerisektion samt,
beroende på militärdistriktets art (stads- eller landsortsbetonad),
signal-, pionjär-, underhålls-, luftvärns-, transport-, reparations- och
jägarenheter.
Den sålunda sammansatta fältarmens huvudsakliga organisation
var följande:
Landstridskraftema
3 armekårsstaber
9 divisioner (organisationen se sid 12 5)
1 fältersättningsbrigad (9 bataljoner)
specialförband utanför divisionernas ram
7 artillerisektioner (härav 4 tunga)
4 mätbatterier
14 signalkompanier
17 pionjärkompanier
10 pontonmaterielkompanier
- 13 väg- och brobyggnadsk:ompanier
underhållsförband bl a
40 bil- och 7 4 trosskompanier
44 krigs- och 23 fältsjukhus samt andra sjukvårdsför
band
ammunitions-, intendentur- samt trafikkompanier m m
Sjöstridskrafter (i huvudsak med personal i aktiv tjänst som
stomme)
12 kustavsnitt (hela kustområdet)
Ladoga sjöförsvar
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kustflottan
- pansarbåts-, kanonbåts-, ubåts-, minbåts-, eskortfartygs
och isbrytarflottiljerna
- 2 flottstationer
9 bataljoner armestridskrafter
Luftstridskrafterna (med aktiv personal som stomme)
Flygtrupper
1 jaktregemente
1 fjärrverkansregemente
4 marksamverkansflottiljer
1 marinsamverkansflottilj
ersättnings- och depåförband
Luftvärnstrupper
- 18 tunga batterier
17 lätta ,,
42 luftvärnskulspruteavdelningar
strålkastar- och bevakningsorgan
Hemtrupperna
10 ersättningsinfanteriregementen
3 ersättningsartilleriregementen
1 tung artillerisektion
1 ersättningspionjärregemente
1 ersättningssignalregemente
1 ersättningskavalleriregemente
1 ersättningscykelregemente
1 ersättningsunderhållsregemente
erforderliga staber
Den mobiliserade armen (täcktrupper och fältarme) motsvarade
totalt 11 divisioner. Infanteriet hade rentav räckt till för 12 divisio
ner, men av artilleri och tekniska truppslag räckte det till knappt 10
divisioner. Detta artilleri var till 90 0/o lätt och materielen i huvudsak
över 30 år gammal. Den största svagheten i Finlands försvarsbered
skap låg speciellt i bristen på eller rentav avsaknaden av artilleri
pjäser, artilleriammunition, modern signalutrustning, ingenjörmate
riel, pansar- och pansarvärnsmateriel samt luftvärn. Aven på fältuni
former och transportutrustning rådde brist. Landets ekonomiska bär
kraft hade bedömts så låg, att man först under 1930-talet i ringa
mån hade kunnat påbörja grundanskaffningarna av tygmateriel och
ammunition för fältarmens behov. I mitten av årtiondet hade dessa
ännu icke kunnat planläggas enligt ett enhetligt program, emedan an116

skaffningarna var beroende av den årliga budgeten. Först år 1937
fick man en grundanskaffningslag, som började påverka anskaff
ningarnas planering från och med påföljande år. Den enda lag avse
ende försvarsmaktens upprustning, som dittills fanns, var 1927 års
flottlag, enligt vilken den första ubåten hade sjösatts 1930 och det
första pansarfartyget 1931.
Landets personalresurser hade tillåtit uppsättandet av en större
arme än vad uppsättningsplanerna förutsåg, men1 delvis av sparsam
hetsskäl, hade man vid inskrivningarna befriat män från aktiv tjänst
även för den minsta fysiska defekt. Sålunda hade man av en ålders
klass på i medeltal 32 500 man inkallat till tjänst endast ca 72 0/o,
· d v s ca 25 000. Detta förklarar ersättningsförbandens storlek, bl a
10 infanteriregementen. Dessa II klassens lantvärnsmän var dock
outbildade och hann under kriget, som började 1939, endast delvis
göras stridsdugliga för att komplettera den utan avlösning kämpande,
12 divisioner starka armen.

7. FINLANDS FÖRSVARSMAKT UNDER ANDRA
VKRLDSKRIGET
a) Finlands vinterkrig
Det tyska anfallet mot Polen 1939 föranledde även i Finland ett
ökat neutralitetsskydd. I huvudsak berörde detta sjöstridskraftema
- kustartilleriet och flottan - men även inom landstridskrafterna
grupperades lätta trupper från sina fredsförläggningar till bered
skapsområden invid gränsen, Det var först Sovjetunionens kallelse
dll förhandlingar i början av oktober som förorsakade försvarsmak
tens gradvisa utökning till krigstida styrka och sammansättning.
Detta skedde genom inkallelser till extra repetitionsövningar. Sålunda
hann Finlands försvarsmakt
medan förhandlingarna i Moskva
drog ut till november - väl genomföra sin mobilisering före Sovjet
unionens anfall den 30 november och t o m bygga på utbildningen
och sammansvetsas till fasta enheter samt utbygga sina stridsställ
ningar. Aven viss materieltillförsel hann ske, huvudsakligen genom
inhemska anskaffningar, och krigsindustrin kunde igångsättas.
Fältarmen var den 22 oktober i sin helhet
bortsett från en
division, som ännu saknade artilleri - mobiliserad och koncentrerad
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enligt den gällande försvarsplanen. Från denna dag finns den första
styrkerapporten och enligt denna var totalstyrkan 314 326 man
samt därtill 13 642 kvinnor. Denna styrka fördelades på följande
sätt.
1 013
Högkvarteret . ....................................
Specialförband underställda högkvarteret ............. . 24 737
Landstridskrafter .................................. 221 477
Sjöstridskrafter .................................... 25 943
Luftförsvaret ..................................... 16 834
Hemtrupperna (rekryter och underhållspersonal) ....... . 24 322
Totalt 314 326
Av landstridskrafterna var 2 divisioner 5 och en fältersättnings
brigad, tillsammans endast 15 0/o, överbefälhavarens reserv, medan
85 °/o redan i beredskapsskedet stod till de frontansvariga chefernas
förfogande. Inkallandet av ersättningsdivisionerna började först i
slutet av november. Detta visar hur hårt bundna förbanden skulle
komma att bli.
Under kriget ökade styrkan trots förlusterna. Av de tre ersättnings
divisionerna blev man tvungen att sända en regementsvis till östfron
tens stridsavdelningar som förstärkning och två överfördes redan i
slutet av januari till Högkvarterets reserv och i februari vidare till
fronten. Försvarsmaktens totalstyrka var under kriget störst i början
av februari, då den var 362 000. Fältarmens styrka (304 000) och
speciellt markstridskrafternas styrka (248 000) hade dock icke ökat i
och med att de operativa förbandens antal i teorin ökat från 11 divi
sioner till 14 divisioner. Leden hade glesnat genom förlusterna. Total
styrkan ökade enligt rapporterna ännu ytterligare och var den 25
mars 1940 (12 dagar efter fredsslutet) följande:
8 840
Högkvarteret med underställda förband
Landstridskraftema ................ 223 020
Sjöstridskrafterna . ................ 27 525
Luftförsvaret .. ................... 23 026
Hemtrupperna .................... 82 351
364 762
20 000
Sjuka och konvalescenter ca ....... .
Total styrka ca 385 000
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Av det ovanstäende framgår att den under kriget gjorda materiel
anskaffningen till flygvapnet och luftvärnet hade ökat luftförsvarets
relativa andel i personalstyrkan och att inkallandet av lantvärnsmän
och rekrytäldersklassen hade fyllt utbildningscentralerna.
I den inbördes fördelningen mellan truppslagen inträffade under
kriget
inom 4 månader - anmärkningsvärda förändringar, vilket
frnmgär av nedanstäende tabell.
Tabell 3
Truppslag
Infanteri
Pansartrupper , ......................
Fält- och fästningsartilleri ............
Pionjärtrupper , . , ........,.. , .......
Signaltrupper . ......................
Sjöstridskrafter , .......,.... , ... , .. , ,
Flygtrupper . ...............,........
Luftvärnstrupper ....................
Luftförsvaret totalt .... ............
Underhalls- m fl trupper . .... , .......
Totalt

Andel i %
före kriget
58.0
11.0
3,7
2.5
7.0
2.3
2.3
4.6
13.2

Andel i %
efter kriget
5 7.0
0.3
13.0
5.0
3.2
5.1
1.7
3.6
5.3
11.1

-------------%
315 000

100 %

385 ooo - 100

b) Omorganisationen åren 1940-41
Efter vinterkrigets slut den 13 /3 1940 blev försvarsmaktens första
uppgift att inta gruppering längs den nya gränsen, planläggning och
utbyggnad av nya försvarsställningar samt demobilisering. Två av
dessa uppgifter genomfördes snabbt. Armens organisation förblev till
en början oförändrad. Grupperingen vid den nya gränsen förorsakade
vissa ändringar i befälsförhällandena. Överbefälhavaren gav redan
den 23/3. 1940 direktiv om försvarsställningens sträckning längs den
nya gränsen och order den 11/5 1940 om försvarslinjens sträckning
och utbyggnad längs gränsen i sydost och öster.
M&nga faktorer päverkade genomförandet av demobiliseringen.
För det första hade flera militärdistrikt, vilka skulle ta hand om
reservisterna efter hemförlovningen, sina områden bortom den nya
gränsen, för det andra var det allmänna politiska läget - speciellt
sedan tyskarna gätt till anfall mot Skandinavien - s& pass hotande,
att krigstillst&ndet icke upphävdes och för det tredje hade inkallandet
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av lantvärnsmän av II kategorin6 tillfört armen så mycket folk, att
dess styrka under utbildningsskedet avsevärt skulle överskrida nor
malstyrkan. Förläggning och underhåll av trupperna samt de hastiga
förändringarna kunde av praktiska skäl genomföras smidigast, om
under krigstillstånd gällande bestämmelser förblev i kraft. För att
samordna åtgärder beträffande landstridskrafterna uppsattes land
stridskraftemas stab och till kommendör för landstridskrafterna
utnämndes den '19/3 1940 generallöjtnanten E Heinrichs. Till chef
för befästningsarbetena utsåg överbefälhavaren generallöjtnanten
E. Hanell, som samtidigt blev generalstabschef.
Landstridskrafternas organisation förblev hela våren formellt oför
ändrad. Till en början blev de äldsta åldersklasserna hemsända på
permission, men redan under sommaren 1940 hemförlovades de. På
detta sätt kunde försvarsmaktens styrka efter hand minskas. I slutet
av juni 1940, då landstridskraf tema övergick till fredsorganisation,
var totalstyrkan 195 000 man. Den nya fredsorganisationen hade ännu
inga fastställda tabellstyrkor och många extra enheter var inkallade,
så att styrkan vid årets slut uppgick till 109 000 man. Härefter sjönk
den långsamt, så att den i början av juni 1941 alltjämt var 97 350.7
Denna stora styrka berodde på de för utbildning inkallade lantvärns
männen av II kategorin och det i jämförelse med 1939 nästan för
dubblade antalet värnpliktiga, emedan första tjänstgöringen i den
aktiva krigsmakten enligt värnpliktslagen, som trädde i kraft den
24/1 1941, hade förlängts till 2 år. Dessutom låg många reservister
inkallade för repetitionsövningar för att lära känna den nya tygmate
riel, som under slutet av 1940 och 1941 hade tillförts.
Tabellstyrkorna och organisationen för fredsförhållandena hade
färdigställts redan i slutet av 1940, men av administrativa skäl togs
de i bruk först den 1/2 1941. Enligt dessa skulle försvarsmakten ha
15 000 man stampersonal (officerare, underofficerare/ underbefäl och
fast anställda) samt 60 000 värnpliktiga, sammanlagt 75 000 man.
Försvarsmakten fick följande sammansättning:
Försvarsmaktens huvudstab
Landstridskrafter
5 armekårstaber
- 13 brigader (a 2 bataljoner, 1 lätt fältartillerisektion,
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1 pansarvärnskanonkompani, 1 signalkompani och i
några brigader även 1 pionjärkompani och 1 luftvärns
batteri)
1 jägarbrigad (3 jägarbataljoner, 1 pvkanonkompani,
1 signalkompani och 1 pansarbataljon)
1 kavalleribrigad (2 kavalleriregementen, 1 jägarbatal
jon, 1 pvkanonskvadron och 1 signalskvadron)
3 tunga fältartillerisektioner
6 befästningsartillerisektioner
5 lätta luftvärnsartillerisektioner
5 pionjärbataljoner
5 signalbataljoner
3 underhållsbataljoner
2 självständiga bilkompanie,
5 vapenreparationskompanier
5 trossreparationskompanier
7 armekårssjukhus
en insjöflotta
Knnu våren 1941 fanns alltjämt flera övertaliga förband kvar i
organisationen 61 a 7 bataljoner, 12 pansarvärnskompanier och ca
5 artillerisektioner.
Tolv brigader och fästningsartilleriet grupperades längs den nya
gränsen i öster uppdelade på fem armekårer. En brigad, 13. Bri
gaden, som var något starkare än de övriga, var underställd kommen
dören för sjöstridskrafterna och låg vid gränsen mot det av Sovjet
unionen arrenderade Hangö-området. Jägarbrigaden låg i södra
Finland direkt underställd Försvarsmaktens huvudstab. Kavalleri
brigaden låg i Willmanstrand bakom I. Armekåren och underställd
denna. Varje armekår hade en signal- och en pionjärbataljon, en
fästningsartillerisektion (III Armekåren två), en luftvärnsartillerisek
tion samt underhållsförband. Insjöflottan fanns i Saimen och var un
derställd III armekåren. Denna nya gruppering förutsatte ett omfat
tande kasernbyggnadsprogram.
Sjöstridskrafter
5 kustartilleriregementen (Helsingfors, Kotka, Pellinge
[Borgå], Raseborg [Hangö-området] och Åbo)
1 kustartillerisektionen (Vasa)
Flottan
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Kustflottan (pansarbåts-, min- och ubåtsflottiljerna,
skolfartyget)
en självständig flottavdelning
2 flottstationer (Helsingfors och Åbo)
- S jökrigsskolan
Luftstridskrafterna
4 flygregementen (2 jakt-, 1 fjärrspanings- och 1 sam
verkansregemente)
1 självständig flygflottilj
Flygkrigsskolan
Mekanikerskolan
Flygdepån
Flygmaterieldepån
Luftvärnsbrigaden
4 luftvärnssektioner
1 självständigt luftvärnsbatteri
Luftvärnsskolan
Krigsskolor och särskilda militära anstalter
14 militära skolor (truppslag5- och underhållsgrenssko
lor)
5 försöks- och forskningsanstalter
33 depåer av skilda slag
5 militärlasarett
5 industridistriktsstaber
Territorialorganisationen
16 militärlänsstaber
34 skyddskårsdistrikt (tillsammans 546 skyddskårs
kretsar)
En väsentlig förändring i territorialorganisationen skedde redan
1/10 1940, då landet delades i 16 militärlän och dessa i skyddskårs
distrikt. Denna organisation fastställdes först genom förordning av
den 24/1 1941. Härvid preciserades befälsförhållandena mellan över
befälhavaren, skyddskårernas (hemtruppernas) chef och cheferna
inom territorialorganisationen. I praktiken överfördes alla territori
ella uppgifter på skyddskårsdistrikten, som lydde under militärläns
kommendörerna vilka i sin tur var underställda kommendören för
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hemtrupperna. Genom att på detta sätt förena territorial- och skydds
k:1rsorganisationerna fick man en effektiv ledning av arbetskraften.
Beträffande opetativa förberedelser var militärlänen underställda
respektive armekårskommendör. Beträffande det frivilliga skydds
kårsarbetet var cheferna för skyddskårsdistrikten direkt underställda
skyddskårernas chef, som samtidigt var kommendör för hemtrupperna.
Skyddskårsorganisationens avlönade personal ökades i enlighet med
de utökade arbetsuppgifterna, så att distriktsstabernas styrka höll sig
omkring 100, beroende på distriktets storlek. Härtill fanns 546
ordinarie kretschefer, 1 633 militärinstruktörer (i regel äldre under
officerare) och 300 förrådsförvaltare.
Territorialorganisationen fick redan på hösten 1940 uppdraget att
uppsätta den krigstida försvarsmakten. Nu var förhållandet mellan
de i fredstid aktiva förbanden (täcktruppsförbanden) och de vid
mobilisering uppsatta förbanden ett helt annat än före vinterkriget.
Enligt 1939 gällande organisation bildade den aktiva armen på sätt
och vis självständiga täcktrupper, som sedan drogs tillbaka bakom
huvudförsvarsställningar, och divisionerna, bestående av reservister,
övertog frontansvaret i huvudställningen. Härefter omorganiserades
täcktrupperna på sätt och vis ånyo som reserv för fältarmen. Enligt
1940 års plan skulle av de 16 militärlänen endast 3 (de västligaste)
uppsätta en fullständig division, Därför hade dessa 3 militärdistrikt
(ett för varje infanteriregemente). De övriga 13 militärlänen (med
vardera 2 militärdistrikt, utom Helsingfors militärlän, som endast
hade ett distrikt) uppsatte en division med endast två infanterirege
menten och två sektioner för det egna artilleriregementet. Det tredje
regementet samt artilleriregementsstaben, en artillerisektion och
andra förstärkningsförband skulle komma från den brigad, som i
fredstid och under mobilisering låg vid gränsen på det avsnitt, som
ifrågavarande division ansvarade för. Överbefälhavarens tre reserv
divisioner uppsattes i de västligaste militärlänen. Den fredstida bri
gad, som bildade divisionens tredje regemente, fick snabbt sin tredje
bataljon genom att inkalla reservister boende i närheten av för
läggningsorten. Sålunda förstärktes försvarsställningen under mobili
seringen och frontansvaret kvarstod hos samma förband i krigets
kritiska inledningsskede. Fältarmen skulle nu uppsättas på över 350
platser (1939 endast 250, trots att landets yta då var större).
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Sålunda skulle den krigstida försvarsmakten omfatta följande för
band (endast de viktigaste nämns, dessutom tillkom talrika special
enheter)
Landstridskrafter
6 armekårsstaber
16 divisioner (sammansättningen nedan)
2 jägarbrigader
1 kavalleribrigad
2 självständiga infanteriregementen (sjöstridskrafternas reserv)
3 jägarbataljoner ("sissi-")
19 självständiga kanonkompanier
1 pansarbataljon och 8 självständiga stridsvagnsplutoner
14 fästningsbataljoner8
15 självständiga fästningskompaniers
3 grova artillerisektioner
9 tunga artillerisektioner
6 självständiga lätta artillerisektioner
6 fästningsartillerisektioner
5 mätbatterier och 6 väderleksstationer
10 signalbataljoner
8 pionjärbataljoner
1 motorpontonbataljon
8 bro- och 5 plogkompanier
vägunderhållsförband
5 armekårsluftvärnskompanier
51 bilkompanier
20 trosskompanier
underhållsförband bl a
18 sjukvårdskompanier och 29 fältlasarett
Sjöstridskrafter
7 kustbrigader (med fredstida kader och en avsedd för Aland)9
den fredstida flottan med förstärkningar och
eskortflottiljerna
Luftstridskrafterna
flygförband med fredsorganisationen som stomme
4 luftvärnsektioner
9 lätta luftvärnsbatterier
23 luftvärnskulspruteplutoner
51 flygfältsunderhållsplutoner och andra underhållsförband
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Hemtrnpperna
de territoriella staberna
luftskyddstrupperna
16 utbildningscentraler för infanteriet
8
för övriga truppslag.
"
Beträffande antalet högre förband fäster man sig vid, att man
1939 skulle uppsätta 9 divisioner, vartill kom täcktrupper om drygt
2 divisioner. Nu skulle man alltså uppsätta 16 divisioner. Enligt 1940
års plan var ökningen i fråga om armekårer och direkt under hög
kvarteret lydande specialförband relativt sett större än år 1939. Bety
delsefullt var också att divisionen av år 1941 var mycket starkare,
särskilt beträffande eldkraften, än 1939 års division. Detta framgår
av tabellen nedan.
Tabell 4
Förändringarna i den finska divisionens sammansättning
1939: 15 003 man

stab och stabskompani
3 infanteriregementen
1 lätt avdelning10
1 lätt fältartilleriregemente
2 signalkompanier
2 pionjärkompanier
underhållsförband

1941: 16 348

stab och stabskompani
3 infanteriregementen
I lätt avdelningIO
1 pvkanonkompani (37 mm)
1 lätt fäitartilleriregemente
1 tung fältartillerisektion11
1 signalbataljon
1 pionjärbataljon
1 pionjärmaterielenhet
1 lvkulsprutekompani (20 mm)
underhållsförband

Vid en granskning av eldkraften fäster man sig vid ökningen av
artilleriet. Finska armen hade den 30/11 1939 33 sektioner vid fronten
men den 25/6 1941 fanns det 77. I det förra fallet var 4 tunga eller
grova, vid mobiliseringen 1941 fanns 22 tunga och grova sektio
ner. Sålunda hade förhållandet mellan lätt och tungt artilleri, som
1939 var 9 : 1 och vid vinterkrigets slut 6,2 : 1 ändrats till 2,7 : 1 vid
fortsättningskrigets utbrott.
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Följande tabell visar materielen i divisionen 1939 resp 1944.
Tabell 5

Materiel
Gevär . ................................
Pistoler ........................ , .......
Kulsprutepistoler ........................
Kulsprutegevär . ................. , ......
Kulsprutor, 7.62 mm ....................
20 mm lv ..................
Granatkastare, 81 mm ..................
120 mm .................
"
Pansarvämsgevär, 8-1 5 mm ..........•.
,,
20 mm lv ........... .
Pansarvärnskanoner (37-4 5 mm) ........
Lätta artilledpjäser

....................

................... .
Tunga
,,
l\1otorfordon . ..........................
Hästar ................... , ...... , .....
Cyklar ................................
Telefoner ..............................
Radioapparater

1939
11 5 52
1 532
233
255
118

1944
12 6 57
1 862
1 511
432
126

+ eller i%
+ 9.6
+ 21.5
+ 548.5
+ 69.4
+ 6.8

20

27
18
8
94
24
36
12
47 0
2.088
2 746
584
147

+ 3 5.0

6

36
120
3 539
1 094
298
50

0
+ 291.7
41.0
+ 1 51.0
+ 96.0
+ 194.0

Kven sjö- och luftstridskrafternas materielläge hade förbättrats
avsevärt. Kustartilleriets stötkompanier hade fått effektiv beväpning
och goda transportmedel. Kldre fältartillerimateriel h.ade överförts till
kustartilleriet som extra beväpning. Flottan hade tillförts motortor
pedbåtar och hjälpfartyg.
I flygvapnet fanns det 1939 113 insatsklara stridsplan (75 mo
derna). Förlusterna under vinterkriget uppgick till 100 plan, men i
ersättning hade man fått 140 nya. Under åren 1940-41 hade man
fått ersättning så att flygvapnets totala flygplansstyrka den 20/6
1941 var 230 jaktplan, 41 bombplan och 36 spanings- och samver
kansplan, alltså tillsammans 307 stridsdugliga plan, av vilka 243
fanns ute
förbanden och 64 på depåerna för översyn.
Antalet luftvärnskanoner uppgick 1939 till 93 st. I juni 1941 var
antalet 330 och dessutom fanns det 345 st 7.62-20 mm lvkulsprutor.
Om man härtill beaktar det arbete, som utförts för att befästa grän
ser och kuster, måste man konstatera, att finska folkets ansträng126

ningar efter vinterkriget för att förbättra sin beredskap trots svåra
förhållanden hade åstadkommit stora resultat.
Av utbildade reserver fanns det, förutom den aktiva försvarsmak
tens 100 000 man, ytterligare 375 000 man den 1/2 1940 inom
territorialorganisationen. Lägger man härtill 1920 års klass, inkallad
1941, stod över 500 000 man till förfogande i juni 1941.
På grund av sina civila uppgifter kunde dock icke alla inkallas.
c) Kriget 1941-44
Mobiliseringen i juni 1941 gick planmässigt och Finlands försvars
makt grupperades enligt gällande försvarsplan med 5 armekårer och
en armekårsavdelning, 12 divisioner samt 1 jägar- och 1 kavalleri
brigad i försvarsställningarna längs gränsen mot Sovjetunionen och
med en division vid gränsen mot arrendeområdet i Hangö. Som över
befälhavarens reserv fanns 3 divisioner, 1 jägarbrigad och specialför
band. Försvarsmaktens totala styrka var den 28/6 1941 följande:
Tabell 6
Off

Högkvarteret med underlydande förband
Landstridskrafter , . , .. , , , , .. , ... , ....
Sjöstridskrafter12 ) •••• , • , , , ••••••••• ,
Luftstridskrafter .... , ...... , , , . , , . , , .
Hemtrupperna 13) •• , , •• , , ••• , , , • , , •• ,
Direkt under Högkvarteret stående inrättningar i hemorten (skolor, depåer
m m dyJ)14) , . , , ... , ..... , , , .. , . ...

2 111
13 959
2 735
963
3 349

Summa

23 955

Uoff
3 744
53 108
10 058
3 245
8 972

Meniga
12 414
252 788
40 378
10 757
49 729

Summa
18 189
319 855
53 171
14 965
62 050

838
2 083
5 047
7 968
-------------81 210

371 113

476 276

Om man till dessa styrkor lägger antalet kvinnor inom försvaret
(ca 25 000) samt den personal, som inom industrin arbetade direkt
för försvaret, kommer man upp till en total mobiliseringsstyrka av
omkring 15.5 0/o av befolkningen.
En så omfattande mobilisering hade man beräknat vara möjlig med
tanke på ett kort krig. Landets produktionsapparat och administra
tion m m kunde icke i längden skötas av den kvarvarande arbets
kraften, även om man inom industrin i stor utsträckning kunde er127

sätta män med kvinnor och unga pojkar. Men krigsindustrin krävde
alltmer arbetskraft och med hänsyn till folkförsörjningen var det
nödvändigt att få igång utrikeshandeln, d v s exporten av trävaror
och cellulosa.
Av militära skäl hade överbefälhavaren som mål för operatio
nerna angett Karelska näset, Aunusnäset och Maaselkänäset, där
gynnsamma ställningar kunde hållas med ett minimum av trupp.
Därefter kunde styrkan minskas.
Regeringen påskyndade hemförlovningarna
snart man hade
uppnått Karelska näset och Svir-linjen. Den politiska och militära
ledningen höll den 28 /11 1941 ett sammanträde under ordförande
skap av republikens president, varvid bl a statsministern föreslog, att
70 000 man skulle hemförlovas. Överbefälhavaren hade utarbetade
planer gällande ännu mer omfattande hemförlovningar, som redan
kunde påbörjas vid förbanden på Karelska näset. Men Sovjetunionens
kraftiga motanfall på de tyska fronterna och ökad aktivitet även i
Öst-Karelen tvingade till ändring av planerna.
Gradvis kunde man dock hemförlova folk, så att 180 000 reservis
ter hade återvänt till sina civila arbeten sommaren 1942. Detta möj
liggjorde inkallandet av en ny åldersklass. Försvarsmaktens styrka,
som år 1941 var störst i september ( 479 000 man), sjönk härefter, så
att den under sommaren 1942 endast uppgick till 380 000 man. Efter
som hemförlovningar härefter icke genomfördes förutom beträffande
specialarbetare i industrien, medan inkallandet av nya åldersklasser
fortsatte regelbundet, ökade armens styrka, så att den i början av
1943 var uppe i 400 000 och i början av 1944 i 458 000 man. Av
dessa utgjordes 100 000 man av rekryter i hemtrupperna, patienter
på militärsjukhus och konvalescenter på permission.
Fältarmens styrka, som vid krigsutbrottet översteg 400 000, sjönk
under sommaren 1942 till 290 000 och ökade härefter, så att den i
början av 1944 uppgick till 335 000. Nedgången i styrkan ledde till
en omorganisation inom landstridskraftema. Detta kunde ha skett
genom att minska antalet divisioner eller omorganisera dem till bri
gader. Man strävade att bibehålla grundorganisationen. Infanteridivi
sionen, som i början av kriget omfattat 10 bataljoner infanteri (3 re
gementen och en lätt avdelning), minskades så att endast 7 bataljoner
återstod (2 regementen och 1 självständig bataljon). Dessutom mins-
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kades två divisioner till brigader om 4 infanteribataljoner och ett
artilleriregemente. Sålunda kom landstridskrafternas grundorganisa
tion så småningom att omfatta 14 divisioner, 5 infanteri- och 1 kaval
leribrigad. Jägarbrigaderna och pansarbataljonen bildade pansardivi
sionen, till vilken man även överförde en pansarvärnsbataljon utrus
tad med nya 75 mm pjäser. I stället för de två divisioner, som
upplösts, kunde man alltså organisera flera infanteribrigader, emedan
man vid omorganisationen av divisionerna fick ett antal enheter över,
vilka sedan sammanfördes till nya operativa förband. Med tanke på
en flexibel ledning var detta fördelaktigt. Sålunda kunde man på ett
ändamålsenligt sätt fördela trupperna mellan de fyra operationsrikt
ningarna och överbefälhavaren� reserv, då man disponerade 21 lätt
rörliga operativa förband:
I samband med organisationsförändringarna minskade antalet
bataljoner inom infanteriet och de lätta trupperna från ca 200 till ca
14015• Artilleriet minskade icke i motsvarande grad, utan ökade i stäl
let. Vid krigets början uppsattes 77 fältartillerisektioner. Vid års
skiftet 1943/44 hade ytterligare 16 tillkommit, så att man totalt dis
ponerade 93 sektioner. 1944 tillkom 2 sektioner, då Onegas kust
artilleritrupper i samband med tillbakaryckningen från tlst-Karelen
omorganiserades till ett operativt förband med 3 infanteribataljoner
och 2 artillerisektioner. Relationen infanteri : artilleri, som i början
av kriget var 2.5 : 1, ändrades efter hand och var i slutet av kriget
1,5 : 1.
Landstridskrafterna tillfördes under kriget ett antal 75 mm pansar
värnskanoner, så att divisionernas kanonkompanier kunde utrustas
me.d dessa. I övriga avseenden ökade icke pansarvärnets effektivitet
i samma takt som pansarvapnets effekt.
Inom sjöstridskrafterna skedde inga principiella organisationsför
ändringar. Kustartilleribrigaderna ändrades till 2 regementen och
antalet minskade, då man kunde dra bort en del förband inom Hangö
och Borgå kustartilleriförsvar. På Karelska näset uppsattes ett nytt
kustartilleriregemente, likaså på Hogland. Vid Ladoga och Onega
uppsattes kustbrigader, vilka omfattade 2 artilleriregementen och en
flottavdelning. Flottans sammansättning påverkades väsentligt genom
att pansarskeppet "Ilmarinen" sjönk. Pansarbåtsflottiljen ändrades
till Avdelning "Väinämöinen". En andra motortorpedbåtsflottilj
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uppsattes. För operationer i Finska vikens östra del inrättades en
rörlig bas.
Flygvapnets förluster och anskaffningar framgår av tabellen nedan.
Organisationen förblev i teorin oförändrad) men i praktiken kon
centrerades alltid erforderlig styrka under ett befäl.
Tabell 7

Del- Total
1941 1942 1943 1944 s:a s:a
84 20 9
35
34
56
193 402
134

Avg�ng
Stridsförluster .......................
Skador och förbrukning (krigsfpl) ... .
Skador och förbrukning (övningsfpl) ... .

536

Total summa

307
Krigsflygplan i början av kriget
387
1 slutet
"
Okning 80
Avgång 402
))

))

Ersättning totalt 482
Även luf tvärnsmateriel anskaffades i stor utsträckning och inom
hemorten sammanfördes luftvärnsenhete'rna till regementen för skydd
av de största objekten, de mindre hade endast sektioner. Inom fält
armen var luftvärnet direkt underställt respektive armekårs luftvärns
kommendör.
Tabell 8
Lv-vapen
7.62-20 mm ..........................
37-88 mm ............................
Summa

2 9/6 1941 3/11943
345
1017
330
462
67 5

147 9

4/ 9 1944
106 9
553
1622

Finska krigsmakten utsattes under sommaren 1944 ännu en gång
för ett oerhört svårt prov. Personalstyrkorna måste höjas maximalt
genom att äldre åldersklasser inkallades och permitteringarna åter
kallades. Nu erhölls också ny pansarvärnsmateriel från Tyskland.
Några nya enheter uppsattes inte, utan de befintliga fick full fält
styrka. De självständiga gränsjägar- och jägarbataljonerna samman
fördes till Gränsjägarbrigaden. I mitten av augusti var personalstyr
kan som störst, som framgår av tabell 9.
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Tabell 9
Högkvarteret m m . .
Landstridskrafter ....
Sjöstridskrafter . . . . .
Luftstridskrafter
�
Hemtrupper

.. .
........

Off Uoff Meniga Kvinnar Summa
4 216 8 999 22 746 6 031 41 992
14 090 53 291 239 264 6 067 312 712
2 471 7 436 24 385 2 449 36 741
1 690 5 472 15 873 3 664 26 699
5 270 12 110 113 426 18 643 149 449

%

Cifol6

7.4
55.0
6.5
4.8
26.3

Summa 27 737 87 308 415 694 36 854 567 593 100

83.2
9.7
7.1
100

Av hemtruppernas styrka var ca 49 000 patienter på krigssjukhus
samt 14 000 man i reparations- och arbetstrupp.
8. ORGANISATIONSUTVECKLINGEN EFTER KRIGEN
Enligt det i Moskva den 19/9 1944 undertecknade vapenstillestånds
fördraget skulle den finländska försvarsmakten inom 2½ månad alltså senast den 4/12 1944
bringas ned till fredsmässig styrkenivå.
Finländarna skulle också fördriva tyskarna ur landet. Detta ledde till
besvärliga operationer, som fortsatte till april 1945. Avsikten var att
efter hemförlovningen återgå till den organisation, som var i kraft
1941, men under pågående demobilisering tolkade de Allierades
kontrollkommission bestämmelsen så, att försvarsmakten skulle
återg& till 1939 års styrkenivå och sammansättning. Den bestämde
dessutom att skyddskårsorganisationen som en politisk halvmilitär
organisation skulle upplösas. Det hjälpte inte, att man kunde bevisa,
att skyddsHren alltsedan år .1927 som en opolitisk organisation enligt
lag var en organisk del av försvarsmakten. Riksdagen måste skynd
samt sammankallas 17 och upphävde genom beslut den 6/11 1944 lagen
om skyddskårsorganisationen. Detta förutsatte en omorganisation av
territorialorganisationen, som skulle ta emot reservisterna, mitt under
pågående demobilisering. Även förrådsställandet av tygmaterielen,
som var utspridd och övervakad av territorialorganisationen, tolkades
av kontrollkommissionen såsom stridande mot fredsvillkoren, varför
vapen och annan tygmateriel måste sammanföras till några få centrala
förråd.
Omorganisationen av territorialorganisationen avbröt hemförlov�
ningen för en tid, men denna kunde snart fortsättas beträffande
11 divisioner och 4 infanteribrigader. Tre infanteridivisioner, pansar131

divisionen, en infanteribrigad och gränsjägarbrigaden var bundna av
kriget i Lappland. Hemförlovningen av dessa påbörjades medan
operationerna ännu pågick i Lappland, huvuddelen omedelbart efter
det att striderna i Muonio slutkämpats. För att fortsätta kriget i
Lappland organiserades av unga värnpliktiga en division omfattande
2 infanteriregementen med 2 bataljoner vardera samt 1 fältartilleri
regemente med 2 sektioner. I det övriga Finland organiserades divi
sioner och regementen av i tjänst kvarvarande värnpliktiga, i mån av
möjlighet enligt 1939 års organisation.
Den fredstida organisationen trädde i kraft den 5/12 1944. Första
tjänstgöringen fullgjordes enligt 1932 års värnpliktslag. Försvars
makten omfattade landstridskrafter med 3 divisioner, en lätt brigad
och direkt under huvudstaben lydande pionjär- och signaltrnpper,
sjöstridskrafter med 1 kustartilleriregemente och 3 självständiga
sektioner (minskningen berodde på avkortad kustlinje, då Ladogas
och Viborgs kustartilleriregementen hade förlorat sina områden),
2 flottstationer och flottstridskrafterna, luftstridskrafter med 4 flyg
regementen, 2 luftvärnsregementen och flygvapnets signalbataljon.
Denna organisation blev man under de följande åren tvungen att
ändra och försvarsmaktens sammansättning var under en tid mycket
varierande. Första tjänstgöringen avkortades genom en temporär lag.
Av denna anledning minskades ett infanteriregemente i varje division
till bataljonsstorlek. Sjöstridskrafterna fick i uppdrag att utföra
minsvepning i Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav, varför
man uppsatte 5 minsvepningsflottiljer (3 ur kustartilleriet och 2 ur
flottan). Sammanlagt skulle 200 minsvepare vara insatta.
Regeringen tillsatte 1945 en försvarsrevision, vars arbete pågick
till 1949. Under tiden hade man i Paris undertecknat det slutliga
fredsfördraget för Finland (10/2 1947). Enligt detta fastställdes den
finländska försvarsmaktens maximala personalstyrkor till:
landstridskrafter 34 400 man, inga robot- eller raketvapen
sjöstridskrafter
4 500 man, högsta tillåtna tonnage 10 000,
inga ubåtar eller fartyg med
torpeder som huvudbeväpning
3 000 man, högst 60 krigsflygplan, inga
1uftstridskraf ter
"anfallsflygplan"
Summa 41 900 man.
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Detta gav klara och ovillkorliga gränser för planeringen av för
svarsmaktens organisation. Försvarsrevisionens betänkande blev fär
digt år 1949, varefter det behandlades av såväl huvudstaben som av
ett speciellt ministerutskott. Resultatet blev en ny värnpliktslag den
1/1 1951. Enligt denna är första tjänstgöringen i aktiv tjänst 240
dagar, utom för dem, som skall utbildas till officerare, underoffice
rare/underbefäl och specialutbildade meniga, vilka har 330 dagars
första tjänstgöring. Detta ledde till inskränkningar i försvarsmaktens
totalstyrka, vilket medförde - vid sidan av andra omställningar indragning av 1 500 tjänster och befattningar.
Under 1950-talet kom man inom försvaret in i ett stabiliserat
utvecklingsskede. Vid planläggningen blev både omvärderingen av
Finlands militärgeografiska läge och det moderna krigets krav på
territoriell försvarsberedskap bestämmande för organisationen i detta
skede. I enlighet härmed överfördes kustartilleriet och luftvärns
artilleriet till landstridskrafterna och underställdes kommendören för
respektive område. För att även i det fredstida utbildningsarbetet föra
truppslagen närmare varandra och då divisionen i finsk terräng ofta
visat sig vara ett osmidigt operativt förband, bildade man 6 brigader
med infanteriregementen som stomme. Varje brigad omfattade i regel
stab, stabskompani, 2 bataljoner, en underofficersskola, en fältartille
risektion samt ett signal- och ett pionjärkompani. Divisionsstaben
var alltjämt den högre stab, som svarade för den administrativa
ledningen och för den territoriella beredskapen. Antalet divisionssta
ber var 3, av vilka en ledde förbanden i norra Finland, en i södra
Finland och en i östra och mellersta Finland. I divisionerna ingick
dessutom en eller två jägarbataljoner, ett fältartilleriregemente,
respektive divisionsområdes kustartilleri- och luftvärnsförband, ett
signal- och ett bilkompani samt andra självständiga specialenheter.
Som ett fjärde högre förband fanns pansarbrigaden, i vilken ingick
pansarskolan, pansarregementen, 2 jägarbataljoner, 1 fältartilleri
och 1 luftvärnsartillerisektion samt 1 signal-, 1 bil-, 1 pionjär- och
1 tungt granatkastarkompani. Direkt under huvudstaben lydde ett
signal- och ett pionjärregemente samt specialförbanden inom Helsing
forsområdet, militära skolor, depåer och andra militära inrättningar.
Kavalleribrigaden upplöstes och kavalleriregementena omorganisera
des som jägarbataljoner. De fick behålla sina traditionsnamn:
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Nylands dragonbataljon och Tavastlands ridande jägarbataljon. Sjö
stridskrafterna omfattade endast en flottavdelning, 2 flottstationer
och ett skolfartyg. Luftstridskrafterna omfattade 3 flottiljer, en
signalbataljon och en transportdivision. Territorialorganisationen
bestod av 7 militärlän och dessa av totalt 27 militärdistrikt.
Denna organisation trädde i kraft den 1/12 1952. I början av år
1957 fick förbanden, som hittills endast haft nummer, traditionella
namn, delvis härstammande från 1600-talet, och i regel med anknyt
ning till något landskap.
1952 års organisation avsåg dock enbart en koncentration av trupp
förbandens territoriella ledningsförhållanden. Territorialorganisatio
nens arbete leddes alltjämt direkt av huvudstaben. Detta var besvär
ligt i samarbetet med civila myndigheter och ledde mången gång även
till dubbelarbete i de rent militära förberedelserna. Sedan nya planer
utarbetats, fastställdes en ny organisation den 1/7 1966, där förban
den i stort sett blev oförändrade, medan divisions- och militärläns
nivåerna sammanslogs, så att den territoriella ledningen koncentrera
des till de 7 militädänsstaberna. Militädänskommendörerna är närmast
högre chefer för såväl förbanden (delvis även för de militära anstal
terna) som för militärdistrikten inom respektive län. Endast flottan
och flygvapnet lyder direkt under respektive försvarsgrensledning
oberoende av stationeringsort.
Försvarsmaktens nuvarande organisation är sålunda följande:
Huvudstaben (Helsingfors)
Södra Finlands militärlän (Tavastehus)18
Pansarbrigaden (Tavastehus)
Nylands brigad (Dragsvik)
Gardesbataljonen (Helsingfors)
2 jägarbataljoner (Sandhamn resp Lahtis)
Kustjägarbataljonen (Obbnäs)
1 kustartilleriregemente (Sveaborg)
1 kustartilleribatteri (Hangö)
1 luftvärnsartilleriregemente (Hyrylä)
1 luftvärnsartilleribatteri (Lahtis)
Signalregementet (Riihimäki)
Bilbataljonen (Helsingfors)
5 militärdistriktsstaber
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Sydöstra Finlands militärlän (Kouvola)
- Karelska brigaden (Kouvola)
Savolax brigad (St Michel)
2 jägarbataljoner (Willmanstrand resp Fredrikshamn)
1 fältartilleriregemente (Willmanstrand)
1 kustartilleribatteri (Kymmeneborg)
1 pionjärbataljon (Koria)
- 4 militärdistriktsstaber
Sydvästra Finlands militärlän (Åbo)
- Björneborgs brigad (Säkylä)
1 fä!tartilleriregemente(Niinisalo)
1 mätbatteri (Niinisalo)
- 1 kustartilleriregemente (Åbo)
- 1 luftvärnsbatteri (Åbo)
- 4 militärdistriktsstaber
Österbottens militärlän (Vasa)
1 (motoriserad) kustartillerisektion (Vasa)
1 luftvärnsbatteri (Gamla Karleby)
- 3 militärdistriktsstaber
Norra Finlands militärlän (Uldl.borg)
- Pohja brigaden (Uleåborg)
- Kajanalands brigad (Kajana)
1 jägarbataljon (Sodankylä)
- 1 fältartilleriregemente (Uleåborg)
- 1 självständigt pionjärkompani
- 5 militärdistriktsstaber
Savolax-Karelens militärlän (Kuopio)
- 1 jägarbataljon (Kontioranta)
- 1 fältartilleribatteri (Ylämylly)
- 2 militärdistriktsstaber
Mellersta Finlands militärlän (.Jyväskylä)
- 1 pionjärbataljon (Keurusselkä)
- 1 självständigt signalkompani
- I luftvärnsbatteri (Tammerfors)
- 4 militärdistriktsstaber
Sjöstridskraftema (Helsingfors)
- Flottavdelningen (Åbo)
- 2 flottstationer (Obbnäs resp Åbo)
- skolfartyget "Matti Kurki"
- Sjökrigsskolan (Sveaborg)
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Luftstridskraftema (Helsingfors)
Tavastlands flygflottilj (Luonetjärvi)
Satakunda flygflottilj (Björneborg)
Karelska flygflottiljen (Rissala/Kuopio)
Luftstridskrafternas signalskola (Luonetjärvi)
Transportdivisionen (Utti)
Flygkrigsskolan (Kauhava)
Tekniska skolan (Kauhava)
Militära läroanstalter
- Krigshögskolan (Helsingfors)
Stridsskolan (Tusby)
- Kadettskolan, motsv KS i Sverige (Sandhamn)
- Reservofficersskolan (Fredrikshamn)
Underofficersskolan (Willmanstrand)
4 truppslagsskolor
3 specialskolor
4 underhållsgrensskolor
Musikelevskolan
Särsleilda militära inrättningar
7 forsknings- och provningsanstalter
16 depåer (varav 8 vapendep.\l.er)
2 centralmilitärsjukhus
1 militärapotek
Den under inrikesministeriet (i fredstid) lydande gränsbevakningen
utgör även det en del av landets försvarsmakt. Det omfattar 4 gräns
bevaknings- och 3 sjöbevakningsavdelningar, gränsskolan och sjöbe
vakningsskolan.
Finlands försvarsmakt har efter krigen tvingats, speciellt under
de första åren, att arbeta under svåra förhållanden. Många av kriget
betingade uppgifter såsom återuppbyggnadsarbetet, ersättningarna
till invalider, krigsänkor och faderlösa, krigsskadeståndet samt den
eftersläpning av allmänna investeringar (t ex vägnätet) som är en följd
av kriget har bundit så mycket personal och penningmedel, att för
svarsmakten tvingats vänta på materielförnyelse. Utbildningen har
man strävat att bedriva med full kraft, svårigheterna till trots.
I december 1955 tillsatte regeringen ett ekonomiskt försvarsråd.
Detta var på sätt och vis ett tecken på, att de ekonomiska resurserna
började räcka till även för försvarsändamål. Planläggningen samord136

nades på högsta nivå genom den 21/3 1957 utgivna förordningen
om försvarsdldet. I detta råd är statsministern ordförande och med
lemmarna utgörs av 5 ministrar och 2 generaler. Därtill har en tredje
general samt ordföranden för den försvarsekonomiska planerings
kommissionen inkallats. Majoriteten i rådet ligger hos regeringen, hos
den politiska ledningens representanter, som alltså är medansvariga för
utvecklingen av landets försvar.
Medel har beviljats både till att förnya beväpningen och till grund
anskaffningar. Av infanterivapen kan nämnas det finskkonstruerade
stormgeväret. De första exemplaren överlämnades till reservofficers
skolan i maj 1960 och de serietillverkade kom ut på förbanden 1965.
A ven de nya pansarvärnsvapnen, det lätta pansarskottet och den
rekylfria pansarvärnskanonen av år 1957 resp 1958 är av finsk kon
struktion. Finska vapenkonstruktörer har utvecklat en för landets
förhållanden lämplig 122 mm fältkanon, som kom ut på förbanden
1965. Signalmaterielen är i huvudsak moderniserad och pionjärerna
har fått tidsenliga arbetsmaskiner. Beträffande pansarvapnet är man
beroende av anskaffningar från utlandet. Genom köp av stridsvagnar
från såväl England (1958) som Sovjetunionen (1959) har materielen
kunnat förnyas. 1962 tolkade FN :s säkerhetsråd fredsfördraget i
Paris så, att defensiva robotar var tillåtna för Finland. Därefter har
Finland köpt pansarvärnsrobotar från England och Frankrike.
Modern luftvärnsmateriel har anskaffats från Schweiz och Sverige
1960 och 1961.
För moderniseringen av flottan var flottplanen ett betydelsefullt
steg. Som en produkt av finska varvsindustrin sjösattes det första
krigsfartyget, som ingick i denna plan, redan år 1956. Härefter har
komplettering skett i första hand från egna varv, men även genom
köp från England (1957) och Sovjetunionen (1964). År 1962 inför
livades en i England inköpt fregatt som skolfartyg.
Flygvapnet fick sina första moderna övningsflygplan "Fouga
Magister" och "Saab Safir" år 1958. Härefter följde de nya krigs
flygplanen: de engelska "Gnat"-jaktplanen :h 1958 och de ryska jakt
planen av typ "Mig-21" år 1963. Luftrummet kan övervakas med
ett radarnät, som täcker hela landet.
Ett tecken på hela folkets gemensamma ansträngningar för att
utveckla landets försvarsförmåga var riksförsvarskurserna 1961.
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Hittills har redan över 1 000 kvalificerade representanter för admi
nistrationen, näringslivet, bildnings- och informationsområdena,
föreningslivet och kyrkan fått undervisning vid dessa kurser tillsam
mans med personal ur försvarsmakten. År 1962 tillsattes en plane
ringsnämnd föi- psykologiska försvaret och 1965 en försvarsveten
skaplig rådgivande kommitte. I den sistnämnda ställer landets främsta
representanter för teknologi och de fysisk-matematiska vetenska
perna sin sakkunskap till disposition för försvarets utveckling.
Finlands försvarsmakt är van att arbeta med små medel. Detta
har givit arbetet en prägel av seghet och förnöjsamhet. De senaste
årens positiva utveckling gör det berättigat att hoppas, att försvars
makten även med begränsade förutsättningar kan följa den allmänna
utvecklingen, att den kan uppfylla de krav, som landets neutralitets
och säkerhetspolitik ställer. Den fasthet och uthållighet, som ådaga
lades under krigen, utgör härvid ett vägledande exempel.
1 Denna skulle ha upprättats i enlighet med beslutet att erkänna självständig
heten, som fattats den 31/12 1917 och slutligt godkänts den 4/1 1918, för att sköta
de praktiska åtgärderna i samband med Finlands lösgörande från Ryssland.
2 År 1939 var antalet jägare i aktiv tjänst inte större än 292 officerare (av vilka
14 generaler och 104 överstar och överstelöjtnanter) och 54 fältväblar.
3 Beaktas bör, att vid tidpunkten för ber!ikningarnas utförande fanns det av
praktiska skäl (tillgång på materiel och specialpersonal) inga möjligheter att i
planerna inrymma stora mängder specialförband, ej heller sjö- och luftstrids
krafter.
4 I beräkningen ing�r endast underofficerare, underbefäl och meniga.
5 Av dessa var Norra Finlands militärläns 9. Division ännu ofullständig och
saknade artilleri.
6 Tjänstedugliga lanrvärnsmän av II kategorin uppgick till ca 100 000.
7 Läggs härtill gränsbevakningen ( 4 000 man), civilanställda (1 350) och kvinnor
(3 000) blir bruttostyrkan ca 105 000.
8 Dessa var i huvudsak utrustade med kulsprutor och avsedda som kaderförband
i den befästa ställningen under täcktruppsskedet.
9 En kustbrigad omfattar 1-3 sekcionet·, en marinbataljon, luftvärnsenheter
samt stöt- och nädörsvarskompanier jämte underhlUlsenheter.
10 Sammansättning: ett cykelkompani, en skvadron och en kulsprutepluton.
11 Vid 10 divisioner vid mobiliseringen.
12 Här ing�r 17. divisionen och två infanteriregementen som var underställda
s jöstridskrafrcrna. De egentliga sjöstridskrafternas ( kustartilleriets och flottans)
styrka var 26 825 man.
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Luftskyddstrupper på hemorterna 28 438,
1� Av detta var 2 5 02 manlig militärsjukhuspcrsonal.
15 Gränskompanierna, befästningsbataljonerna och kavalleriet är medräknat i
antalet bataljoner.
16 Avser enbart försvarsgrenarna, Motsvarande %-tal, då enbart mlinnen be
aktas, är 84.4, 9.4 resp 6.2,
17 Några riksdagsmän måste p g a den korta tidsfristen hämtas till Helsingfors
med militärflygplan.
18 På samma ort som militärlänsstaben ligger bil- och signalkompanierna samt
underhålls- och reparationsenheter.
13

Summary
Colonel K J Mikola, chief of the Military Historical Section of the Defence
Forces of the Republic of Finland, has on the occasion of the 50-years anniversary
of the independence of Finland writte11 an article on the creation and development
of the defence foi-ces of Finland.
When Finland 011 December 6th 1917 declared its independence, the new diet
did not have any organized armed forces, But, at the same time, some 40 000
Russian troops wei-e garrisoned in the country, preparing to join in the strnggle,
which was to follow. The only nucleus of military power, loyal to the lawful
government were locally recruited "homeguards'' - skyddsgarden - which
possessed some rifles and were prepared to defend their villages against plunder
ing. In addition, about 2 000 young patriots had gone underground, left the country
and formed a batallion - Royal Preussian Jägerbatallion 27 - where they under
went military '"'"""E>·
Such was the situation, when Lieutenant General C G E Mannerheim 011
January 16th 1918 was appointed Commander in Chief of the governments'
forces. He at once started ro organize rhe defence forces of Finland. Already an
January 24th he wrote ta the government, suggesting that a regiment be organi
zed, and that companies of about 400 men be raised in each borne guard-district.
This was the beginning of the Finnish defence forces which <luring the Winter
\Var 1939-1940 rose to 385000 men and in August 1944 to more than 550 000
men. The strength according to the peacetreaty af Paris in 1947 is limited to
41 900 men,
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"DE SEJLEDE VANDET TYNDT I 0RESUND"
Av GUNNAR BARKE

Den politiska situationen i Danmark 1940
Den 9 april 1940 är en svart dag i Danmarks historia. Det snabba
tyska anfallet kom fullkomligt överrumplande, och de fåtaliga danska
trupper, som överhuvud hann sätta sig till motvärn, fick redan efter
ett par timmar order om att inställa striden. Den danska regeringen,
som tidigt på morgonen hade ställts inför tyska krav i ultimativ form,
beslöt under protest "at ordne landets Forhold under Hensyn til den
Besxttelse, som har fundet Sted". Regeringen uppmanade befolk
ningen att iaktta en helt igenom värdig hållning i den nya situationen
- "Ro og Orden" skulle upprätthållas. Det betydde i klartext, att
den som ville vara lojal mot danska myndigheter inte på något sätt
fick störa tysk verksamhet i Danmark, t ex genom demonstrationer
eller sabotage, Tyskarna framhöll å sin sida, att det var fråga om en
fredsockupation ( ocrnpatio pacifica), avsedd att skydda Danmark
mot engelsk aggression, och att den danska statens integritet skulle
kränkas i minsta möjliga mån. Det danska rättsväsendet och admi
nistrationen tilläts fungera utan tysk inblandning, och den danska
armen lämnades i stort sett intakt. I och med detta var grunden lagd
för den s k förhandlingspolitiken, som i korthet innebar att tyska
krav skulle ersättas med dansk-tyska förhandlingar. Regeringen valde
alltså att böja sig för de tyska kraven den 9 april, detta för att för
hindra onödig blodsutgjutelse och för att så långt det stod i dess makt
skydda danska värden.
Det är helt naturligt, att Danmark inte kunde väcka omvärldens
smickrande intresse så som Norge gjorde. "Det fredliga livet går sin
gilla gång i Danmark; man skall hålla ögonen bra öppna om man
skall upptäcka något osedvanligt. Härifrån finns bara ett undantag,
ett, men ett lejon. Det är den tyska ockupationsmakten", men "de
främmande uniformerna ha smält in i stadsbilden." Så skrev Fredrik
Böök, som dock inte kan sägas ha iakttagit händelserna med vad
man kallar oförvillad blick, i ett resebrev till Svenska Dagbladet
sommaren 1940. Han lyckades frammana bilden av en idyll, och för
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honom framstår den tyska ockupationen som en "moralisk och mili
tär prestation". Hans rapport förmedlar intrycket att danskarna
fogligt har funnit sig i den nya situationen. Det är ingen tvekan om
att de allra flesta accepterade förhandlingspolitiken som en bitter
nödvändighet, men därmed är inte sagt att de accepterade ockupa
tionen. Ett motstånd i egentlig mening var dock inte att tänka på
- den tyska övermakten tedde sig sommaren 1940 fullkomligt över
väldigande - men situationen erbjöd trots allt vissa möjligheter.
Ett viktigt militärt initiativ
Den danska motståndsrörelsen, som främst genom sin sabotage
verksamhet bidrog till att förhandlingspolitiken bröt samman den
29 augusti 1943, har sitt ursprung i många olika initiativ som togs
1940 och 1941. Det fanns inom olika kretsar personer, som ansåg att
"något borde göras". Det kunde röra sig om utgivandet av en illegal
tidning eller om bildandet av en sabotagegrupp - och småningom
fogades dessa grupper in i en större enhet, fick en fast organisation
och ställdes under en central ledning. Från 1943 fanns en verklig
dansk motståndsrörelse, ledd av Danmarks Frihetsråd, som bestod
av representanter för de sex största motståndsgrupperna.
Den danska motståndsrörelsen var i hög grad beroende av hjälp
utifrån, och därför spelade de illegala routerna mellan Danmark och
Sverige en viktig roll. Tack vare dem kunde man upprätthålla kon
takten med England, och detta är i sin tur ursprunget till de illegala
routerna såsom de var organiserade före den 29 augusti 1943. Redan
några dagar efter den 9 april vidtog man inom den danska general
stabens underrättelseavdelning, under ledning av överstelöjtnant
Nordentoft, åtgärder för att få kontakt med omvärlden, framför
allt England. Då ett öppet motstånd var otänkbart, gällde det att i
andra former göra en insats på de allierades sida i kampen mot
Tyskland. Den möjlighet, som låg närmast till hands, var att kon
centrera sig på den militära underrättelsetjänsten. Problemen var
dock många. Hur skulle man för det första kunna övertyga veder
börande engelska myndigheter om att en dansk insats vore något att
räkna med? Danmark hade ju givit sig utan strid, och omvärlden hade
intrycket att landet hade accepterat ockupationen. Några undantag
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var de engelsmän, som fram till den 9 april hade befunnit sig i Dan
mark och som hade varit knutna till den engelska legationen. De
visade större förståelse för Danmarks svåra läge. En av dem var
pressattachen Ronald Turnbull. I London upprättades sommaren
1940 Special Operations Service (SOE), vars uppgift var att söka
kontakt med och stödja eventuella motståndsrörelser i de tyskocku
perade länderna. I slutet av 1940 tillkom en dansk avdelning av SOE,
och Turnbull utsågs till förbindelseman mellan SOE och general
stabens underrättelseavdelning ("Ligaen").
Vid det laget hade Ligaens förberedelser kommit långt. Man hade
i diskussioner med en redaktör i Berlingske Tidende, Ebbe Munck,
kommit överens om att han skulle resa till Stockholm och där upp
rätta förbindelse med den engelska legationen. Officiellt skulle han
vara sin tidnings korrespondent. Ligaen å sin sida skulle insamla och
mikrofilma informationer om tyska militära förhållanden, och fil
merna skulle sedan sändas till Munck i Stockholm. Svårigheten låg
i att på något sätt få filmerna ur Danmark. Det gällde att öppna
och upprätthålla en illegal förbindelse mellan Köpenhamn och Stock
holm.
Man löste i huvudsak problemet så, att man utnyttjade den legala
trafiken över Öresund, d v s färj- och flygtrafiken. Denna hade öpp
nats igen efter den 9 april och stod under tysk kontroll. Utresetill
stånd gavs av de tyska myndigheterna företrädesvis åt ämbetsmän,
affärsmän och personer med släktingar i Sverige. Kven journalister
kom i åtnjutande av detta privilegium, särskilt efter det tyska anfallet
på Sovjet. Ebbe Munck hade själv med sig den första mikrofilmen,
när han i oktober 1940 reste till Stockholm. I februari 1941 kom
Turnbull till Stockholm, och därmed var förbindelsen etablerad.
Munck blev alltså den första kuriren mellan Köpenhamn och Stock
holm, och detta system med tillfälliga kurirer användes huvudsakli
gen under de första åren, fram till 1943. Tillvägagångssättet var i
princip ganska enkelt och då det enda möjliga, men det var behäftat
med många brister. Det fanns vid denna tic;l. inte många danskar som
hade de nödvändiga förutsättningarna för en dylik kurirtjänst: att
våga ta risken att smuggla ut en mikrofilm, att få tyskt visum samt
att ha för avsikt att resa till Stockholm. Många av dem som senare
skulle göra en aktiv insats i ledande ställning i rnotståndsrörelsen>
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började som kurirer, och de grep med glädje tillfället att på detta
sätt hjälpa "Det ka:mpende Danmark". Det gäller bl a Erling Foss,
som från februari 1944 var Frihetsrådets representant i Stockholm.
Han berättar i sin bok "Fra passiv til aktiv Modstand":
"Et helt nyt Perspektiv dukkede saa op i Oktober (1941). Takket
vare en kombineret Forretnings- og Jagtrejse til Sverige kom Volle
(kapten Volmer Gyth i generalstaben) med en uskyldigt udseende
Brugsgenstand, som skulle afleveres fra det milita:re Efterretnings
va:sen til Ebbe Munck i Stockholm. - - - der var en vis Risiko
forbundet med at aflevere Genstanden, da den indeholdt Microfilm,
men alle Forsigtighedsregler var dog taget".
Riskerna var stora, och svårigheterna började i den danska tullen.
Man var därför tvungen att dölja filmen i ett föremål med alldagligt
och oskyldigt utseende, vanligtvis en rak.borste. Men enligt Foss fick
rak.borsten med tiden ett dåligt rykte - "Folk blev ligefrem for
skra:kkede, naar man na:vnte Ordet". Man lät också övervaka
kurirens avresa för att förvissa sig om att filmen verkligen kommit
i väg och för att om möjligt ingripa, om något höll på att gå galet
vid tullvisitationen.
Det var farligt att använda samma kurir alltför många gånger.
Man måste också ha olika mottagningsadresser i Köpenhamn, och
t ex i februari 1942 påpekar Liga:n, att "J" (Justitsraaden, d v s Foss)
inte skall utnyttjas mer än nödvändigt och bara för viktiga med
delanden från SOE. Man hade med tiden många adresser att skifta
mellan.
De första sändningarna synes ha gått företrädesvis med färjan
mellan Helsingör och Hälsingborg. 'Aven på den svenska sidan skaf
fade man sig ganska snart olika täckadresser, till vilka kuriren kunde
lämna sin mikrofilm. Därigenom hade transporten förenklats avse
värt. Det var framför allt de engelska konsulerna i kuststäderna som
tjänstgjorde som förbindelsemän. Däri låg emellertid en uppenbar
fara, eftersom tyskarnas Abwehr noggrant kontrollerade dem, och
tyskarna var också snart på det klara på att de engelska konsulaten
fungerade som centraler för "Nachrichtendienst". I maj 1943 in
skärpte Turnbull vikten av att kurirerna inte tar direkt kontakt med
någon engelsk konsul - "this only attracts attention". Motstånds
rörelsen hade att värja sig också mot stikkere, och de kunde vara
värre att tas med. De hade bl a till uppgift att försöka utröna, vilka
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illegala vägar det fanns ut ur Danmark. Ebbe Munck skriver i sin
dagbok i maj 1943, att det kommer hela tiden "ny Folk, derunder
Stikkere, som camouflerer sig som Flygtninge''. Ej heller var man
vid denna tid riktigt säker på de svenska myndigheternas inställning
till denna illegala aktivitet, och man ville i alla händelser inte att de
skulle intressera sig för mycket för den.
Det var inte bara den tyska tullkontrollen och stikkernes verksam
het som försvll.rade förbindelsen mellan Köpenhamn och Stockholm.
Det kunde hända att en dansk, som hade åtagit sig ett kuriruppdrag,
fick sitt visum indraget utan att något skäl angavs. Ibland hände det
att man hade en kurir, vars ankomst man inte hann varsko Stockholm
om. Vid ett tillfälle kom man i förlägenhet, då Munck inte befann
sig i Stockholm och man inte hade någon reservadress för kuriren.
Munck tvangs avbryta sin semester, "men der var ingen Vej udenom.
Kureren g0r nernlig Ophold i Stockholm kun en enkelt Nat. Der er
absolut n0dvendig for os at altid have en fast Adresse paa rede
Haand", skriver Lig::en i ett något vredgat brev till Munde den 17 juli
1943. Det var inte lätt att under rådande förhållanden hålla en för
bindelse öppen. Officerarna och Munck var ständigt på jakt efter
kurirer, de måste finna nya täckadresser och noggrant kontrollera
de personer, som på ett eller annat sätt engagerades i verksamheten.
Trots dessa svårigheter tycks systemet ha fungerat bra, och Munck
skrev i sin dagbok i slutet av 194 2:
"Sidste Sendning kom med Kurer paa sedvanlig Maade. Det er den
femte Lot paa 2 Maaneder exkl. alle mundtlige Beretninger - saa vi
kan i öjeblikket ikke klage."
Mot slutet av den här aktuella perioden
alltså fram till den 29
augusti 1943 - gick postrouten mellan Munck cch underrättelsetjäns
ten i det närmaste efter tidtabell, och av dateringarna att döma kom
det minst en sändning i veckan i vardera riktningen.
Postrouten mellan Munck och Ligaen vara bara en, men den vik
tigaste av de illegala förbindelserna mellan Sverige och Danmark. Via
den routen gick företrädesvis militärt underrättelsematerial. Mot
ståndsrörelsen hade emellertid behov även av annat material, framför
allt propaganda. För att täcka det behovet sökte man andra vägar,
som inte nödvändigtvis måste vara snabba. Också för dessa router
utnyttjade man den legala trafiken. Betecknande för dem är, att de
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i hög grad bar tillfällighetens prägel. En av dessa router var "Matros
linjen". I början av 1943 kunde Turnbull rapportera till Ligaen, att
den engelska konsuln i Göteborg, Christensen, hade blivit uppsökt
av en dansk sjöman på ett danskt fartyg, som gick i trafik mellan
Köpenhamn och Göteborg. Sjömannen hade sagt sig vara villig att
smuggla propagandamaterial till Danmark och ta med sig illegala
tidningar på återresan. Efter det att Ligaen kontrollerat att han inte
var stikker utan "god nok", anförtroddes han uppgiften. Det fanns
fler router av denna typ, och de hölls strängt åtskilda från postrouten
mellan Munck och Ligaen. Den ansågs vara för värdefull för att man
skulle belasta den med annat än underrättelsematerial.
Illegala flyktvägar
Transporten av filmer eller tidningar erbjöd inga oöverstigliga
svårigheter. De verkliga problemen anmälde sig när det gällde trans
port av tung materiel - vapen, ammunition och sprängmedel i större
omfattning - samt personer. I sådana fall, d v s om man eftersträ
vade en säker och kontinuerlig förbindelse, hade det varit nödvändigt
att motståndsrörelsen förfogade över egna båtar och säkra hamnar
på båda sidor av Öresund. Den möjlighet, som stod till buds, var att
man kontaktade personer, som hade båt stor nog att klara färden
över Öresund. Ett belysande exempel på detta är John Christmas
M0llers flykt till London i maj 1942. I England hade man länge öns
kat att en känd dansk politiker skulle komma till London för att
bl a via BBC:s dagliga utständningar till Danmark väcka och stärka
danskarnas motståndsvilja. I slutet av 1941 hade Ligaen och SOE
enats om att Christmas M0ller vore rätta mannen. Han hade på grund
av sin tydligt uttalade motvilja mot ockupationsmakten tvingats av
säga sig alla sina politiska uppdrag - ledarskapet för Det konser
vtive Folkeparti och sin plats i riksdagen -, han var inte bara känd
utan också populär, och han hade tidigt kommit i kontakt med mot
ståndsrörelsen. Hans flykt arrangerades så, att han först på omvägar
tog sig fram till Alborg. Där väntade en skeppare, som regelbundet
seglade på Göteborg med keramiklera. I lasten hade han byggt in
ett rum, där Christmas M0ller kunde gömma sig vid avresan från
Danmark och vid ankomsten till Göteborg. Han kom småningom till
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Stockholm, där han av engelska legationen försågs med ett falskt
pass, och sedan kunde flyga till England med det ordinarie engelska
kurirplanet. Resan tog tre veckor
man var tvungen att sälja tid
för säkerhet!
De svenska myndigheternas inställning
Man kan säga att förhållandet mellan motståndsrörelsen och de
svenska myndighetema under åren 1940-43 präglades av ömsesidig
misstro. Både engelsmännen och officerarna i underrättelseavdel
ningen ansåg det vara en naturlig sak, att den illegala trafiken skulle
vara känd av så få som möjligt, och de fann i början ingen anledning
till att denna begränsning inte skulle gälla även för t ex svensk polis
i Malmö och Hälsingborg. Det dröjde ganska länge innan man var
på det klara med vilka man kunde lita på och vilka som var för
"korrekta". Denna försiktiga och avvaktande hållning intog man
inte bara mot svenska utan också mot danska myndigheter. Det har
delvis sin förklaring i de politiska förhållandena. Danmark befann
sig officiellt inte i krig med Tyskland, och den danska regeringen
fördömde all verksamhet som riktades mot tyskarna. Underordnade
myndigheter försattes i ett dilemma, om de tvingades inskrida mot
en person, vars verksamhet de i grund och botten sympatiserade med.
Detsamma gällde naturligtvis svenskarna. Dessutom må framhållas,
att underrättelseverksamhet, vare sig den är illegal eller inte, gärna
omges med djup sekretess.
Det är betecknande, att flyktingarna inte i första hand vände sig
till svensk polis utan till de engelska konsulerna. Ej heller vågade de
lita pil. sina egna landsmän i de svenska kuststäderna. De svenska
polismyndigheterna hade ju å sin sida högst legitima skäl att hålla sig
a jour med vad som hände, och de hade goda möjligheter att skaffa
sig information. De svenska poliserna i Malmö och Hälsingborg hade
precis som före kriget kontakt med sina kolleger i Köpenhamn och
Helsingör. De hade ett visst samarbete också med tysk polis, något
som i motståndsmännens ögon föreföll ytterst misstänkt. Med tiden
uppdagade man dock på danskt håll, att framför aUt polisintenden
ten i Hälsingborg, Göte Friberg, och kriminalkommissarie Richard
Hansen i Malmö gjorde allt för att hjälpa flyktande danskar. I juli
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1943 rapporterade en dansk till Ligaen, att det i Hälsingborg fanns en
speciell avdelning för danska flyktingar. "Den bestaar af tre Ma:nd,
nemlig Overkonstabel Palm og Konstablerne Olson og Feldt. De er
tre flinke Fyre med den rigtige Indstilling." Den svenska regeringen
höll sig diskret i bakgrnnden. Den gav inte poliserna några direktiv
om hur den skulle förhålla
gentemot de danska motståndsmännen.
Den var dock beredd att lämna ett slags passiv hjälp: den inskred
inte om en polis hjälpte danskarna på ett sätt, som egentligen var
olagligt
bara inte tyskarna märkte något.
Motståndsrörelsen lyckades alltså etablera en fast förbindelse, men
några router i ordets rätta bemärkelse var det inte fråga om före
hösten 1943. Det som tvingar fram de verkliga routerna är den tyska
aktionen mot de danska judarna i oktober 1943 och den därpå föl
jande massflykten.
Förhandlingspolitiken b1yter samman
Den 29 augusti 1943 upphörde den danska regeringen att fungera.
Det som direkt orsakade detta, var det ultimatum som den tillställdes
av den tyske riksfullmäktigen i Danmark. Under sommaren 1943
hade oron stigit i Danmark: strejker, sabotage, sammanstötningar
mellan tyska soldater och danskar. I sitt ultimatum krävde tyskarna
bl a att regeringen skulle införa undantagstillstånd, upprätta stånd
rätt och belägga sabotage med dödsstraff. Regeringen ansåg sig inte
kunna effektuera den tyska ordern utan avgick, och ockupationsmak
ten övertog den utövande makten. Under det en dryg månad långa
undantagstillståndet, som genast infördes, sköljde en våg av arreste
ringar över landet. Framför allt drabbades officerskåren, som inter
nerades en kortare tid; manskapet avväpnades och skickades hem.
Antalet flyktingar till Sverige steg kraftigt, men den stora strömmen
kom inte förrän i oktober, efter judeaktionen. Avsikten med den var
att alla danska judar skulle föras till Tyskland, men detta misslyc
kades. Endast ungefär 400 judar infångades, medan resten, dvs nära
7 000, klarade sig över till Sverige.
Redan före oktober hade nära 1 000 flyktingar kommit över, och
under första hälften av oktober steg antalet till omkring 6 000. Vid
årets slut fanns ungefär 12 000 danska flyktingar i Sverige. Förhål] 48

landena blev sådana, att de svenska myndigheterna tvingades att
vidta extra hjälpåtgärder. Så hade den svenska marinen dygnet nmt
fartyg ute i Öresund, och i Skåne upprättades snabbt speciella genom
gångsläger. För denna massflykt fanns inga router. Flyktingarna tog
sig över i fiskekuttrar, roddbåtar, kanoter - vad som helst, bara
man inte blev fångad av tyskarna! Något som i hög grad bidrog till
denna massflykt var att den tyska bevakningen synes ha varit täm
ligen slapp. Tyska marinofficerare ansåg det vara ovärdigt sin soldat
ära att slåss mot obeväpnade civilister.
Nya router organiseras
Händelserna den 29 augusti hade medfört att officerarna i Ligaen
hade gått under jorden. I mitten av september flydde de till Sverige.
Motståndsrörelsens aktivitet hejdades en tid, och de gamla förbin
delselinjerna klipptes av. Ebbe Munck skrev i september till Christ
mas M0ller, att den uppgift som närmast måste lösas, var att "gen
etablere gamle Kommunikationer og sätte nye Linier i Gang." Helt
utan rapporter från Danmark var han dock inte. Erling Foss, som
sedan december 1942 hade sänt regelbundna meddelanden om situa
tionen i Danmark, fortsatte med detta, och flyktingarna kunde ge
kompletterande uppgifter, men det värdefulla militära underrättelse
materialet uteblev en tid. Förutsättningarna att organisera nya router
var egentligen rätt goda. Bland flyktingarna fanns många danska
poliser, som hade erfarenheter av problemen i samband med illegala
förbindelser över Öresund. De hade själva hjälpt många att fly.
Väsentlig är också de svenska myndigheternas inställning; det var
nu inte fråga om att stödja en illegal verksamhet utan om att göra
en humanitär insats.
Under de hektiska dagarna i oktober, då normalt 300-400 flyk
tingar kom varje dygn, organiserades många router, bl a den som
skulle bli den av Ebbe Munck använda. Initiativet togs av Mosaiska
församlingen i Stockholm. Den 3 oktober fick advokaten Ivar Philip
son församlingens uppdrag att försöka få till stånd en fast trafik
över Öresund. Till sin disposition fick han 120 000 kronor, som
snabbt hade samlats in bland församlingens medlemmar. Redan sam
ma dag reste han till Malmö, där han diskuterade planerna med före149

trädare för Malmö Mosaiska församling. Den första båten inköptes
i Hälsingborg. Följande dag knöts i Stockholm kontakten mellan
Munck och Philipson, och den 9 oktober hölls det konstituerande
sammanträdet för "Dansk-svensk Flygtningetjeneste". Närvarande
var förutom Munck och Philipson och några medlemmar ur Mosaiska
församlingen även redaktören Leif Hendil, som den 2 oktober hade
kommit som flykting efter att ha varit engagerad i flyktinghjälpen i
Danmark.
Vid detta sammanträde diskuterades konkret möjligheterna och
medlen för illegal route. Ändamålet uppgavs vara att hålla en väg ut
ur Danmark öppen för personer, vilkas liv svävade i fara. Det
problem, som främst togs upp till behandling, var båtanskaffningen.
Drivmedelsfrågan hade redan lösts temporärt i och med att regeringen
hade beviljat 1 500 liter bensin. Det var också möjligt att köpa bensin
på svarta börsen till ett pris av "1,50 � 2 kr per liter. Malmöpolisen
torde inte beivra dessa affärer." Finansieringen ordnades så, att
Hendil fick förfoga över det i församlingen insamlade beloppet.
Under hösten kom ytterligare tillskott, och vid årets slut uppgick
det sammanlagda beloppet till 160 000 kronor. Hendil utsågs till chef
för routen, d v s han skulle leda det dagliga arbetet i Malmö.
Den 11 oktober var Hendil tillbaka i Malmö, och där vidtog ett
intensivt förberedelsearbete. Inom ett par dagar hade en del forma
liteter ordnats: uppehålls- och arbetstillstånd, passersedlar till ham
nen samt polisens och marinens "Sejltilladelse". Richard Hansen var
honom behjälplig med detta. "Han fik mit Kongema:rke i Guld som
forel0big Honn01"", rapporterar Hendil till Munck.
Men ett hinder återstod: han fick samtidigt reda på att malmöpoli
sen inte kunde tillåta någon verksamhet, förrän man hade fått den
svenska regeringens tillstånd. På Richard Hansens inrådan tillställde
Hendil samma dag utrikesminister Giinther en skrivelse, vari han
först redogjorde för de förberedelser som redan hade vidtagits. Han
påpekade att en organiserad hjälpaktion inte skulle kunna genomfö
ras utan full förståelse från de svenska myndigheternas sida, "og det
er denne Forstaaelses officielle Sanktion, der indtra:ngende udbedes."
Han framhöll också verksamhetens rent humanitära karaktär - vil
ket inte ägde giltighet särskilt länge, då Hendilrouten nämligen
ganska snart började befordra militärt underrättelsematerial från
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Danmark. Den 15 oktober kom meddelande att Gilnther via säker
het�tjänstens chef hade meddelat sin sanktion.
Den 16 oktober fick Dansk-svensk Flygtningetjeneste en egen båt
plats anvisad i Malmö hamn, vid Yachtldubbens sjöpaviljong. Läget
var ypperligt, eftersom platsen lätt kunde avspärras, och redan från
början bevakades den av både polis och militär. På så vis fick routen
ett utmärkt skydd mot obehörig insyn.
Så drogs riktlinjerna för det dagliga arbetet upp. Det gällde att få
kontakt med grupperna i Danmark, de gruppper som hjälpte flyk
tingarna ner ti11 kusten. Hendil hade redan före den 15 oktober själv
rest över till Danmark och tagit kontakt med ledarna för en av de
större grupperna, "TOM", en grosshandlare Robert Jensen i Köpen
hamn. De kom överens om tider och platser för avhämtning. Syste
met var enkelt: man lade upp 20 olika linjer, som numrerades. När
Tom sedan ville ha kontakt med Hendil, sände han ett meddelande
om detta, varefter båtarna gick ut från Malmö. Den 17 oktober var
allt klart, och Hendil hade för avsikt att själv leda den första resan
över till Danmark, men starten blev mindre lyckosam
"idet at vor forste Tur i Gaar i bogstavelig Mening gik i Vadsken.
Jeg har aldrig i mit Liv va:ret saa vaad efter 7 Timer ombord paa
'Pimp 1 '. I Korthed blev vi, dvs. Besretning og Passagererne lmrt ner
gennem Afsperrningerne af R. H(ansen). Vore Lommer var t0mt
for al svensk og vi havde paa flere Maader rustet os, bl. a. de tre af
os med danske Palitiskilte. Den forste halvanden Time gik Motoren
som et Urverk og vi strng en mregtig Fart ned hvor 0sters0en
begynner, d. v. s. syd0st for Falsterbo, saa gjorde Motoren Knuder.
Vi havde taget meget Vand ind og Str0mfordeleren samt Benzin
pumpen var leveret paa saa mangelfuld Maade, at de begge tog Vand.
Motoren gik i staa, og i et Par Timer drev vi rundt i stxrke B0lger
og med 12 sekundmeter Vind. Paa et Tidspunkt fors0kte vi at sende
Signaler ind til Falsterbo, aldeles resultatl0st, og overvejede saa
Mulighederne imens vi pumpede, idet Baaden kun havde vxret i
Vandet en Uges Tid og den automatiske Pumpe kun virker naar
Matoren gaar. Vi havde Valget at lade os drive hjrelpel0se eller ogsaa
kunne vi hejse N0dsejl af 2 Frakker paa Baadshagen. Endlig lykkedes
det med stor Forsigtighed at faa Mataren i Gang. Samtlige ombord
vxrende var gennemvaade allerede efter de forste 3 Timer var gaaet.
- - - Under hele Situationen samtlige Passagerer og Besretning tog
det med godt Hum0r, selv de der var s0syge. Vi var startet KL 16
og var tilbage Kl. 23. Da vi havde 3 ombord, der ikke havde Passer-
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sedler, maatte vi klare Milita:rvagt og Havnpoliti med lidt Beha:n
dighed."
Det brev, varur ovanstående är hämtat, skrev Hendil omedelbart
efter hemkomsten från denna vådliga sjöresa, och nog märker man
att han fortfarande har upplevelsen frisk i minnet! I fortsättningen
förskonades Hendilrouten i stort sett från dylika missöden, och den
fungerade praktiskt taget utan avbrott till krigets slut.

Arbetsnttinen
I oktober tillkom en del andra router av olika omfattning. I
Malmö hade den mosaiska församlingen redan före Hendils ankomst
satt igång en route, den s k Julius-gruppen, vars verksamhet den 12
oktober samordnades med Hendils. I Hälsingborg startades den första
egentliga routen av en dansk marinofficer vid namn Erling Kia::r.
Den existerade i ungefär ett halvt år, till den 29 april 1944. Då blev
Kia:r tagen av Gestapo. Routen reorganiserades den 22 maj, då under
namnet "0resundstjenesten". Den ställdes därvid under Ebbe Muncks
kontroll. Kven från Göteborg utgick en viktig route. Från och med
den 21 april 1944, då ett sammanträde hölls med bl. a. Munck, Hen
dil och routechefen Verner Gyberg, var den organiserad i fasta for
mer. Den fick namnet "Dansk Hja:lpetjeneste" och hade kontakt
framför allt med motståndsgrupperna i Jylland. Dessa tre router
var de största. Inalles fanns vid krigets slut nio olika router, bland
dem den som var Ligaens egen.
Den uppgift, som routerna var avsedda att lösa, var personbeford
ran. Men ganska snart kom särskilt Hendilrouten att fungera som
förbindelselänk mellan Frihetsrådet och Ebbe Munclc Huvudparten
av illegal post och press gick via den. Motståndsrörelsen hade alltså
en egen postgång mellan Stockholm och de viktigaste utreseorterna,
Malmö, Hälsingborg och Göteborg. Därigenom förhindrades, att pos
ten censurerades av den svenska säkerhetspolisen. För denna post
befordran inom Sverige använde man särskilda kurirer. Den post,
som gick över till Danmark, måste ägnas särskild uppmärksamhet.
Under transporten över Öresund låg posten i en säck, som hängde
utanför relingen. Om postbåten blev hejdad, lät man säcken gå till
botten. Om posten ändå föll i tyskarnas händer, var det sörjt för att
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tyskarna inte skulle kunna få för motståndsrörelsen farliga upplys
ningar: breven var skrivna på ett slags kodspråk och varken avsän
darens eller adressatens namn var skrivna i klartext utan angivna
med kodnummer, L3, S4 etc. Breven distribuerades, sedan de väl hade
kommit till täckadressen i Köpenhamn, enligt en kodlista. Detta sys
tem visade sig vara alldeles utmärkt. Få postsäckar gick förlorade,
och bara vid två tillfällen lyckades tyskarna avslöja en täckadress,
båda gångerna med hjälp av stikkere.
För att kontakten mellan t ex Tom i Köpenhamn och Hendil skulle
vara effektiv, måste de kunna meddela sig med varandra snabbt, och
det var inte fel på uppfinningsrikedomen! En väg var den s k "de
peschvejen". Tom kunde sända ett kort meddelande (om tid och
plats för avhämtning av flyktingar) med någon besättningsman på
en av färjorna, eller via "flyverouten", det tyska kurirplanet mellan
Köpenhamn och Malmö. Man hade tagit bort ett av tändstiften och
så fått ett bra gömställe för korta meddelanden. Man hade till och
med telefonförbindelse. En dansk fabrikör med verkstäder både i
Glostrup och Landskrona hade fått tillstånd till sju-åtta telefon
samtal om dagen, detta av hänsyn till det tekniska samarbetet. Han
kom på iden att man skulle kunna utnyttja verkstädernas gemensam
ma varu- och verktygslista som underlag för en kod. Om det t ex en
morgon meddelades från Landskrona, att "vi saknar sex tackor smält
bly och en hammare", så betydde det att det samma kväll skulle
komma en båt till en hamn på Amager. Aven i övrigt utbildades
med tiden en fast rutin för själva transporterna. I början gjorde man
vanligen så, att en snabb båt gick in till den danska kusten och häm
tade flyktingar, som fördes över i en större uppsamlingsbåt längre
ut i Öresund. Detta tillvägagångssätt visade sig dock vara relativt
riskfyllt, och småningom gjorde man i stället så, att en dansk båt,
stationerad i Danmark, gick ut mittsunds, där den mötte en av
Hendils båtar. Så växlade man post och passagerare.
Samarbete med svenska myndigheter
Det är av intresse att se, hur samarbetet niellan den danska mot
ståndsrörelsen och svenska myndigheter utvecklade sig när det gällde
en speciell sida av routernas verksamhet, nämligen i fråga om bestäm-
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melserna för resor från Sverige till Danmark. Man var givetvis
tvungen att vara mycket försiktig, när man skulle avgöra vilka som
skulle få utnyttja de illegala routerna. Den &törsta faran utgjorde
stikkerne, som ju lätt kunde ge sig ut för att vara vanliga flyktingar.
Om man inte kunde hindra dem från att, eventuellt via någon illegal
route, komma in i Sverige, så hade man när de väl befann sig på
svensk mark goda möjligheter att i lugn och ro kontrollera deras
uppgifter. Det väsentliga var att en stikker hindrades från att resa
tillbaka till Danmark, då han ju i sådant fall naturligtvis skulle rap
portera till sina tyska uppdragsgivare vad han visste. De danskar,
som efter ankomsten till Sverige kunde avslöjas som stikkere, inter
nerades i speciella läger.
Med tiden utbildades en praxis för hur man skulle skydda routerna
från obehörig insyn. Man försökte om möjligt förhindra att de
resande hade kontakt med varandra före utresan från Sverige. De
tilläts inte att infinna sig på avreseorten förrän strax innan de skulle
gå ombord. Man var också mycket noga med att censurera den ut
gående posten. Det förekom att flyktingar i brev eller till och med
på vykort gav alltför frikostiga upplysningar om hur de hade kom
mit över till Sverige. Hur känslig denna fråga var framgår av ett
brev, som Hendil sände till redaktören för en danskspråkig tidning
i Sverige, "Nyt fra Danmark". Redaktören hade i en artikel beklagat
sig över att numren blev försenade på grund av de svåra transpor
terna över Oresund. Hendil menade, att det vore fullkomligt onöd'igt
att överhuvud nämna något om transportvägen.
Kontrollen över utresorna från Sverige handhades till en början av
Ebbe Munck och vederbörande routechef. Det verkliga avgörandet låg
dock hos de svenska polismyndigheterna i de aktuella hamnstäderna.
Polisen skulle alltid bekräfta utresetillstånden. I april 1944 tillkom
en ny organisation i Stockholm, det s k Kontaktudvalget. Det bestod
av representanter för de olika motståndsgruppema och fungerade som
ett slags Frihetsråd i miniatyr. I detta udvalg satt också en repre
sentant för den danska beskickningens flyktingkontor. Han var alltså
en förbindelselänk mellan motståndsrörelsen och de officiella danska
myndigheterna. Vid Kontaktudvalgets första sammanträde den
19 april beslöts att det skulle avgöra, vilka som skulle få utresetill
stånd. Udvalget sammanträdde en gång i veckan, varvid behandlades
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ansökningar från danskar som ville resa hem till Danmark igen. Vid
sammanträdena lästes också upp listor över de flyktingar, som under
veckan hade kommit till Sverige. Man hade en särskild förteckning
över de stikkere, som hade slunkit med. Vid ett tillfälle hade man
att ta ställning till ytterligare en kategori icke önskvärda passage
rare, nämligen tyska soldater ur både SS och den reguljära armen.
Dessa soldater hade antingen flytt - av rädsla för vad som skulle
hända dem vid krigets slut - eller också var de ute för att försöka
avslöja någon illegal rnute. Samtliga internerades i Sverige till kri
gets slut.
I och med att Kontaktudvalget hade konstituerats, kopplades den
danska beskickningen in på frågan om utresetillstånd. Danske minis
tern, Kmse, hade efter förhandlingar med svenska myndigheter
- framför allt UD - fått bemyndiga,nde att kontrollera utresorna.
Ganska snart uppstod oenighet om huruvida Kontaktudvalget eller
beskickningens flyktingkontor skulle vara högsta danska instans i
detta sammanhang. Man blev också oense om en del andra punkter.
I Malmö, Hälsingborg och Göteborg fanns vid denna tid danska
poliskontor, vilkas personal var de svenska kollegerna till hjälp vid
kontrollen av de danska flyktingarna. Kontaktudvalget och flyk
tingkontoret kunde inte enas om vart den passersedel till hamnen,
som utfärdades för varje resenär in spe, skulle sändas
till veder
börande routechef eller den danska polisen. Efter en brevväxling i
detta ärende mellan Hendil och kapten B. Schou, som var flykting
kontorets representant i Kontaktudvalget, enades man vid ett sam
manträde den 28 juni 1944 om vissa regler. Närvarande var bl a
Kruse, Munck, Hendil och Schou. Enligt de "endelige Aftaler", som
då träffades, skulle en ansökan om utresa först behandlas i Kontakt
udvalget, som skulle fatta beslut. Detta meddek,des flyktingkontoret,
som i sin tur sände den där utskrivna passersedeln till den lokala
danska polismyndigheten. Denna tog så kontakt med routechefen, för
att få uppgift om möjligheten till utresa, och sedan med den svenska
polisen för ett slutgiltigt godkännande av tillståndet. I brådskande
fall kunde Ebbe Munck ensam fatta beslut, som i efterhand skulle
bekräftas av Kontaktudvalget. Man betonade vid detta sammanträde
också, att antalet utresor skulle begränsas så mycket som möjligt. Be
slutet den 28 juni innebar en kompromiss. Kontaktudvalget fick
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ensamt fatta det avgörande beslutet, men till den officiella danska
myndigheten överläts att sköta kontakten med den svenska (polis-)
myndigheten. Nu fastslogs vidare, att den danska beskickningen hade
rätt till viss insyn i motståndsrörelsens arbete, och man kan också säga
att motståndsrörelsen hade ett visst stöd av beskickningen just när
det gällde förhandlingar med svenska myndigheter. Men trots beslu
tet den 28 juni var förhållandena inte helt tillfredsställande. Det
förekom vid flera tillfällen överträdelser av gällande bestämmelser,
vilket skapade onödig irritation. I februari 1945 fastslog det s k
Ruteudvalget (samarbetsorgan för routerna i Malmödistriktet) ånyo,
att de olika routerna inte hade rätt att till Danmark överföra perso
ner som inte hade fått vederbörliga tillstånd, samt att det var den
lokala danska polisen i Malmö, som skulle hålla kontakt med den
svenska polisen där. Med anledning av detta beslöt Kontaktudvalget
den 4 februari 1945, att man skulle hänvända sig till Kruse och
fordra att inga danska eller svenska myndighc,ter skulle kunna ge
tillstånd utan Kontaktudvalgets förhandsgodkännande. Man menade,
att det ju vore ett svenskt intresse att endast "goda danskar" fick
utnyttja de illegala routerna, och man framhöll att Kontaktudvalgets
godkännande vore en garanti. Det hade förekommit så många resor,
som Kontaktudvalget inte hade känt till, att den gällande ordningen
"er helt til Grin."
Det framgår av detta att man inom Kontaktudvalget var mån om
att hävda sin absoluta befogenhet i detta sammanhang. Malmöpolisen
ville dock uppenbarligen ha litet mera insyn, och enligt ett brev från
Kontaktudvalget till Hendil den 19 december 1944 hade Richard
Hansen krävt att få vissa uppgifter om varje resande: varför veder
börande lrnde fått tillstånd, om han reste över i särskilt uppdrag etc.
Inom Kontaktudvalget hänvisade man då till bestämmelsen att dylika
informationer inte fick spridas utanför udvalget. I januari 1945
underrättades Kontaktudvalget om att landsfogde Rosengren i
Malmöhus län hade lovat be Richard Hansen att inte förhöra ut
resande danskar. Beslutet av den 4 febrnari är alltså ett resultat av
denna svensk-danska konflikt, som i viss mån störde det goda sam
arbetet mellan motståndsrörelsen och Richard Hansen. Man ifråga
satte dock aldrig den svenska polisens rätt att hindra någons utresa.
Man formulerade aldrig några bestämmelser om av vilka orsaker
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en utresa till Danmark skulle hindras. Rent allmänt kan sägas, att
man ville undvika att "2 Kl�ssens, Folk blev sendt hjem", och man
hindrade personer som av en eller annan anledning ansågs motarbeta
frihetsrörelsens intressen. Man bedömde från fall till fall.
Finansiering
Routeorganisationen kan sägas ha genomgått samma utveckling
som motståndsrörelsen i stort. Något samarbete mellan olika grupper
existerade inte från början, men med tiden lyckades man samordna
dem till en organisation, som blev ett utmärkt instrument i motstånds
kampens tjänst. Det iir follt naturlig att man ursprungligen inte hade
något annat mål än att rädda så många människor som möjligt. Pla
ner på att routerna skulle bestå, sedan den egentliga uppgiften hade
lösts, mognade vartefter tiden gick. Detta hängde samman med de
ekonomiska betingelserna. Startkapitalet hade skjutits till av personer,
som stod utanför motståndsarbetet. Om man inom motståndsrörelsen
var intresserad av att även i fortsättningen driva routerna, måste
man se till att man skapade de ekonomiska förutsättningarna för det.
Man hade inte många möjligheter att välja mellan. Av naturliga skäl
hade transporterna under den första tiden varit helt kostnadsfria för
flyktingarna, och framdeles var detta en princip för arbetet. Däremot
togs från hösten 1943 ut en avgift av dem som ville föra över pengar.
De fick betala 10 0/o av värdet på det överförda beloppet. Och givet
vis stod det var och en fritt att betala för resan, vilket många gjorde.
Från och med januari 1944 satte man i gång insamlingar bland de
danska flyktingarna. Man samlade in pengar i två omgångar under
de 19 månader, som routerna drevs. Tillsammans gav de ungefär
3/,. million (svenska) kronor. Slutligen kunde den danska beskick
ningen träda emellan. Den svenska regeringen beviljade en kredit på
millioner, och en liten del av denna summa kom routerna till
godo.
Routernas betydelse
Många gånger har från danskt håll efter kriget framhållits, att
den danska motståndsrörelsen, sådan den nu utformades, hade varit
otänkbar utan ett fritt Sverige. Via Sverige gick vägen ut till den fria
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världen, och i Sverige fann många danskar en fristad. Av detta följer
då helt naturligt, att de illegala routerna var av stor betydelse för
motståndsrörelsen, som är ett stort tack skyldig de danskar, vilka
riskerade liv och säkerhet för att hålla förbindelserna mellan Dan
mark och Sverige öppna. Det har sagts om dem att "de sejlede Vandet
tyndt i 0resund."
Otryckta. källor:
Ebbe Muncks arkiv, Christmas M0llers arkiv, Kontaktudvalgets arkiv, Dansk
svensk Flygtingetjenestes arkiv.
Upplysningar av:
Christian Giinther;
Göte Friberg, Carl Palm och Richard Hansen;
Ivar Philipson;
P A Mörch (den danska marinens underrättelseavdelning).
Tryckta källor:
Dardel, Gustaf: Lyckliga hov, stormiga år. Sthlm 1953
Foss, Erling: Fra passiv til aktiv Modstand. Kbhvn 1946
Frit Danmarks Hvidbog. Kbhvn 1946
(Hendil) Den åbne Dör til den frie Verden. Privattryck, Kbhvn 1945
Outze/Svendstorp: Fem år i bojor. Danmark under ockupationen. Hälsingborg
1945.
litteratur:
Haestrup, Jörgen: Kontakt med England 1940-43. Kbhvn 1954
Dens.: Hemmelig Alliance I-II, Kbhvn 1959
Möller/Sechser: De danske Flygtninge i Sverige, Sthlm 1945
Valentin, Hugo: Judarna i Sverige. Sthlm 1946.

Summary
The Danish Resistance during \Vorld \'lfar II was founded on many different
initiatives, which were taken during the first two years of the war. An important
one was the contact between the Intelligence Section of the Danish General Staff
and Special Operations Executive in London, which was established already in
the summer of 1940. The result was the organization of illegal routes between
Denmark and Sweden. Thus important informations could be passed to London
via the British Legation in Stockholm. After the collapse of the cooperation policy
on August 29th 1943, escape routes were stablished. Refuges could be trans
ferred to Sweden, and agents brought into Denmark. \Vhen the war ended, nine
different illegal routes were in existance.
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HISTORIK ÖVER SVERIGES MILITKRA BEREDSKAP
1939-1945
Av BORJE FURTENBACH

Sveriges militära beredskap under tiden för andra världskriget var
av en storleksordning som aldrig tidigare har förekommit i landets
.historia. Under åren 1939-1945 förekom inom försvaret hart när
allt som har med ett krig att göra. Försvarsplaner utarbetades, trup
per mobiliserades och koncentrerades till kust- och gränsområden,
där de stridsgrupperades, övades och utförde befästningar. Allt efter
lägets växlingar företogs också omfattande omgrupperingar, vilka
även de krävde järnvägs-, landsvägs- och sjötransporter under krigs
mässiga former och i mycket stor skala. Det kan nämnas att antalet
med SJ under beredskapsåren transporterade soldater uppgick till
6 000 000.
På grund av sin stora omfattning och sin inverkan på totalför
svarets alla områden kom försvarsberedskapen att i hittills ej känd
utsträckning ingripa i så gott som alla samhällets normala funktio
ner samt att i hög grad påverka icke blott de inkallade beredskaps
männens och deras familjers utan även övriga enskilda medborgares
liv.
Det har därför varit ett länge känt behov att få denna tid historiskt
belyst. Med anledning härav gjorde Överbefälhavaren den 28 april
1964, efter hemställan av chefen för Militärhögskolan, en underdånig
anhållan om bemyndigande för ,sistnämnde chef att utföra erforder
liga föratbeten för ett för allmänheten avsett verk om Sveriges mili
tära beredskap. Denna framställning bifölls den 16 oktober 1964 med
den tillagda anvisningen, att uppgiften skulle lösas i samråd med
Delegationen för militärhistorisk forskning.
Sedan detta bemyndigande hade erhållits gällde det först att orga
nisera arbetet samt klarlägga källäget.
Det stod redan till en början klart, att Militärhögskolans egna per
sonella resurser, närmast de vid högskolans Militärhistoriska avdel
ning, var alltför begränsade för ett arbete av denna omfattning. På
grund härav gjordes en hemställan till histori�ka institutionen vid

159

Stockholms universitet om samverkan för att lösa uppgiften. Denna
framställning möttes av ett glädjande gensvar och redan i december
1964 kunde föreståndaren för universitevs Historiska institution, pro
fessor Gunnar T. Westin i samarbete med professorerna Folke Lind
berg och Sven Ulric Palme, presentera fjorton licentiander, vilka
var beredda att taga upp avhandlingsämnen inom arbetsprojektets
ram. Denna universitetets insats har sedermera fått en fastare form i
och med hildandet av ett särskilt forskningsprojekt - Sverige under
andra världskriget (SUAV) - som organiserades våren 1966 med
docent Stig Ekman som projektledare. Som namnet på forsknings
gruppen anger har den som uppgift icke blott att deltaga i arbetet på
Sveriges militära beredskap utan även, och kanske främst, att histo
riskt belysa samtliga större problem rörande förhållandena i vårt
land under andra världskriget. Vid årsskiftet 1967/68 var antalet
doktorander och licentiander, verksamma inom SUAV 28.
Inom Militärhistoriska avdelningens föregångare - Försvarsstabens
krigshistoriska avdelning
hade redan i mars 1941 påbörjats en om
fattande historik över beredskapstiden. Riktlinjerna för denna, vilka
hade fastställts av dåvarande överbefälhavaren, general Thörnell,
var följande,
Utgångspunkt skulle vara den 1 juli 1937, d v s den dag då för
svarsstaben började sin verksamhet, och sedan skulle historiken
sträcka sig fram till beredskapens slut. Vidare skulle historiken ut
formas som en brett lagd studie över verksamheten i centrum och i
periferien. Till slut angavs, att historiken närmast var avsedd till upp
lysning för framtida behov inom försvarsmakten och ej för publice
ring. Bakgrunden till sistnämnda anvisning var, att skildringen i
huvudsak måste komma att stödja sig på hemliga handlingar.
Efter beredskapstidens slut fastställde dåvarande chefen för för
svarsstaben, generalmajoren C A Ehrensvärd, den 15 november 1945
en slutgiltig plan för verket. I samband härmed beslöts att militär
befälhavarna, var och en för sitt område, skulle utarbeta en redogö
relse omfattande tiden den 1 juli 1942 - då militärområdesorgani
sationen infördes - till krigets slut.
Innan denna slutgiltiga plan fastställdes, hade emellertid general
Thörnell i samband med pensionsavgång från befattningen som över
befälhavare i april 1944 erhållit i uppdrag av Kungl Maj :t att "som
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sakkunnig inom försvarsdepartementet biträda vid utarbetandet av
historik rörande de åtgärder som vidtagits för stärkande av Sveriges
försvarsberedskap under det pågående kriget och rörande därunder
ur militär synpunkt gjorda iakttagelser och erfarenheter". I samband
med detta arbete bemyndigades generalen erhålla erforderliga upp
lysningar från vederbörliga myndigheter.
Resultatet av allt detta arbete blev ett mycket omfattande verk
- totalt 77 maskinskrivna foliovolymer med sammanlagt 3 600
textsidor och mer än 8 000 bilagor. Härtill kom en specialredogörelse
för flygvapnets verksamhet omfattande 69 foliovolymer.
Man skulle kunna tycka, att denna stora samling borde vara mer
än tillräcklig som bakgrund till en skildring av beredskapstiden.
I verkligheten förhåller det sig dock ej så. Dels är verket som
sådant - trots ett omsorgsfullt arbete av de medverkande - behäf
tat med en rad fel av den art, som ofrånkomligen vidlåder allt rent
samtidshistoriskt arbete, främst beroende på att författarna själva ej
ägt tillgång till allt adekvat källmaterial. Härtill kommer att doku
mentationen i viss utsträckning är bristfällig, vilket medför att man
numera ej kan avgöra i vad mån författarna hämtat sina uppgifter
från egentliga källor, ögonvittnesskildringar eller andrahandsuppgif
ter. Framförallt gäller detta de avsnitt där redogörelse lämnas för
försvarsledningens uppfattning av läget vid inträffade kriser och
lägesförändringar. Trots dessa sina brister är verket dock av stort
värde närmast på grund av mängden redovisade fakta om styrkeför
hållanden, rustningsläge samt in extenso återgivna order m m.
Utöver detta verk fanns det vid tiden för det nuvarande arbetets
början - alltså hösten 1964 - en del större och mindre aktsamlingar,
beredskapslitteratur
ofta av memoartyp - samt ett flertal större
och mindre uppsatser i militära och politiska tidskrifter. Aven här
saknades i regel - och det i än större utsträckning än i beredskaps
verket - erforderlig dokumentation. En viktig fråga blev därför
huru forskarna som arbetade på det nya projektet skulle kunna bere
das tillgång till de omfattande arkiv som under beredskapstiden hade
upprättats hos då verkande myndigheter, staber och förband m m.
En kungslinje för arbetet måste vara att skildringen av beredskaps
tiden blir helt sann och objektiv. Detta nödvändiggör att forskarna
måste få tillgång till allt källmaterial - även det som fortfarande är
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sekretessbelagt. Denna insyn bör dock underlättas av det förhållan
det att huvuddelen av de sekreta akterna från beredskapstiden hem
ligstämplades av den anledningen att de då måste vara undandragna
offentlig insyn. Numera saknar däremot dessa handlingar i realiteten
ofta varje intresse för den som till äventyrs vill skaffa sig uppgifter
om vårt lands nutida försvar.
Å andra sidan är det också fullt klart att vissa uppgifter, exempel
vis rörande permanenta befästningar, förhållandet till främmande
makter och uppgifter om ännu levande personer, ej ännu kan offent
liggöras. Till sin art och omfattning synes dessa sistnämnda förhål
landen dock vara av sådant begränsat värde och ringa storleksord
ning, att deras uteslutande knappast behöver menligt inverka på
vederhäftigheten av ett arbete av den art som avses framläggas.
Med stöd av dessa överväganden och efter diskussioner med före
trädare för militära myndigheter och utrikesdepartementet inlämnade
chefen för Militärhögskolan först en ansökan om tillstånd att låta till
forskningsprojektet anslutna namngivna forskare få taga del av
beredskapsverket, vilket bifölls den 11 /2 1965. Denna framställning
utvidgades senare till att gälla även sekretessbelagd arkivmateriel i
försvarsdepartementets och detta; underställda civila och militära
myndigheters och förbands arkiv från åren 1938-1945.
Sistnämnda framställning bifölls den 2 september 1966 såtillvida,
att det uppdrogs åt öve1<befälhavaren att meddela föreskrifter angå
ende de sekretessbelagda handlingarnas delgivande samt att innehål
let i sådana handlingar icke får offentliggöras utan Kungl Maj :ts
medgivande.
Överbefälhavarens med anledning härav den 10 oktober 1966 med
delade föreskrifter innebar i huvudsak följande. Chefen för Militär
högskolan meddelades tillstånd att från vederbörliga myndigheter
erhålla arkivförteckningar, varav man kunde sluta sig till, vilka
serier som är aktuella för nu påbörjad forskning. Efter genomgång
av dessa förteckningar skulle så forskarna till chefen för militär
historiska avdelningen framställa sina önskemål, för vidare beford
ran till vederbörlig stab (motsv). Där genomgås de aktuella hand
lingarna av härtill beordrad befattningshavare, varefter vederbörande
chef prövar om dessa kan utlämnas eller ej. Ur handling, som i sin
helhet ej kan delgivas, är det vidare möjligt att erhålla utdrag om så
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erfordras för klarläggning av visst ärendesammanhang. De enda ären
den, som överhuvudtaget ej får delges, är sådana som berör perma
nenta befästningar och säkerhetstjänsten.
Vid ett första påseende kan delgivningsbestämmelserna te sig hin
dersamma för forskningen, men sedan arbetet efter dessa riktlinjer
numera pågått i över ett år torde det kunna sägas, att de i praktiken
ej hindrat insyn inom några för forskningen viktigare områden. Allt
eftersom arbetsrutin vunnits har det hela gått bättre och bättre.
Vid sidan av denna forskningsverksamhet i arkiven har det även
bedrivits ett omfattande arbete med hopsamling och registrering av
annat källmaterial. Sålunda tillfrågades redan 1964 ett stort antal
militära och civilmilitära befattningshavare samt efterlevande till
avlidna dylika om de innehade något material
dagböcker, brev,
minnesanteckningar el dyl - från denna tid och om de i så fall var
villiga att ställa denna till militärhistoriska avdelningens förfogande
för genomgång. Trots att mycket, som en gång hade funnits, numera
är bränt eller på annat sätt förstört, gav dock denna insamling, som
alltjämt fortgår, ett gott resultat.
Vidare igångsattes en omfattande intervjuverksamhet, avseende
dåtida militära chefer, stabs- och tjänstegrenschefer samt civila be
fattningshavare. Dessa intervjuer, vilka numera uppgår till ett antal
av omkring 400, har samtliga upptagits på band. De ger många intres
santa upplysningar om stämningar och reaktioner samt om andan,
disciplinen och stridsvärdet. Vidare ger intervjuerna många uppslag
till fortsatt forskning.
Härutöver är att nämna, att Militärhistoriska avdelningen från
Försvarsstabens pressavdelning har erhållit en c:a 125 000 nummer
omfattande samling av klipp ur svenska dagspressen, samtliga från
eller berörande beredskapstiden.
Dessa tre samlingar, den första benämnd A-0-samlingen,
kallad på grund av att den upplagts i bokstavsordning efter vederbö
rande insändares namn, pressklippsamlingen och intervjuerna regist
reras i tre register, slagordsregister, tidsregister och ett geografiskt
register. I slagordsregistret, som f n omfattar c:a 18 000 registerkort,
kan forskarna finna hänvisning till de för dem intressanta och nöd
vändiga uppgifterna i de här nämnda tre samlingarna.
Om arbetet är vidare att säga att forskarna inom SUAV och Mili163

tärhistoriska avdelningen efterhand som de är färdiga med olika
avsnitt av sina uppgifter framlägger dessa vid gemensamma semina
rier, vilka under terminerna äger rum i regel en gång var fjortonde
dag. Dessa för civila och militära historiker gemensamma diskussio
ner, har visat sig vara ömsesidigt berikande och synes borga för att
slutprodukten kommer att bli vederhäftig och intressant.
Enligt nuvarande arbetsprogram avses beredskapsverket omfatta
två illustrerade band; vardera på cirka 450 sidor. Arbetet beräknas
komma ut i början av 1970-talet.

Sftnunary
Colonel B Furtenbach gives a short account of the preparations, which since
1964 are
made to publish a history of the military measures, which were
taken to
the defence of Sweden during world war IL He stresses the
importance of the close cooperation between the military and the academic
historians. An account is given of the regulations issued by the Government for
handling of secret papers. It is foreseen that the work will be published in the
beginning of the next decade.
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AKTUELLT OCH HISTORISKT
Sammanställning av innehållet i årg. 1953-1967

Börje Fi1rtenbach:
Arne Stade:
Ame Stade:
Herman Miillern:

Arne Scholander:
lValther Hubatsch:
Allan I<.roon:
Herman. MiUlern:

Arne Scholander:
Börje Furtenbach:
Herman M#llem:

Börje Furtenbach:

1953
Koreakriget och de militära "lärdomarna".
En nation
tv/i armeer. Nordkoreaner mot sydkoreaner
sommaren 1950.
"Operation Strangle" - FN-flygets stora understödsaktion
i Korea 1951-52.
Sveriges järnmalm och de krigförandes planer 1939-1940,
Synpunkter i efterkrigslitteraturen jämte nllgra reflek
tioner,
1954
Förberedelserna för landstigningen vid Inchon.
Erövringen av Osel och Dagö 1941.
Expeditionen till Västerbotten 1809.
Operation "Bliffel".
1955
Landstigningen vid Inchon.
Den officiella historieskrivningen i USA om andra
världskriget.
Politisk och militär högsta ledning. En studie över sam
verkan dem emellan i Danmark, Norge, Frankrike och
England under andra världskrigets inledande skede.
Materielanslagens andel i försvarskostnaderna !ren 1901
-1955.

Börje F11rtenbach:
Allan Kroon:
B. G. Geijer:
/. E, Olow:
Herman Miillem:

1956
Planläggningen RN-RD.
Pearl Harbour.
Ett beslut och dess genomförande.
Striderna i Ofotenfjorden den 9-13 april 1940.
Om krigsdagböcker.

Arne Stade:
Nils Kindberg:
K. /. Mikola:
Herman Miillern:

1957
Natten före natten före T/lget över Bält.
Det svenska frivilligflyget i Finland 1940.
Strategisk defensiv i Finlands krig 1941-1945.
"Birke-Nordlicht".
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Börje F11rtenbach:
1onas Hedberg:
J. E. Olow:
Olle Törnbom:

1958
Sve11ska frivilligförband.
Artilleriregementet inför Karl X Gustavs polska krig.
Om det sovjetryska ubåtskriget Östersjön 1939-45.
Suezkriget 1956.

Börje Furtenbach:
Herman.Miillern:
Allan K.mon:
Emst Bergman:

1959-1960
(Utgången)
Sveriges militära resurser hösten 1939.
De allierades misslyckade ingripande i Norge.
En kustoperation under andra världskriget.
Flottan och operation Själland 1658,

Börje Furtenbacb:
R. Torstendahl:
P. Savatejev:
Carl G. Strandman:

Börje Fttrtenbacb ocb
Hennan Miillem:
Olavi Lyytinen:

1961
Generalmötet vid Riksgränsen den 21 maj 1940.
Sve11sk krigsförsörjning och underh/Hlstjänst i Danmark
1657-1660.
över oceanerna.
Litteraturen om andra världskriget.
1962
Vi var beredda.

G. Medwedjev:
Albin lfl'iden:

Finlands sjöstridskrafter under vinterkriget 1939-1940
och fortsättningskriget 1941-1944.
Ryska landstigningsoperationer under andra världskriget.
Fregatten Vanadis' världsomsegling,

Börje Furtenbacb:
Hermi:ln Miillem:
Lars Tersmeden:
Carl G. Strandman:

1963
Den militärhistoriska verksamhetens organisation.
Tyskt anfall mot Jämtland och Härjedalen 1943?
"Stormen för Köpenhamn".
Ny militär litteratur om andra världskriget.
1964

Börje Furtenbach och
Fredrik Löwenhielm:
Börje Furtenbach:
Herman Miillem:
Lars Tersmeden:
Börje Furtenbach:
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Från försvarsstabens första 25 ll.r.
Sverige-Norges krigsmakt 1864.
Bismarck och de svenska krigsfångarna 1864.
Karl X Gustav, pfalzgreven Filip av Sulzbach och slaget
om Fyn 1659.
Internordiskt militärhistoriskt samarbete.

Stig H:son-Ericson:
Sten Lj11ngqvist:
Herm,m Miillern:
Bertil Malmport:
Sven Fritz:

Christoffer Duffy:
Herman Miillem:
Per Stemer:
8. von Vegesack:
Bengt Ahsl1md:
Börje F11rte11bach:

Nils Palmstierna:
Thede Palm:
Jonas Hedberg:
Carl Herlitz:
Herman Miillem:

1965
Kompassen rnnt.
Sveriges militära FN-insatser.
Koloniförband i stormaktstidens svenska krigsmakt.
Nytt ljus över Frankrikes fall 1940?
Sverige och det andra världskriget,
1966
Militärhistoria: dess ställning i krigsskolor och vid uni
versitet.
Några amfibieoperationer under andra världskriget,
Erfarenheter av rysk krigsfångenskap under Stalintiden,
Forskning och industri - två strategiska grundelement.
Det äldsta "indelningsverket",
"Frontbrev" från år 1807.
1967
Börje Furtenbachs författarskap.
Före slaget vid Hastings,
Segern vid Nowodwor.
Några anteckningar rörande det svenska luftvärnet före
1928.
Det tyska kustartilleriförsvaret i Norge 1940-1945.
Beställning av tidigare årgångar insändes till Militärhisto
riska förlaget, Stockholm 90.
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