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FÖRORD 

Denna årgång av "Aktuellt och Historiskt" den sextonde -
innehåller sju uppsatser. 

Major Lars Tersmeden redovisar i "Med pik och musköt" hur in
fanteriets organisation, taktik och stridsteknik utvecklades under se
nare hälften av 1600-talet. Stiedien, som utförts inom ramen för mili
tärhistoriska avdelningens stora Carl X Gustaf-projekt, bygger pJ i 
Sverige omkring 1670 publicerade handböcker. 

Fil kand Gunnar Arteus analyserar i sin historiografiska uppsats om 
Karl Xl/:s ryska /i,lttåg hur uppfattningen hos forskarna Stille och 
Bennedich pJverkats av vissa tankegångar hos Delbriick och Clause
witz. Författarens ledmotiv är, att dessa historiker i sina försök att 
rekonstruera och förklara ett skeende ej uteslutande använt sig av 
källkritiska metoder utan ocks!t av vissa krigsteoretiska föreställningar. 

Förhistorien till 1892 års beslut i värnpliktsfrågan är föremJl för 
studium i en uppsats av kapten Arvid Cronenberg, som här främst 
vill granska betydelsen av G14staf Björlin och personer under hans 
starka inflytande. Uppsatsen bör ses som en direkt fortsättning på 
kapten Cronenbergs framställning om "Värnpliktens vänner" i förra 
årgången av tidskriften. 

Med utgJngspunkt i ett "arkivfynd" i Freiburg diskuterar fil lie 
Bengt Holtze vissa planer och förslag om svensk uppslutning pJ tysk 
sida under första världskriget, deras bakgrund, de tyska förhopp
ningarna och reaktioner pJ svensk sida. 

Överstelöjtnant Nils Kindberg redovisar i "Finska flygvapnets 
reppkomst och första tid 1918" en krigsdeltagares minnen och intryck 
från denna tid. Uppsatsen bygger även pJ korrespondens och samtal 
med ett stort antal andra finska och svenska medagerande. 

I den sjätte uppsatsen granskar överste K J Mikola, chef för anstal
ten för krigshistorisk forskning i Helsingfors hur finsk-tysk samver
kan under andra världskriget kom till stånd, särskilt dess syften och 
formerna för samarbetet. Det ekonomiska stöd som lämnats av Nor
diska kultttrkommissionens expertkommitte för översättning av finsk 
facklitteratur till svenska har varit en väsentlig förutsättning för 



publiceringen av denna studie. Militärhistoriska avdelningen framför 
sitt tack för detta bidrag. 

I tidskriftens sista uppsats antyder jag n,fgra drag i Nya Älvsborgs 
historia, särskilt dess senare tid. Illustrationerna utgörs här av några 
teckningar av Christian Staaf s i Göteborgs museum förvarade skiss
bok, som museet älskvärt ställt till förfogande. Avdelningen tackar 
även för annan värdefullt hjälp vid arbetet på uppsatsen. 

Författarna ansvarar själva för fakta och åsikter som framförs i 
respektive uppsatser. 

Stockholm i mars 1969 

BENGT ÅHSLUND 



MED PIK OCH MUSKOT 

Två exercisböcker från Carl X Gu.staf s tid 

Av LARS TERSMEDEN 

Det första officiella svenska reglementet för infanteriets uppträdan
de utfärdades av Carl XI år 1680. Det utkom dock aldrig av trycket. 
Beträffande det formella uppträdandet angav reglementet endast de 
"exercitier", som skulle brukas, inte hur de skulle utföras. Efter ett 
synnerligen grundligt förarbete, som bl a omfattade en större övning 
med flera truppförband, lät Carl XI 1693 utge ett andra - denna 
gång tryckt - reglemente för infanteriet, innehållande beskrivningar 
på hur dessa exercitier "rätt och på ett maner göras skola". Bestäm
melserna i de två reglementena sammanfördes efter nödig bearbetning 
föranledd av nya erfarenheter och rön i Carl XII:s förordning och 
reglemente för infanteriet av år 1701.1 

Redan ett tiotal år innan Cad XI utgav sitt första reglemente hade 
emellertid på enskilt initiativ två exercisböcker utgivits av trycket i 
Stockholm. Är 1669 utkom nämligen En Militarisch Exercitice Book 
eller Regementz-S pegeW' alf ett I nfanterie "korteligen sammanfattad" 
av överstelöjtnanten J u  1 i u s R i c h a rd d e  1 a C h a  p e 11 e och 
fem år senare - alltså 167 4 Kurtze Verfassung der Exercitien auff 
der Pique und Musquete "verfertiget durch" dåvarande majoren 
J a  c o b O g i l  u y. 

Författarna och böckerna 
De la Chapelles fader var född i Frankrike, blev krigare och gick i 

svensk tjänst någon gång under 1600-talets första år. Är 1623 blev 
han överstelöjtnant vid ett värvat dragonregemente och deltog med 
sitt kompani - de s k  laskepellarne - i Gustaf II Adolfs fälttåg i 
Livland och Kurland 1625-1626. Sonen Julius föddes i Litauen 
162 5, sannolikt under detta fälttåg. Vid 15 års ålder tog han enligt 
egen uppgift i sin bok tjänst som gemen, var 1645 pikenerare vid hov-

'' "Spegel" var en benämning på äldre litterära arbeten av pedagogiskt och 
moraliskt innehW. 



regementet (gardet), befordrades 1646 till förare samt deltog med 
regementet i kriget i Tyskland 1646-1648. Ar 1653 blev han natura
liserad svensk adelsman. Under Carl X Gustafs polska och danska 
krig 1655-1660 avancerade de la Chapelle från löjtnant till major 
vid Upplands regemente. Under förstnämnda krig utstod han en hård 
belägring, instängd på slottet Janowiec. På marsch därifrån lyckades 
han med endast 100 man slå sig igenom en fientlig trupp om fyra 
skvadroner och uppnå den svenska huvudarmen vid Radom. För dessa 
bedrifter belönades han av konungen med en betydande penninggåva. 
Under danska kriget fick han dessutom löfte om förläningar i Sverige. 

Under högtidligheterna i samband med Carl X Gustafs begravning 
i Stockholm hösten 1660 hade de la Chapelle kommenderats med en 
avdelning ur sitt regemente till vakthållning i huvudstaden. En afton 
råkade han jämte några underlydande vid ett besök på ett värdshus 
på Södermalm först i ordväxling och sedan i slagsmll med gesällerna 
av skräddarämbetet för att enligt egen uppgift "av en välment inten
tion avvärja en hop skräddargesällers otidiga leverne och arga före
havande" och att han "för deras stora afrunter [franska affront =
skymf] måste sig som en ärlig kavaljer försvara". Slagsmålet slutade 
med en fullständig seger för det stridsvana krigsfolket. Kvar på val
platsen låg åtskilliga döda och svårt skadade gesäller. De la Chapelle 
häktades och dömdes den 31 oktober till döden men hade några dagar 
före utslaget lyckats fly ur arresten. Efter någon tid begav han sig ur 
riket. Sedan han genom sin broder träffat förlikning med de efter
levande och skadade vad gällde begravnings- och läkarkostnader samt 
med skräddarämbetet, beviljades han den 31 juli 1661 lejd att åter 
inkomma i riket. Redan samma sommar förlikte han sig med de dödas 
arvingar och erhöll därefter full pardon samt placerades som major 
vid det under uppsättning varande skånska ridderskapets regemente 
till fot. 

Ar 1666 befordrades de la Chapelle till överstelöjtnant och var 
under de följande åren med en skvadron (fyra kompanier) av rege
mentet förlagd i Narva. Där visade han sig mycket mån om sina sol
dater, vilka led nöd på grund av utebliven avlöning, och företog upp
repade resor till Stockholm och krigskollegiet, inför vilket han besvä
rade sig över deras svåra belägenhet. Detta avlät i sin tur åtskilliga 
skrivelser till kammarkollegiet, vilka regelbundet inleddes med att de 

6 



la Chapelle "övermåttan kvider och lamenterar över det att med hans 
underhavande eskvadron ej någon likvidation skedd är". Ar 1670 ut
nämndes han till överstelöjtnant vid skånska regementet till fot, en 
omplacering varmed man måhända hoppades att bli kvitt den besvär
lige överstelöjtnantens lamenteranden. 

De la Chapelle synes inte haft någon hand med pengar. Under 
1660-talets sista år blev hans ekonomiska ställning, trots att han två 
gånger gift sig med tämligen förmögna arvtagerskor, allt sämre och 
hans kreditorer allt mer påträngande. Det ligger nära till hands att 
koppla samman utgivandet av exercisboken år 1669 med detta förhål
lande. Någon större ekonomisk vinst synes emellertid boken inte ha 
gett de la Chapelle, ty i mars 1672 fick han Kungl Maj:ts tillstånd att 
söka sin lycka hos "främmande konungar och potentater". Hans av
sikt var att av sin lön och gage i Sverige, vilka skulle utgå oavkortade, 
göra avbetalningar på skulderna. Därav blev emellertid intet. Påsk
aftonen, som inföll andra veckan i april, gästade de la Chapelle under 
ett tillfälligt besök i Stockholm jämte en annan person en god vän. 
Plötsligt inträngde några exekutionsbetjänter åtföljda av stadsvakter i 
huset för att avföra honom till bysättningshäktet. Man lyckades emel
lertid förmå dem att vänta till nästa dag och då uppsöka honom i hans 
egen bostad, vilket de också gjorde. Några dagar senare avled de la 
Chapelle 47 år gammal, enligt ett par samstämmiga intyg på grund 
av den skymfliga behandling, som han blivit utsatt för.2 

Uppgifterna om Jacob Ogiluy (Jakob Ogilvie) är betydligt spar
sammare.3 Han föddes 1632 sannolikt i Skottland och tjänade enligt 
egen uppgift i exercisboken "ännu för tjugo år sedan", d v s  1654, i 
franske kungens, alltså Ludvig XIV:s, garde. Senast i början av Carl 
X Gustafs polska krig gick han i svensk tjänst, var 1656-1658 fänrik 
vid Kalmar regemente, 1658-1659 löjtnant vid Kronobergs rege
mente och 1660 kapten därstädes,4 Ar 1664 transporterades han till

Kalmar regemente, 1665 till Jönköpings och 1666 åter till Kalmar 
regemente, vid vilket han ännu 1668 var kapten. Aren 1669-1674 
var Ogiluy major vid Kronobergs regemente och hade sistnämnda år, 
också enligt egen uppgift i exercisboken, tillbragt tjugotvå år i krig, 
en uppgift som inte kan vara riktig, eftersom Sverige med undantag 
för konflikten med staden Bremen 1665-1666 åtnjöt fred åren 1660 
-1674. Under Carl XI:s tyska och danska krig 1674-1679 tran-
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sporterades Ogiluy 1675 som major åter till Kalmar regemente samt 
utnämndes den 10 oktober 1677 tiH överstelöjtnant vid regementet 
och 1679 till kommendant i den viktiga staden och fästningen Kristi
anstad, som året innan återerövrats från danskarna.5 Han avled i 
Stockholm den 5 april 1681 vid en ålder av 49 år.6 

Det var alltså två erfarna krigare, huvudsakligen skolade under 
Carl X Gustafs krig, som lät utgiva de båda exercisböckerna. Dessa 
bör sålunda återspegla den stridsteknik m m, som då var i bruk. Här 
bör kanske påpekas, att böckerna inte har karaktär av berättande 
källor, genom vilka man eventuellt skulle kunna få meddelade upp
gifter bestyrkta, eftersom de i huvudsak återger fastställda åligganden 
och tillvägagångssätt. 

De la Chapelles bok inleds med ett företal (dedikation) riktat till 
konungen, d v s  Carl XI. Här trycker han hårt på att blivande offi
cerare bör tjäna sig upp den långa vägen. Yrket måste läras från grun
den genom egen erfarenhet, eljest vet man inte vad man kan fordra av 
sina underlydande. Att, som ännu sker, tilldela förnäma unga adels
män högre befattningar med deras ställning som enda kompetens, an
ser de la Chapelle förkastligt. Själv har han tjänat från gemen knekt 
vid 15 års ålder, så - underförstått - han vet vad han talar om. En 
viss animositet kan inom parentes sagt förmodligen också ha legat 
bakom denna hans ståndpunkt. Boken har han skrivit f�r de unga 
och oexercerade kavaljerer eller gesäller, som har lust att göra sig 
kapabla att tjäna under infanteriet. 
· · De första 70 sidorna av bokens sammanlagt 112 sidor ägnar de la

Ghapelle huvudsakligen åt en redogörelse för de plikter, skyldigheter
och uppgifter, som manskapet och officerarna vid ett infanterirege
mente - "allt ifrån en gemen till en överste" har samt för de krav,
som ställs på dem och de egenskaper de bör besitta. Därefter följer
"exercitiema", dock endast de "som förnämligast böra praktiseras och
övas under ett regemente". Han börjar med exercis med pikenerare
och musketerare•:, var för sig främst omfattande pikens och muskötens
handhavande, fortsätter med exercis med pikenerare och musketerare
tillsammans, d v s i brigad, som var infanteriets taktiska och strids-

" Det dhida infanteriet bestod endast av pikenerare och musketerare. 
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tekniska enhet, samt avslutar avsnittet i fråga med hur de sålunda 
inövade exercitierna kan tillämpas i strid. Sedan följer en beskrivning 
på hur ett regemente, som är under marsch och blir anfallet av fient
ligt kavalleri, kan formera en "skansbataille", varmed de la Chapelle 
menar en kvadratisk försvarsformering liknande en skans. Sist kom
mer ett "beslut" (avslutning) med sedliga råd riktade till en ung kaval
jer eller gesäll samt en "skön och gudfruktig krigsmans bön dagelig 
att läsa". 

Ogiluy inleder också sin bok med en dedikation till konungen samt 
dessutom ett förord "an den giinstigen Leser". I dedikationen fram
håller han, att inget konungarike varit så lyckligt att det, trots att det 
vatit styrt av de klokaste regenter, kunnat bestå utan hjälp av vapen
makt. Men vapnen kan inte brukas väl utan tillräcklig undervisning. 
Därför har han författat denna bok, som bygger dels på egen erfaren
het inte minst från Carl X Gustafs krig, dels på annan undervisning. 
Och i förordet säger han, att han velat något tydligare och förnäm
ligast till mer nytta förklara det som redan länge varit i bruk och där
för bestämt sig för att här nedskriva det lilla han själv lärt och prak
tiserat. 

Det första avsnittet - 59 sidor av bokens 170 - ägnar Ogiluy åt 
en redogörelse liknande de la Chape1les men begränsar den till att om
fatta de egenskaper, som varje officer bör besitta och de krav> som 
bör ställas på honom. Här kommer han bl a in på frågan om att tjäna 
sig upp den långa vägen. Hans inställning är emellertid mer moderat 
än de la Chapelles. Har vederbörande varit utomlands några år och 
rest omkrin{eller är han utrustad med naturliga gåvor utöver de van
liga, kan han mycket väl bli officer utan att ha tjänat sig upp från 
gemen, anser Ogiluy, måhända med tanke på sin egen bana. Efter 
detta kapitel följer liksom hos de la Chapelle "krigsexercitierna". 
Utöver de i Sverige vanligast förekommande och av de la Chapelle 
beskrivna har Ogiluy dock här medtagit åtskilliga andra, vilka han 
säger vara "unter uns nicht so gar gebrauchlich" och "mehr zum 
Zierat als zum grossen Nutz". Aven han börjar med muskötens och 
pikens handhavande och fortsätter med exercis i brigad, vilket avsnitt 
avslutas med eldgivning under olika förhållanden, d v s  strid. Sedan 
följer beskrivningar på inte blott en, som hos de la Chapelle, utan ett 
flertal formeringar, som ett regemente eller en brigad kan intaga. 
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Ogiluy kallar dem "figurer" och upplyser om att somliga är franska 
och andra italienska samt att de för tjugo år sedan var sällsynta men 
att de nu mycket väl kan vara allmänt kända. Många, mycket "vack
rare", uppger han dock vara av ny härkomst. I ett avslutande avsnitt 
diskuterar Ogiluy sköldens för- och nackdelar och kommer till det 
resultatet, att det vore önskvärt att i en träffning brigad mot brigad 
ha hundra sköldförsedda brava karlar på vardera flygeln av den egna 
brigaden, vilka kunde anfalla den fientliga brigaden i flankerna. 

I detta sammanhang må nämnas, att Ogiluys beskrivningar på de 
olika exercitierna är mer ingående och avsevärt redigare än de la Cha
pelles, som ofta är mycket svårbegripliga. I flera fall anger de la Cha
pelle t o m  endast kommandoorden utan att beskriva rörelserna i frå
ga. De unga och oexercerade kavaljererna bör ha haft vissa svårig
heter att - såsom de la Chapelle avsett med hjälp av hans bok 
göra sig kapabla att tjäna vid infanteriet. Dessutom är Ogiluys bok 
över huvud taget mycket mer välskriven än de la Chapelles, vilket 
väl har sin förklaring i att Ogiluy synbarligen delvis fått sin uppfost
ran i Frankrike och de la Chapelle huvudsakligen i fält. 

Som framgått av presentationen är - bortsett från ett par fullt na
turliga likheter såsom att arbetena tillägnats konungen och vapen
exercisen behandlas före övningarna i brigad - böckernas upplägg
ning påfallande likartad. Det förefaller därför troligt att Ogiluy, vars 
bok utkom fem år efter de la Chapelles, studerat denna och i huvud
sak följt dennes disposition. Men han kunde självfallet inte begagna 
samma tema i dedikationen - till de la Chapelles återkommer han 
dock som nämnts senare, måhända i polemik med denne - och inte 
heller kunde han i första avsnittet, där för övrigt hans högre bildning 
klart framträder, liksom de la Chapelle, göra samtliga officerare och 
manskapet vid ett infanteriregemente till föremål för behandling. Här 
har han alltså i stället valt officeren i allmänhet. Han ansåg sig natur
ligtvis inte heller kunna enbart medtaga samma exercitier och forme
ringar som de la Chapelle, utan har därför såsom redan nämnts med
tagit även sådana, som han visste inte brukades i Sverige. Därvidlag 
har han garderat sig med att tillägga, att det var "gleichwohl einem 
Offizier alles gut zu wissen". Av motsvarande anledning torde hans 
rätt orealistiska diskussion om skölden ha tillkommit. 
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Kompanibefälets uppgifter 
Av böckernas första avsnitt synes de la Chapelles vara av större 

allmänt intresse än Ogiluys. Detta gäller främst befälets skilda upp
gifter, för vilka här i korthet en redogörelse skall lämnas av utrym
messkäl begränsad till kompanibefälet. Ogiluys arbete innehåller emel
lertid också många tänkvärda synpunkter och intressanta spörsmål, 
bl a ett om att bereda underofficerarna möjlighet att bli officerare, 
vilket han ansåg skulle sporra dem att göra sitt bästa - nu hemföll i 
stället många åt ett "liderligt leverne". Som bakgrund närmast till 
redogörelsen skall först en orientering om ett infahteriregementes 
sammansättning lämnas. 

Regementet bestod av stab och i regel åtta kompanier. Det kunde 
uppdelas på två skvadroner om vardera fyra kompanier. Regements
stabens personal benämndes regementsofficerare, av vilka här må 
nämnas översten, överstelöjtnanten och majoren, vilka tillika var kap
tener för var sitt kompani, samt regementskvartermästaren och rege
mentsbarberaren (-fältskären), som till sitt förfogande hade tre bar
berargesäller. Antalet regementsofficerare var omkring tjugo. Kom
paniets personal bestod av (kompani-) officerare och manskap. Offi
cerarna var följande: 

kapten 

l 
över-

1 

löjtnant•:, 
officerare 

1 

fänrik 1 

fältväbel 

}
�;t •it 

1 

sergeant 1 

mönster skri vare 

l 
1 

förare under 1 

furerare (furier) officerare 1 

rustmästare 1 

trumslagare 2 

pipare 1 

S:a 12

'-' Vid överstens (liv-)kompani kaptenlöjtnant. 
,.,,, Dessa hade ställning mellan över- och underofficer. 
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Manskapet eller "männen i ledet" utgjordes av korpraler och ge
mene knektar. De förra var sex till antalet, de senare normalt 120 
vid ett inhemskt "fältkompani". De gemene sammanfördes i rotar om 
sex man under befäl av en rotmästare och rotarna i korpralskap - i 
regel tre musketerarskap om fyra rotar vartdera, d v s 72 man, och tre 
pikenerarskap om tre rotar vartdera, dv s 54 man, summa 126 man, 
korpralerna inräknade. Dessa var tillika rotmästare för var sin rote. 
Rotarna uppställdes för strid i kolonn. Främst stod rotmästaren. 
Tredje man kallades halve underrotmästare, fjärde man halve rot
mästare och siste eller sjätte man underrotmästare. Dessa sist nämnda 
förde inget befäl utan var ett slags föregångsmän i exercitierna. Både 
musketerare och pikenerare bar värja. 

En rotmästares uppgift var enligt de la Chapelle, att förrätta korp
rals tjänst på vakt, patrull och arbete eller andra kommenderingar. 
Han måste kommendera och sörja för sina fem underhavande knektar, 
ha dem i god akt och hålla dem väl tillhopa. Därför skulle han ofta 
visitera deras kvarter såväl i fält som garnison. Var någon frånvarande 
eller hade någon insjuknat skulle han "sådant veta sin korpral i tid att 
angiva". När proviant, penningar eller ammunition utdelades till ho
nom för hans rote, borde han "sådant rätt proportionaliter veta att 
utdela ibland sina manskap". 

Korpralen skulle ha noga uppsikt på sitt korpralskap och tillse att 
hans manskap alltid var "alerta" på vakt och andra kommenderingar. 
Såväl i fält som i garnison skulle han jämte rotmästarna ofta visitera 
kvarteren och kontrollera, att manskapet var tillstädes och inte utan 
deras vetskap lämnade lägret eller kvarteren, så att han alltid visste 
var han hade sina knektar och i händelse av alarm m m  snabbt kunde 
få dem samlade. Dessutom skulle han kontrollera, att de vårdade sina 
vapen. Om någon insjuknat skulle han anmäla detta för föraren. Vid 
kommenderingar på vakt, parti (= patrull) eller arbete, som gällde 
hans korpralskap, skulle han ta folk ur varje rote och inte en hel rote· 
i sänder, så att somliga inte blev mer brukade än andra. Han måste 
därför veta vilka knektar, som senast varit kommenderade och uttaga 
dem som stod i tur. Kommenderades han själv som vaktbefälhavare 
på en post, skulle han besätta alla postställena med vaktposter och för
dela sitt manskap i avlösningar på dessa samt tillse att avlösning ägde 
rum i rätt tid, "så att ingen minut uti avlösandet försummas". Under-
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stundom skulle han också patrullera allt efter order. Slutligen borde 
han både i läger, fält och garnison för sitt korpralskap mottaga och 
utdela provianten, "när han det av furieren bekommer, utskif tandes 
det för var rote". 

Rustmästarens huvuduppgif t var att svara · för kompaniets vapen 
och ammunition (franska capitaine d'armes) men han skulle också 
kunna brukas som truppbefäl. Vid dylika tillfällen och inom sitt an
svarsomdde hade han befäl över samtliga korpraler och gemene vid 
kompaniet. Han skulle noga visitera, att vapnen inte var rostiga eller 
skadade och tillhålla knektarna att väl vårda sina samt själv anmäla 
för kaptenen, om något var obrukbart. Vidare skulle han utdela am
munition till varje korpral och rotmästare och låta medföra återstoden 
på kompaniets vagnar. Under strid borde han med fyra eller sex man 
låta meddraga denna ammunition efter brigaden, så att han vid behov 
snabbt kunde utdela ny till de knektar, som skjutit slut på sin. Tog 
hans förråd slut, skulle han fråga majoren, om han fick hämta mer vid 
artilleriee' samt sedan rätta sig efter order. Slutligen skulle han föra 
en ständigt aktuell förteckning över alla vapen vid kompaniet och 
med hjälp av denna tillse, att odugliga sådana ersattes med vapen, som 
på grund av innehavarens sjukdom eller död blivit övertaliga. Dessa 
senare vapen skulfe han med sin kaptens "råde" antingen låta medföra 
på vagnar eller leverera till artilleriet mot kvittens. 

Furerarens (furierens; av franska fourrier, sedermera svenska furir) 
huvuduppgift var att svara för kompaniets inkvarteringar, "det vare 
sig i städer, fält, byar eller varjehanda ort och ställe man kunde kom
ma", samt underhåll och proviant. När han inte var upptagen med 
detta, vilket t ex var fallet då kompaniet låg i garnison, skulle han lik
som rustmästaren kunna brukas i trupptjänst. Kvarteren skulle han 
efter regementskvartermästarens anvisning "sin kapten och hela kom
paniet anordna och utvisa". Underhållet och provianten anvisades 
honom också av kvartermästaren. Detta kunde ske genom "assigna
tion" av byar, från vilka han fick uttaga, vad kompaniet enligt be
stämmelserna skulle ha, genom tilldelning av viktualier eller genom 
utanordningar. Det kompaniet sålunda blivit anvisat skulle han be-

'-' En armes reserv av eldhandvapen och ammunition medfördes vid artilleriet. 

13 



vaka med sina "furierskytzer"'"" och sedan utdela till officerarna och, 
efter korpralskapens styrka, till korpralerna. Fureraren borde vara en 
orädd karl, eftersom det bland hans "gelikar" fanns många som "med 
stor mun skryta och skrämma andra ifrån deras val om kvarteren eller 
provianten". Sitt kompanis rättighet måste han "manligen defendera". 

Förarens huvuduppgift var att biträda fänriken med fanans hand
havande samt att ha tillsyn över de sjuka. Han skulle under marsch 
föra fanan (därav benämningen /fan-/förare) efter fänriken i strid 
måste denne själv bära den - samt "den i bästa måtto söka att kon
servera för oväder och fördärv". Beträffande tillsynen över de sjuka 
skulle han tillhålla korpralerna att meddela honom, om någon insjuk
nat eller blivit utmattad, vilket han genast i sin tur skulle anmäla för 
fänriken. Han skulle ofta visitera de sjuka och tillse, att barberaren 
skötte om dem väl samt alltid anhålla hos sin kapten, att denne måtte 
anskaffa "något gott" till deras skötsel och uppehälle. Om någon 
sjuknade under marsch eller någon olycka inträffade, skulle han an
mäla detta för fänriken eller kaptenen, så att denne kunde låta veder
börande åka på kompaniets vagnar, såvida inte några "bondvagnar" 
var avsedda därtill vid varje regemente. Liksom de andra underoffice
rarna skulle föraren dessutom kunna brukas i trupptjänst. 

Sergeanten och fältväbeln var huvudsakligen truppbefäl. Dem ålåg 
att tillse att knektarna, korpralerna och underofficerarna alltid var 
"alerta" och skötte sina åligganden, De skulle "väl förstå" exercitierna 
och veta allt om "vakters och andra kommenderingars beställande", 
om belägrings- och befästningsarbeten samt om underofficerarnas upp
gifter, så att de kunde leda och undervisa de andra. Fältväbeln hade 
dessutom viss tillrättavisnings- och bestraffningsrätt. Detta gällde 
främst på vakt och kommenderingar, då överofficerarna inte var när
varande. Var förseelsen allvarlig måste han dock rapportera den. 
Bestraffningen skulle han exekvera med värjan eller korsgeväre't> 
Fältväbeln skulle slutligen hålla reda på vad som passerade vid kom
paniet och om något "mankerade" ålåg det honom att rapportera det
ta för kaptenen. 

'''' Furierskyttar, manskap som kommenderades ur kompaniet för att biträda 
furieren. 

'' Av tyska Kurzgewehr, i detta fall hillebarden, vilken bars som befäls
tecken; gevär, av "värja sig", var en kollektiv benämning på handvapen. 
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Fänriken borde val'a "en sedigi stilla, nykter, kysk och därtill tap
per karl, den gudfruktig är och medömksam''.<H' Dessa dygder skulle 
fänriken ha av två skäl: emedan han som redan nämnts förde kom
paniets fana i strid, varunder han borde "hålla sig tapper och manlig 
och förr låta sitt liv än kvittera sin fana", och emedan han i vissa fall, 
då någon officer eller soldat ådömts straff, på dennes begäran hade 
rätt att "avlägga förböner för honom om pardon". Baktanken med att 
just fänriken tilldelats denna rätt, var att vederbörande i kommande 
strider skulle "stå honom så mycket manligare bi att försvara hans 
fana". Gick denna förlorad var med dåtida synsätt också striden för
lorad. En annan av fänrikens uppgifter var som redan antytts att med 
föraren som biträde utöva "inspektionen" över de sjuka. För honom 
gällde därvid samma föreskrifter som för denne. Fänriken borde också 
"förstä" exercitierna, särskilt de som gällde pikenerarna - hans plats 
i brigaden var i deras mitt - så att han kunde dra dem samman för 
exercis. 

Löjtnanten (franska lieutenant i betydelsen ställföreträdare, här 
kaptenens) borde vara en tapper och förståndig karl, "på vilkens 
skuldror hela kompaniet bör ligga". Han måste därför kunna mycket 
mer än de andra om exerdtier och kommandon i bataljer, om storm
ningar, skärmytslingar, partier, fältarbeten och om "offensive eller 
defensive fäktande" samt "uti varjehanda fält- och garnisoners be
ställandei som helst kan förefalla", vilket allt han "tillför ende borde 
ha praktiserat". Allt som passerade vid kompaniet skulle han meddela 
kaptenen och "tillhålla var och en behörigen och väl att se på sin 
tjänst". 

Kaptenen, slutligen, borde ha mer förstånd än alla andra på kom
paniet, vara väl exercerad och föregå sitt kompani med gott exempel 
både i sitt leverne och i tapperhet, "alltid animerandes sitt kompani 
till gudsfruktan och välförhållande". Han skulle vara van och övad 
"i alla exercitier och occasioner samt allehanda krigsbesvär och arbe
ten", så att han desto bättre kunde undervisa sitt folk. Han borde 
"flitigt driva" exercitierna med kompaniet och avhjälpa eventuella 
brister i tid samt "som en fader för sina barn ... bära stor omsorg för 

-;,.;, Man fdgar sig onekligen, om de la Chapelle själv fyllde alla dessa krav. 
Måhända hoppade han över fänriksgraden. 
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sitt kompanis välfärd och förkovring". I sistnämnda syfte måste han 
tillhålla sin löjtnant, att denne "som en hushållare under kompaniet" 
ofta anmodade de andra officerarna att sköta sin tjänst. Kaptenen bor
de såväl i fält som garnison hålla ihop sitt kompani och inte genom 
någon vanskötsel eller felaktig åtgärd låta det "gå i grund eller ruine
ras". Därför måste han bl a under marsch och i kvarter tillhålla sin 
fänrik att föra lista på de sjuka, sårade eller utmattade och att ordna 
vagnar, vård och förplägnad för dem, så att "ingen ef terbliver eller 
försummas". Kaptenen fick inte vara för sträng mot sina soldater men 
skulle dock ha "gehör och fruktan med sig, när det omtränger". När 
de andra officerarna var "något stdinga" måste han vara "något blid 
och familjär", så att de gemene, om de i oträngt mål blev "av någon 
ovettig officer för mycket kvalda och underkuvade", inte förlorade 
tillgivenheten för kompaniet. Denna måste kapten "för all ting sig 
beflita att maintinera". Han hade "makt med fog och raison att straf
fa i kommandosaker", d. v. s i disciplinmål. Var förseelsen mindre 
allvarlig och gällde "de ringare" fick bestraffningen ske med värjan 
och "posten", varmed de la Chapelle torde avsett skampålen, men 
gällde den någon överofficer skulle denne först förmanas. Om förseel
sen var allvarlig hade kaptenen "icke allenast makt sådana hårdnacka
de och motvilliga, som sig icke vilja korrigera låta, med värjan straffa 
och sedan till arrest anhålla". Därpå skulle han genast rapportera fal
let till sin överste, vilken hade att föranstalta, att brottslingen blev 
ställd inför krigsrätt och straffad efter krigsartiklarna. 

De la Chapelle har av någon anledning hoppat över mönsterskriva

ren. Möjligen kan detta ha berott på dennes helt "civila" uppgifter. 
Han var nämligen kaptenens skriv- och kassabiträde och uppgjorde 
t ex mönstringsrnllorna ("mönsterrullor"; därav benämningen mön
sterskrivare), utbetalade avlöningen m m. 

Av redogörelsen torde framgå, att verksamheten inom ett kompani 
var väl organiserad. Officerarna - eller staben som de ibland, kanske 
mer adekvat, kollektivt benämndes - var alla tilldelade sina "tjän
stegrenar", för vilka de ytterst ansvarade inför kaptenen. Påfallande 
är den vikt man fäste vid sjukvården och - i varje fall från kaptenens 
sida personalvården. Men detta torde haft sin enkla och krassa för
klaring. Det vida övervägande antalet avgångar i krig utgjordes inte 
såsom nu av stupade eller sårade utan av avlidna på grund av sjukdom 
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och rymda. I förebyggande syfte måste därför allt göras för de sjuka 
och soldaterna behandlas så att de såsom nyss nämnts, inte förlorade 
tillgivenheten för kompaniet. Till detta kan läggas en annan viktig 
faktor, när det gällde att förebygga rymningar och som de la Chapelle 
själv synes l:faft fullt klart för sig, nämligen att soldaterna fick sitt 
underhåll punktligt. Aven föreskriften, att korpralerna och rotmästar
na skulle hå11a sina knektar väl tillhopa och ofta kontrollera, att de 
var tillstädes torde delvis kunna sammankopplas med rymningspro
blemet. Genom täta visitationer fick man snabbt veta, om någon 
rymt, vilket underlättade infångandet av den rymde, som då inte 
hunnit avlägsna sig så långt. I den mån man under Carl X Gustafs 
krig hade försökt omsätta allt detta i praktiken, gav det inget synbart 
resultat. Massor av soldater avled liksom tidigare av sjukdom eller 
rymde. Man kan möjligen säga, att antalet kanske varit ändå större, 
om intet hade gjorts. Men förhållandena i fält och resurserna var så
dana, att inte mycket kunde göras och förmåga, kanske också vilja, 
saknades på många håll. 

En annan verksamhet, som man också fäste stor vikt vid, var att 
döma av officerarnas uppgifter utbildningen av soldaterna. Att detta 
var nödvändigt, torde framgå av det följande. 

"Exercitierna" 

Ogilvuy skriver inledningsvis om exercitierna: "Diese Wissenschaft 
besteht meist darinnen, dass man mit einer kleinen Zahl wohl exercir
ten Leute einen andern viel grössern confusen und ungeschickten Hau
f en ruiniren und iibern Haufen werfen kann. Damit man nun diese 
kleine Zahl dazu woh1 geschickt machen könne, pfleget man nachfol
gende Regeln dazu zu gebrauchen". Här skall emellertid inte alla de 
"regler" beröras, som Ogilvuy medtagit i sin bok, utan endast de 
exercitier, som de la Chapelle uppger "förnämligast böra praktiseras 
och övas under ett regemente". Redan här skall nämnas, att dessa 
innefattade intet nytt. De var i allt väsentligt desamma, som Moritz 
av Oranien biträdd av Vilhelm Ludvig och Johan av Nassau efter i 
första hand grekiska och romerska förebilder hade infört i den hol
ländska armen vid sin omfattande bärreform under 15 90-talet och 
som Gustaf II Adolf i sin tur hade vidareutvecklat och infört i den 
svenska armen.7 Endast eldgivningssätten synes något ha skilt sig från 

2 
17 



de av Gustaf Adolf införda> varom närmare nedan. 
Innan de la Chapelle ger sig in på själva exercitierna, lämnar han 

en liten pedagogisk anvisning, som kan ha sitt intresse. När en officer 
exercerar sina knektar, skall han börja "att kommendera och sig så 
moderera, att han först långsamt, modest och tydligen visar och säger 
i vad postur de skola stå och gå, allt med maner och icke hetsigt, till 
dess de hava väl fattat en grund. Sedan kan man efter handen så ge
svint agera exercitierna som man vill, enär de i begynnelsen äro något 
långsamt undervisade". 

De första exercitierna avs!ig pikens och muskötens "manierande" 
och i samband därmed soldatens "postur", d v s ställning. 

Enligt Ogiluy skulle soldaten i postur se rask ut och stå "hi.ibsch" 
med rakt överliv och fötterna "gerade, so dass die Zehen ein wenig 
auswendig gekehrt werden" - en ställning som stått sig genom tider
na. Bilda vapnen hölls eller bars i vissa ställningar, emellan vilka i en 
del fall växling skedde momentvis med bestämda handgrepp. Ofta 
förekom ett kommando för varje moment. Ställningarna med pik var 
följande.�' 

Pik till höger fot, i vilken piken hölls lodrätt med "stumpen" (än
den av skaftet) mot marken invid höger fots utsida och med höger 
hand om skaftet i ögonhöjd. 

Högburen pik, som intogs inför (framryckning till) strid. Piken 
hölls här lodrätt upp i luften, lätt vilande mot axelvecket med höger 
hand nedtill om stumpen och höger arm sträckt utefter sidan. 

Släpande pik antingen med stumpen eller spetsen bak/it mot mar
ken, varvid piken hölls i vänster hand vid höger sida. Ställningarna 
användes under framryckning till strid respektive tillbakaryckning 
(lösgörning ur strid). 

Fälld pik framåt antingen mot infanteri eller kavalleri, vilken ställ
ning alltså användes under strid. I förstnämnda fallet hölls piken våg
rätt och riktad fram/it i brösthöjd med höger hand om stumpen och 
vänster hand om skaftet eller med detta vilande på vänster underarm, 
vänster knä böjt och höger ben sträckt bakåt. Mot kavalleri sattes 
stumpen invändigt mot höger fot, varefter piken med vänster hand 

·> Benämningarna är hämtade ur kommandoorden.
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om skaftet riktades så lågt, att spetsen skulle träffa hästen i bringan, 
och värjan drogs (med höger hand). I ställningen fälld pik mot infan
teri övades stötar, varvid piken först drogs tillbaka genom att höger 
arm sträcktes bakåt och sedan genom en kraftig sträckning av båda 
armarna stöttes framåt. 

Pik p/J. (vänster) axel, som mest torde ha använts under marsch eller 
förflyttning. 

Ställningarna med musköt synes ha varit följande. 
Musköt till vänster fot enligt de la Chapelle och musköt till höger 

fot enligt Ogilvuy,"' vilka liknade vårt "för fot gevär" med undantag 
för att musköten fattades av vänster respektive höger hand, enligt de 
la Chapelle överst ,om loppet med tummen på piphålet och enligt 
Ogiluy med tummen rakt upp upptill vid loppet. Motivet till den av 
de la Chapelle angivna placeringen av tummen bör ha varit att skydda 
loppet mot väta. 

Musköt p/J. (vänster) axel, som intogs inför strid och som även an
vändes under marsch eller förflyttning. 

Presenterad musköt, som bl a synes ha intagits före laddning. Mus
köten hölls här lodrätt framför bröstet, pipan väl upp i luften, med 
höger hand om stocken nedanför fängpannan, höger fot något till

baka. 
Därtill kom anläggningsställning med eller utan gaffel. 
Det mest svårlärda i muskötens handhavande var laddningen, som 

omfattade ett fyrtiotal moment. Under inlärningen utfördes varje 
moment på kommando. Sedan skedde laddning på kommandot "gör 
eder färdiga". Anläggningsställning intogs på kommandot "lägg an" 
och eld avgavs på kommandot "giv fyr". 

Pikenenerare och musketerare exercerades också var för sig i 
"hopar", d v s i förband, och övades då i tillämpliga delar i samma 
exercitier som brigaden (se nedan) kombinerade med de ovan nämnda 
första exercitierna. 

Brigaden var som nämnts infanteriets taktiska och stridstekniska 
enhet. Den bestod under Carl X Gustafs tid i regel av fyra kom-

i, Att båda dessa ställningar förekom och att det alltså inte kan föreligga nå
got misstag, närmast då från de la Chapelles sida, framgår klart av de grepp, 
med vilka t ex presenterad musköt ( se nedan) intogs från ställningarna i fråga. 
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panier (en skvadron) men kunde beroende på styrkeförhållandena 
bestå av både fler eller färre. Av ett regemente kunde alltså normalt 
organiseras två brigader, den ena under överstens och den andra under 
överstelöjtnantens befäl. 

Brigadens grunduppställningsform var på sex led - rotarna på 
kolonn och korpralskapen på "rotekolonn" bredvid varandra med 
samtliga kompaniers pikenerare i mitten och med musketerarna för
delade lika på flyglarna (skiss l).'' Från denna uppställningsform kun
de medelst allehanda inexercerade taktiska och stridstekniska rörelser 
allt efter lägets krav andra formeringar, ändrade frontriktningar m m
intagas. 

Ogiluy inleder detta avsnitt med några anvisningar för officerarna. 
Dessa måste framförallt tillse, att knektarna, när något kommenderas, 
"allzeit in ihren Rotten und Gliedern gleich und in guter Ordnung 
marschieren". Därför skall officerarna fördelas runt brigaden, så att 
de har god uppsikt överallt, samt höra upp på det som befalls. Den 
officer som kommenderar måste uttala befallningarna klart och di
stinkt samt inte överila sig utan låta den ena befallningen utföras 
innan han börjar med den andra. Knektarna måste dessutom tillhållas 
att vara tysta. Ingen annan än den kommenderande officeren får tala. 
Men om fronten är så stor, att denne inte kan höras, kan befallningen 
ges genom andra officerare, som stå näst intill, "dass alles wohl und 
geschicklich zugehe". 

De exercitier, som "förnämligast borde övas", var följande. 

Inledande exercitier 

Innan exercitierna i brigad påbörjades, måste man enligt Ogiluy 
tillse, att rotmästarna, de halva rotmästarna, underrotmästarna och de 
halva underrotmästarna var duktiga karlar, eftersom de alltid ledde 
rörelserna. Dessutom m�ste knektarna veta vad rote och led, front 
och flanker samt höger och vänster flygel var. 

De inledande exercitierna utgjordes av intagande av "ordinarie" 

'' Antalet musketerare nedgick som regel på grund av kommenderingar på 
vakt, till artilleriet eller trossen m m. Däremot synes man redan i polska krigets 
början ha fdngått att som dittills lårn ett musketerarkorpralskap ur varje 
kompani utgå för understöd åt kavalleriet vid slagordningens intagande ("kom
menderade musketerare"). Denna uppgift övertogs av dragonerna. 
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och rätta "distanser" inom rotar och led, d v s  avstånd och luckor, 
och i samband därmed rättning samt vändningar och marsch. Pikene
rarna skulle föra sina pikar högburna och musketerarna sina mus
köter på axel. 

Av Ogiluys beskrivning på öppnande och slutande av led och rotar 
(se nedan) framgår, att ordinarie avstånd och luckor mellan leden 
respektive rotarna bör ha varit ett steg. Och om rättningen säger de 
la Chapelle, att den skulle utföras "så att var och en står lika långt 
och brett från varandra uti räta linjer" och Ogiluy att soldaterna 
skulle stå rätt i roten och ledet. Vändningarna utgjordes av vändningar 
åt höger och vänster samt helomvändningar också åt höger och 
vänster. Vändningarna åt höger utfördes på höger fot, åt vänster på 
vänster fot.8 Efter varje vändning liksom efter varje exercitie över 
huvud övades återgång till den ursprungliga riktningen eller forme
ringen. Om rörelsen skett åt höger skedde återgången åt vänster (jfr 
nedan). 

Öppnande och slutande av led och rotar 
Rörelserna i fråga kunde utföras på flera sätt, vilka här inte skall 

beröras. Öppnandet innebar emellertid, att avstånd och luckor öka
des med ett steg och slutandet att leden slöt sig tätt samman "bis an 
die Degenspitz" och rotarna "so nahe als man will". Samtliga exerci
tier i brigad utom frontförändringar synes ha utförts med öppna led 
och rotar. Anledningen torde ha varit, att de krävde ökat utrymme 
inom brigaden. Frontförändringarna ("svängningarna") däremot ut
fördes med slutna led och rotar, vilket underlättade rörelserna i 
fråga.9 

Dubblering av leden 
Detta var en mycket använd exercitie, vars ändamål var att öka 

brigadens frontala vapenverkan. Dubbleringen utfördes antingen med 
vartannat led eller med halva rotar åt höger eller vänster. I det förra 
fallet föll knektarna i led 2, 4 och 6 upp i luckorna antingen till 
vänster eller höger om knektarna i led 1, 3 respektive 5 (skiss 2). I det 
senare marscherade de bakre halva rotarna upp i luckorna antingen 
till vänster eller höger om de främre halva (skiss 3). Dubbleringen ut
fördes även efter helomvändning. 
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Dubblering av rotarna 
Rörelsen utfördes antingen med varannan rote eller med halva led 

åt höger eller vänster. I det förstnämnda fallet och om dubbleringen 
skulle ske åt höger, stod rote 1, 3, 5 o s  v från höger räknat stilla, un
der det att rote 2, 4, 6 o s v  dubblerade åt höger - framåt eller bakåt 
- in i dem (skiss 4). Skulle dubbleringen ske åt vänster, stod de sist
nämnda rotarna stilla, under det att de förstnämnda utförde dubble
ringen åt vänster. Vid dubblering med halva led åt höger gjorde
vänstra flygelns led höger om och marscherade - framåt eller bakåt
- genom högra flygelns rotar samt gjorde, när de främsta knektarna
nått fram till högra flygelns yttersta rote, halt och vänster om (skiss
5). Skedde dubbleringen åt vänster, utfördes rörelsen av högra fly
gelns led. Efter dubblering med varannan rote ökade brigadens eld
verkan i flankerna, med halva led dess vapenverkan där över huvud.
Genom sistnämnda rörelse fördelades dessutom pikenerarna på mus
keterarna - de "späckade" dessa - en formering som torde ha an
vänts mot kavalleri.1° Dubbleringen utfördes även efter helomvänd
mng.

Kontramarsch 
Denna utfördes antingen med hela rotar, halva rotar eller halva led. 

Vid kontramarsch med hela rotar tog samtliga rotmästare (första 
ledet) ett steg framåt, vände sig antingen helt höger eller vänster om 
och påbörjade marschen. Samtidigt påbörjade övriga knektar i rotarna 
också marschen och vände efterhand (ledvis) på samma ställe som rot
mästarna. När underrotmästarna (sista ledet) gjort detta och rotmäs
tarna nått de platser, där underrotmästarna stått, var kontramarschen 
avslutad och brigadens front helomvänd (skiss 6). 

Beträffande kontramarsch med halva rotar ger de la Chapelle och 
Ogiluy skiljaktiga beskrivningar. Enligt den sistnämnde tillgick den 
på samma sätt som med hela rotar men med den skillnaden, att det 
nu var både rotmästarna och de halva rotmästarna, som påbörjade 
marschen. När denna var avslutad, stod alltså brigaden i sin helhet 
liksom vid kontramarsch med hela rotar - helomvänd men med de 
ordinarie bakre halva rotarna främst och de ordinarie främre bakerst 
(skiss 7), Enligt de la Chapelle däremot utfördes den egentliga kontra
marschen endast av de främre halva rotarna, under det att de bakre 
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marscherade framåt och intog de förras platser (skiss 7). Brigaden blev 
därigenom delad i två halvbrigader, den ena med bibehållen front och 
den andra med helomvänd. Man kan här fråga sig varför inte de 
främre halva rotarna förblev stående kvar, under det att kontra
marschen utfördes av de bakre. 

Även beträffande kontramarsch med halva led ger de la Chapelle 
och Ogiluy skiljaktiga beskrivningar på utförandet men här blev den 
nya formeringen i princip densamma. Enligt den förstnämnde gjorde 
högra flygelns halva led vänster om marsch och vänstra flygelns höger 
om tnarsch samt marscherade förbi varandra. När de båda rotarna, 
som stått i mitten, nått den plats, där de båda yttersta tidigare stått, 
gjorde leden halt och höger respektive vänster om (skiss 8). Enligt 
Ogiluy däremot gjorde högra flygelns halva led höger om och vänstra 
flygelns vänster om, varpå kontramarschen påbörjades. När de båda 
rotarna, som stått ytterst på respektive flyglar, möttes i mitten, gjor
des halt och höger respektive vänster om (skiss 8). I båda fallen kom 
musketerarna att stå i mitten och pikenerarna på flyglarna. 

Front förändringar (" konversioner" eller "svängningar") 
Dessa utfördes med tätt slutna led och rotar ett kvarts, halvt eller 

helt varv åt höger eller vänster. Vid frontförändring åt höger vred sig 
den högra yttersta rotmästaren långsamt åt höger anbefallt varv, un
der det att den vänstra yttersta snabbt förflyttade sig jämte sin rote 
med bibehållet avstånd runt honom. Ovriga rotar följde i raka led 
med i rörelsen. Ogiluy framhåller här, att det, om fienden anföll i 
brigadens rygg, vore bättre att vända fronten mot honom genom en 
kontramarsch än genom en svängning. 

Eldgivning 
Elden avgavs i salvor ledvis eller - i syfte att åstadkomma en mo

mentan eldstegring - samtidigt med två eller tre led. Efter dubble
ring av leden kunde alltså brigadens samtliga musketerare på en gång 
avlossa en salva. Vid eldgivning med två led intog leden "lutande" 
och stående ställning, med tre led knästående, lutande och stående 
ställning. För att minska risken för vådaskott skulle leden vara tätt 
slutna. Skedde eldgivningen ledvis på stället, vände led 1 efter avlos
sad salva helt om och marscherade under omladdning genom övriga 
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led samt ställde sig bakom led 6. Samtidigt intog led 2 led l:s plats, 
led 3 led 2:s osv. Förloppet framgår av nedanstående schema: 

Salva 

1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 

1 2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 1 

Led 3 4 5 6 1 2 
4 5 6 1 2 3 
5 6 1 2 3 4 

6 1 2 3 4 5 

Var brigaden under framryckning, förblev led 1 efter avlossad 
salva stående kvar och laddade om. Led 2 marscherade genom led 1 
roch gjorde halt tre eller sex steg framför det. Samtidigt intog led 3 
led 2:s plats, led 4 led 3:s osv. Det fortsatta förloppet framgår av 
nedanstående schema:'' 

Salva 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 

6 
5 5 

4 4 4 

3 3 3 3 
2 2 2 2 2 

Led 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 5 6 
3 4 5 6 
4 5 6 
5 6 
6 

1' Enligt Ogiluy kunde eldgivningen även ske på så sätt, att led 6 efter det
led 1 avlossat sin salva marscherade genom framförvarande led och gjorde halt 
framför led 1 samt avlossade sin salva. Därefter gjorde led 5 detsamma o s  v. 
Detta tillvägagångssätt förefaller enklare och gav dessutom framförallt led 5 
längre tid till omladdning före sin andra salva. A andra sidan torde eldhastig
heten blivit lägre på grund av att leden fick längre framryckningssträcka. 
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Under tillbakaryckning, som skedde med bibehållen front mot fien
den/ vände led 1 efter avlossad salva helt om och marscherade under 
omladdning genom bakomvarande led samt ställde sig bakom led 6. 
Detsamma gjorde led 2 o s v. Schemat blev alltså här följande: 

Salva 

1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 

I 1 

2 2 

3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 5 
Led 6 6 6 6 6 6 

1 1 11 1 1 

2 2 2 2 
3 3 3 

I 
4 

I
4 

5 

Avgavs elden samtidigt med två eller tre led, skedde växlingarna mel
lan leden på motsvarande sätt som vid ledvis eld. 

Enligt en av G B C:s o n B a r k  m a n  utförd studie över Gustaf II 
Adolfs regementsorganisation11 avgavs den "trelediga" elden i divi
sions- eller plutonssalvor. Högra och vänstra flygelns musketerare bil
dade därvid var sin division, vardera bestående av två plutoner. Ge
nom detta t!ldgivningssätt, uppger Barkman, kunde en skvadrons°-"-' 
musketerare avge fyra, två eller efter dubblering enbart en salva en
ligt omstående schema: 

Divisionssalvan och de två plutonssalvorna innebar ingen skillnad 
mot vad ovan sagts om sätten för eldens avgivande. Det var helt en
kelt eldgivning med tre led samtidigt. De fyra plutonssalvorna där
emot synes man ha frångått. Over huvud taget nämner varken de la 
Chapelle eller Ogiluy något om en indelning av brigaden i divisioner 

1' Enligt Ogiluy kunde tillbakaryckningen även ske efter hdomvändning men 
han ansåg, att detta sätt inte var så bra. Att vända fronten mot fienden gav mer 
"hardiesse" än att vända ryggen mot denne. 

''"" Skvadronen motsvarade Carl X Gustafs brigad. 
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Plutsalvor Div-Div och plut Led 

I salva Fyra Två 

Högra div 
Högra plut .... 1-3 l:a l:a 

} l:a 
4-6 3:e 2:a 

Vänstra plut . . 1-3 2:a l:a 
} 1 :a 

4-6 4:e 2:a 
Vänstra div 

Högra plut .... 1-3 1 :a l:a 
} l:a 

4-6 3:e 2:a 
Vänstra plut . . 1-3 2:a l:a 

} l:a 
4-6 4:e 2:a 

och plutoner. Eld med plutoner övades emellertid åter på 1690-talet 
men i annan uppställningsform och plutonsindelning samt enligt annat 
schema.12 

Barkman uppger också, att den normala formen för avlösningen 
mellan leden inom skvadronen under eldstriden var karakollen:� Som 
ovan framgått skedde avlösningen inom Carl X Gustafs brigad "för
nämligast" genom en slags successiv kontramarsch (utom under fram
ryckning), en eldtaktisk rörelse som hade införts av Moritz av Orani
en. Ogiluy nämner dock karakollen som ett alternativ. 

Den sista exercitie, som de la Chapelle - och även Ogiluy be-
skriver är en alarmövning, som än idag har sin, visserligen helt freds
mässiga kvarleva. Den bestod i att brigaden beordrades lägga ned 
pikarna och musköterna på marken, varefter knektarna fick order att 
avlägsna sig för någon förrättning. Så snart skottlossning hördes eller 
alarm slogs på trummorna, skulle de springa ull sina vapen med dra
gen värja och lära sig att genast hitta sina rätta platser. 

Detta var alltså de exercitier, som enligt de la Chapelle mest prak
tiserades i Sverige. Att uppnå det av Ogiluy formulerade målet, att 
med en liten, väl exercerad trupp slå en mycket större om än inte så 

,., Efter avlossad salva gjorde därvid högra hälften av ledet höger om och 
vänstra hälften vänster om samt marscherade nmt respektive flygel och ingick 
som sjätte led. 
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välövad "hop", torde ha krävt lång övning. Framförallt krävdes, att 
rotmästarna, halva rotmästarna, underrotmästarna samt halva under
rotmästarna, d v s  2/3 av brigadens manskapsstyrka, kunde sina exer
citier och även om man försökte placera duktigt folk på dessa befatt
ningar, bör utbildningen ha tagit sin tid. Detta synes man som nämnts 
haft fullt klart för sig. Svårigheten var vid de inhemska regementena 
att under fredstid, då knektarna bodde spridda "hemma i landet", 
organisera en effektiv utbildning ett problem som hade varit hög
aktuellt våren 165 5 inför Carl X Gustafs polska krig. 

De la Chapelle avslutar som nämnts avsnittet om exercitierna med 
att beskriva "huru man kan genom sådan övning fäkta emot sin fiende 
uti allehanda occasioner, offensiva eller defensiva". Tyvärr är "occa
sionerna" inte så många, varför läsaren endast får några exempel på 
exercitiernas tillämpning på slagfältet. Men de la Chapelle tar även 
upp några andra frågor av intresse. 

Under anfall avgavs elden på längre avstånd från fienden ledvis. 
Pikenerarna avancerade därvid "jämt med", d v s  i jämnhöjd med, 
musketerarna med pikarna släpande med stumpen bakåt mot marken 
och spetsen alltså riktad framåt. För att kulorna från fiendens stycken 
inte "kunna för många nederkasta, när de komma igenom regementet 
flygandes", brul(ade man i allmänhet dubblera leden med halva rotar. 
Eljest kunde hela roten bli nedslagen och därför var det rådligast att 
endast "stå tre man högt". Ju närmare fienden brigaden kom, desto 
mer måste eldkraften ökas genom övergång till eldgivning med två 
eller tre led. När man kommit "in på" honom borde pikenerarna fälla 
sina pikar framåt, varpå man "i furi" gick löst på sin motståndare 
med pik, muskötkolv eller värja. Beträffande tillämpningen av övriga 
exercitier under anfall säger de la Chapelle endast, att man borde för
söka "i förstone något kallsint moderera sig till dess man ser och för
nimmer fiendens kontraminer; agerar fienden också på sådant sätt 
kallsint emot, då lärer det spörjas varest resolution och bäst exercerat 
är". 

När en brigad under en batalj fick order att "gå på fiendens 
stycken", kunde den uppträda på två sätt. Antingen kunde den, om 
man såg att alla styckena tändes - om några få tändes var det inget 
att "respektera" - kommenderas att "sänka sig neder till mark, luta 
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på hälarna eller på bröstet [ ! ] ... till dess alla skott gå över en och 
sedan sig tillika upprätta igen" eller "efter det lovliga, sedvanliga och 
ridderligaste militäriska sättet ... icke i det ringaste låta movera sig 
rill någon undanböjelse eller luta huvud och kropp . . . utan som 
heroiska krigsmän med raka huvud frimodligen gå sin fiende under 
ögonen". De la Chapelle förordar på det livligaste det senare alternati
vet, ty "haver en sådan god resolution den nyttan med sig, att fienden 
kan i anseende till sådana ankomna, tappra, furiösa krigsmän bliva 
förskräckta och bevekta att förlåta [lämna] deras poster och artilleri, 
och står en sådan resolverad attack på en fiende så mycket generösare 
än som man sänker sig till mark". 

Skulle en brigad lösgöra sig från fienden och dra sig tillbaka borde 
man till en början fortsätta eldgivningen med tre led. Pikenerarna 
måste då växla led samtidigt med musketerarna, varvid de led som 
växlade bar pikarna släpande mot marken med spetsen bakåt, d v s  
mot fienden. När de sedan ingått som bakre led och vänt sig om, fäll
de de åter sina pikar framåt. När avståndet till fienden blivit längre, 
kunde man övergå till eldgivning med två eller ett led. Skulle briga
den bli anfallen i flankerna av fientligt kavalleri, måste man dra ut 
fyra rotar pikenerare och fördela dem näst ytterst på vardera flygeln. 
De yttersta musketerarrotama skulle med sin eld understödja pikene
rama att avslå anfallet tills antingen brigaden eller någon annan trupp 
kunde insättas. Det förstnämnda kan ha inneburit, att delar av bri
gaden snabbt kunde insättas för en självständig uppgift, vilket förut
satte en smidighet och rörlighet, som inte framgår av exercitierna. Att 
detta verkligen var möjligt, bekräftas av de la Chapelle i ett annat 
sammanhang. Där säger han nämligen, att när order kommer, att en 
trupp med behöriga officerare skall utkommenderas ur brigaden, 
måste detta ske "med en huj". Det tillgick så att man utan hänsyn till
kompanitillhörigheten av de "friskaste och starkaste" rotarna drog ut 
så många som behövdes och försåg dem med erforderliga officerare. 
- Om brigaden blev anfallen i fronten av en fientlig brigad och i
ryggen av en annan, måste den delas i två brigader, vilket enligt de la
Chapelle som nämnts skedde genom kontramarsch med halva rotar.

När bataljen var slut, måste brigaden "trappas ihop" och folket 
"roteras", så att man kunde kontrollera hur många som gått förlorade. 
Dessa skulle sedan uppsökas på slagfältet av någon kommenderad 
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officer med erforderligt manskap. De stupade skulle begravas "efter 
soldatmaner" och de sårade transporteras på vagnar till regementets 
kvarter "att kureras av fältskären". 

De la Chapelles och Ogiluys böcker synes ha uppmärksammats bå
de i Sverige och utomlands. De torde med största sannolikhet ha ut
nyttjats under förarbetet till Carl XI:s inledningsvis nämnda regle
menten av år 1680 och 1693.13 De la Chapelles bok utkom 1688 av 
trycket i Haag i fransk översättning och Ogiluys skall ha påverkat ett 
senare utkommet österrikiskt reglemente.14 

l Folke W'lernstedt, Kungl. Svea livgardes historia, 4 (Sthlm 1954), s 162 ff.
2 Om Julius Richard de la Chapelle se Otto Adelborg, Julius Richard De la

Chapelle. N.�gra anteckningar (Personhistorisk Tidskrift 1925, 1-2, s 74-80), 
Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 2 (Sthlm 1926), utg av Gustaf
Elgemtierna, s 219 samt Arne Afontbe, De la Chapelle ( Svenskt Biografiskt 
Lexikon, 10, Sthlm 1931, s 599-600). 

3 Jakob Ogilvie uppges inte ha tillhört den i Svel'ige 3r 1642 introducerade 
grenen av ätten Ogil wie (Svenska adelns ättartavlor, 5, Sthlm 19 30, mg av G11staf
Elgenstierna, s 5 37). 

4 Oijih1ys militära data är där intet annat anges hämtade m· respektive rege-
mentes'rullor 1656-1679 (KrA). 

s KrA, Biografica. 
6 Ibid. 
7 Om detta se l\1/erner Hahlweg, Die Heeresreform der Oranien und die 

Antike ( Schriften der kriegsgeschichtlichen Abteilung im historischen Seminar 
der Friedrich-Wilhelms-U niversität Berlin, 31, Berlin 1941), s 30 ff, Robert Mon
ro, Robert Monro. His Expedition with the Worthy Scots Regiment (London 
1637), 2, s 183 ff samt G B C:son Barkman, Gustaf II Adolfs regementsorgani
sation vid det inhemska infanteriet (Meddelande från Generalstabens krigshisto
riska avdelning, I, Sthlm 1931), särskilt s 98 f. 

8 Enligt Hahlweg användes helomvändning /lt höger vid vändning från fienden 
och åt vänster vid vändning mot fienden samt utfördes som två vändningar åt 
sidan (s 63 f). 

9 Kven enligt Monro utfördes exercitierna med öppna led och rotar sex 
fot) samt frontförändringarna med slutna led och rotar ( = "fot vid fot" re
spektive "skuldra vid skuldra"). Men han uppger också, att ordinarie avstånd och 
luckor ( = tre fot) användes under strid samt öppna led och rotar vid mönstring 
och då artillerield kunde befaras och man inte var i strid (s 188 o 191). 
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10 Jfr Wernstedt, s 166 o 170. 
11 Se n 7. 
12 Wernstedt, s 172 f.
13 Jfr Wernstedt, s 26 f o 162 ff.
14 Uppgifterna har välvilligt lämnats av universitetsprofessor dr phil Werner

Hablweg, Miinster (Westfalen). 

Summary 
In 1669 and 1674 two infantry manuals, the work of Lieutenant-Colonel 

Julius Richard de la Chapelle and the then Major Jacob Ogiluy, were printed in 
Stockholm. No official regulations on infantry training and drill had been issued 
in Sweden until that time. It is probable that the official regulations which sub
sequently appeared both in Sweden - those promulgated by Charles XI in 1680 
and 1693 and abroad were to some extent indebted to the infantry manuals of 
1669 and 1674. Both authors base their account of their experiences mainly on 
the wars of Charles X Gustavus. In his essay Lars Tersmcden "reviews" both 
books, noting by way of introduction that their structure is strikingly similar 
and that Ogiluy must have studied de la Chapclle's book and written his own 
mainly in accordance with de la Chapelle's formula. 

In an early section of his book de la Chapelle gives an account of the duties 
of a Company Officer. From this it appears that activity within a Company 
was extremely well organized. All the Officers assumed responsibility not only 
for their duties as commanders of troops but also for their particular "branches 

of the service". The importance attached to medical care is striking, as is that 
attached to "man management" by the Captain. Tersmeden points out that this 
must have a simple and obvious explanation. The greatest losses sustained in 
war were made up of those who died of sickness and deserters. As a precautio
nary measure, therefore, it was necessary to do everything possible for the sick 
and to treat the soldiers in such a way that, as de la Chapelle expresses it, 
"they !ost not their affection for the Company". Another form of activity, 
which was regarded of the greatest importance, was training, It was perfectly 
clear that the complicated "drills" required a great deal of practice. 

Of "the war drills", de la Chapelle restricts himself to those in most general 
use in Sweden, while Ogiluy includes certain others which he describes as being 
more decorative than useful. Tersmeden examines the former group in detail, 
noting that they contain ed nothing new. Essentially they were the same as those 
which Maurice of Nassau had adapted from Greck and Roman modds, subse
quently introducing them into the Dutch army, whence, further developed by 
Gustavus II Adolphus, they had been taken over by the Swedish forces. 
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• • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • • • Rotmästare { korpral) 
•••••••••••••
• • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • • • Halve underrotmästare 
• • i ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • • • Halve rotmästare 
•• ••••••••••
• • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ � Underrotmästare

Rote Halv Korpral-
r�e skap 

Skiss 1. 
Brigad (red11cerat kompani) i grunduppstiillningsform. Antalet rotar måste alltid 

vara jämnt . 

1/1/1/1/ 

11/1/1/ 

'''' 
Skiss 2. 

Dubblering av leden 
med vartannat led åt 

höger. 

• 

• 

• 

.,. 
•j•
• • 

Skiss 3. 

• 

• 

• 
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�� 

� °'� 
Skiss 4. 

D11bblering av leden 
med halva rotar åt 

höger. 

Dubblering av rotarna 
med varannan rote åt 

höger och bakåt. 

♦ ♦ ♦ • • • • 
"&---a----4.___. _____ __.._� 

♦ ♦ ♦ • • • • 
• • ♦ >+

♦ ♦ ♦ • • • • 
• • ♦ ♦ >+

♦ ♦ ♦ • • • • 

♦ ♦ ♦ • • 

♦ ♦ ♦ • • 
� • • • ♦

Skiss 5. 

• • 

• • 
♦ >+

Dubblering av rotarna med halva led åt höger och baklit. 
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Skiss 6, 

Kontramarsch meå hela 
rotar /11 höger. 

Skiss 7. 

Kontramarsch med halva rotar åt höger (till 
vänster enligt Ogiluy och till höger enligt de la 

Chapelle), 

�=t=+=� -

--
--
--
- ----------- �-� 

Skiss 8. 

Komramarsch med halva led (ö·verst enligt de !,i Chapelle och underst enligt 

Ogil11y). 

32 



KARL XII:S RYSKA FALTTAG 

En historiografisk studie 

Av GUNNAR ARTBUS 

Tvåhundra år efter Karl XII:s död högtidlighölls dennes minne 
genom två nu klassiska arbeten: Karl XII, utg av S E Bring, och 
Karl XII på slagfältet, utg av Generalstaben. Dessa jubileumsskrifter 
sammanfattar två decenniers Karl XII-forskning i den "nya skola", 
som grundlagts av Harald Hjärne. Periodens Karl XII-renässans gäll
de inte minst kungen som fältherre och är krigshistorievetenskapligt 
företrädd av främst Arthur Stille och Generalstabsverkets huvudför
fattare Carl Bennedich. Deras forskning om Karl Xll:s ryska krigfö
ring torde vara särskilt aktuell i den internationella diskussion som 
just nu förs kring den historiska förklaringen beroende av olika teore
tiska mönster ("lagar") av icke-historisk art eller ursprung. Denna 
undersökning vill ge svar på tre frågor: Hur förhåller sig Stilles och 
Bennedichs krigshistoriska metod till Hans Delbriicks sakkritik, som 
ju några decennier tidigare gjort vetenskaplig revolution i krigshisto
rieskrivningen ?1 Hur fö1;håller sig StiHes och Bennedichs förklaringar2 

av Karl XII:s ryska fälttågsplan och slaget vid Poltava till varandra 
och till Carl von Clausewitz' krigsteori, som ju sedan ett halvt sekel 
präglade Europas militära föreställnings värld ?3 

Stille-Bennedich och Delbriicks krigshistoriska metod 
Vad innebär Delbriicks sakkritik (Sachkritik)? Allmänt historie

vetenskapligt menas ju med sakkritik, att forskaren "utgår från hän
delsernas sammanhang. Kritiken riktar sig mot sakförhållanden och 
händelsesammanhang, inte mot den framställning, varur uppgifterna 
hämtats",4 Strikt tillämpad i den historiska forskningsprocessen måste 
den föra med sig, att ingen som helst sakuppgift i källorna, oavsett 
om dessa underkastats vetenskaplig kritik och befunnits trovärdiga, 
kan godtas i strid med vad forskaren anser logiskt och sakligt möjligt 
eller sannolikt. Det är på detta sätt DelbrUck väsentligen tillämpar sin 
krigshistoriska sakkritik, som alltså principiellt inte skiljer sig från 
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annan historisk sakkritik. Då Delbriick för i bevis t ex att slaget vid 
Marathon omöjligt eller orimligt kan ha utkämpats på det sätt He
rodotos berättar, utgår han - teoretiskt och praktiskt - från att 
"grundvalen för all historisk insikt ständigt förblir de positiva utsa
gorna från de samtida eller de samtida närmast stående källorna. 
Men", fortsätter han, "ju längre den historiska kritiken fortskridit, 
desto mer har den övertygats om att också samtida berättelser ofta 
grumlats och fördunklats av alla slags fantasier och att, där materialet 
inte räcker att kontrollera den ena källan mot den andra, sakkritiken 
blir den sista tillflykten". Källkritiskt godtagna skildringar måste sam
tidigt "prövas i fråga om sin egen inre konsekvens, sitt orsakssamman
hangs (Causal-Zusammenhang) riktighet". Sakligt normerande är här
vidlag den allmänna krigsteorin, eller i Delbriicks bestämning: "den 
genom studium av krigsförfattningarnas och krigskonstens historia 
vunna kunskapen om krigsväsendets teknik." Delbri.icks militäre lärare 
är framför allt Clausewitz. 

Men krigsteorins allmänt sakliga korrektiv till källornas skildring av 
krigiska förlopp och sammanhang räcker inte för att omedelbart ut
mönstra varje enskild uppgift i skildringen, som befinns militärt osan

nolik. Fullt oantastliga korrektiv i sak till krigsskildringarnas uppgif
ter är bara historiskt oförändrade topo- och geografiska förhållanden, 
t ex den terräng, där fältslaget i fråga bevisligen utkämpats, och likaså 
modern krigförings data om fysiologiskt och tekniskt möjliga prestan
da, t ex hur långt en tungt beväpnad trupp kan springa utan att tappa 
ordning och stridsförmåga eller hur snabbt en större arme kan ur
skeppa i gott väder. Dessa sakliga korrektiv får samtidigt ofta verkan 
av grundläggande led i en sakligt oantastlig förklaring av olika kri
giska förlopp och sammanhang.5 

I mycket nära samspel med krigsteorin (ovan) gör Delbri.ick ener
giskt bruk av den "historiska analogin (historische Analogie)". Denna 
syns göra jämförelsevis begränsad nytta som korrektiv i sak till olika 
krigsskildringar, men spelar ofta en närmast oumbärlig roll som led i 
hans förklaring av krigiska sammanhang, t ex då han förklarar de per
siska ryttarnas och bågskyttarnas nederlag mot athenarnas tunga in
fanterifalang vid Marathon väsentligen utifrån dess analogi med de 
slag som Karl den djärves av Burgund riddar- och bågskyttehär för
lorade vid Granson, Murten och Nancy mot de schweiziska pikene-



ramas fyrkanter. Detta exempel torde väl belysa det slags historisk 
analogi, som Delbriick funnit särskilt givande i sina krigshistoriska 
förklaringar. Han gör företrädesvis bruk av den i sina berömda re
konstruktioner av äldre slag, vars taktiska förlopp är otillräckligt 
belagt. Från andra operationer, som han eller andra forskare kunnat 
rekonstruera på källkritiskt säkrare grund, kan Delbriick analogivägen 
hämta oumbärliga led i sin rekonstruktion av särskilt de otillräckligt 
belagda delarna i olika taktiska förlopp och sammanhang. Förutsätt
ning och grund för det flitiga bruk av förklarande analogier mellan 
två eller flera olika fältslag, som Delbriick gör i sin krigshistoriska 
metod, är dock alltid sak- och källkritiskt oantastliga uppgifter om 
förhållandevis analog terräng (Terrain), analogt stridssätt (Fechtart) 
- i sin tur betingat av jämförliga vapen (Waffe) och framför allt
jämförliga taktiska enheter (taktische Korper) - och givetvis analog
utgång i de studerade fältslagen. Sådana analogier är den logiskt nöd
vändiga betingelsen för hans analogislut från säkert till mindre säkert
belagda taktiska förlopp och sammanhang.6

Stilles krigshistoriska metod erinrar påtagligt om Delbriicks i sina 
mest karaktäristiska grepp. Viss skillnad, som väsentligen beror av 
skilda krigshistoriska ämnesval, framträder dock i tillämpningen: 
Stilles sakkritik arbetar företrädesvis i strategisk, Delbriicks i taktisk 
ram. Annars är de metodiska överensstämmelserna slående. Stille har 
sammanfattande beskrivit metoden i Karl XII:s fälttågsplaner som ett 
"kritiskt studium af källuppgifter och ... ett ständigt sammanställan
de af dessa med geografiska och topografiska förhållanden på krigs
skådeplatsen och med de faktiska krigsrörelserna". Det är alltså käll
kritiskt godtagna uppgifter, som båda inledningsvis lägger till grund 
för sina fälttågs- och slagrekonstruktioner. Samtidigt ger dessa käll
uppgifter i förening en ursprungsbild av vad Stille kallar krigsrörel
serna, som i sin tur kan vidga grunden för vidare kritisk prövning av 
källor och sakf örlopp. Härvid förutsättes, att dessa krigsrörelser prö
vats och befunnits vara sakligt konsekventa i sitt "inre sammanhang". 
Eller i Delbriicks ord: "pröva/t/s i fråga om sin egen inre konsekvens, 
sitt orsakssammanhangs riktighet."7 Här lurar naturligtvis alltid en 
mycket stor risk, att forskaren lättast finner den "inre konsekvens", 
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det "inre sammanhang" i krigsrörelserna, som han är mest benägen 
att finna. 

Sedan nu vissa krigsrörelser befunnits "faktiska" enligt oantastliga 
källuppgifter och egen inre konsekvens, får de verkan av korrektiv i 
sak till angränsande källor och sakförlopp. Scille anlitar i dessa sam
manhang - liksom Delbri.ick - också rent logiska resonemang som 
korrektiv.8 Hans ledande sakliga korrektiv är annars krigsskådeplat
sens topografiska och geografiska förhållanden. Topografiska och 
geografiska korrektiv nyttjas ju också genomgående i Delbri.icks forsk
ningsprocess.9 Samtidigt som de utgör korrektiv till källornas sakliga 
uppgifter, tjänar de faktiska krigsrörelserna och de topografiska och 
geografiska förhållandena - i förening med sakligt oantastliga käll
uppgifter - som grundläggande led i Stilles krigshistoriska f örkla
ringar. 10 Slutligen begagnar han sig ofta av krigshistoriska jämförelser 
på ett sätt som metodiskt erinrar om Delbri.icks bruk av den "historis
ka analogin".ll I sitt försvar mot Ernst Carlson av detta metodiska 
grepp stöder han sig f ö just på Delbriick, "för att nu ej n:imna Clau
sewitz".12 

Delbriicks krigshistoriska metod ldinnetecknas av modern källkritik 
i förening med genomträngande sakkritik av skildrade förlopp och 
sammanhang. Korrektiv i sak är bl a krigsförloppens inre konsekvens 
samt deras topografiska och geografiska betingelser. Korrektiven ver
kar samtidigt ofta som led i hans krigshistoriska förklaringar. Oum
b'.frliga led brukar också tillföras dessa av den "historiska analogin" 
(ovan). i Stilles krigshistoriska metod har vi kunnat se motsvarande 
karaktäristiska grepp inte bara tillämpas utan förfäktas i princip. 
Stilles utveckling till krigshistorievetenskaplig skolbildare i Norden 
har en nödviindig betingelse i Delbriicks metodiskt inspirerande väg
röjning. 

Bennedich syns krigshistorievetenskapligt arbeta helt i Stilles och 
Delbriicks efterföljd. Detta antyds redan av hans direkta hänvisningar 
till metodiken i Delbriicks studier av "romarnas krigföring och dess 
samband med operationsområdets natur och kultur" och i Stilles un
dersökning av Karl XII:s fälttågsplaner 1707-09 i deras topogra
fiska och geografiska sammanhang.13 Bennedichs metodiska gnmdsat
ser redovisas visserligen inte sammanhängande, men är alldeles oför-
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tydbara. Han understryker krigföringens "beroende av krigsskåde
platsens militärgeografiska förhållanden". Omsorgsfullt studium av 
dessa bidrar väsentligt att förklara krigshandlingarna. Bennedichs 
topografiska och geografiska utredningar blir också många och långa.14 

Samtidigt bidrar krigshandlingarna, "jämförda med de direktiv till 
olika befälhavare, som till sitt innehåll äro i olika urkunder uppteck
nade", ofta att förklara vederbörande krigslednings "verkliga avsik
ter" .15 Stående bidrag till förklaring av "Karl XII :s krigföring, icke 
minst i dess förhållande till operationsområdets natur och kultur ... 
är de reglementen, instruktioner och förordningar, som tid efter annan 
sågo dagen under fälttågen i Polen, Lithauen och Ukraina ... Dessa 
"efterlämnade skrifter" angif va ordknappt men skarpt den karolinska 
krigskonstens anda", hävdar Bennedich och vill programmatiskt "stöd
ja sig på den allmänna grundval, som med berörda reglementen och 
förordningar är gif ven. Därmed utfyllas betydande luckor i den histo
riska bevisföringen", anser han.16 Dessa citat syns i sig uttrycka ett 
principiellt ställningstagande som knappast godtar annat än "urkun
der" som historisk källa. I detta sammanhang är vidare att märka 
Bennedichs särdeles kritiska trovärdesättning av Creutz', Gyllenkroks 
och Lewenhaupts berättelser.17 Emellertid syns Bennedich i tillämp
ningen inte göra någon kritiskt genomförd boskillnad mellan "urkun
der" och "berättande källor" .18 

Dessa Bennedichs metodiska utgångspunkter - krigsskådeplatsens 
ofrånkomliga betingelser, krigshandlingen som objektivt uttryck för 
vederbörande krigslednings verkliga mål och krigsförfattningarna som 
institutionellt uttryck för vederbörande krigsmakts allmänna teori 
(krigskonst) - ser vi betydligt oftare i hans f örklaringsprocess än i 
sakkritisk tillämpning. Där Bennedich tillämpar egentlig sakkritik, som 
i den gnmdläggande Poltavastudien 1913, är det - med principiell 
motivering utifrån "sakkunskap i det ämne, inom hvilket under
sökningen faller", dvs krigföringens historia och teori. Sammanfattan
de hävdar Bennedich, att den svenska planen och stridsledningen vid 
Poltava "framträda i nytt ljus, sedan man åt det militära momentet i 
frågan inrymt dess plats bredvid det rent historiska" ,19 Bennedich 
underbygger därtill ofta tankegången i sakkritiska och andra resone
mang med krigshistoriska jämförelser.20 

Jämför vi nu Bennedichs krigshistoriska m.etod med Stilles och Del-
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briicks, visar sig alla karaktäristiska sak- och källkritiska utgångspunk
ter väsentligen sammanfalla: krigsskådeplatsens topografiska och geo
grafiska förhållanden, de faktiska krigshandlingarna, sakligt oantast
liga källuppgifter (t ex urkunder), krigföringens teori och historia. 
Stille torde ha tjänat direkt mönsterbildande. 

Karl Xll:s ryska fältt&gsplan 
Karl XII har enligt Stille (1908 som 1918) "från början haft den 

skarpt bestämda afsikten att rikta anfallsstöten mot det moskovitiska 
väldets hjärtpunkt". Efter att, mänskligt att döma, ha fört "den pol
ska delen af den östeuropeiska frågan till en ändgiltig lösning" vill 
han "i full konsekvens härmed ... år 1707 ej ... nöja sig med isole
rade segrar i gränstrakterna, hvilkas resultat skulle blifva provisoriskt, 
utan går mot Moskva för att där lösa det ryska momentet i frågan 
och därigenom för beständigt trygga Sveriges ställning som eten främ
sta makten i Osteuropa. Carl XII:s strategi 1707-1709 är då i öfver
ensstämmelse med hans politiska system". Fälttågsplanen byggde dels 
på att "den svenska hären vid denna tidpunkt utom allt tvifvel var 
den ryska kvalitativt vida öfverlägsen", medan de motstående fysiska 
stridskrafterna var ungefär jämbördiga; dels på operativ samverkan 
med Lewenhaupts baltiska kår, längre fram med Stanislaws och Kras
sows styrkor från Polen och med Mazepas kosacker och de andra 
"upproriska elementen i Ryssland", slutligen förhoppningsvis också 
med turkar och tatarer. Stille menar därför att "man ej har rätt att 
säga, att Carl XII:s styrka på förhand var för svag för att lösa den 
uppgift, som fördelades (den)". Kungens "hufvudplan angående det 
mål han i militäriskt - ... (och) politiskt - avseende vill nå och 
angående de medel och utvägar han i stort sedt härtill vill använda" 
syns därför Stille helt riktigt syftande och avvägd.21

Tar vi nu rekonstrutionen av fältdgsplanen i närmare betraktande, 
syns den genomgående vara starkt krigsteoretiskt färgad. Grunden är 
förintelsekrigföringens. Stilles uppbyggnad följer nästan i detalj Clau
sewitz' strategiska mönster: krossandet av fienden i en huvudstöt mot 
dennes tyngdpunkt, där ett sådant krigsmål syns politiskt lämpligt och 
förenligt med tillgängliga stridsmedel. Rysslands tyngdpunkt ser Karl 
XII i huvudstaden, menar Stille: "Vore Moskva taget, så fölle ju både 
Pskov och de andra fästningarna säkerligen ganska snart och utan 
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vidare operationer i svenskarnes händer; med Moskvas fall vore tsa
rens maktställning ju krossad."22 Här röjer Stille sin inställning till en 
central strategisk fråga. I den klassiska förintelsestrategin härskar ju 
grundsatsen att närmast söka fiendens tyngd- eller avgörande punkt 
för att där krossa denne i ett kraftsamlat slag och sedan tryggt skörda 
provinser och fästningar som given frukt av segern; som fientlig 
tyngdpunkt ses vanligen de egentliga stridskrafterna. Inte så i Stilles 
förklaring eller hos Clausewitz i en mycket karaktäristisk variation 
av förintelsetemat: "hos stater, som sönderslits av inre partidelningar, 
ligg'�r (tyngdpunkten) mestadels i huvudstaden." Och apropå Napo
leons ryska fälttåg 1812: "Det ryska riket ... kan endast betvingas 
genom egen svaghet och genom den inre tvedräktens verkningar. För 
att träffa dessa politiskt svaga punkter krävs en rakt till statens hjärta 
gående skakning. Bara om Bonaparte med sin kraftiga stöt nådde ända 
till Moskva, kunde han hoppas att skaka regeringens mod och folkets 
trohet och ståndaktighet."23 I Stilles rekonstruktion av Karl XII:s 
ryska fälttågsplan utgör kungens hopp och beräkningar att kunna 
spela ut "den inre jäsningen och missnöjet i Ryssland" mot det cen
tralistiska tsarväldet, symboliserat av huvudstaden Moskva, ett viktigt 
militärpolitiskt element. Därför ser Stille genom Karl XII tsarens 
huvudstad som fälttågets historiskt och krigsteoretiskt givna mål. Helt 
i linje med denna föreställning blir då vidare Stilles överraskande bild 
av kungen som manöverstrateg. Stille menar, att det redan från ryska 
fälttågets början "visar sig hos Carl klart framträdande ett drag, som 
alldeles saknas i den traditionellt framställda, gängse karaktärsbilden 
af honom. Det är försiktigheten, motviljan för frontala anfall, där de 
kunna undvikas, och böjelsen för att, så långt det är möjligt, genom 
kringgående rörelser och utan att i onödan spilla folk manövrera ut 
motståndaren ur hans ställning",24 Stilles krigarkung är inte en som 
först söker krossa fiendens egentliga stridskrafter. 

Stille är vidare den förste krigshistoriker efter Mankell som över
tygat förklarar, att Karl XII:s ryska fälttågsplan inte brustit i jämvikt 
mellan krigets mål och medel. Fälttågsplanen anser han också övers
stämma helt med Sveriges avgörande politiska intressen (ovan). Clau
sewitz har visserligen strategiskt underkänt Karl XII:s fältherrebegåv
ning, men tar annars i bruk samma kännetecken för den bästa strategin 
som Stille för Karl XII :s ryska fälttågsplan: "En furste eller fältherre, 
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som vet att noga inrätta sina krig efter sina (politiska) mål och (kri
giska) medel ... bevisar därigenom bäst sitt geni", och i annan form: 
"Att föra ett helt krig eller dess största akter, som vi kallar fälttåg, 
till ett lysande mål, därtill hör en stor insikt i det högre statslivet. 
Krigföring och politik sammanfaller här."25 

Djupast sett blir det då, menar Stille, "olikheten mellan Carl XII:s 
betraktelsesätt och det, som ansetts representera försiktighet och klok
het (dvs Gyllenkroks plan) i motsats till hans ... en fråga om den 
lämpligaste operationsbasen för ett anfall mot Moskva ... det polska 
området och Dnjeprtrakterna eller Livland och Pskovområdet". 

Varför misslyckades då fälttågsplanen? Enligt Stille "genom inträ
dandet af abnorma förhållanden i klimatiskt hänseende, hvilka ingen 
kunnat förutse, och framför allt genom olyckliga tillfälligheter, eller 
hvad man skulle vilja kalla ofördelaktig krigshasard; i flera andra fält
tåg än Carl XII:s har en sådan bragt de bäst uppgjorda beräkningar 
på fall, och den kan ju af ingen fältherre, ens den skickligaste, förutses 
eller till sin verkan beräknas". Här ekar Clausewitz' kända teori om 
"friktionen i krig" ,26 

Bennedichs förklaring av Karl XII:s ryska fälttågsplan är inte sär
skilt originell vare sig i sin tidigare (1911) eller senare (1919) version. 
I öppen anslutning till Stille anser han att Karl XII:s "politiska mål 
var den ryska maktens fullständiga krossande ... Det medel, konungen 
ville använda för målets nående, var självfallet de ryska stridskrafter
niJ.s förintande genom slaget. Därför förbisåg Karl XII dock ej, att 
äfven andra krafter funnos, som kunde medverka till ett af görande 
resultat. Skarpt fästes hans blick vid Rysslands inre söndring, men ... 
konungens handlingssätt (borde i hvarje fall) främst betingas av mili
tära hänsyn". Vad rör Gyllenkroks plan understryker Bennedich, att 
"fältherren Karl XII aldrig någonsin kan haf va tänkt på något så 
besynnerligt som att från Sachsen återgå till Ostersjöprovinserna. 
Därmed hade han dragit ett streck öf ver de polska fälttågen och till
spillogifvit hvad som därmed militäriskt vunnits och afsetts. Pskov 
kunde varaktigt "borttagas" endast genom en på vägen till Rysslands 
hjärta utkämpad afgörande batalj". Operativt samverka med huvud
armen tänktes närmast Lewenhaupts kår från Kurland och småningom 
Mazepas kosacker samt på någon sikt Stanislaws-Krassows arme från 
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Polen och tatarer och turkar söderifrån. Denna förintelsestrategiskt 
planlagda omfattning av tsarväldet hade uteslutande blivit möjlig 
genom att Polen gjorts till operationsbas, menar Bennedich.27 

Clausewitz' inflytande på Bennedichs förklaring av Karl XII:s 
ryska fälttågsplan är svårt - och förhållandevis ointressant - att 
söka utreda i de led den överensstämmer med Stilles. Bennedichs fram
ställningsart syns annars mer än Stilles färgad av Clausewitz' karak
täristiska uttrycksformer, men detta kan i sig förklaras med Benne
dichs yrkesmässiga skolning. Där Bennedich i vissa förklaringsled går 
ifrån eller utöver Stille, visar han sig emellertid direkt influerad av 
Clausewitz. Stille menar, att Karl XII förintelsestrategiskt har sett 
Rysslands tyngdpunkt i huvudstaden. Här anknyter Stille till Clause
witz, t ex: "hos stater, som sönderslits av inre partidelningar, ligger 
(tyngdpunkten) mestadels i huvudstaden". Karl XII:s beslut att stöta 
rakt mot tsarväldets hjärta Moskva betingas då enligt Stille till stor 
del av "den inre jäsningen och missnöjet i Ryssland" (jfr ovan). För 
Bennedich är "de ryska stridskraf temas förintande genom slaget" Karl 
XII:s naturligt valda huvudmedel att nå sitt politiska mål: "den ryska 
maktens follständiga krossande" (ovan). Samtidigt kan Bennedich 
dock efter Clausewitz beteckna Moskva som den "fientliga statens 
hjärta".28 1919 preciserar han: "Ett tåg mot Moskva, Rysslands hu
vudstad, borde med nödvändighet samla tsarens härar i denna rikt
ning. Så sant Peter Alexevitj ville bevara sin tron, måste han med 
alla till buds stående krafter motsätta sig kränkandet av den heliga 
staden . . . (Men) det var icke Moskva i och för sig, som utgjorde 
målet, utan .den ryska hären, som skulle träffas på vägen dit." 29 Detta 
är f örintelse$trategi som den konventionellt tillskrivs Clausewitz. 
Bennedich låter Karl XII långsiktigt räkna med "Rysslands inre sönd
ring", men inte särskilt i den ursprungliga fälttågsplanen. Varför Karl 
XII borde söka tillfoga ryssarna "största möjliga nederlag" vid 
Holowczyn, motiverar emellertid Bennedich: "Den strategiska vin
sten ... berodde helt och hållet på omfånget av den taktiska fram
gången", m a o ju större taktisk framgång, desto större strategisk. Det 
är Clausewitz, som uttalat, "att bara stora taktiska framgångar kan 
leda till stora strategiska". Ett betydelsefullt element i Bennedichs för
klaring av Karl XII:s ryska strategi kan här direkt återföras till den 
preussiske krigsteoretikern,30 
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Denna strategi förutsätter dock, att "den svenska hufvudhären 
(kunde) bevara sin ursprungliga kraft i förhillande till fiendens, ända 
tills denne tvangs att utkämpa afgörandet". Kungen måste oavbrutet 
manövrera, "så att denna icke genom upprif vande småstrider om pass 
och defileer förblöder". Här sammanfaller väsentligen Bennedichs och 
Stilles förklaring av Karl XII:s "manöverstrategi".31 Men Bennedich 
ser "manöverstrategin" i ett vidare krigsteoretiskt sammanhang än 
Stille. Den ryska krigföringen hade till klart syfte, menar han, att 
genom omfattande härjningar "verka fördröjande och till sist i sam
band med det aktiva försvaret bidraga till det svenska anfallets snara 
kulmination". Om nu "Karl XII ej försiktigt undvikit de så småning
om förödande passtriderna ... skulle (ryssarna) vunnit sitt mål att 
slita ut den svenska anfallskraften". Bennedich motiverar här Karl 
XII:s "manöverstrategi" i direkt anknytning till Clausewitz' bekanta 
tankegång om anfallets kulminationspunkt och avtagande kraft.32 

Och då Bennedich fortlöpande behandlar de svenska och ryska arme
ernas - begreppen anfall och försvar i Clausewitz' dialektiska teori 
- relativa "kraftförskjutning (krafttillskott/kraftavmattning)" under
fälttåget, syns han direkt influerad av samma tankegång.33

Anmärkningsvärt i detta sammanhang är f ö Bennedichs förstuckna 
meningsutbyte med Clausewitz under sitt energiska försvar av Karl 
XII:s beslut att inte redan våren 1707 anfalla Ryssland. Clausewitz 
menar ju, "att all tid, som förflyter outnyttjad, faller i försvararens 
vågskål". Bennedich hävdar emellertid, att "den ryske motståndarens 
krafter under det "spillda" året icke vuxit i samma grad som våra", 
och "vågar slutligen förneka, att tiden spelar någon roll inom strate
gin, så vida icke kraftförskjutning verkligen sker och försteget förlo
ras''.34 

Slaget vid Poltava 

Stilles förklaring av det svenska nederlaget vid Poltava syns i sin 
första version (1908) ha formats i direkt och delvis polemisk förbin
delse med Julius Mankells och Ernst Carlssons förklaringar (1867 
resp. 1897). I versionen från 1918 torde det vara Bennedichs förkla
ring (1913), som närmast föranlett Stilles överföring av svenskarnas 
avgörande taktiska missgrepp från Rehnschiölds till Lewenhaupts 
konto. Detta sammanhang återger Scille 1918 så: "En uppfattning har 
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stundom framträtt, att slaget vid Poltava från början var utan utsikt 
till framgång (så enligt Mankell och Carlson) och endast ett förtvivlat 
slutmoment i en utveckling, som nödvändigt måste ända i en katastrof 
(så enligt Carlson), men denna uppfattning är ej hållbar. I ljuset av 
nyare forskningar (av Stille 1908 och Bennedich), särskilt stödda på 
nya, noggranna undersökningar av slagfältet och dess förhållanden 
(av Bennedich), framträder bataljen fastmera som den konsekvent rik
tiga följden på målmedvetna operationer ... Den ryska hären stod 
faktiskt i ett för dess motståndare gynnsamt läge, med reträttmöjlig
heterna i hög grad försvårade och, som d�t syntes, ur itånd till någon 
kraftigare, taktisk offensiv (så inte enligt Carlson). Den var visser
ligen i numerär överlägsen, men ej i så hög grad som förr antagits (av 
bl a Mankell och Carlson) ... Tager man i beräkning, att de svenska 
trupperna, i all synnerhet vad kavalleriet angår, till kvaliteten stodo 
vida över de ryska (så knappast enligt Mankell och Carlson) ... så 
kan man ej anse, att den svenska ledningen hade anledning att miss
trösta .. , Det har sagts och flera gånger upprepats, att orsaken till

den olyckliga utgången ... skulle vara att söka i Rehnschiölds befäls
föring. Fältmarskalken skulle hava tappat huvudet och under slaget 
givit förvirrade och motsägande befallningar (så enligt Mankell, Carl
son och Stille 1908). Därjämte har man framhållit (bl a Mankell och 
Carlson), att den svenska hären ej medförde sitt artilleri vid framryck
ningen och att dess krut var dåligt. I verkligen (och enligt Bennedich) 
förhåller sig dock saken annorlunda. Rehnschiölds anordningar synas 
överallt ha varit riktiga och lämpade efter situationen och dess för
ändringar. Fältmarskalken framträder här såväl som vid Fraustadt 
som den skicklige generalen: där hade han segrat utan artilleri, och 
från Kliszow hade man haft i huvudsak samma erfarenhet. Vad det 
dåliga krutet angår, har egentligen ingen samtida däri sett en huvud
saklig orsak till olyckan."35 

Också 1908 menar Stille, att det svenska "krutets dföga beskaf
fenhet " och "den omständigheten ... att tsaren hade en artilleripark 
af ... 72 kanoner, under det att på den svenska sidan intet artilleri 
kom att användas", inte kan tillmätas någon egentlig del i nederlaget. 
Denna mening är klart oförenlig med Clausewitz' krigsteoi:i. Stille 
syns ha just detta i tankarna, då han betonar att "det kunde vara ur
säktligt eller åtminstone förklarligt, om Carl XII från sin ståndpunkt 



ej lade samma vikt vid förhmandet, som man efteråt kunnat göra. 
I striderna på den östeuropeiska krigsteatern hade hittills fältartilleriet 
ej visat sig hafva så stor betydelse som det senare fick".36 Oförändrat 
betydelsefull som del i nederlaget är 1918 som 1908, att generalmajor 
Roos' kolonn eller ungefär en tredjedel av infanteriet fastnade i rys
sarnas framskjutna skanslinje och aldrig kom att deltaga i huvudsam
mandrabbningen (så också enligt Carlson). Det förtjänar att här näm
nas, att Clausewitz håller infanteri för helt oumbärligt i fältslag.37 

"Hufvudorsaken till nederlaget vid Poltava" finner Stille 1908 
" ... vara den, att Carl XII på grund af sin olyckliga blessyr var ur
ståndsatt att själf leda den svenska hären till anfall". Det är Rehn
schiöld, "som i friimsta rummet bär ansvaret för de taktiska miss
grepp, som blef vo så ödesdigra. Ofverhuvud får man af förstahands
berättelserna om striden, framför allt af Lewenhaupts, Gyllenkroks 
och Pipers framställningar, det intryck, att Rehnschiöld nästan full
ständigt tappat huf vudet" (så också enligt Mankell och Carlson. Märk 
Stilles helomvändning 1918 !). 

Rehnschiölds ödesdigra taktiska missgrepp är dels hans återkallelse
order till kavalleriet just när det är i färd att jaga de ryska skvadro
nerna ner i den s k  stora ouvragen (regndalen). "Detta förfärliga fel
grepp af Rehnschiöld kan väl ej förklaras på annat sätt än att han ej 
med tillräcklig noggrannhet rekognoscerat terrängen och ej kände den 
stora ouvragens läge" (så också enligt Carlson och till viss del Man
kell).38 Att Stilles kritik av Rehnschiöld för otillräcklig rekognosce
ring av slagfältsterrängen inte bara influerats av Ernst Carlson och 
källorna utan lika mycket av krigföringens teori styrks av den bety
delse Stil1e i jämförliga sammanhang tillmäter detta slags rekognosce
ring. Så i f�·åga om slaget vid Holowczyn: "Hvad särskildt ledningen 
angår, framträdde däri tydligt militärisk skarpblick, i det öfverbefäl
hafvaren genom noggranna rekognosceringar skaffar sig en klar upp
fattning af situationen på den fientliga sidan",39 

Dels har Rehnschiöld gjort "ett nytt missgrepp", då han "i stället 
för att uppställa kavalleriet så, att det genast kunde samverka med 
infanteriet och betäcka dettas flyglar .. låtit skvadronerna klumpa sig 
samman i stort sedt bakom infanterilinjen". I detta taktiskt farliga 
läge går ryssarnas infanterimassor oväntat till anfall, men "då den 
svenska linjen var för kort ... och ej fick sina flanker betäckta af 
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kavalleri, blef den öf verflyglad" och förintad (så också enligt Carl
son och väsentligen Mankell). Redan den krigsteori, som skolat Lewen
haupt, lär att bristfällig samverkan mellan vapenslagen är ett avgöran
de taktiskt fel. Clausewitz har befäst denna mening.40 

1918 är Stilles förklaring av svenskarnas nederlag väsentligt annor
lunda. Djupast har det vållats av "krigshasarden, de oförutsedda om
ständigheterna, de olyckliga tillfälligheterna. Karl XII ... har själv 
om orsaken till slagets förlust sagt, att det var ett "öde och olyckligt 
tillfälle", och han har utan tvivel haft rätt häri". Det är inte längre 
"huf vudorsaken till nederlaget ... att Carl XII ... var urståndsatt att 
själf leda den svenska hären" och att därmed Rehnschiöld som över
befälhavare blev i tillfälle att göra en rad ödesdigra taktiska miss

grepp, som kungen aldrig skulle kunnat begå (1908). "Krigshasarden" 
övertar det i Rehnschiölds traditionella skuld, som inte läggs på 
Lewenhaupt (nedan).41 Stora ouvragen har försvunnit efter Bennedichs 
topografiska undersökning av slagfältet (nedan) och härigenom också 
Rehnschiölds "förfärliga felgrepp" att inte ge det svenska kavalleriet 
tid att jaga det flyende ryska ner i ouvragen (1908). Lewenhaupts 
"missgrepp" att dra "alltför mycket åt höger" vid ryssarnas första 
skanslin je leder till att infanteriet blir "sprängt isär i flera olika delar". 
En sådan del av Roos' bataljoner som nu blir efter, avskärs, omringas 
och g�t under. Rehnschiöld försöker genom en högermarsch "ilväga
bringa förbindelse med Roas' avdelningar; det var till den ändan och 
ej genom någon förvirring eller oredig uppfattning, som han !:it kaval
leriet, för att komma fram, draga sig bakom infanteriet. Man hade 
emellertid ännu ej hunnit utföra hela denna rörelse, förrän ryssarna 
gingo fram till anfall, därtill sannolikt lockade även av en missriktad 
rörelse, som Lewenhaupt lät infanteriet företaga" .42 

Krigsteoretiska föreställningar har knappast haft någon omedelbar 
verkan för Stilles ändrade förklaringsbild. Det är Bennedichs åskåd
ning, som här influerat honom direkt (nedan). Rehnschiölds genom
gående "ofelbarhet" har blivit mönsterbildande också för Stilles för
klaring. Då vi söker art- och ursprungsbestämma ledande krigsteore
tiska element i Stilles förklaring 1918, är det alltså skäl att närmast 
gå till Bennedichs krigs teoretiska föreställningar. 
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Bennedichs förklaring av Poltavaslagets strategiska förspel och tak
tiska förlopp och sammanhang har ofta starkt kritiserats. Samtidigt 
erkänns den som en utomordentlig prestation i sin art. Versionerna 
1913 och 1919 sammanfaller i sak på nästan alla grundläggande punk
ter (nedan). Generalstabsversionen är mer systematiskt utförd och 
vida fylligare tecknad och dokumenterad. KFA-versionen har större 
undersökningsintresse ur viss synpunkt. Som ovan antytts och här 
skall närmare undersökas, torde denna version ha direkt influerat 
Stille att till 1918 väsentligt ändra sin ursprungliga Poltavaförklaring 
(1908) i överensstämmelse med Bennedichs (1913). 

Bara ett stort taktiskt avgörande kunde rädda den svenska armen 
från svält och bråd undergång i dess strategiskt förtvivlade läge vid 
Poltava, anser ju Mankell och Ernst Carlson. Stille framför 1908 
hypotetiskt, att Karl XII belägrat Poltava och låtit tsarens stridskraf
ter övergå Vorskla för att undsätta fästningen som led i en strategisk 
fälla, där fiendens hela arme skulle kunna förintas i ett slag. Denna 
hypotes återser vi framdeles som den bärande tesen i Bennedichs för
klaring av Poltavas strategiska förspel. 

1918 syns Stille helt vunnen för Bennedichs förklaringslinje.43 Ben
nedich sammanfattar tesen: Tsararmens läge två dagar före drabb
ningen "kunde icke varit mycket sämre. Det järnhårda, konsekventa 
utförandet af (den svenska) planen för Poltavafälttåget hade följd
riktigt fört motståndaren dit. Slaget vid Poltava mottogs av oss (!) 
ingalunda som ett medel att komma ur en "obehaglig" och "förtvif
lad" situation, utan som en mogen frukt af operationer, de där afgö
randet afsett". Bennedich ser med Clausewitz' ögon Karl XII:s till 
synes initiativlösa strategi lura motståndaren till ett avgörande (huvud
slag) under de mest ofördelaktiga taktiska betingelser.44

Varför led då svenskarna nederlag i slaget? Bennedich avfärdar 
ännu ledigare än Stille (ovan) den ryska överlägsenheten i antal, am
munition och artilleri som bidragande orsak. Clausewitz' krigsteori 
ger honom långtifrån grund för denna ståndpunkt.45 Det är däremot 
helt i linje med Clausewitz' principer, då Bennedich (och Stille 1918, 
men inte 1908!) finner det ödesdigert, att stockningen i svenskarnas 
uppmarsch kom att beröva dem överraskningens närmast oumbärliga 
fördelar.46 Odesdigert blev också, att Roos' sex bataljoner tidigt kom 
ur leken och före huvudsammandrabbningen minskade det redan fem-
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falt underlägsna infanteriet med en tredjedel. "Skulden" härtill ser 
Bennedich "ytterst i ... Lewenhaupts uraktlåtenhet att vid genom
brytningen av reduttlinjen hålla det honom underställda infanteriet 
samlat." Infanteriets avgörande taktiska funktion understryks av 
Clausewitz.47 Detta förhållande tillkänns dock mindre vikt i Benne
dichs förklaring än det, att just Lewenhaupt bär "skulden". Lewen
haupt görs överhuvudtaget ansvarig för nästan varje ödesdigert tak
tiskt fel och misstag, som kan läggas den svenska ledningen till last: 
de tidigt förlorade bataljonerna (ovan); högra infanteriflygelns "mot 
ledningens afsikter" gjorda frontändring och uppmarsch i linje, som 
"af den ryska ledningen tyddes som inledning till anfall och därför 
gaf anledning till en framryckning af det nu fullständigt uppmarsche
rade ryska infanteriet ... som att döma af ryska uppgifter annars 
låtit vänta på sig", men nu träffade den svenska hären förhållandevis 
oförberedd;48 och framför allt - den otillräckliga samverkan med 
kavalleriet, då högra infanteriflygelns våldsamma anfallsstöt för några 
ögonblick förde en svensk Cann::e-triumf snubblande nära.49 
Mankell, Ernst Carlson i viss mån och Stille 1908 menar ju (ovan) att 
Rehnschiöld "i främsta rummet bär ansvar för de taktiska missgrepp, 
som blefvo så ödesdigra" (Stille): att kalla tillbaka kavalleriet just när 
det var i färd att kasta de ryska skvadronerna ner i "stora ouvragen"; 
och - i sak just vad Bennedich nu tillvitar Lewenhaupt - att inte 
tillse, att kavalleriet "genast kunde samverka med infantariet och be
täcka dettas flyglar" (Stille). Nu hävdar Bennedich efter sin egen 
topografiska slagfältsundersökning 1911, att någon "stor ouvrage" i 
den äldre Poltavaforskningens mening aldrig har existerat.50 Rehn
schiöld hade f ö. med eller utan "stor ouvrage" - handlat militärt 
rätt, då han lät hejda kavalleriets förföljning. Dess enda oavvisliga 
uppgift vid Poltava var att oavbrutet understödja det svaga infan� 
teriet och slutligen avgöra �laget. "När den · tröga ryska massan (i 
huvudsammandrabbningen) fqrd av sin naturliga strävan böjdes om
kring den svenska mitten, skulle den bjuda sina flanker åt Creutz' och 
Hamiltons kavallerigrupper. Då var tiden inne att klämma fiendens 
självfallet brustna hopar mellan murar av hästar och stål. Gick (det 
egna) infanteriet tillbaka, såsom förutses kunde, skulle därmed mos
koviternas nederlag endast ökas. Bilden av Hannibals slag vid Cann:e 
stiger åter fram." Detta var, förklarar Bennedich, Rehnschiölds syfte 
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med sin mindre ortodoxa kavallerigruppering, men det blev i drabb
ningen förfuskat av Lewenhaupt på den avgörande högra flygeln.51 

Så långt har Stille i gnmdlinjerna följt Bennedichs Förklarings
mönster (1913), då han 1918 ger en väsentligt annan bild än 1908 av 
Poltavanederlagets orsaker. Men Bennedichs åsikt, att kungens eget 
(enligt Gyllenkroks berättelse) domslut: "Feltmarchalken (dvs Rehn
schiöld) har giordt sin flijt nog, men han har haft ingen hielp af Gene
ralerne, de ha ej gripit sig rätt ann'\ skulle ha tr;iffat slagfältolyckornas 
yttersta orsak, återkommer inte hos Stille. Medan Bennedich helst för
klarar den obrutna raden av ödesdigra svenska missöden i ljuset av 
"schismen inom armens högre befäl och det agg, som allt från krigets 
början riktats mot Rehnschiöld, mannen som hade konungens öra", 
vill Stille 1918 - också med stöd av ett Karl XII-citat! i mycket 
härleda nederlaget till "en viktig och oberäknelig faktor ... krigs
hasarden". I den utsträckning Bennedich hänför "schismen inom ar
mens högre befäl" till stridande krigföringsskolor, skulle han kunna 
anknyta till viss krigsteori, låt vara mindre än Stille kan i fråga om 
"krigshasarden''.52 Långt mer påtagligt är dock, hur ursprungligt, sak
ligt oinfluerat och personligt Bennedich har rekonstruerat Ukraina
fälttåget och slaget vid Poltava. Karl XII:s fältherregeni kan omöjligt 
ha försatt armen i ett strategiskt förtvivlat läge, och lika omöjligt har 
Rehnschiölds krigiska snille kunnat begå avgörande taktiska fel vid 
Poltava. 

Bennedich har i Stilles omstöpta Poltavaförklaring (1918) helt ut
trängt Mankells och Ernst Carlsons tidigare påtagliga inflytande och 
samtidigt övertagit Clansewitz' tidigare auktoritetsroll (1908). 

Samman/ attning 
Arthur Stille (1863-1922) och Carl Bennedich (1880-1939), var 

båda i sitt studium av Karl XII direkt influerade av tyska mönster. 
Metodiskt tillämpade de Hans DelbrUcks sakkritiska principer. Del
briicks sakkritik innebär bl a att källkritiskt godtagna skildringar 
måste prövas också mot sakliga korrektiv som krigsrörelsernas tek
niska och geografiska betingelser och särskilt deras "inre konsekvens". 
Norm för denna konsekvens ger "den genom studium av krigsförfatt
ningarnas och krigskonstens historia vunna kunskapen om krigsväsen
dets teknik", d v s  för Delbrtick närmast Carl von Clausewitz' krigs-
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teori. Delbriicks sakkritik fick sitt nordiska genombrott, då Stille 1908 
presenterade sin berömda rekonstruktion av Karl XII:s ryska fälttågs
plan och krigföring. Här biträddes Stille militär- och karttekniskt av 
Bennedich, som var officer och knuten till generalstabens krigshisto
riska avdelning. Krigsteoretiskt förankrades Stilles rekonstruktion i 
Clausewitz' förintelsestrategiska tankemönster. Bennedich såg, då han 
själv behandlade Karl XII:s ryska fälttågsplan, denna i fler och vidare 
sammanhang med Clausewitz' krigsteori än Stille, vars rekonstruktion 
han annars gjorde till sin. 

Som Bennedich accepterat Stille metodiskt och i syn på fältt!igs
planen, s!i följde Stille i sin reviderade Poltavaförklaring (1918) Ben
nedich. Stilles ursprungliga förklaring (1908) var mer Clausewitz
influerad och f ö starkt kritisk mot Rehnschiölds slagledning. I Benne
dichs förklaring (1913 och 1919) är Rehnschiöld närmast oförmögen 
att göra taktiska fel. Clausewitz' krigsteori och särskilt förintelsetan
ken lever i Bennedichs tankevärld, men v'äsentligen framst!ir hans för
klaring av Poltavafrågorna som ett ursprungligt och djupt personligt 
verk, s!i väl historiskt som krigsteoretiskt. 

1 För DelbrUcks krigshistoriska metod se t ex Makers of modern strategy ... 
Ed by Edward Mead Earle (Princeton, NJ 1944), s 260 ff och s 534 f. 

2 Historisk förklaring är här definierad enligt Konrad Marc-Wogau, On histo
rical explanation (Theot"ia 1962), s 226 f och Rolf Torstemiahl, Introduktion till 
historieforskningen. (Sthlm 1966), s 161 f och s 176. 

3 För Clausewitz' krigsteori se t ex Carl von Clausewitz, Vom Kriege ... 16. 
Aufl. (Bonn 1952) - cit Vom Kriege - s 1-70 och s 1138 ff, Werner Hahl
weg. Carl von Clausewitz. Soldat-Politiker-Denim (Göttingen 1957) och Makers 
of modern strategy, s 93 ff. 

4 Rolf Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 
1820-1920 (Uppsala 1964), s 2. 

5 Hans Delbriick, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen 
Geschichte. T 1 ... (Berlin 1920), s VI ff, s 2 och s 68 samt dens. Die Perser
kriege und die Burgunderkriege ... särskilt s III f och s 5 2 ff. 

6 Delbriick, Die Perserkriege, särskilt s III ff, s 1 ff och s 260 ff. 
7 Arth11r Stille, Carl XII:s fälttågsplaner 1707-1709. Med karta utarb af Carl 

Bennedich (Lund 1908), s I f samt dens, Metod och kritik vid Karl XII:s-forsk
ningen (HT 1908), s 226 och s 240 f. Jfr Torstendahl, Källkritik, s 247 ff. 
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8 Stille, Carl XII:s fälttågsplaner, t ex s 12, s 17, s 33 ff, s 70, s 82 och s 94 f 
samt dem, Metod och kritik, s 228 ff. 

9 Stille, Carl XII:s fälttågsplaner, s 13 f och passim samt dens, Metod och 
kritik, s 240 f. Jfr Torstendahl, Källkritik, s 248. 

10 Stille, Carl XII:s fälttågsplaner, t ex s 27, s 30, s 33 f, s 65 f, s 83, s 98 f, 
s 119 och s 128 f samt dem, Metod och kritik, s 235 f. 

11 Stille, Carl XII:s fälttågsplaner, s 14 och passim. 
12 Stille, Metod och kritik, s 237. 
13 Carl Bennedich, Karl XII:s krigföring 1707-1709, och krigsskådeplatsens 

natur och kultur. 1. (KF.Å 1911), s 6 f, s 14, s 48, s 73 och s 91, samt General

staben (Carl Bennedich), Karl XII på slagfältet ... (Sthlm 1918-19), s 85 f. 
14 Bennedich, Karl XII:s krigföring, s 2 ff och Generalstaben, särskilt s 564

ff, s 672 f, s 776 not 12 och s 805 ff. 
15 Generalstaben, s 5 5 8 och för jämförelse s 509, s 629, s 65 2, s 672, s 794 och 

s 848. 
16 Bennedich, Karl XII:s krigföring, s 4 f och för jämförelse Generalstaben, s

517 ff. 
17 Carl Bennedich, Om den svenska planläggningen av slaget vid Poltava och 

stridsledningen (KFÅ 1913), s 1 ff. 
18 Jfr Generalstaben, särskilt s 64 5 ff. 
19 Bennedich, Om den svenska planläggningen, s 2 ff och passim. 
20 Bennedich, Karl XII:s krigföring, s 9 och passim samt Generalstaben, sär

skilt s 619 ff. 
21 Stille, Carl XII:s fälttågsplaner, särskilt s 42 ff och Kad XII .. , utg av 

Samuel E Bring (Sthlm 1918), s 287 ff. 
22 Stille, Carl XII:s fälttågsplaner, särskilt s 4, s 14 ff och s 44 ff samt Karl

XII, s 288 ff. 
23 Vom Kriege, s 784 och s 922.
24 Stille, Carl XII:s fälttågsplaner, s 20 f och passim.
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Summary 
Both Arthur Stille ( 1863-1922) and Carl Bennedich (1880-1939) were di

rectly influenced by German patterns in their study of Charles XII, applying 
methodically the critical principles laid down by Hans Delbri.ick. These imply 
that clescription� acceptable from the point of view of historical source critical 
analysis must also be tested against such factual correctives as the teclmical and 
geographical conditions of the movements of war and especially their "interna! 
consistency", The precept for this consistency leads to "the knowledge of the 
technique of military science gained through the study of the history of the 
sta tutes and of the art of war", in other words, as far as Delbriick was concerned, 
the theory of war propounded by Carl von Clausewitz. Delbriick's principles of 
criticism made their break-through in the Nordic countries when Stille presenced 
in 1908 his famous reconsm1ction of Charles XII's Russian campaign plan and 
war strategy. In this Stille was assisted, as regards military engineering and maps, 
by Bennedich, an officer connccred with the Military History section of rhe 
Swedish General Staff. In matters affecting the theory of war, Stille's rccon
struction was made to rest on Clausewitz's opinions on the strategy of annihila
tion. When Bennedich himself came to deal with Charles XII's Russian campaign 
plan, he was even more indebted to Clausewitz's theories of war than was Stille, 
whos reconstruction he adopted for himself. 

Just as Bennedich accepted Stille methodically and in his view of the cam
paign plan, so Stille, in his revised account of Poltava ( 1918), followed Benne
dich. Stille's original account (1908) was more influenced by Clausewitz and 
otherwise strongly critical of Rehnschiöld's conduct of the battle. In Benne
dich's explanation (1913 and 1919) Rehnschiöld is almost incapable of making 
tactical errors. Clausewitz's theories of war, especially his thoughts on annihila
tion, exist in Bennedich's wodd of ideas, but his explanation of the problems of 
Poltava constitutes essentially an original and deeply personal work, both from 
the point of view of history and that of the theory of war. 
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GUSTAF BJORLIN och 

ALLMÄNNA FORSV ARSFORENINGEN 

Av AR VID CRONENBERG 

I debatten kring 18 92 års härordning,beslut kommer Allmänna 
Försvarsföreningen alltid att inta en framskjuten plats. Föreningens 
roll i sammanhanget är emellertid trots detta tämligen diffust tecknad. 
De enda mera ingående redogörelserna för föreningens tidigare verk
samhet är alltjämt de båda jubileumsartiklar, som presc;nterades i Vårt 
försvar av ledamöterna Sam Clason och Olof Ribbing i samband med 
föreningsjubileerna 1915 och 1930. Av naturliga skäl har båda dessa 
framställningar fått en officiös prägel, som inte lämnat utrymme för 
en mera kritisk granskning. 

Vid försvarsföreningens tjugofemårsjubileum den 19 april 1915 
redogjorde sålunda professor Clason endast i korthet för förarbetena 
till föreningens tillkomst. Äran av föreningsbildningen tillskrev han i 
första hand Gustaf Björlin men därutöver ville han också framhålla 
de insatser som gjordes av Olof Hermelin, Emil Melander och Bengt 
Sundström. "Jag misstager mig nog icke", foi;tsa tte dock Clason vida
re, "om jag säger att den afgörande impulsen i viss mån kom från 
ungdomen". Härmed avsåg Clason den opinie;m, som skapades bland 
Uppsalas studenter och som bl a manifesterades i de båda försvars
mötena den 20 mars och 19 april 1890. Vid båda tillfällena var Björ
lin inbjuden som inledare. Clason skild1;ade också hur han personligen 
hade träffat professor Oscar Alin omedelbart efter mötet den 19 april 
och hur denne därvid sagt, att "när vi nu sett, huru varmt gossarnå 
däruppe ta det, då skola också vi äldre göra något". "Kort därpå, den 
2 maj", fortsatte Clason, "hölls ett enskilt sammanträde för saken, och 
några dagar senare, den 11 maj, såg inbjt1dningen till Allmänna •Eör
svarsförenin,gen dagen".1 

I sin historik över Allmänna Försvarsföreningen 1890-193.0, publi
cerad i V:årt försvars jubileumshäfte 1930, anslöt Olof Ribbing i allt 
väsentligt till Clasons skildring, som han för ö.v.rigt citerade i långa 
stycken. Både Clason och Ribbing var angelägna att betona det opo
litiska draget i föreningens 'verksa1nhet. "Det var en saklig upplysning 
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i försvarsfrågan, fri från allt politiskt partitagande, som från begyn
nelsen utgjorde föreningens program", skrev Ribbing. "Föreningens 
närmaste uppgift efter stiftandet blev nu att tillvarataga den ute i 
landet starkt framträdande försvarsviljan och leda den till resultat
bringande verksamhet", fortsatte han vidare.2 Både Clason och Rib
bing ger oss således bilden av en spontant frambrytande försvarsvilja, 
som finner sin organisatoriska form genom försvarsföreningens till
komst. Ingen av dem går emellertid närmare in på de psykologiska 
förutsättningarna för uppkomsten av denna försvarsvilja. Försvars
frågan inrymde vid denna tid dessutom en rad frågor av politisk räck
vidd, vilka de båda jubileumstecknarna helt förbigår. Under hela 70-
och 80-talen hade försvarsvännerna varit skarpt uppdelade i två 
läger - värnpliktsvänner och indelningsvänner. Sedan 1873 var för
svarsfrågan dessutom genom den s k kompromissen oupplösligt för
enad med de stora fdgorna rörande grundskatternas och indelnings
bördornas avskrivning. Genom protektionismens seger 18 87 öppnades 
delvis nya perspektiv för dem som åsyftade en positiv försvarsreform, 
vilket medförde att försvarsfrågan rönte en indirekt påverkan av den 
genom tullfrågan uppkomna partistrukturen. Att försöka avpolitisera 
en så stor fråga som försvarsfrågan, med allt dess inneboende spräng
stoff, torde ha varit fåfängt. Tidningskommentarerna kring försvars
föreningens uppkomst visar också, att man tidigt insåg föreningens 
politiska karaktär. Redan företrädaren Värnpliktens Vänner hade 
medvetet sökt vinna förankring inom riksdagen men stupat främst på 
motståndet från de indelningsvänliga elementen. Värnpliktens Vänner 
hade 1885 spelat ut sin politiska roll, vilket sekreteraren Gustaf Björ
lin var väl medveten om. Denne insåg tidigt att värnpliktsvänner och 
indelningsvänner på något sätt måste enas kring en gemensam målsätt
ning. Tullfrågans utveckling i protektionistisk riktning gynnade Björ
lins försvarspolitiska syften. Den brokigt komponerade tullmajori
teten var emellertid ensam föga ägnad att lämna försvarsvännerna det 
stöd som erfordrades. Förankring måste sökas i alla de läger, där man 
av ideella, ekonomiska eller politiska motiv kunde förväntas lämna 
f örsvarsrörelsen sitt stöd. Försvarsfrågan måste därför smidigt anpas
sas till det rådande läget. Denna anpassning, som krävde ett utomor
dentligt politiskt handlag har tidigare föga beaktats. Med de begräns
ningar, som varit påkallade gör heller inte föreliggande arbete anspråk 
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Gustaf Björlin 

på att ge någon mera ingående analys av bakgrunden till försvars
rörelsens uppkomst vid 90-talets början. Avsikten har endast varit 
att försöka ställa några av de väsentliga problem, som sammanhängde 
med försvarsföreningens bildande, i delvis ny belysning. 

Ryss/aran 
Under 1880-talets sista år blandades den tidigare dominerande 

fredsoptimismen med en alltmer utbredd fruktan för rysk aggtession. 
Folke Lindberg har utförligt analyserat bakgrnnden till farhågorna 
och funnit verklighetsunderlaget "påfallande magen". Han har påvi
sat, att den ryska politiken gentemot Skandinavien snarare var defen-
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siv än offensiv, och att den förmenta ryssfaran närmast var ett psyko
logiskt fenomen. Såsom förklaring härtill anför han bl a de reaktio
nära tendenserna i Ryssland och russificeringen i Finland. Den senare 
gavs stort utrymme i dåtida svensk press. Lindberg antyder vidare, 
att man sannolikt hade med en reflexverkan av den tysk-ryska spän
ningen att göra.3 florerande ryktesspridning torde också ha spelat 
en väsentlig roll för uppkomsten av de antiryska stämningarna. Oscar 
II nämner själv i sina memoarer "den sensationsväckande nyheten att 
en hel rysk fördelning, alltså 12 l 14.000 man, skulle förläggas i Uleå
borgs gränslän, att kvarter redan voro anordnade och att man var dag 
kunde vänta ett eller ett par regementen i Torneåtrakten".4 Hur ryk
ten av detta slag kunde dyka upp är svårt att påvisa. I Björlinska ar
kivet finns ett brev från en kapten CA Olsson i Kalmar, som i viss 
mån kan tjäna som illustration. Olsson meddelar, att han varit i kon
takt med en f d rysk generalstabsofficer, som flyttat till Kalmartrak
ten. Denne officer, som enligt egen utsago hade deltagit i operativt 
planläggningsarbete i den ryska generalstaben, påstod bl a att Sverige 
skulle vara i krig med Ryssland inom tre år, att hemliga flottbyggen 
pågick i Arkangelsk och att Danmark i förbund med Ryssland skulle 
anfalla över Oresund o s v. Olsson ställde sig själv såsom sakkunnig 
tvivlande till vissa av uppgifterna, men ansåg sig ändå böra meddela 
Björlin, som i egenskap av chef för krigshistoriska avdelningen bl a 
sysslade med sammanställningar av förevarande slag.5 

Det sannolikt främsta bidraget till de antiryska stämningarna läm
nade den rika broschyrfloran. Under det att den försvarspolitiska 
diskussionen under 80-talets första hälft hade behandlat krigsf allen 
"Syd" och "Ost" som två likvärdiga möjligheter, kom den under 
decenniets senare år att koncentreras kring "krigsfall Ost". Gustaf 
Björlin var därvid vår mest produktive broschyrförfattare. Redan 
1886 tog han upp "den ryska faran" i sin uppsats "Vårt försvar mot 
norr". Björlin spann sedan vidare på samma tema i en rad skrifter, 
bl a "Vårt krigspolitiska läge och dess väsendtligaste kraf" (18 8 8), 
"Vår mest hotade provins" (1890) och "Några ord om vår försvars
fråga" (1890). Den senare skriften är identisk med det berömda tal 
Björlin höll till Uppsalastudenterna vid försvarsmötet den 20 mars 
1890 på Norrlands nation, där han bl a i drastiska ordalag målade 
upp konsekvenserna av en eventuell rysk ockupation. Björlin ägnade 
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stort intresse åt den ryska aktiviteten i nordkalottområdet och tyckte 
sig skönja en avgjord planmässighet i de ryska åtgärderna. 

Vid sidan av Björlins skrifter bör också nämnas de båda anonymt 
utgivna skrifterna "Hur vi förlorade Norrland" (Ludvig Douglas 
1889) och "Hvarför vi förlorade slaget vid Upsala" (E. Gernandt 
1890). Båda väckte enormt uppseende och bidrog starkt till den inten
sifierade försvarsdebatt, vi fick under de närmast följande åren. 

"Ryssfaran" blev efter hand ett stående argument i den allt liv
ligare försvarsagitationen och B jörlin insåg mycket väl dess psykolo
giska förutsättningar. Huruvida försvarsvännerna i sin ambition med
vetet överdrev ryssfarans aktualitet är svårt att få grepp om, men det 
torde heller inte råda något tvivel om att många av dem var över
tygade om ryssarnas aggressiva avsikter. 

"Koncentrering mot m!ilet" 
Under 1870- och 80-talen hade den försvarsvänliga opinionen varit 

delad kring frågan om indelningsverk eller värnpliktsförsvar. 1873 
hade frågan, på grund av sina skattemässiga återverkningar, förbun
dits med frågorna om indelningsbördornas och grundskatternas av
skrivning. Ett arrangemang, som gjorde att de fackmässiga argumen
ten för den ena eller andra typen av försvarsorganisation i många fall 
kom att skjutas i bakgrunden till förmån för renodlade skattesyn
punkter. Huruvida det var de skattemässiga eller fackmilitära aspek
terna, som förde till det ena eller andra lägret, är svårt att avgöra även 
beträffande dem, som av traditionella eller yrkesmässiga skäl hänför
des till kategorien försvarsvänner. När därför föreningen Värnplik
tens Vänner, som på sitt program hade tagit upp ett försvar, grundat 
på värnpliktsprincipen, riktade kritik mot det ännu bestående indel
ningsverket, togs detta i militära kretsar ofta upp som personliga an
grepp och uppfattades dessutom inte sällan som utfall mot försvaret 
överhuvudtaget. Vid sidan av de positiva insatserna inom försvars
upplysningen kom därför föreningen att skärpa motsättningarna inom 
det försvarsvänliga lägret. Gustaf Björlin, som hela tiden vinnlagt sig 
om en modererande hållning, insåg tidigt vådorna av värnpliktsvän
nernas verksamhet. Såsom sekreterare i den tynande föreningen vars
lade han redan i första numret av dess nystartade tidning, Fosterlan
dets försvar, 1885, om en smidigare linje. "Hvarje sträfvan att öka 
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vår försvarskraft skall av tidskriften uppmärksammas och stödjas", 
skriver han. Denna linje blev i fortsättningen vid sidan av "ryssfaran" 
en kungstanke i Björlins upplysningsverksamhet. 

1889 ansåg Björlin tiden vara mogen för en ny framstöt i "enhets
frågan". Björlin skrev bl a: 

"Mitt syfte är att stifta fred mellan indelningsvänner och värn
pliktsvänner, fred efter ett långvarigt, nära tjuguårigt krigstillstånd. 
Det sker ingalunda derför att jag sjelf ändrat mening. Jag är fort
farande liksom jag alltid varit en varm värnpliktsvän. När jag går 
ifrån min exklusiva ståndpunkt, för att räcka handen åt andra för
svarsvänner, sker det sålunda icke derför att icke min öfvertygelse 
ifråga om den allmänna värnpliktens betydelse och gagn är lika fast 
nu som någonsin. Nej, det som drifver mig är insigten om att värn
pligtsvännerna allena, icke på egen hand kunna åstadkomma någon 
förstärkning af vår försvarskraft, och detta är ju ändock målet, dit 
vi alla vilja komma." 

I uppsatsens avslutning kombinerade Björlin sina båda huvudte
mata, "ryssfaran" och "koncentreringstanken". "Men som sagdt är, 
då faran hotar måste värnpliktsvännen vika för försvarsvännen". Det 
i uppsatsen kursiverade uttrycket "försvarsvännen" blev ett år senare 
titeln på Allmänna Försvarsföreningens tidning, för vilken Björlin då 
var given redaktör,6 

Uppenbarligen umgicks Björlin redan nu med planer på en ny för
svarsförening. Detta bestyrks av hans brevväxling med vännen och 
företrädaren på sekreterarposten i Värnpliktens Vänner, Jesper Cruse
björn. För denne utvecklade Björlin sina planer redan innan den 
nämnda uppsatsen befordrats till trycket. "Det skall blifva med in
tresse, jag skall taga del af din koncentrering mot målet, äf ven om jag 
f n misstror möjligheten af att göra någon allians med indelningsvän
nerna", skrev den mindre kompromissvänlige Crusebjörn tillbaka.7 
Uppsatsen, som fick formen av en programförklaring, väckte stort 
uppseende i försvarsvänliga kretsar. Det har antytts, att Björlin san
nolikt skulle ha hämtat inspirationen till sitt "enhetsverk" från Dan
mark och Norge, där försvarsrörelser redan var i full gång. Redan 
1888 gav han nämligen sina läsare en utförlig skildring av den danska 
försvarsrörelsens organisation, som omfattade inte mindre än 300 000 
medlemmar fördelade på ca 500 kretsföreningar. Även den norska 
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försvarsrörelsen torde ha varit relativt känd hos oss. Trots den stimu
lans som f örsvarsrörelsernas framgångar i grannländerna inneburit för 
Björlin, är det föga troligt att det var härifrån han hämtade sina im
pulser. I det föregående har påvisats, att Björlin redan 1885 var på 
det klara med behovet av ett gemensamt handlingsprogram för för
svarsvännerna. Men han insåg också att tiden då ännu ej var mogen. 
Fortfarande skulle en övergång till ett värnpliktssystem innebära en 
omfördelning i skattehänseende, inför vilken även hängivna försvars
vänner hesiterade, i den mån de själva skulle drabbas.8 

80-talet medförde en förändring av partistrukturen såtillvida, att
den tidigare motsättningen mellan första kammarens herremän och 
andra kammarens bönder efterträddes av en ny gruppering - fri
handlare contra protektionister. Vid decenniets ingång ansågs allmänt 
att frihandelsprincipen var befäst. Den strax därpå följande nedgång
en i konjunkturerna förde emellertid utvecklingen in i andra banor. 
Siiväl jordbruks- som industrinäringarna råkade i trängt läge. Ute i 
Europa accepterades rätt allmänt de protektionistiska ideerna och i 
Sverige bildades 18 80 den första tullföreningen. Efter försvarskom
promissen 1885 intog tullfrågan den främsta platsen på riksdagens 
dagordning. Inom FK ökade tullmajoriteten successivt och i AK kom 
protektionisterna i majoritetsställning första gången genom höstvalen 
18 87, sedan den segrande frihandelslistan i Stockholm diskvalificerats 
genom "affären Ångköks-Olle". Detta ledde till att 1888 års riksdag 
belade en rad varor med tullar. Staten kom härigenom i åtnjutande 
av helt nya inkomster, vilka i sin tur öppnade nya perspektiv för för
svarsvännerna. Tullinkomsterna skapade förutsättningar för att för
svarsfrågan skulle kunna frigöras från sitt beroende av indelnings- och 
grundskattebördor. Å andra sidan kunde en ökning av försvarskost
naderna ställa staten i ett beroendeförhållande till tullinkomsterna, 
vilket i sin tur kunde medföra en ny och positivare syn på försvars
problemen från protektionistiskt håll. Dessa nya förutsättningar insåg 
helt säkert också Björlin. Tidningsdebatten kring försvarsföreningens 
tillkomst visar att problematiken härvidlag stod klar inom alla läger. 
Att B jörlin först 18 8 9 ansåg sig beredd att realisera sina planer på en 
ny försvarsförening var sålunda inte en frukt av utländska förebilder 
utan av de nya möjligheter som protektionismen erbjöd. 

Björlin hade redan tidigare verkat för en utjämning av motsätt-
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ningarna mellan värnpliktsvänner och indelningsvänner. Kraven på 
ett renodlat värnpliktssystem hade successivt luckrats upp till förmån 
för vissa mera indelningsvänliga målsättningar. Tiden skulle ändå 
verka till värnpliktsprincipens fördel. Genom en smidig anpassning 
till de finansiella förutsättningar tullpolitiken erbjöd kunde försvars
frågan frigöras från den koppling till skattefrågorna, som 187 3 års 
kompromiss hade medfört. Protektionisterna kunde vinnas för en po
sitiv försvarsreform genom den permanentning av tullarna, som skulle 
bli följden. På frihandelssidan satsade Björlin på de s k  "högerfrihand
larna", vilka genom sin konservativa grundsyn bedömdes intaga en 
välvillig hållning till försvarets behov. Genom att trycka på de säker
hetspolitiska aspekterna hoppades Björlin att över försvarsfrågan 
kunna bryta sönder de rådande tu1lgrupperingarna och åstadkomma 
en konservativ samling. Huruvida Björlin också syftade längre än till
en samling kring försvaret kan lämnas därhän. Källmaterialet ger inte 
stöd för en sådan teori. Att Boström redan inför urtiman 1892 insåg 
försvarsfrågans möjligheter som "partibildare" i vidare bemärkelse är 
däremot väl bekant. 

Föreningens bildande 

Förberedelserna på den nya försvarsföreningen tog sannolikt sin 
början i januari eller februari 1890. Riktlinjerna drogs upp av Axel 
Rappe och Björlin i samråd med excellensen Bildt. Arbetet omgavs 
till en början med djup sekretess, vilket sannolikt betingades av den 
mångfald hänsyn man tvingades iakttaga till skilda fraktionsbildning
ar. Inte ens en så aktiv försvarsvän som Emil Melander anförtroddes 
de taktiska dispositionerna på detta stadium, vilket bl a belyses av ett 
brev från Melander tiH Björlin den 14 mars: 

"Att något så storartadt som det Du nämnde var i görningen visste 
jag ej då förbundets (Karlsborgs försvarsförbund) bildande föreslogs, 
men innan ditt bref kom blef jag derom underrättad av General 
Rappe, för hvilken jag omtalat, hvad som här var i görningen. Ingen 
mera än jag vet emellertid om den Bildtska propagandan och dermed 
håller jag fortfarande tyst ... Kommer saken till stånd så skall det 
säkerligen ej möta motstånd om i sinom tid förslag väcks om anslut
ning till ett svenskt försvarsförbund ... Om jag genom Torpadie 
längre fram kunde få då och då reda litet på hvad som i Stockholm 
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görs för försvarssaken vore det både roligt och nyttigt. Säg blott be
stämdt hvilket af det meddelade som bör hemlighållas."9 

Ett opåräknat stöd fick försvarsrörelsen genom det initiativ, som 
togs från Uppsalateologen Carl Leopold Sundbeck. Denne hade såsom 
motvikt till den radikalt betonade Verdandigruppen i Uppsala bildat 
föreningen "Svenska studenters förbund". Hildebrand antyder att 
förebilderna för föreningen delvis hade hämtats från tyskt universi
tetsliv.10 I februari 1890 skrev Sundbeck till Björlin och bad denne 
komma upp till Uppsala för att hålla föredrag för studenterna. Björ
Iin accepterade och den 20 mars arrangerade studentförbundet, som 
några dagar tidigare antagit namnet "Fosterländska studentf örbun
det", ett möte på Norrlands nation med Björlin som huvudaktör. 
Mötet, vari bl a deltog professorerna Harald Hjärne, Frithjof Holm
gren och Boethius blev en avgjord framgång för försvarsrörelsen. Den 
19 april anordnades, som protest mot riksdagens avslag på proposi
tionen om ökning av studenternas tjänstgöring i I. uppbådet, ett nytt 
möte, ånyo med Björlin som centralfigur. Denna gång beslöts bl a, att 
studenterna skulle uppvakta konungen med två petitionslistor, den ena 
rörande förlängning av studenternas värnpliktsskyldighet och den 
andra angående införandet av militärteoretiska föreläsningar vid uni
versitetet. Petitionerna samlade en majoritet av studentkårens med
lemmar. Den 13 maj, i anslutning till konstitueringen av Allmänna 
försvarsföreningen, överlämnades petitionerna till Oscar II, vilken tfr 
ha mottagit dem "yttetst nådigt" .u 

Försvarsmötena i Uppsala har givits stort utrymme i tidigare skild
ringar av försvarsföreningens tillkomst. Clason, Ribbing och Hilde
brand har t o m  velat se föreningens konstituering som en spontan 
reaktion på mötenas framgång. Såsom påvisats ovan var emellertid 
samarbetet mellan Bildt, Rappe och B jödin redan etablerat. Sund
becks invit anammades tacksamt och genom en lysande personlig in
sats kunde Björlin utnyttja mötena propagandamässigt på ett sätt, 
som gav dem en särställning i försvarsföreningens förhistoria. Refe
raten från aprilmötet visar dessutom, i strid med Hildebrands påstå
ende angående professor Sahlin såsom petitionernas upphovsman, att 
det var Björlin som var initiativtagaren. Det var också denne som se
dan såg till att uppvaktningen av konungen passades in i ramen kring 
försvarsföreningens konstituering. 
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Den 2 maj var tiden mogen för den sista förberedande samman
komsten. Härvid tillsattes ett särskilt utskott med uppgift att göra 
upp förslag till inbjudningsskrivelse och stadgar.12 

Den 10 maj anordnade Svenska Kvinnoföreningen s k "Fosterländsk 
fest" på Kungl Operan med bl a kung Oscar och prins Carl som gäs
ter. I festen deltog i övrigt spetsarna av landets försvarsvänner. Pro
fessor Holmgren läste en egenhändigt författad prolog och försvars
vänliga studentsångare från Uppsala konserterade. A ven om Svenska 
Kvinnoföreningen stod som formell arrangör måste självfallet arran
gemanget ses mot bakgrunden av försvarsföreningens konstituering. 
Anmodan till Holmgren att skriva prologen gick genom Björlin lik
som engagemanget av studentsångarna. Holmgren stod under tiden 
för prologens tillkomst i kontinuerlig brevkontakt med Björlin. 

Dagen efter festen, konstituerades Allmänna Försvarsföreningen vid 
sammanträde i Generalstabens lokaler. Ordförande var Gustaf af 
Ugglas och sekreterare Gustaf Björlin. Förutom dessa deltog samtliga 
undertecknare av uppropet utom hovmarskalken Patric Reuterswärd, 
vars medverkan dock tillförsäkrades genom en telegrampåminnelse 
från Bildt. De förslag till upprop och stadgar, som "2 maj-utskottet" 
hade uppgjort, godkändes med endast smärre ändringar . I stadgeför
slaget hade man bl a talat om "härordningssystem". Detta ersattes med 
det mera neutrala uttrycket "försvarsorganisa tion". Utbytet var san
nolikt betingat av den dualism, som rådde mellan företrädarna för 
"sjövind" respektive "landvind", och som det i enighetens intresse 
gällde att överbrygga. 

Vidare valdes ett verkställande utskott bestående av G Abelin, 0 
Alin, P A Bergström, G B jörlin, C E Casparsson, C E Ekman, A 
Rappe och G af Ugglas. VU sammanträdde första gången redan på
följande dag och förrättade då val av ordförande ( G af Ugglas), vice 
ordförande (A Rappe) och sekreterare (G Björlin).13 

Parallellt med föreningsbildningen upplöstes företrädaren Värn
pliktens Vänner. Den 13/5 höll dess styrelse sammanträde och beslöt 
då att förelägga ett allmänt sammanträde förslag om Värnpliktens 
Vänners upplösning. Vidare skulle man föreslå, att föreningens till
gångar skulle överlämnas till Allmänna Försvarsföreningen. Det "all
männa sammanträdet", som avhölls 27 /5 och besöktes av G af Ugglas 
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(ordf), G Björlin (sekr) plus en icke namngiven ledamot, beslöt i en
lighet med styrelsens rekommendatioper. Som synes - en akt av rent 
formell natur, helt dirigerad av den nya försvarsföreningen.14 

Föreningens politiska bakgrund 
Föreningsbildningen hade inte genomförts utan vådor. Detta fram

går bl a av ett brev från Emil Melander till Björlin. 
"Tack särskildt för att jag fick tillfälle att: sätta mig in uti orsaker

na till uppropets undertecknande på sätt som skett, Visserligen hade 
jag fått veta, att föreningen var svår att få ihop, men jag kunde ej 
tro, att man ej ville hafva andra namnunderskrif ter än de nämnda. 
Jag förstår nu mycket väl, att saken måste rangeras på sätt som 
skett, - - -.15

De något kryptiska vändningarna i Melanders brev får sin förkla
ring vid en närmare undersökning av undertecknarnas åsikter med av
seende på försvarsorganisation och tullpolitik. Resultatet framgår av 
tabellen nedan. 

Försvarsorg. Tullpolitik 
Namn 

I j Protekrionist Indeln-vän V pi-vän Frihand!. 
G. Abelin X X 
P. A. Bergström X X 

0. M. Björnstjerna X X 

C. Ekman X X 

A. Rappe X X 

F. Strömfelt X 
0. Alin X X 

G. Bildt X 
C. E. Casparsson X X 

M. Hallenborg X X 
P. Reuterswärd .X X 

H. Tamm X X 
L. Berg X 
G. Björlin X X 
P. von Ehrenheim X X 
R. von Hedenberg X X 
G. Sparre X 
G. af Ugglas X X 
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Ett studium av tabellen bestyrker till fullo att listan hade uppgjorts 
med all den omsorg, som den politiska situationen krävde. Fördel
ningen mellan frihandlare och protektionister samt mellan indelnings
vänner och värnpliktsvänner var utomordentligt väl balanserad. 

Pressens reaktioner på försvarsrörelsen kompletterar den bild av 
problematiken, som urvalet av undertecknare belyser. Frihandelsorga
nen grupperade sig strikt efter höger- eller vänsteråsikter. Den 5 
augusti uttryckte Dagens Nyheter i en ledare, betitlad "Under tull
skyddets förklädnad", farhågor för sambandet mellan försvar och 
tullinkomster: "Men hos den nu framträdande försvarsrörelsen träffar 
vi en karakter som är egnad att väcka betänklighet. Dess främsta pre
ockupation tyckes nemligen vara att begagna den af tullreaktionen 
framkallade stämningen på riksdagen och fastläsa i utgifter för för
svaret så mycket som möjligt af de genom lifsmedelstullarna skapade 
rikstillgångarna. - Det är hög tid att nationen göres uppmärk
sam på hvad som döljer sig bakom det nya systemets milliongrannlåt. 
Det kan eljest lätt hända att den 'försvarsrörelse' som börjat under så 
gynnsamma auspicier växer både frihandelsvänner och protektionis
ter öf ver huvudet, så att de inom kort stå midt uppe i de stora rust
ningarnas hvirfvel". Aftonbladet intog en mera avvaktande hållning 
men ställde inför höstvalen Björlin mot väggen i tullfrågan. Var står 
Björlin, frihandlare eller protektionist, fdgade tidningen. Frågan var 
berättigad, Björlin förekom nämligen på inte mindre än tre olika val
'sedlar i fjärde distriktet i Stockholm, dels på tullskyddslistan som 
första namn, dels på de moderata frihandlarnas tillsammans med bl a 
Adolf Hedin och slutligen även på den demokratisk-socialistiska. 
"Björlin hör till dem, som visserligen bekänna en platonisk kärlek till 
frihandeln, men för intet i verlden vilja vara med om att ändra 
det bestående", konstaterade AB.16 

Högerfrihandlarnas organ, Stockholms Dagblad anlade en mera 
positiv hållning. Utan hänsyn till de tullpolitiska realiteterna lyfte 
den upp försvarsföreningen ovanför partistriderna: "Dess ledande män 
tillhöra, såsom af inbjudningen synes, nästan alla fraktioner: värn
pligtsifraren står här bredvid indelningsvännen, frihandelsrnannen vid 
sidan af tullskyddsanhängaren. Utan afseende på skilda åsigter i par
tifrågor hafva dessa män, såsom rätt och tillbörligt är, i landets lifs
fråga sammanslutit sig till ett enda parti, med ett enda mål: fosterlan-
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dets försvar." Frånvaron av vänsterfrihandlare i föreningen störde 
inte St D.17 

Inte ens hos de försvarsvänliga tullorganen Nya Dagligt Allehanda 
och Svenska Dagbladet fick St D gehör. NDA gick hårt åt St D:s 
förmenta strutsattityd. " - - - om St Dagblad rätt vill betänka 
saken, så torde tidningen väl få medgif va, att det endast är genom 
skyddstullar, som medel kunna erhållas för försvarets stärkande. 
- - - Var god säg oss, hr kollega, huru en budget nu skall kunna
uppgöras utan dessa så klandrade tullar."18

Längst ut till vänster uttalade Social Demokraten farhågor för att 
försvarsrörelsen skulle lyckas slå en brygga mellan högerfrihandlare 
och protektionister samtidigt som den beklagade alliansen mellan väm
pliktsvänner och indelningsvänner. Osämjan dem emellan hade hittills 
varit ett effektivt värn mot "preusseriets" införande här i landet ansåg 
tidningen. Soc D:s klarsynta kommentarer ger oss i ett nötskal den 
taktik, som präglade Rappes och Björlins målmedvetna agerande. 
Soc D skönjde uppenbarligen redan på detta stadium den konservativa 
samling, som höll på att ta form kring försvaret.19

Kung Oscar intog tidigt en välvillig hållning till försvarsrörelsen. 
Excellensen Bildts engagemang torde redan det ha borgat för konung
ens sympatier. Denne deltog också i Operafesten den 11 maj och den 
13 maj mottog han med välvilja uppsalastudentemas petitioner. Enligt 
brev från Melander hade Björlin dessutom kort tid efter det konsti
tuerande sammanträdet personligen fått mottaga konungens tacksam
het. "Tack för höga helsningen!" skriver Melander, "Säg till Kungen 
att han gerna kan omfamna Dig ett par gånger till. Det skulle jag 
göra i hans ställe". I februari påföljande år skriver Crusebjörn: "Med 
glädje har jag hört, att Du numera ifr en gerna sedd person i Majt"t• 
enskilda kabinett" .20 I åtminstone ett fall ingrep Oscar II också mot 
en av sina landshövdingar till försvarsrörelsens förmån. I samband 
med ett försvarsmöte den 6 november 1890 hade gotlandshövdingen, 
E Poignant, genomdrivit en resolution, som med hänvisning till den 
försvarsbörda gotlänningarna redan påtagit sig genom Gotlands natio
nalbeväring, hade avvisat förslaget om ett försvarsförbund på ön. En 
av officerarna på Gotland, von Scheele, föreslog i brev till Björlin 
23/2 1891, att denne skulle försöka påverka konungen till ett ingrip
ande. En mfoad senare kunde en kollega, H Åkerhielm, berätta för 
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Björlin att landshövdingen skriftligt meddelat officerskåren, "att 
Kungl Majt utsett honom till ordförande i det under bildande varande 
försvarsförbundet" .21 

Det är föga troligt att landshövdingen vågat åberopa konungens 
uttryckliga order, om en sådan inte utfärdats. Landshövdingens ut
nämning till ordförande mottogs nämligen med blandade känslor av 
gotlandsofficerama. Vad de hade velat uppnå var att kungen skulle 
tillhålla landshövdingen att icke motverka försvarsrörelsen. Däremot 
hade man knappast tänkt sig Poignant som ordförande, därtill var 
han alltför komprometterad i försvarsvännernas ögon. Huruvida den
na aktion från kungens sida initierats av Björlin, har inte kunnat veri
fieras. Oscar II befann sig vid den aktuella tidpunkten i Kristiania, 
men just vid månadsskiftet februari - mars sändes Rappe till Kristia
nia för en särskild föredragning i anledning av den kommande för
svarsproposicionen. Det kungliga ingripandet får sannolikt här sin för
klaring. Samarbetet mellan kungen, Rappe och Björlin var vid det 
laget väl etablerat och allt talar för att det var på den vägen de got
ländska officerarna drev igenom Poignants "omvändelse". 

Om försvarsföreningens relationer till kungen var de bästa, så före
faller däremot förhållandet till generalitetet vara mera oklart. Genera
litetet, vars åsikter också företräddes av krigsministern Palmstierna, 
arbetade på den sk "stora lösningen" av försvarsfrågan, vilket inne
bar ett renodlat värnpliktssystem med minst ettårig värnplikt. Den 
18 juni 1890 hade Palmstierna uppdragit åt generalstabschefen Axel 
Rappe att låta utarbeta ett nytt härordningsförslag fotat på dessa 
principer. Den 20 oktober överlämnade Rappe förslaget till Kungl 
Maj:t och den 14 november uppdrogs åt den s k  generalskommitten, 
vari Rappe i egenskap av generalstabschef ingick såsom självskriven 
ledamot, att granska förslaget.22 

Vare sig Rappe eller försvarsföreningen tog till en början klar ställ
ning till härordningsförslaget. Det togs allmänt för givet att förening
en skulle stötta generalskommitten. Enheten inom "försvarslägret" 
måste till varje pris bevaras. 

Inför riksdagen 1891 var man allmänt inställd på att generalsför
slaget skulle läggas till grund för en proposition. I ett brev till kron
prins Gustaf ger excellensen Bildt en initierad skildring av riksdags
problemaciken: 
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"I vår politiska werld är ställningen ännu oklar i den andra Kam
maren. Der sträf va, som det sägs ifrigt, de nyvalda radikala Stock
holmarna att sluta förbund med det gamla landtmannapartiet bju
dande detta biträde för att afslå grundskatter, indelningsverket och 
blifvande anslagspropositioner, allt under villkor att detta landtman
naparti röstar mot det hvilande grundlagsförslaget om begränsande 
af städernas representantantal. Men å andra sidan sträf va det 
nya landtmannapartiet att tilldraga sig det gamla med löftet att rösta 
för grundlagsförslaget, som är de båda landtmannapartiernas ögon
sten, äf vensom för grundskatternas borttagande. Oaktadt tullfrågan 
ännu är lifskraftig, är den numera ej längre den enda afgörande. Väl 
äro alla radikalerna i andra K. liksom en stor del af gamla landtman
napartiet emot spannmålstullarna, under det att nya landtmannapar
tiet fortfarande är protektionistiskt, men stridens kärna eller frågan 
om hvem som bör i 2 dra kammaren tillkomma den pol magten, den 
radikala stadsbefolkningen eller landtmannabefolkningen, träder nu 
tydligt fram - -. 

Hvad som i detta pol förspel är en glädjande företeelse, är att för
svarsfrågan, äf ven inom 2 dra kammaren har stora utsigter att komma 
till heders. Den lärer komma upp på det nya landtmannapartiets pro
gram, i öf verensstämmelse med det, inom den nu pågående lifliga för
svarsrörelsen högt ljudande ropet, att man framför alla frågor här
ordningsförslag bör bevilja och anordna det som kan fordras för att 
landet må kunna intaga en sådan neutral ställning att den af andra 
makter vinner erkännande och i väster kan göra sig respekterat" .23 

Bildts aktstycke erbjuder en rad intressanta aspekter. Av striden 
värnpliktsvänner - indelningsvänner finns ingenting. Däremot har 
den sista meningen sin udd klart riktad mot det kommande generals
förslaget. Försvarsföreningens mera moderata målsättning lyser tydligt 
igenom, vilket kan ha sitt intresse, när man tar del av den kommande 
utvecklingen. Tullfrågans betydelse betonas fortfarande även om dess 
tidigare dominans i sammanhanget dämpats ned. I stället har två and
ra företeelser kombinerats med försvarsfrågan, nämligen "städernas 
vingklippning" och "unionsfrågan". Stadsradikalerna erbjöd sig så
lunda att lämna sitt stöd till Gamla lantmannapartiet i grundskatte
och indelningsfrågorna mot att lantmännen offrade vingklippnings
projektet. 
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Situationen ger en inblick i hur svårlösta riksdagsfrågorna kunde bli, 
när så disparata och var för sig så brännbara ämnen parades. Det var 
bl a erfarenheter av detta slag, som drygt ett år senare övertygade 
Boström om att "urtimariksdagen", genom sin mera renodlade mål
sättning, skulle ha större möjligheter att åstadkomma en lösning. 
Unionsfrågan berör Bildt visserligen mera en passant men den finns 
där i den sist citerade satsen, "för att landet - - i väster kan 
göra sig respekterat". Detta uttalande bör sammanställas med Åker
hielms beryktade yttrande om "att tala svenska i väster", dagen före 
slutvoteringen i försvarsfrågan 4/5. Det bör också hopkopplas med 
nedan refererade regeringsinitiativ i samma fråga i mitten av februari. 

Overraskande nog var det nämligen inte det väntade generalsför
slaget, som kom att initiera försvarsfrågan vid riksdagen. I mitten av 
februari sände 75 ledamöter av FK en deputation till statsministern 
Åkerhielm med hemstiillan om att "Kungl Maj:ts Regering ville be
hjerta deras önskan att nu vid denna riksdag göres någonting som 
genast och effektivt höjer landets försvarskraft", för att citera Bildt 
i den redogörelse han lämnade kronprinsen i brev 19/2. Bildt vet också 
att ber1itta om petitionens huvudsakliga innehåll: "De hafva föresla
git, att man, för att ena sinnena, totalt afskaff ar gnmdskatterna och 
gif ver, med bibehållande af den in delta armen såsom kärna, en mot 
grundskatteafskrifningen motsvarande kontant ersättning åt rust- och 
rotehållare samt derefter gifver åt all jord en fastighetsskatt; samt att 
bevärningen får 90 dagars öfning - - -".24 

Regeringen synes ha anammat FK-ledamöternas förslag mycket 
snabbt. Redan 20/2 behandlades i konselj en resa för Rappe till Kris
tiania i avsikt att där orientera konungen. Den 12/3 avgav generals
kommitten sitt yttrande i form av ett nytt härordningsförslag, vilket, 
såsom kommitten själv framhöll, utgjorde en modifikation av 1875 
års förslag, vårt första renodlade värnpliktsförslag. De värnpliktigas 
tjänstgöringstid hade satts till 12½ månader, vilket låg nära den av 
krigsministern angivna minimitiden.25 

Regeringen hade emellertid redan bundit sig yid den av FK-leda
möterna anvisade handlingslinjen. Den 14/3 föredrog Palmstierna 
generalskornmittens förslag i statsrådet, varvid han bl a föreslog att 
kommitteförslaget med hänsyn till den redan långt lidna riksdagsses
sionen, borde hänskjutas till avgörande på en kommande riksdag. I 
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stället föreslog han proposition på det inom regeringen utarbetade 
förslaget. Krigsrninistern anförde såsom motivering bl a, att den på
gående riksdagen inte borde åtskiljas, "utan att försök gjorts att åt
minstone i vissa delar få en förstärkning af den nuvarande försvars
organisationen till stånd" ,26 

Det är svårt att urskilja planmässigheten i krigsminister Palm
stiernas åtgärder. Denne hade själv 1890 tagit initiativet till det här
ordningsförslag generalskommitten presenterade. Nu lade han i stället 
fram ett kompromissförslag med 90 dagars värnplikt. Palmstierna5 
motivering till den tvära omkastningen låter inte övertygande. Mycket 
talar också för att det förelåg vissa motsättningar inom regeringskret
sen. I sina memoarer beskriver Oscar II Axel Rappes föredragning av 
förslaget så här: "Rappes framställning röjde genast för mig att den 
opportunistiskt anlagda känslomänniskan Akerhjelm, förr så föga 
militäristiskt intresserad, - - -, nu plötsligt kastat om, och med 
den egendomliga iver, som karaktäriserar hans temperament, ville 
träda inom skranket för ett ofördröjligt stärkande av försvaret". 
Kungen tillägger vidare att "Äkerhjelm ville allraminst veta av de 
bördor vilka äro oskiljaktiga från en verklig värnpliktsorganisation".27 

Härtill kan erinras om att FK-deputationen riktade sig till statsmi
nistern Akerhielm och icke till Palmstierna. Vad hade då förmått 
Akerhielm att med en så oväntad entusiasm ta upp försvarsfrågan, 
helt kort innan generalsförslaget förväntades ligga på bordet? Knap
past den i statsrådsprotokollet angivna förklaringen. Per Sundberg har 
i sin gradualavhandling "Ministärerna Bildt och Akerhielm" utförligt 
behandlat problematiken kring dessa frågor. Sundberg är benägen att 
främst sätta Akerhielms initiativ i samband med ryktesspridningen om 
vissa ryska truppsammandragningar i Finland. Sundberg stödjer sig 
därvid i första hand på kungens memoarer. Sundberg träffar sanno
likt mera rätt när han något senare säger: "Det är ej heller alldeles 
uteslutet, att händelseutvecklingen i Norge spelade en viss roll i sam
manhanget. Förstakammardeputationens framställning till statsminis
tern måste ha ägt rum strax före den 19 februari. Några dagar senare 
utbröt den norska ministerkrisen, som fick till följd att separatisterna 
kommo till makten. En svensk försvarsreform just vid denna tidpunkt 
betraktades måhända såsom en nyttig tankeställare för den norska 
vänstern. Om denna tankegång påverkat den svenska statsledningen, 
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och vaga antydningar i källmaterialet utesluter ej helt denna möjlig
het, så kastar den en intressant sidobelysning över det dramatiska 
händelseförloppet vid försvarsförslagets behandling under riksdagens 
senare del". Redan Bildt hade i sitt ovan refererade brev till kronprins 
Gustaf annandag jul 1890 antytt betydelsen av en lösning av försvars
frågan med hänsyn till de svensk-norska relationerna. Det är knappast 
troligt att Åkerhielm från sin välunderrättade position skulle ha låtit 

påverka sig av "ryssryktena". För honom torde de mera realpolitiska 
unionsfrågorna säkerligen ha erbjudit mera påtagliga motiv,28 

Man har också svävat i ovisshet om varifrån FK-deputationens 
framställning ytterst emanerat. Enligt en uppgift, H Hamiltons dag
bok 5/3 1891, hade regeringen själv initierat uppvaktningen. Upp
giften har inte verifierats och förefaller högst osannolik. Sundberg 
har i sin avhandling sett deputationens framträdande som ett resultat 
av den något exalterade stämning, som försvarsrörelsen framkallat. 
Härtill kom såsom en icke oviktig ingrediens de alarmerande rykten, 
som vid månadsskiftet januari-februari 1891 cirkulerade i pressen 
om betydande ryska truppsammandragningar i Finland, framhåller 
Sundberg vidare.29 

Förklaringen ger Björlin i Försvarsvännen en tid efter frågans fall 
i riksdagen. "Fruktan för att det stora förslaget skulle splittra de för
svarsvänner, som redan sammanslutit sig, orsakade därför att ett större 
antal försvarsvänner valde fem förtroendemän, med uppdrag att un
derrätta regeringen om ställningen inom representationen, särskilt inom 
första kammaren". 30 

"90-dagarspropositionen" 1891 var således i första hand avsedd att 
fälla generalsförslaget, som med sina långt gående krav betraktades 
som ett hot mot försvarsviljan. Det är också sannolikt att Axel Rappe 
själv var en av tillskyndarna till deputationen. I egenskap av gene
ralstabschef hade Rappe haft krigsministerns uppdrag att utarbeta 
underlaget till generalskommittens förslag. Såsom självskriven ledamot 
kom han också att ingå i kommitten. Av den kommande utvecklingen 
framgår att Rappe var starkt kritisk till generalsförslaget med hänsyn 
till dess svaga politiska förutsättningar, även om han t v  offentligt 
förteg sina åsikter. I brev 28/2 skriver Crusebjörn till Björlin: "Likväl 
betviflar jag framgången av försvarsföreningens nuvarande politik, 
om däri ingår såsom ett första villkor ett reformerat indelningsverk! 
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- Du talar äfven om Rappes politik, dina uppgifter därom
tyckas icke stämma med andras uppfattning---". Björlin hade 
uppenbarligen ungefär samtidigt med FK-deputationens uppträdande 
orienterat Crusebjörn om politikens utformning. Crusebjörn, som var 
"ren värnpliktsvän" var något förvånad över såväl försvarsförening
ens program som Rappes dolt fronderande uppträdande gentemot ge
neralskollegerna. 31 

Föreningens organisation och verksamhet 
En bedömning av Allmänna Försvarsföreningens organisation och 

verksamhet måste göras utifrån de förutsättningar 90-talsmiljön er
bjöd. De ideella organisationernas möjligheter att utöva politiskt in
flytande på riksplanet var begränsat. Genomgående var de hänvisade 
till att genom medlemsvärvning och agitation påverka den allmänna 
opinionen och därigenom indirekt utöva påtryckning på regering eller 
riksdag. I lyckliga fall kunde organisationerna dessutom, genom att 
vissa av deras ledande personiigheter fick tillträde till riksdagen, till 
ett utskott, en kommitte eller i bästa fall statsrådet, utöva ett inte 
oväsentligt inflytande. Någon officiell access i form av erkännande 
såsom remissinstanser e. d. var emellertid helt otänkbar. 

Tekniskt sett var vägen ännu lång till dagens mera officiöst präg
lade motsvarigheter. 

I sin "Inbjudning" hade Allmänna Försvarsföreningen fastställt som 
sitt ändamål, att verka i försvarsupplysningens tjänst utan avseende 
på någon viss försvarsorganisation. Hade ändamålet därmed blivit 
koncist uttryckt, så förblev bestämmelserna rörande organisations- och 
arbetsformer desto vagare. Föreningens ytterst kortfattade stadgar var 
i stort av följande innehåll: Ledningen skulle utövas av ett verkstäl
lande utskott med säte i Stockholm. Utskottet bestämde självt sin ar
betsordning. Till dess uppgifter hörde bl a att mottaga nya medlems
anmälningar. Allmänt föreningssammanträde skulle hållas en gång per 
år under april månad. 

Anmärkningsvärt är att stadgarna, trots föreningens nationella ka
raktär helt saknade uppgifter om eventuella läns- eller lokalförbund. 
Därmed hade man också försvårat sina möjligheter att kanalisera och 
aktivera den imponerande medlemsanslutning som förestod. I sin in
bjudan hade föreningen visserligen antytt, att det bildats "försvarsför-
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bund och lokalföreningar" samt "att rätta tidpunkten nu vore inne 
för bildande af en allmän försvarsförening". Med "allmän" förstod 
man uppenbarligen en "riksförening" i motsats till redan bildade lo
kalförbund. Huruvida man avsett att tidigare bildade lokalföreningar 
skulle ingå i den "allmänna" föreningen eller om man hade tänkt sig 
att denna skulle utgöra ett slags centralorganisation för eventuellt till
kommande lokalföreningar därom säger vare sig inbjudningen eller 
stadgarna någonting.32 

Det saknades heller inte kritiska röster mot föreningens utform
ning. Bl a den tidigare här omnämnde Olof Hermelin intog en yt
terst kritisk attityd. Hermelin hade tidigare förordat ett av Bengt 
Sundström utarbetat förslag, vilket skarpt kontrasterade mot den 
björlinska skapelsen. Sundström hade velat bygga upp en organisation 
nerifrån med "sockenföreningar", "häradssektioner", länsvis valda s k
"understyrelser" och "kongresser" m m. Topporganen skulle bestå av 
en beslutande "generalkongress" och en verkställande "överstyrelse". 
Verkligt originell blev Sundström, när han kom in på dispositionen av 
föreningens tillgångar. Denna skulle inte läggas i försvarsföreningens 
händer. I stället skulle här ett s k  "försvarsråd" träda in. I detta avsågs 
ingå sexton medlemmar, varav "generalkongressen" skulle utse nio 
och regeringen sex. Såsom ordförande skulle ingen mindre än konung
en själv fungera. Därigenom skulle föreningen erhålla just den offici
ella prägel och det godkännande från högsta ort, varom talats i in
gressen till detta avsnitt.33 

Frånsett vissa utopiska inslag rymmer det sundströmska förslaget 
en rad goda uppslag. Föreningens organisation är konkretiserad på ett 
helt annat sätt än i det realiserade alternativet. Björlin har själv inte 
lämnat någon förklaring till varför Sundströms förslag negligerades. 
Den förre fick förslaget i god tid före föreningsbildningen och kan 
således inte ha stått fr:immande för dess innehåll. Innan vi går in på 
en analys av bakgrunden till Bjödins dispositioner kan det emellertid 
vara lämpligt att dröja något vid föreningens fortsatta utveckling. 

Bristen på samband mellan centralföreningen och lokalföreningar 
uppmärksammades snabbt. Den 27 /8 1890 påpekade Hermelin i ett 
brev till Björlin, att försvarsföreningen inte reglerat förhållandet till 
de lokala förbunden. "Nu torde måhända en eller annan försvarsvän 
inbilla sig med orätt att det verkligen är fråga om konkunens samt 
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vara villrådig huru och hvar han skall ansluta sig till försvarsrörel
sen", tillade han. Även landshövdingen i Norrbottens län, Lars Berg, 
hade ett par månader tidigare reagerat för samma brist och därför 
föreslagit, att 'Centralföreningen' skulle utge grundläggande bestäm
melser för lokalföreningar. "Jag anser nemligen det vara önskvärdt 
att öfverensstämmande hufvudgrnnder blif va laggde för dessa före
ningar, som jemte dessa grunder derutöfver gerna må antaga och 
uppställa det mål och de medel som lämpa sig för hvarje ort", fort
satte Lars Berg.34 

På dennes initiativ utarbetade Björlin ett förslag till stadgar för 
lokala försvarsförbund, vilket sedan fastställdes den 27 /6 1890.35 

De så tillkomna stadgarna bidrog emellertid knappast till att skapa 
ökad klarhet. Visserligen framhöll man, att de lokala försvarsförbun
den var underavdelningar av Allmänna försvarsföreningen, samt att 
de personer som tillhörde Allmänna försvarsf öreningen var befriade 
från avgifter till sina lokalförbund (avgiften till AF var 3 kr, till 
lokalförbund 25 öre). Däremot var av allt att döma en "lokalför
bundsmedlem" (2 5-öresmedlem) inte automatiskt ansluten till All
männa försvarsföreningen annat än indirekt eller kollektivt genom sitt 
lokalförbund. Han kunde således inte göra sig hörd vid t ex försvars
föreningens årsmöte och sålunda heller inte påverka valet av verk
ställande utskottet. Lokalförbunden ålades vidare att sända in influtna 
medlemsavgifter till VU, men ägde oaktat detta inte representation 
vid försvarsföreningens årsmöte. 

K ven om det inte finnes skäl att ta alltför bokstavligt på försvars
föreningens "grundstadgar" erbjuder de onekligen en både intressant 
och komplic�rad organisationsteoretisk problematik. (Se bilden på 
sidan 74.) 

När därför försvarsföreningens årsberättelser och tidningen För
svarsvännen i fortsättningen redovisade medlemssiffror på upp till 
3 5 .000, avsåg de inte central( öreningen utan anslutningen till den 
s k  "försvarsrörelsen", under vilken rubrik Försvarsvännen oftast 
också redovisade utvecklingen. 

Den fortsatta brevväxlingen mellan landshövding Berg och B jörlin 
bestyrker känslan av att organisationsfrågorna fick en alltför summa
risk behandling. Berg, som tydligen inte var helt nöjd med stadgarna, 
förfrågade sig hos Björlin huruvida dessa var avsedda att följas orda-
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AF årsberättelse 1892 skiljer på ständiga ledamöter och årsledamöter å ena 
sidan och lokalförbundsledamöter å den andra. 

grant och om förbundens årsavgifter verkligen skulle sändas in till 
VU. Björlins svar är signifikativt: 

"Stadgarne behöfva ej ordagrant följas. Lokalförsvarsförbunden 
insända af årsavgifterna så mycket de sjelfve vilja".36

Det finns skäl att ställa frågan varför Björlin valde denna rätt lösa 
organisationsform framför den avgjort fastare form, som Sundström 
hade förordat. Björlin bör ha haft starka motiv för sitt val. Ett brev 
från Hermelin, vilken blivit informerad om den taktiska bakgrunden, 
ger en antydan härom. "Offervilligheten hade tvif vels utan blifvit 
mycket större bland de djupa lederne om dessa sjelfve fått vara med 
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om att välja precis samma män, som nu stå i spetsen för företaget. 
- - - Har man icke förtroende till massorna i en sådan sak som
denna, då bör man också vara rädd för en genomförd allmän värn
pligt".37

Av det föregående har framgått med vilken utsökt omsorg de s k
"stiftarna" valdes ut. Inslaget av värnpliktsvänner, indelningsvänner, 
protektionister och frihandlare måste vara väl avbalanserat. Ur stif
tarnas krets tillsattes därefter också det verkställande utskottet. Ge
nom den valda organisationsformen undgick Rappe och Björlin all 
provinsiell inblandning i ledningen av försvarsrörelsen, varigenom 
föreningen helt kunde inriktas på propagandaverksamhet, medan de 
taktiska dispositionerna på de politiska planet förbehölls "den inre 
kretsen". Utformningen av försvarsrörelsen är helt enkelt ett med
vetet uttryck för Björlins taktiska beräkningar. För Björlin var före
ningen främst avsedd att tjäna såsom ekonomisk stödorganisation och 
propagandainstrument. 

Mycket talar emellertid för att, samtidigt som de berörda orga
nisatoriska svagheterna medförde en obegränsad frihet för Rappe och 
Björlin på det politiskt taktiska planet, så medförde de också uppen
bart negativa effekter på den lokala verksamheten. Medlemsmässigt 
blev utvecklingen inom försvarsrörelsen de närmaste åren impdneran
de för sin tid. Vid utgången av åren 1890, 1891 och 1892 registrerade 
man 10570, 27054 respektive 35332 medlemmar. Antalet lokalför
bund vid motsvarande tider utgjorde 120, 382 och 556. Bildandet av 
lokalf örbund ägde i regel rum i anslutning till de utsända propaganda
talarnas framträdanden.38 

Den imponerande numerären till trots förblev emellertid rörelsen 
en koloss på lerfötter. Lokalförbunden lämnades ofta utan ledning så
väl "ideologiskt" som praktiskt. Redan i juli 1890 efterlyste den alltid 
lika framsynte Bengt Sundström en viss vägledning. Försvarsrörelsen 
var själv splittrad på olika härordningsalternativ: värnpliktsarme, in
delningsverk, "generalsförslaget" samt Rappes och Björlins eget kom
promissprogram. I maj 1891 föreslog Sundström en "försvarsriksdag" 
där Björlin skulle ange riktlinjerna. Björlin synes först ha accepterat 
ideen, men föredrog med okänd motivering sedan att avlysa det hela. 
Sundström synes hela tiden ha varit helt desorienterad beträffande 
Rappes och Björlins härordningsplaner. Senare samma år påpekade 
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också Lekse11 bristen på ledning: "Huru skola vi få samtliga militärer 
att enas om ett mål. Det går ej an att vi streta hvar och en åt sitt 
håll."39 

Björlins obenägenhet att timna klara besked synes ha varit helt 
medveten. Försvarsupplysarnas och försvarsföreningarnas uppgift var 
att skapa en försvarsvänlig opinion. Detaljerna i försvarspolitikens 
utformning förbehölls den "inre kretsen", d v s  Rappe-Björlin och 
sedermera statsminister Boström. En mera ingående debatt skulle lätt 
på nytt ha splittrat den formella enhet försvarsrörelsen gav uttryck 
för. A. ven sedan verkställande utskottet ansett sig nödgat att ta upp 
frågan om en konkretisering av målsättningen framhärdade det i vaga 
formuleringar. I ett cirkulär till samtliga försvarsförbund skrev ut
skottet: "Att nu, såsom några lokalförbund med flera önska, uttala sig 
bestämdt för något visst härordningssystem, kan däremot Utskottet 
icke göra, då ett sådant uttalande ligger utom dess befogenhet". Ut
skottet framhöll vidare att den främsta uppgiften för försvarsrörehen 
var att "medels allmänna opinionens tillhjelp söka stärka hela vår för
svarsställning." 

Utskottets deklarationer korresponderade illa med dess energiska 
försök att i det fördolda påverka regeringspropositionernas utform
ning.40 

Om bristen på "ideologisk" handledning var besvärande torde 
emellertid frånvaron av organisatorisk fasthet och ledning blivit direkt 
ödeläggande för rörelsens framtid. Redaktionen för den försvarsvän
liga Nya Wermlands Tidningen sätter i ett brev till Björlin fingret på 
en verkligt öm punkt: "Genom meddelande såväl i 'Försvarsvännen' 
som äf ven i flera andra svenska tidningar erfar man med tillfreds
ställelse, hurusom företrädesvis till följd af förre korporalen Bloms 
föredrag, försvarsföreningar snart sagt i hundratal bildas rundt om i 
landet. - - - Det synes dock, som om det icke vore nog, att dessa 
föreningar bildas; de borde äfven gifva några lifstecken ifrån sig, 
:if ven sedan de blif vit bildade, enär i annat fall dess med dem af sedda 
syften helt säkert blir mycket chimärisk. 

Beklagligtvis synes emellertid, som om föreningarne och deras sty
relser icke skulle just sentera den, som vi våga antaga, obestridliga 
vigten af, att föreningarne icke blott finnas utan äfven i handling visa 
att de finnas. Så förhiller sig åtminstone här i Vermland, och, så vidt 
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vi kunnat iakttaga
) 

är förhållandet icke bättre pä andra ställen i lan
det".41 

Det är uppenbart att centralföreningen saknade resurser och kanske 
även intresse av att effektivt hålla igång verksamheten ute i landsor
ten. Björlin var den som allt skulle beställa. Han skrev broschyrer och 
artiklar, skötte föreningens korrespondens, redigerade och utgav tid
ningen Försvarsvännen, planlade propagandaturneer och talade själv 
- allt vid sidan av sin ordinarie tjänst i generalstaben. Han var dess
utom sakkunnig i de särskilda utskotten 1891 och 92. En väsentlig
fråga är huruvida Björlin verkligen syftade mycket längre än till en
momentan insats, vars ändamål var att föra försvarsfrågan ur det
föreliggande dödläget. Skulle inte så vara fallet ges därmed också en
del av lösningen till problematiken rörande den psykologiskt svår
gripbara kumulations- och upplösningsprocess, som kännetecknade
90-talets försvarsrörelse. Efter urtiman 1892 sker successivt en kraftig
nedgång i såväl antalet medlemmar som lokalförbund. A ven om nu
försvarsrörelsen organisatoriskt inte blev vad den kunnat bli, så är
dess insats som opinionsbildare obestridlig. Föreningen gav llt en rad
broschyrer av huvudsakligen försvarsvänligt, fosterländskt och anti
ryskt innehåll. Föreningen fullföljde härvidlag traditionen från Värn
pliktens Vänner. Under de tre första verksamhetsåren (1890-92)
utgavs 17 olika broschyrer i sammanlagt drygt 150000 exemplar.
Broschyrerna delades i allmänhet ut gratis i samband med propagan
daföredrag, försvarsfester o d.42

Stor betydelse fick också föreningens tidningsorgan, Försvarsvän
nen. Efter att den 1. augusti 1890 ha framlagt förslag till en tidning 
inför verkställande utskottet erhöll Björlin den 16/9 tillståndsbevis 
för Försvarsvännen, som sedan utkom fr o m  6/10 med ett nummer 
varannan vecka. Tidningen blev en avgjord framgång. Björlin vakade 
över att den höll en sober stil, inte tillspetsade debatten i onödan och 
framförallt främjade den inbördes sammanhållningen mellan rörel
sens olika fraktioner. Enligt årsberättelsen 1890 nådde tidningen redan 
första året en upplaga på 12000 exemplar. Vid slutet av år 1892, då 
föreningsintresset kulminerade, lär upplagan ha uppgått till ca 20000 
exemplar.43

Parallellt med tidnings- och broschyrutgivningen igångsattes ocksä 
en livlig föreläsningsverksamhet med ett stort antal ambulerande för� 
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svarstalare. Redan före föreningsbildningen verkade bl a Olof Herme
lin, Bengt Sundström, Emil Melander och Björlin. Försvarsupplysarna 
hade tidigare arbetat helt ideellt på mycket osäkra ekonomiska vill
kor. Tillkomsten av försvarsföreningen medförde att de nu kunde 
påräkna reseersättningar och kanske t o m  vissa om än blygsamma 
arvoden. A ven på detta område kom Sundström med konkreta för
slag på uppläggningen. Sundström hade tänkt sig, att propagandan 
skulle organiseras länsvis med ett tiotal föreläsare per län - helst 
lärare. Han utgick från att man i regel skulle kunna få stöd från läns
styrelserna. Inte heller på dessa punkter synes emellertid Sundström 
ha fått gehör. Verkställande utskottet förefaller ha spelat en överras
kande passiv roll. I regel synes initiativen ha kommit från landsorten. 
Föreningens kanske mest framgångsrike provinsielle propagandaledare, 
majoren Leksell, utgör ett eklatant exempel. Leksell tog först kontakt 
med Sundström, som han kände tidigare: "Antagligen står Du i nära 
förbindelse med Allmänna försvarsföreningen. Kan Du ej förmå den 
att sända hit en man som verkar för vår sak eller ännu bättre. Kom 
sjelf", skrev Leksell. Inom kort hade Leksell fått kontakt med Björlin 
och utvecklade sedan en intensiv verksamhet i de nordligare Svea
landslänen.44 

Idealitet och pionjäranda synes ha varit utmärkande drag för dessa 
försvarsupplysare. Ersättningsanspråken hölls på en ytterst moderat 
nivå och herrar som Hermelin, Sundström och Leksell torde ha tagit 
rätt djupa tag i de egna tillgångarna för att kunna driva verksamheten. 
Till detta kom att "klimatet" understundom kunde vara ganska bis
tert. Leksell berättar vid ett tillfälle: "Föredrag har hållits under me
nighetens högljudda skoj och grin; man har t o m  fått vara glad att 
ljusen icke blåsts ut. Personliga förolämpningar tålas med lugn och 
jämnmod". Samma pessimism möter man från många andra talare. 
Personligheten synes ha spelat en stor roll för utbytet.45 

Det klart skinande ljuset bland försvarstalarna var den förut nämn
de rättvikskaden J Blom. Leksell synes ha fiskat upp honom från 
någonstans någon gång under sommaren 18 91. Efter Bloms premiärtur 
i Västerdalarna kunde Leksell rapportera till Björlin: "Blom arbetar 
såsom bonde företrädesvis för förtjänsten. - - Genom kamrater 
har jag låtit observera honom o de säga att han är mycket lämplig. 
Samt att han t o m imponerar på massan af folket. - - Han har 
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begärt o erhållit tjenstledighet från postbestyren, under hvilken tid 
han kan disponeras hvar han kan behöfvas." Nu började en "via 
triumfalis" av stora mått. To m den skeptiske Leksell började mjuk
na. "Bondsorken gör nog mycket. Ett för Blom lämpligare föredrag 
har jag utarbetat och det går med glans." Det finns skäl att förmoda, 
att det mer var Bloms personlighet än Leksells föredrag som "gick 
med glans''.46 Blom sändes ut på omfattande turneer över hela landet. 
I Uppsala den 20/1 1892 nådde han en framgång fullt jämförlig med 
de björlinska mötena i mars-april två år tidigare. Efter mötet följdes 
Blom under sång till sin bostad. "Det var en ovanlig syn i Upsala. 
Det var väl första gången en rättvikskarl så hedrats. Men så var det 
ock en rättvikskarl, som är en heder för hela landet", skrev Fredrik 
Clason till Björlin. När Kungsholms förwarsförbund i Stockholm 
inbjöd Leksell som talare föredrog denne att sända Blom.47 Inbjud
ningarna strömmade in. Björlin överhopades av förfrågningar.48 
Oversten Gyllenram i Ostersund, som konstaterade att det rådde "en 
avgjort nihilistisk. och försvarsfientlig inställning i Jämtlands län", 
efterlyste Blom. Efter sin turne där kunde Blom rapportera till verk
ställande utskottet: "Sålunda har i Jemtland och Herjedalen bildats 
16 försvarsförbund i hvilka till en början ingått 770 medlemmar och 
det är vackert så när alla tre plats tidningarne äro emot oss." Bloms 
jämtlandsturne utvidgades till att omfatta även Västerbotten, Ånger
manland och Medelpad." - - - t o m  i det omöjliga Sundsvall har 
han bildat försvarsförening", skrev en imponerad Leksell till Björlin. 
"Hemställer, att flere af Bloms sort måtte ofördröjligen utsändas", 
telegraferade Oscar Alin till B jörlin våren 18 9 2. 49 

Blom själv förefaller ha tagit framgångarna med ro. Hans väl for
mulerade reserapporter är sakliga och utan självförhävelse. Lovorden 
strömmade in från alla håll, både beträffande hans propagandakapa
citet och personlighet. "Hans rättviksdräkt, den kraftfulla stämman 
och det enkla men uttrycksfulla allmogespråket ledde osökt åhörarnas 
tank.ar tillbaka till de tider, då Dalabygdens män droga ut till foster
landets försvar under Engelbrekt, Sturarne och Gustaf Wasa" citerar 
Ribbing en samtida källa.so Försvarsvännen redovisar under tiden sep
tember 1891 - september 1892 ca 160 föredrag av Blom. Det totala 
antalet torde ligga omkring 200. En aktningsvärd prestation inte minst 
i fysiskt hänseende med tanke på tidens kommunikationer. 
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Bloms stjärna dalade emellertid relativt snabbt. Redan i början av 
år 1893 började Leksell klaga på hans vandel." Det vill synas mig 
som om han allt mindre och mindre skulle kunna bära de framgångar, 
hvilka så ymnigt kommit honom till del (bondenaturen förnekar sig 
sällan).- - - Varningar och förmaningar har Blom erhållit- - -, 
men ändå har han icke kunnat hålla sig nykter då han vistats i hem
orten." Det är svårt att avgöra hur pass tillförlitliga Leksells uppgifter 
är. Denne hade tidigare visat en viss misstro mot Blom och det är 
möjligt att han ställt något ohemula krav på Bloms levnadsvanor. De 
långa och krävande turneerna måste ha tärt på Bloms krafter och det 
förefaller mänskligt att han kanske inte alltid levde upp till Leksells 
mera asketiska ideal. Efterhand övertogs Blom av Oscar Alin för 
5veriges rätts och Svenska nationalföreningens räkning. Bloms karriär 
beskrev :iven här samma meteorliknande bana. Vid årsskiftet 1894-
95 avpolletterades han definitivt av skäl, som delvis rimmade med de 
leksellska klagomålen. SI 

Bloms insats för försvarsrörelsen är höjd över all diskussion. Han 
intar vid sidan av B jörlin en central plats under begynnelse åren. B jör
lin var ideologen, initiativtagaren och organisatören. Aran av de stora 
framgångarna i landsorten tillkom dock snarast Blom, vilket den tidi
gare citerade Nya Wermlands Tidningen också påpekar. 

I andra sammanhang har diskuterats vilka befolkningsgrupper som 
bar upp f örsvarsrörelsen. Det har antytts att den skulle bära "en 
typisk högreståndsprägel" och att den "påtagligt dominerades av sam
hällets överskikt".52 Omdömena är självfallet riktiga om man ser till 
rörelsens ledning, men torde heller inte kunna förbehållas enbart för
svarsvänliga eller konservativa organisationer. De flesta riksorganisa
tioner under denna tid förutsatte ett visst inslag av "samhällets över
skikt". En etablerad social position var praktiskt taget en förutsätt
ning för inflytande. Frågeställningen blir intressantare om man när
mar sig de element, som bar upp rörelsen på det lokala planet sam
tidigt som man därvid också försöker få en bild av propagandans för
utsättningar. De många rapporterna från propagandatalarna och 
mötesreferaten i Försvarsvännen ger en rätt god inblick häri. 

Det visar sig hiirvid att lokalförbunden i allmänhet dominerades 
av lokala storheter av skilda slag. Prästerskapet var sålunda talrikt 
företrätt. Där fanns vidare folkskollärare, polismän, kommunalpam-
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par, kyrkvärdar, nämndemän och hemmansägare m fl. För att ge rö
relsen en så "civil" förankring som möjligt, undertryckte man på sina 
håll den militära representationen. Leksell ger i ett brev från april 
1891 en rätt god bild av inte bara de ovan anförda förhållandena utan 
också propagandans förutsättningar och uppläggning: 

"I regeln utgörs försvarsförbundens styrelser oftast nog af bland 
andra ordförandena i kommunalstyrelsen, hvilket ju till en viss grad 
borgar för att de stå på fast grund. Högst få militärer äro med i sty
relserna, hvilket jag sökt förebygga. - - - Presterna deremot hafva 
alltid stått mig bi på flera sätt. - - Deremot äro baptisterna och 
en del frireligiösa af gjort våra bestämda motståndare. Waldenströms 
inlägg har nog på flera håll gjort mycket gott häruppe, men hans in
flytande är på många ställen i aftagande här. Arnoldson är, jemte 
Dalarnes Allehanda, mina värsta busar. Arnoldson är t o m  farlig, 
men han lyckas ej nu mer så lätt få lokal sig upplåten för föredrag 
tack vare de mothugg vi lyckas ge!"53 

Inslaget av arbetare var definitivt blygsamt, speciellt i den mån 
socialdemokratien och rösträttsrörelsen hade vunnit insteg. På sina 
håll gjordes försök att via de patriarkaliskt styrda arbetarföreningarna 
nå arbetarna. "A Forsbacka bruk hoppas jag få 15 0 arbetare eller 
mer. - - Der förhållandet är godt mellan arbetsgifvare o arbe
tare går det i regeln bfa", skrev bl a Leksell.54 Utbytet blev oftast 
mycket torftigt. Nykterhets- och frikyrkorörelserna, som båda slog 
vakt om sin politiska integritet men samtidigt i hög grad vände sig 
just till arbetarna, blev därför föremål för en försynt men målmed
veten uppvaktning från försvarsvännernas sida. Waldenströms insatser 
till försvarssakens fromma är välkända. Några nämnvärda landvin
ningar på dessa vägar torde dock försvarsrörelsen knappast ha inre
gistrerat. 

Rent allmänt sett torde grupperingarna i försvarsfrågan ha inne
burit ett förebud till det kommande seklets stora politiska vattendela
re. Försvarsrörelsen bars främst upp av konservativa element, före
trädare för stat och kommun, nationalism, unionsvänlighet, statskyrka 
och protektionism. Mot rörelsen stod rösträttsrörelse, stadsradikalism, 
pacifism, nykterhetsrörelse, frikyrkor och frihandel, d v s  tankerikt
ningar, som inom kort skulle erbjuda det ideologiska underlaget för 
de liberala och socialistiska partierna. Vid sidan av denna skiktning 
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skar försvarsstriden tvärs igenom den i övrigt relativt homogena 
bondeklassen, där det gamla problemkomplexet rörande indelnings
bördor och grundskatter fortfarande spelade en betydande roll. 

Huruvida den storartade medlemsanslutningen i någon högre grad 
speglade försvarsrörelsens inflytande på opinionen är svårt att avgöra. 
Opinionsbedömningar rörande äldre tider är ofta vanskliga föret ag. 
Ett visst grepp om de provinsiella stämningarna kan man erhålla ge
nom ett studium av försvarsnpplysarnas rapporter. Dessa avslöjar 
emellertid ofta i lika hög grad rapportörernas egna personliga förut
sättningar för uppgiften. För många talare var marken för det mesta 
svårbrukad, medan andra, därest rapporterna var ärliga, kunde ge en 
ljusare bild. För Blom t ex, vars kapacitet var allmänt omvittnad, 
synes uppgiften nästan genomgående ha varit lätt. A ven här kan 
emellertid vissa nyanser urskiljas: Från Skåne rapporterar han: "När 
jag nu redan hållit 6 föredrag i Skåne vill jag härmed blott nämna att 
en mera lättarbetad jordmån än Skåne, har jag knappast funnit under 
alla mina långa och många resor". A ven i Norrland finner han sig i 
allmänhet väl tillrätta medan Tjust-trakten är motigare. I rapporten 
från Jämtland kan man också läsa mellan raderna, att han trots de 
obestridliga framgångarna funnit klimatet bistert, vilket också överste 
Gyllenrams brev vittnar om.ss 

Riksdagsledamöternas hållning kan också ge ett visst underlag för 
bedömningen av opinionsläget. Från våren 18 91 till hösten 18 92 
skedde en märklig omsvängning i försvarsfrågan. (Nyval till AK ägde 
rum först 1893). Mest påtaglig var förändringarna inom Norr- och 
Västerbottensbänkama. Sten Carlsson har med stöd av sina undersök
ningar kommit fram till att f örsvarsföreningen sannolikt inte åstad
kom några större förändringar i den tidigare försvarsnegativa jord
brukaropinionen. Samtidigt framhåller han emellertid, att ett flertal 
riksdagsmän inför urtiman 1892 gått ifrån eller var på glid från av
slagssidan främst på grund av trycket från försvarsvänliga kommit
tenter. Carlsson har också försökt att göra en geografisk kartläggning 
av försvarsintresset bland bönderna. Han har därvid funnit tre mar
kant försvarsvänliga områden, ett västsvenskt, ett östsvenskt och ett 
nordsvenskt norr om Ångermanälven. Förekomsten av de två sist
nämnda tillskriver han bl a deras strategiska läge. Med sina ständiga 
påminnelser om "ryssfaran" är det inte osannolikt att försvarsrörelsen 
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åtminstone kan ha bidragit till en förstärkning av dessa "strategiskt" 
betingade försvarsopinioner. Att försvarsrörelsen i avsevärd grad ock
så bidragit till det tryck de "försvarsvänliga kommittenterna" utövat, 
torde vara ovedersägligt.56 

Huruvida sedan försvarsrörelsen kan tillskrivas någon avgörande 
del i det positiva försvarsbeslutet vid urtiman 1892 tillhör däremot en 
problematik, som spänner över väsentligt vidare fält än det rent opini
onsmässiga. Den frågan har heller inte varit avsedd att rymmas inom 
föreliggande arbete. 

Samman/ attning 
Försvarsrörelsens uppträdande på den politiska arenan vid 90-talets 

början kom överraskande. Omdömena beträffande dess ursprung och 
karaktär har skiftat. Försvarsvännerna har tolkat rörelsens obestrid
liga framgångar som ett spontant uttryck för en mera utbredd för
svars-vilja, medan motståndarna sett den som ett instrument i de kon
servativa och reaktionära krafternas tjänst. Rörelsens bärande organi
sation, Allmänna Försvarsföreningen, framhöll gärna de folkliga och 
opolitiska dragen i sin verksamhet, medan man från annat h!ill velat 
tillskriva den en mera överklassmässig prägel. 

Förutsättningarna för försvarspolitikens renässans skapades redan 
1887, då affären "Ångköks-Olle" gav protektionisterna en betryg
gande majoritet vid 1888 års riksdag. Tullar åsattes en rad varor, var
igenom den tidigare liberala linjen i tullpolitiken bröts. De nya regres
sivt verkande industri- och jordbrukstullarna, som genom sina pris
höjande effekter i stor utsträckning gynnade industriföretagare och 
frälseägande storgodsägare, tillförde staten avsevärda inkomster. Dessa 
kategorier, som till stora delar tidigare motsatt sig kompromisspro
grammet från 1873, såg nu i försvarsreformerna ett medel att låsa 
fast statens beroende av tullarna och intog därför en delvis ny och 
reformvänligare attityd. Denna förstärktes dessutom genom att de 
prishöjningar tullpolitiken medförde mer än väl kompenserade pro
ducenterna för det ökade skattetryck, som var oupplösligt förenat 
med eventuella försvarsreformer, och som i särskild grad måste drabba 
just frälsejorden och industrinäringarna. Vid 80-talsdecenniets slut 
dominerades den politiska debatten av tullfrågorna. Försvarsintresset 
var påfallande svagt och de traditionellt positiva elementen var dess-
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utom splittrade i värnpliktsvänner och indelningsvänner. Protektionis
mens frammarsch och de därmed förknippade nya förutsättningarna 
för försvarsfrågans möjligheter kan inte ha undgått Gustaf Björlin. 
Planmässigheten i Björlins aktivitet fr o m  1889 är i varje fall frap
perande. Med en rad uppsatser, vari han ständigt återkommer till den 
ryska faran, vill han stärka försvarsviljan hos den stora allmänheten. 
Han får god assistens genom Ludvig Douglas' och Gernandts upp
märksammade inlägg. Vid sidan av de ständigt upprepade varningarna 
för ryssfaran pläderar Björlin för ett enat uppträdande av försvars
vännerna. Trots att han själv var övertygad värnpliktsvän insåg han 
tidigt, att enigheten var en nödvändig förutsättning för framgång, inte 
minst för att ge den sakliga argumenteringen erforderlig tyngd. 

I början av 1890 var tiden mogen för ett konkret utformat hand
lingsprogram. Bjödin fick effektivt stöd av excellensen Gillis Bildt 
och generalstabschefen Axel Rappe. Det är inte klarlagt hur Bildt 

kom att engageras för saken. Bildt var emellertid känd som moderat 
tullvän med goda kontakter bland högerfrihandlarna. Dessa förutsätt
ningar tillsammans med hans stora auktoritet och goda relationer till 
kungahuset gjorde honom väl lämpad för uppdraget som försvars
rörelsens "grand old man". Kung Oscar själv följde rörelsens utveck
ling med intresse och välvilja, och det är föga troligt att Bildts ställ
ning som riksmarskalk skulle ha tillåtit honom ett så vågat engage
mang utan majestätets välsignelse. Redan i samband med Allmänna 
Försvarsföreningens bildande visade kungen ett positivt intresse för 
föreningens syften. Efter hand som Rappe och Björlin konkretiserade 
sin försvarspolitik tog han i allt högre grad deras råd. 

En given förutsättning för försvarsfrågans framgång var att den 
formellt lyftes övel' de politiska tvistefrågorna, enkannerligen då det 
partiskiljande tullkomplexet. Den härmed förknippade problematiken 
nödvändiggjorde en långt driven sekretess kring förberedelsearbetet. 
Undertecknarna av det kommande uppropet skulle företräda så många 
meningsriktningar som möjligt. Listan över föreningens stiftare före
faller också vid ett första påseende att fylla högt ställda krav på poli
tisk balans. Värnpliktsvänner, indelningsvänner, protektionister och 
frihandlare förekommer i väl avvägda proportioner. Bildts mission har 
på den punkten sannolikt varit väsentlig. Listan var trots alla bemö
danden ändå skev. Från försvarspolitisk synpunkt hade frånvaron av 
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en öppet redovisad politisk målsättning möjliggjort en önskvärd upp
slutning från den militära fackkunskapens sida. Protektionisterna var 
självfallet också väl företrädda medan frihandelssidan däremot endast 
representerades av de s k  högerfrihandlarna. Samlingen kring försvare't 
1890 var ingalunda så politiskt heterogen som man på konservativt 
håll velat göra gällande. I själva verket var den ett förebud till slutet 
på tullfrågans partiskiljande betydelse och uppkomsten av en ny pola
risering, nämligen i höger och vänster, en gruppering vars motsätt
ningar inom kort ytterligare skulle först1irkas genom rösträttsfrågan 
och unionstridens skärpning. Rösträttsfrågan hade f ö redan bidragit 
till en utjämning av motsättningen mellan främst första kammarens 
herremiin och andra kammarens konservativa lantmannaelement. 

Försvarsrörelsen var således väl förberedd, psykologiskt genom den 
väl tillrättalagda propagandan, politiskt genom den skickliga anpass
ningen till de rådande "tullgrupperingarna". Björlins del i denna pro
cess kan knappast överskattas. Framgången blev överraskande stor, 
anslutningen överträffade sannolikt de djärvaste förhoppningar. Ett 
oegennyttigt och energiskt arbete nedlades av en rad provinsiella för
svarstalare, av vilka f d korpralen J Blom genom sitt enkla och flärd
fria uppträdande blev något av en nationell idol. Vid sidan av Björlin 
torde Blom vara den som närmast skall tillskrivas förtjänsten av rörel
sens utbredning. 

Med den stora anslutningen framtr:idde också föreningens organi
satoriska svagheter. Försvarsföreningen var inte skickad att ta upp och 
kanalisera de stora medlemsskarorna och den nymornade försvars
entusiasmen. Centralföreriingen saknade resurser att effektivt stimu
lera, vidmakthålla och leda föreningsaktiviteten i bygderna. När där
för det stora målet, den nya härordningen, var nått, förmådde inte de 
mera begränsade målsättningarna hålla samman gemenskapen. 

Denna utveckling är också helt naturlig med hänsyn till Björlins 
intentioner. Framstöten i försvarsfrågan skulle följa två huvudlinjer. 
Den ena låg på det politiska planet, varvid målet var att ena alla de 
grupper, som av ideella eller ekonomiska skäl kunde hysa intresse för 
en försvarsreform. Denna strävan förutsatte ett relativt långt drivet 
kompromissprogram, vars detaljer man, för att inte riskera en förnyad 
splittring, i det längsta undvek att konkretisera. Vid sidan av den 
po'litiska verksamheten, som styrdes av Rappe och Björlin, utnyttjades 
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försvarsrörelsen för en intensiv propagandakampanj, vars uppgift 
främst var att stärka försvarsviljan ute i landet och därmed åstad
komma ett tryck på riksdagsmännen. Någon redovisning av konkreta 
härordningsplaner e d  förekom inte. Ingredienserna i förkunnelsen ut
gjordes i allmänhet av "ryssfaran, vår fäderneärvda frihet och foster
landet". Vid en bedömning av försvarsrörelsens insatser måste man 
således ta i betrnktande såväl agerandet på det politiska riksplanet 
som propagandan. De båda aktiviteterna skulle komplettera varandra. 
Den förra har här inte underkastats någon behandling och den senare 
förblir, utan att de politiska aspekterna klarläggs, mycket svårbe
dömd. 

1 V�rt försvar 1915 s 139 ff. 

Björlin, Gustaf, (1845-1922), major vid Generalstaben 1888, chef för krigs
historiska avdelningen 1882-1895, generalmajor 1903 och generallöjtnant 1908. 
Fil. hedersdoktor vid Lunds universitet 1918. Sekreterare i riksdagens försvars
utskott 1875, 1877, 1878 och 1892. Ledamot av Första kammaren 1896-1909. 

Sekreterare i Värnpliktens Vänner 1884-1890 samt i Allmänna försvarsförening
en 1890-1897. 

Clason, Sam, (1867-1925), professor i historia vid Lunds universitet 1904-
1916, riksarkivarie 1916-1925, ledamot av Första kammaren 1907-1925 ( hö
ger), eckleciastikminister i Tryggers ministär 1923-1924. Ordförande i All
männa försvarsföreningen 1912-1923. 

Hermelin, Olof, (1856-1950), amanuens i Kungl Lantförsvarsdep. Känd 
landskapsmålare. En av föreningens mest verksamma försvarsupplysare. 

Melander, Emil, (1856-1930), kapten vid inf vol skolan i Karlsborg 1889-
1890, i Generalstabskåren 1891, överste 1903. Sekreterare i härordningskommit
ten 1890-1891 samt sakkunnig i statsutskottet 1892. 

Ribbing, Olof, (1887-1964), kapten vid generalstaben 1922, chef för krigs
historiska avdelningen 1940-1950. Från 1921 under en lång följd av år sek
reterare och ledamot i Allmänna försvarsföreningens VU. 

Sundström, Bengt, godsägare (Jordanstorp). Tillhörde fr o m  1898 under en 
längre tid Allmänna försvarsföreningens VU. En av föreningens mest verksam
ma försvarsupplysare. 

2 Vårt försvar 1930, jubileumsnr, s 11 ff. 
3 Folke Lindberg, Den svenska utrikespolitikens historia, III:4, 1872-1914, 

Sthlm 195 8 s 109 ff. 
4 Oscar II, Mina memoarer I, Sthlm 1960 s 232. 
5 CA Olsson t Björlin 12/12 1890. Björlinska ark, KrA.
6 Fosterlandets försvar 1889 s 151. 
7 Crusebjörn t Björlin 5/12 1889, Bj ark. 

86 



8 Fosterlandets försvar 1888 s 139, F Lindberg s 111 och Oscar II s 231. Cru
sebjörn t Björlin 5/12 1889: "Hvad säger du om försvarsrörelsen i Norge? Den 
är i hög grad märkelig. Hvad innebär den? Hvad inflytande kommer den att 
hafva på känslorna hos oss?" Bj ark. 

9 Melander t Björlin 14/3 1890, Allmänna försvarsföreningens ark (AF ark), 
KrA. 

10 Vårt försvar 1930, jubhäfte, s 5 3 ff. 
11 Sundbeck t Björlin 22/2 samt odat. 1890, Bj ark. Vårt försvar 1930, jub

häfte s 11 ff och s 53 ff. Nya Dagligt Allehanda (NDA) 22/3, 21/4 och 17/5 
samt Svenska Dagbladet (Sv D) 21/4 1890. 

12 Allm försvarsföreningens prot (AF prot) 11/5 1890, AF ark. 
13 AF prot 11/5 och AF VU prot 12/5 1890, AF ark. Förslag till stadgar för 

Allm försvarsföreningen, Bj ark vol 18 samt Holmgren t Björlin 31/3 (AF ark) 
och 14/4 samt 6/5, Bj ark, SvD 12/5 1890. 

14 AF VU prot 27/5 1890, Bj ark vol 18, 
15 Melander t Björlin 26/5 1890, Bj ark. 
16 Dagens Nyheter (DN) 5/8 och Aftonbladet (AB) 24/9 och 25/9 1890. 
11 Stockholms Dagblad (StD) 16/5 1890. 
1s NDA 18/7, 19/9, 2219 och SvD 1/8 1890. 
19 Social Demokraten (SocD) 21/7 1890. 
20 Melander t Björlin 20/5 1890, Crnsebjörn t Björlin 28/2 1891, Bj ark. 
21 Brev t Björlin fr C Ekman 3112 1890, 10/1 1891 (Bj ark), fr von Scheele 

23/2 samt fr H Akerhielm 23/3 1891 (AF ark). Jfr även E Poignant t Allm för
svarsföreningen 24/7 1890, AF ark. 

22 1891 års härordningsförslag s 1 f.
23 G Bildt t kronprins Gustaf annand jul 1890, koncept Bildts ark, överste 

Nils Bildt. 
24 G Bildt t kronprins Gustaf 19/2 1891, koncept Bildts ark. 
25 Prot öfver landtförsvarsärenden 20/2 1891, RA, 1891 års härordningsför-

slag s 1 f. 
26 Prot öfver landtförsvarsärenden 14/3 1891, RA. 
27 Oscar II s 233. 
28 Per Sundberg; Ministärerna Bildt och Akerhielm, Sthlm 1961, s 306 f och 

Oscar II s 232 f. 
29 Sundberg s 306. 
30 Försvarsvännen 29/6 1891. 
31 Crusebjörn t Björlin 28/2 1891, Bj ark. 
32 Se bilagorna 1 och 2.
33 Förslag till stadgar, AF ark. 
34 Hermelin t Björlin 27/8 och Berg t Björlin 12/6 1890, AF ark. 
35 AF VU prat 27/6 1890, AF ark (se bil 3). 
36 Tgm fr Berg t Björlin 10/8 1890. Bjödin t Berg /8 1890, koncept AF ark. 
37 Hermelin t Björlin 27/8 1890, AF ark. 
38 Ang medlemsutvecklingen se bil 4. 
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39 B Sundström t Björlin 2/7 1890, 16/5, 4/6, 7/6 och 30/6 1891. G Leksell t 
Torpadie 26/10 1891, AF ark. 

40 AF VU prot 7/1, 24/1 och 27/1 1891, AF ark Cirkuläret var också infört 
i Försvarsvännen 9/2 1891. 

41 Redaktionen af Nya \Vermlands Tidningen t Björlin 27/3 1892, AF ark. 
42 Se bilaga 5. 
43 AF VU prot 1/8 1890. Tillståndsbevis för Björlin 16/9 1890, AF ark, F Lind

berg s 110. 
44 B Sundström t Björlin 21/6 18.90 med förslag till uppläggning av propagan

dan. Leksell t Sundström 20/8 1890, AF ark. 
45 Lekscll t Björlin 8/2 1892, AF ark. 
46 Blom var poststationsföreståndare i Västgärde i Rättviks socken. Leksell t 

Björlin 9/9 och 16/11 1891, AF ark. 
,u F Clason t Björlin 25/l 1892. G Leksell t Bjödin 27/1 1892: "- - - men 

jag ansåg B[lom] vara lämpligare". AF ark. 
48 Blom t AF VU 23/12 1891: "Hvarje postdag är jag öfverhopad af bref, att 

komma dit och dit; men jag kan icke annat än sända alla dessa till Herr Majoren 
och Riddaren G Leksell, som planerar alla mina resor". 

49 H Gyllenram t Björlin 31/5 1893. Blom t AF VU 17/9 1892, AF ark, Leksell 
t Björlin 26/9 1892, Bj ark, Tgm fr O Alin t Björlin 28/5 1892, AF ark. 

so Vårt försvar 1930, jubhäfte s 26. 
51 Lekscll t Björlin 23/1 1893, Bj ark. S Hadcnius; Fosterländsk unionspolitik,

Uppsala 1964, s 123 f, 129, 146, 173 ff och 179. 
52 Lindberg s 110 och S Carlsson; Lantmannapolitiken och industrialismen,

Sthlm 1953, s 88. 
53 Leksell t Björlin 20/4 1891. Ov�rste H Gyllenram t Björlin 31/5 1892: 

"Militären väcker enbart misstro". AF ark. 
54 Leksell t Björlin 19/12 1890, AF ark. 
55 Blom t AF VU 17/2, 17/9 och 26/9 1892, Gyllcnram t Björlin 31/5 1892, 

AF ark. 
sa S Carlsson s 88 och 102. 

Summary 
During the 1870's the debates of the Swcdish Riksd,tg were dominated by 

the problems of national defence and taxation. In circles where positive attitudes 
prevailed on the subject of dcfence, opinion was divided between thc alternatives 
of the indelningsverk (the greater part of the regular army was given small hol
dings to live on, as well as army pay) and the introduction of conscription. Aftcr 
the Riksdag of 1885 had passed an act providing for a partial and very restric
ted reform, the question of defcnce was passed over in favour of other problems. 

In order to stimulate new interest in the defence question, "The Public Defence 
League" ( Allmänna försvarsföreningen) was formcd in the spring of 1890 by a 
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group of General Staff Officers. The object was to unite all thosc in favout· of 
defence behind a politically feasiblc alternative. ln addition the League would 
conduct intensive propaganda for defence throughout the country. In order to 
achieve certain of its aims, thc Le� gue attempted to win a footing among all 
thosc circlcs which, for political, economic or idealistic reasons, could be inte
rested in defenee reform. The progrnmmc which was subsequently launched 
was therefore full of compromises, In spite of considerable resistancc in 1891 
and 1892, the Prime Minister, Erik Gustaf Boström, succeeded in forcing through 
a defence reform in accordance with the principles upheld by the Public Defence 
League. 

Inbjudning till inträde i 

ALLMA.NNA FORSVARSFORENINGEN 

Bilaga J 

Den oro och förstämning, som många allvarligt tänkande foster
landsvänner sedan länge erfarit i anledning af den otillräckliga styr
kan i landets försvarsorganisation och den långsamhet, hvarmed den 
förbättras och utvecklas, har på sistone ej oväsentligt mildrats genom 
många, glädjande bevis på allmänhetens ökade intresse för denna vig
tiga fråga. På åtskilliga orter hafva försvarsförbund och lokalf öre
ningar bildats, fosterländska föredrag hållits och penningmedel till 
vissa försvarsändamål insamlats. Det sätt, hvarpå denna rörelse mot
t�gits af al.l_a 

samhällsklasser och en stor del af tid�ingsl?ressen, torde
tillfyllest forklara uppkomsten af den tanken, att ratta tidpunkten nu 
vore inne för bildande af en allmän /örsvarsförening, hvars ändamål 
skulle vara att verka inom alla samhällsklasser för upplysning i lan
dets vigtigaste fråga: betryggandet af fosterlandets sjelfständighet vid 
krigs/ara. På uppmaning af många för saken varmt nitälskande per
soner hafva undertecknade bildat en sådan förening och få härmed 
inbjuda liktänkande svenske män och qvinnor att inträda i den 
samma. 

Allmänna försvarsföreningens :indamål är att utan afseende på nå
gon viss försvarsorganisation genom anordnande af föredrag, utgif
vande af skrifter o. s. v. söka skapa en lefvande och kraftig öfver
tygelse om behofvet af att stärka och utveckla vårt försvar. 

Föreningen vill söka nå detta mål dels genom att bekämpa den åsig
ten, att det försvar vi nu ega är tillräckligt att värna vår sjelfständig
het och frihet, och dels genom att försöka skingra de fördomar, som 
bristande kännedom om nutidens krig och krigskonst samt de ford-
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ringar, som dessa ställa på ett ordnadt försvar, alstrat. Lyckas före
ningen i denna sin sträf van, bör man kunna vara förvissad, att den 
varma kärlek till fosterlandet, hvilken brinner på djupet af hvarje 
svenskt hjerta och hemtar riklig näring af våra stora minnen, skall 
verka till fördel för försvaret genom att besegra misströstan om att 
kunna åstadkomma något, som vore värdt de uppoffringar, hvilka 
ändamålet kräfver, samt genom att skingra den ogrundade föreställ
ningen, att Sverige i följd af sitt läge icke behöfver af sina innevånare 
fordra ansträngningar för försvaret, jemförliga med dem andra folk 
måste underkasta sig. 

Att leda föreningens verksamhet efter förestående program och i 
öfrigt vårda dess angelägenheter hafva vi utsett ett verkställande ut
skott, bestående af följande personer: Generallöjtnanten G. R. Abelin, 
Professorn 0. ]. Alin, Landshöfdingen P. A. Bergström, Majoren G. 
Björlin, Kaptenen C. E. Casparsson, Bruksegaren C. E. Ekman, Gene
ralmajoren. Friherre A. E. Rappe samt Friherre C. G. af Ugglas. 

En hvar svensk man eller qvinna, som vill blifva inskrifven såsom 
medlem af allmänna försvars/öreningen, eger att insända adressupp
gift jemte årsafgift för det löpande året med tre (3) kronor under 
adress: Allmänna försvarsföreningens verkställande utskott, Stock
holm. 

Det står medlem öppet att välja mellan att en gång för alla erlägga 
femtio (50) kronor eller att betala årlig af gift. 

Stockholm i Maj 1890. 

Bilaga 2 

Stadgar för 

ALLMÄNNA FORSVARSFORENINGEN, 

antagna på föreningens stiftande sammankomst den 11 Maj 1890. 
§ 1. Föreningens ändamål är: att utan afseende på någon viss för

svarsorganisation genom anordnande af föredrag, utgifvande af skrif
ter o. s. v. söka skapa en lefvande och kraftig öfvertygelse om be
hofvet af att stärka och utveckla vårt försvar. 

§ 2. Föreningens verksamhet ledes och dess angelägenheter vårdas
af ett verkställande utskott som har sitt säte i Stockholm och utgöres 
af minst fem personer. Utskottet, hvilket sammanträder på kallelse af 
ordföranden, mottager äf ven anmälningar af och kallar nya leda
möter. 

§ 3. Föreningen sammanträder en gång hvarje år under April må
nad, då verkställande utskottet lemnar redogörelse för föreningens 
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verksamhet och revisionsberättelse föredrages samt fråga om decharge 
förekommer. Derefter företages val af ledamöter i verkställande ut
skottet, revisorer och suppleanter till det antal, som vid sammankom
sten bestämmes. Sammankomsten tillkännagifves i minst två af huf
vudstadens tidningar. 

§ 4. Verkställande utskottet bestämmer sjelft sin arbetsordning.
Det eger att utse en sekreterare, som uppbär ett årligt arvode, som af 
verkställande utskottet bestämmes. 

§ 5. Revisorerne af gif va sin berättelse vid föreningens årssamman
komst. 

öfverg&ende stadgande. 
Inbjudarne, som äro att anse såsom föreningens stiftare, utse vid 

sitt stiftande sammanträde verkställande utskott samt tvänne reviso
rer och en revisors-suppleant för första arbetsåret. 

Föreningens första räkenskapsår räknas från stif tandet till slutet af 
år 1890. 

Bilaga 3 

STADGAR FOR LOKALA FORSV ARSFORBUND 

§ 1. N. N.-:, försvarsförbund utgör en under af delning af Allmän
na försvarsföreningen, hvars ändamål är att utan afseende på någon 
viss försvarsorganisation, genom anordnande af föredrag, utgifvande 
af skrifter, o. s. v. söka skapa en lefvande och kraftig öfvertygelse 
om behofvet af att stärka och utveckla vårt försvar. 

§ 2. I försvarsförbundet intages hvarje man och qvinna, som an
mäler sin önskan att deri inträda. 

§ 3. Årsaf gif ten är 2 5 öre, som erlägges vid inträdet eller senast
en månad derefter.

§ 4. Befriade från afgiften äro de som redan tillhöra Allmänna
försvarsföreningen.

§ 5. Hvarje förbundsledamot är berättigad att gratis erhålla de
flygskrifter, som genom föreningens försorg förbundet tillhandahållas.

§ 6. Ordföranden åligger:
a) att mottaga anmälningar af nya ledamöter och uppbära med

lemsafgifterna samt att insända dessa till försvarsföreningens verkstäl
lande utskott; 

b) att till förbundets medlemmar distribuera ankommande för
svarsskrif ter; 
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c) att en gång årligen, på lämplig dag under sommaren, samman
kalla medlemmame till försvarsmöte; 

d) att på anmodan af verkställande utskottet, hålla sammankom-
ster för diskuterande af föreliggande ärenden; 

e) att föra matrikel öfver förbundsmedlemmame; samt
f) att utan ersättning sköta ordförandebefattningen.
Och vill utskottet, så långt dess krafter räcka, med råd och dåd å

sin sida bispringa försvarsförbunden. 
Utskottets adress är Stockholm. Förfrågningar besvaras portofritt 

af utskottets sekreterare. 
;, Sockens, socknars o. s. v. 

Bilaga 4 

MEDLEMSUTVECKLING I ALLMANNA FORSVARS-

FORENINGEN 1890-1896 

Lokalförbund 1 

Ständ. ledam. 

Årsledam. 

1890 

1201 

1871 

38781 

1891 

3822 

2222 

40632 

1892 1893 1894 

5665 4156 3946 

S:a ledam. i 
Centralföre
ningen 

Lokalf örb.
ledam. 

40651 42852 44845 31736 27186 

65051 227694 308485 293386 281226 

S:a ledam. i 
försvarsrörel
sen 

Källor 

10 5701 270543 3 5 3 3 25 3 2 5116 308406 

1 AF årsberättelse 1890. 
2 AF revisionsberättelse 1891.
3 Försvarsvännen 28/12 1891. 
4 Sammanställning av AF revberättelsc 1891 oeh FV 28/12 1891. 
5 AF årsberättelse 1892.
6 AF årsberättelse 1894. 
7 AF ;'lrsberättelse 1896.
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Bilaga 5 

FOR TECKNING OVER BROSCHYRER 

utgivna av Allmänna försvarsföreningen 1890-1892 

18901 

E. Melander:
Th. Asbrink: 

Om vi vilja slippa krig .... , . . . . . . . . . 26000 ex 
Den närvarande tidens fosterländska fråga 1000 ,, 

G. Björlin:
G. Björlin:

Några ord om vår försvarsfråga ... , . . 5000 ,, 
Vårt försvar mot norr ....... , . . . . . . 500 ,, 

-----

S:a 32500 ,, 

1891 (avser endast tiden juni-november)2 

W adstein: Fosterland och Fosterlandskärlek 
Waldenström: Utsträckt beväringsexercis . ......... . 
E. Melander: Om det brinner ... , ............ , .. . 
E. Melander: Om vi vilja slippa krig ............. . 
G. Björlin: Några ord om vår försvarsfråga ..... . 
Th. Åsbrink: Den närvarande tidens fosterländska fråga 
G. Björlin: Vårt försvar mot norr ............. . 
T. Hvarför? ....................... .. 
E. Melander: Fredsdrömmar ...... , ............. . 
- y -: Flottans uppgift ................... . 
Foster!.

4998 ex 
10906 ,, 

6615 ,, 
625 2 ,, 
5650 ,, 
3332 ,, 

48 5 ,, 
179 3 ,, 
1332 ,, 
13 30 ,, 

försvarsförb., 
Upsala: Bev:-iringsvisor ..................... 29560 ,, 
En försvarsvän 
(Björlin): 
Björlin: 

Vår mest hotade provins 
Koncentrering mot målet 

13 5 ,, 
60 ,, 

S:a 72448 " 
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18923 

E. Melander:
E. Melander:
E. Melander:
Waldenström:
Wadstein:
G. Björlin:
G. Björlin:
Th. Asbrink:
Th. Asbrink:
Th. Asbrink:
Fosterländska
förbundet,
Upsala:
En försvarsvän
(Björlin):
C.Y.A.U.:
Allm. försvars
föreningen: 

Källor 
1 FV 19/5 1892. 

Om det brinner ................... . 
Om vi vilja slippa krig ............. . 
Fredsdrömmar .................... . 
Utsträckt beväringsexercis ........... . 
Fosterland och fosterlandskärlek ..... . 
Några ord om vår försvarsfråga ..... . 
Vårt försvar mot norr ............. . 
Den närvarande tidens fosterländska fråga 
Fosterländska skoltal ............... . 
Flottans uppgift ................... . 

Beväringsvisor . . .................. . 

Vår mest h otade provins ........... . 
Hvad vilja försvarsvännerna? ....... . 

12219 ex 
12547 ,, 

709 ,, 
14816 ,, 
1367 ,, 
5437 ,, 

385 ,, 
1401 ,, 
320 ,, 

1420 ,, 

400 ,, 

79 ,, 
1360 ,, 

Det nya Armeförslaget . . . . . . . . . . . . . . 5 00 ,, 
------'-� 

S:a 52960 ,, 

2 Förteckning, bifogad AF VU-prot. 25/11 1891. Förteckningen avser endast
tiden juni-nov 1891. Uppgiften från jan-maj har icke påträffats. 

3 FV 19/6 1893. 
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NÅGRA MILITÄRA BEDOMNINGAR 1915 

AVSEENDE SVERIGE 

Av BENGT HOLTZE 

Den tyske marinattachen i Stockholm under första världskriget 
R S G von Fischer-Lossainen hade ett stort verksamhetsfält. Han sva
rade för uppköp av en rad strategiskt viktiga varor. Han skulle ocks!i 
hålla sig underrättad om och kontrollera den neutrala sjöfarten i 
tlstersjön. Samtidigt blev Stockholm under kriget en naturlig central 
för tysk sjömilitär underrättelsetjänst avseende Ryssland. Att följa 
den marinpolitiska utvecklingen i Sverige och här förekommande ma
rina materielfrågor hörde väl inte till Fischers mera betungande upp
gifter. Däremot torde den propaganda som marinattachen ledde -
från 1917 främst i syfte att inför svensk opinion mildra intrycket av 
det oinskränkta ubåtskrigets verkningar - ha krävt ganska avsevärda 
insatser av tid och arbete. Fischers skilda aktiviteter i Stockholm av
satte några hundratal dossierer handlingar, som numera kan studeras 
vid militärarkivet i Freiburg. Hans verksamhet skall emellertid inte 
följas här. Raderna om honom beror på ett par i Freiburg bland ma
rinattacheakterna från Stockholm 1915 förvarade dokument, som 
refererar till det förslag från tysk sida om allians, som prins Max av 
Baden, kusin till drottning Viktoria och senare en kort tid tysk riks
kansler, förmedlade i Stockholm hösten 1915. Det rör sig om en 
relation 17/11 1915 av avdelningschefen i amiralstaben, kommendö
ren Hans Zenker över ett samtal i stora högkvarteret med general
stabschefen, generalen Erich von Falkenhayn om militära tyska åtgär
der i samband med en svensk anslutning till centralmakterna samt 
slutligen en rapport 19/11 1915 i samma ämne från Fischer i Stock
holm. Handlingarna i fråga är för ingen del sensationella eller särskilt 
märkvärdiga, men kan ändå vara värda att redovisa, närmast som ett 
anspråkslöst komplement till det material, som Wilhelm Carlgren har 
presenterat i sin bok 1962 om alliansfrågan och Tysklands förbindel
ser med Sverige under världskrigets första år. För att något vidga 
perspektivet har några notiser, som rör vårt militärpolitiska läge 1915 
tagits fram ur svenskt material. Det behöver knappast sägas att i den 
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mån svensk utrikespolitik i allmänhet under första världskriget berö
res, så bygger framställningen på Torsten Gihls standardverk: "Den 
svenska utrikespolitikens historia 1914-1919", som kom ut 1951.l 

Prins Max kom till Stockholm den 15 november och var åtföljd 
av översten i stora generalstaben, friherre H E O F W von Hammer
stein-Gesmold. Officiellt var de båda herrarna här i rödakorsange
lägenheter. Det verkliga skälet till deras resa var att förmedla ett tyskt 
anbud om samverkan i såväl militärt som politiskt och ekonomiskt 
avseende. Delegaterna togs först emot av kungaparet på Drottning
holm för överläggning, varefter deras ärende förelades excellenserna 
Hammarskjöld och Wallenberg för att sedan prövas i allmän stats
rådsberedning. Den 20 november meddelade kung Gustaf slutgiltigt 
att han såg sig nödsakad att avböja det tyska anbudet. 

Prins Max' mission avslutade en serie tyska framställningar 1915 
om samverkan. Carlgren har utförligt behandlat ämnet. Här skall i 
anslutning till hans framställning endast nämnas att alliansfrågan från 
tysk sida drevs av Arthur Zimmermann, som hade en nyckelposition 
i Auswärtiges Amt och som 1916 efterträdde Gottlieb von Jagow 
som statssekreterare. Den politiska och militära ledningen för övrigt 
visade endast sporadiskt intresse för Sverige. Om några ultimativa 
krav var det aldrig fråga. Till bilden hörde, att de skilda tyska initia
tiven ofta nog kunde härledas till svenska och finska aktivistkretsar 
eller till vår beskickning i Berlin, där beskickningschefen, greve Arvid 
Taube arbetade för att Sverige skulle gå med i kriget gärna i kombi
nation med Rumänien. Prins Max hade inspirerats att fara till Stock
holm av en frände, greve Robert Douglas, kammarherre hos drottning 
Viktoria och son till riksmarskalken och förre utrikesministern Ludvig 
Douglas> 

som sedan lång tid tillbaka hade verkat för ett svenskt när
mande till Tyskland. Till preludierna inför besöket hörde en brev
växling mellan prinsen och kungaparet augusti/september 1915. Kung 
Gustaf gjorde här som vid andra tillfällen tidigare ganska långtgående 
uttalanden, innan den ansvariga utrikesledningen kopplades in och 
kunde inverka dämpande. Det förtjänar också nämnas, att i den mån 
man från tysk sida gick in för ett förbund, var syftet mera politiskt 
än militärt. Ett svenskt inträde i centralmaktslägret bedömdes kunna 
få en viss psykologisk effekt på Tysklands motståndare och bidra till 
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att bana väg för skilda tyska fredspro,iekt. Hjalmar Hammarskjöld 
och Knut Wallenberg förde länge ett slags uppehållande försvar. När 
prins Max kom till Stockholm i november hade sommarens stora 
tyska offensiv i öster, som också hade berört det oss närliggande Balti
kum, kulminerat och krigets tyngdpunkt förlagts till det avlägsna 
Balkan. Tidpunkten var lämplig för ett definitivt avböjande svar till 
tyskarna i linje med den ansvariga utrikesledningens målsättning att 
hålla landet utanför kriget. Det klara svenska ställningstagandet un
derlättades av den brist p!i förhandlingsvana som prins Max och hans 
följeslagare visade. 

I Auswärtiges Amt hade man naturligtvis noterat att utrikesminis
ter Wallenberg förhalade alla förslag om samverkan. Särskilt irriterad 
var man över att han inte uppfyllde ett löfte att för överläggningar 
sända en högre generalstabsofficer till Berlin. Detta hade Wallenberg 
lovat under en förhandling 27-29 september 1915 med den ett par 
gånger före prins Max till Stockholm i alliansärenden utsände bankiren 
Max Warburg, gammal affärsbekant till den svenske utrikesminis
tern. Wallenbergs löfte var sannolikt ett motdrag mot det besök av 
prins Max som kungaparet oförmodat hade annonserat under ett
samtal med statsministern den 7 september och som Hammarskjöld 
då hade lyckats att få temporärt uppskjutet. Nu blev det monarkens 
tur att hållas utanför. Han skulle ingenting få veta om Wallenbergs 
utskickade som inte heller fick introduceras i Berlin genom Taube. 
I stället skulle Warburg användas som introduktör och mellanhand. 
Emellertid gjorde sig Wallenberg ingen brådska utan verkade snarast 
vilja skjuta hela saken på framtiden. Sekretessen bröts dock och 
kungen blev underrättad genom Robert Douglas och därmed synes 
väg ha banats för prinsens Stockholmsresa, som Wallenberg och Ham
marskjöld nu inte gärna kunde motsätta sig längre. 

I Berlin och Pless (säte för tyska stora högkvarteret under 
kriget) hyste man väl mot bakgrunden av dittills gjorda erfaren
heter inga större förhoppningar om prins Max och hans mission, 
vilket naturligtvis inte hindrade att en svensk anslutning, om den 
lät sig arrangeras, kunde bedömas få ganska stor betydelse och därför 
tedde sig önskvärd. På förfrågan från Falkenhayn om instruktioner 
för Hammerstein svarade Auswärtiges Amt bl a att det gällde att gå 
försiktigt fram i Stockholm. Preliminärt borde ett samgående mot 
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Ryssland under pågående krig endast beröras som en möjlighet. När 
prins Max inhämtade utrikesledningens synpunkter instruerades han 
att framhålla den ryska faran. Ryssland kunde efter krigsslutet väntas 
kompensera förluster på annat håll genom expansion över Skandina
vien till Atlanten. Ett förbund med Tyskland skulle öppna möjlig
heter till territoriella vinster genom förvärv av Åland och en "strate
gisk" gränsreglering i norr samt ett fritt Finland eventuellt inom ra
men för ett federalt Skandinavien under svensk ledning och anslutet 
till ett mäktigt mellaneuropeiskt block. Efter krigsslutet kunde 
Sverige också räkna med stora ekonomiska fördelar bl a på den ryska 
marknaden. Om man i Auswärtiges Amt snarast synes ha tänkt sig en 
mera allmän presentation av de politiska och ekonomiska fördelar 
som ett förbund med Tyskland kunde medföra och egentligen inte 
alls talade om motsvarande svenska förpliktelser eller åtaganden gick 
kejsaren och generalstabschefen rakt på sak. Deras anvisningar, kända 
genom von Hammersteins utförliga berättelse om förhandlingarna i 
Stockholm, gick ut på öppet och för hela världen bekantgjort för
bund och militärkonvention. I Stockholm där von Hammerstein före
faller att ha tagit befälet blev frågan om militärkonvention den helt 
dominerande. Det är här som Zenkers inledningsvis omtalade relation 
kommer in i bilden liksom Fischers rapport. 

Under förhandlingarna på Drottningholm sände Hammerstein 16/11 
genom tyska beskickningen i Stockholm ett telegram avsett för Fal
kenhayn i Pless: "König schwankend, äusserte neben anderem die 
zwei Bedenken; Schutz der schwedischen Ktiste am nördlichen Katte
gat gegen englische Flotte und Mangel ausreichender eigener Tran
sportmittel för Armee Uber Ostsee. Erbitte Drahtantwort, welche 
UnterstUtzung ftir beide Bedenken zuzusichern ist". Telegrammet i 
fråga föranledde Falkenhayn att ta kontakt med Zenker. Zenkers 
f ö mycket koncisa relation av samtalet med generalstabschefen var 
avsedd för amiralstabens chef, som inte var tillstädes i högkvarteret. 
Den ger från en konkret utgångspunkt en samlad och ganska god bild 
av hur man internt i Pless såg på Sveriges tilltänkta roll som bunds
förvant. 

Falkenhayn meddelade inledningsvis att förhandlingar var i gång om 
en svensk anslutning till Tyskland. Ett svenskt inträde i centralmakts-
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lägret var, ansåg han, mycket önskvärt, inte så mycket för det mili
tära krafttillskottet, som han inte skattade särskilt högt, men desto 
mer och framförallt på grund av den effekt som uppslutningen av 
ännu en europeisk stat på tysk sida i kriget kunde få "auf die iibrigen 
Neutralen und auf die Stimmung unserer Gegner". Liknande syn
punkter hade, som Carlgren visat, Zimmermann anfört under samtal 
med Robert Douglas 3 0/10 1915: På Balkan hade Bulgarien just an
slutit sig till Tyskland. Vägen till Konstantinopel var säkrad, när ser
berna hade kämpats ned. Britter och fransmän stod sedan i tur vid 
Gallipoli. Det kunde, framhöll Zimmermann, tänkas att England 
inför detta perspektiv var benäget för fred. Här kunde konung Gus
taf göra Tyskland en mycket stor tjänst. "Dann kann Schweden es 
in der Hand haben, den Frieden hervorzuzwingen - den in diesem 
Augenblick noch einen Feind zu bekommen, das wird die Entente 
kaum wagen".2 Tidigare under året hade Tyskland misstagit sig på 
Ryssland, som hade visat en helt annan motståndskraft än beräknat. 
Nu gjorde man samma felbedömning vad Storbritannien beträffar. 
Men optimismen var begriplig mot bakgrunden inte endast av att 
Dardanellerföretaget hade utvecklats till en stor brittisk tragedi utan 
också med hänsyn till att ententens stort upplagda höstoffensiv på 
västfronten hade brutit samman. 

Med hänsyn till den politiska vikt som ett svenskt ingripande i kri
get måste tillmätas, var det, framhöll Falkenhayn fortsättningsvis för 
Zenker, nödvändigt att i görligaste mån söka skingra svenskarnas far
hågor och betänkligheter. Falkenhayn refererade de invändningar som 
kung Gustaf hade rest under pågående förhandlingar. Generalstabs
chefen trodde för sin del inte på någon engelsk landstigningsoperation 
mot den svenska västkusten i all synnerhet inte under vintern, "da 
einmal den Engländern wirklich ins Gewicht fallende Truppenmeng
en nicht mehr zu Gebote stehen, und weil ein lohnendes Operations
ziel zu weit von der Kattegattkiiste entfernt liegt". Det kunde på sin 
höjd bli fråga om demonstrationer från brittiskt håll och då närmast 
i form av beskjutningar från sjön. Zenker förmodade att man från 
svensk sida väl hade fullt klart för sig, att britterna naturligtvis ome
delbart vid ett krigsutbrott skulle hindra all sjöfart på de svenska 
västkusthamnarna. Förutom sjöhandeln fanns det enligt Zenkers upp
fattning endast ett krigsmål av verkligt värde nämligen Göteborg, 
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.som emellertid så vitt Zenker visste var skyddat av befästningar, även 
om dessa väl inte kunde vara särskilt starka. På Falkenhayns fråga om 
intet kunde göras från tysk sida för att förstärka skyddet av Göteborg 
och västkusten menade Zenker, att några tyska ubåtar kanske kunde 
stationeras där, i all synnerhet som Sverige kunde beräknas inträda i 
kriget tidigast om sex veckor, då tyskarna förfogade över ett nytill
skott av undervattensfartyg. Med hänsyn till sakens stora vikt fick 
man i nödfall dirigera om några ubåtar från kusten utanför Flandern 
och på så sätt förstärka försvaret av de svenska västkusthamnarna. 
Generalstabschef en kom därefter in på Oresundskusten och frågade, 

om denna kunde anses bli utsatt för något allvarligare hot. Zenker 
anförde här, att detta i hög grad blev beroende på Danmarks hållning. 
Förhöll sig Danmark strängt neutralt och vägrade att upplåta sina 
vatten för de krigförande sil var det uteslutet att större fientliga sjö
stridskraf ter skulle kunna operera i Sundet. N!lgra antaganden om 
hur Danmark kunde väntas förhålla sig gjordes inte, utan lämnades 
den frågan synbarligen öppen. 

Hotet från väster bekymrade inte bara kung Gustaf under förhand
lingarna i Stockholm. För statsminister Hammarskjöld blev om
sorgen om vår västra gräns ett viktigt argument mot ett svenskt enga
gemang i öster. Kungen var oroad för Göteborgs öde. Hammarskjöld 
framhöll möjligheten av brittisk landstigning i Narvik med mål att 
säkra förbindelsen med Ryssland. Men också i sydväst var vår posi
tion utsatt och starka krafter m!iste koncentreras dit som gardering i 
ryggen. Statsministern anförde också andra betänkligheter bl a Dan
marks ovissa hållning. Tvåfrontsproblematiken var ju välk:"ind för en 
tysk generalstabsofficer och von Hammerstein meddelade i sin redo
görelse, att han genom tidigare samr!ld med militär- och marinatta
cheerna vid beskickningen var i stånd att bemöta de flesta av Ham
marskjölds tr!lngbröstade ( engherzige) militära invändningar. Vad 
gällde skyddet av västkusten och Göteborg kunde von Hammerstein 
hänvisa till ett svarstelegram från Falkenhayn i Pless. Generalstabs
chefen visade sig ha det största förtroende för det skydd som Göte
borgs kanoner var mäktiga gentemot varje brittiskt skepp. Dessutom 
utlovades tyska ubåtar för försvar av såväl staden som övriga kusten.3 

Det var väl närmast av taktiska skäl som Hammarskjöld erinrade 
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von Hammerstein om vår långa gräns i väster och de faror som lurade 
där. Å andra sidan var 1915 ett kritiskt år i våra relationer med Stor
britannien. Sveriges välvilliga neutralitet gentemot Tyskland med 
efter gifter för skilda tyska intressen lämnade inte den brittiska opi
nionen oberörd. Särskilt bidrog emellertid de handelspolitiska mot
sättningarna till att öka spänningen. I oktober avbröts de förhand
lingar om ett handelsavtal som hade inletts i Stockholm i juni. Läget 
förvärrades genom ett brittiskt postbeslag i december som av svenska 
,regeringen möttes med repressalier i form av ingrepp mot transito
trafiken över Sverige. Torsten Gihl framhåller i sin redan inlednings
vis omnämnda skildring av svensk utrikespolitik 1914-1919 att läget 
i början av 1916 gav anledning till stark oro i ententeländerna och 
särskilt i Ryssland, där man fruktade att Sverige skulle dras in i kriget 
eventuellt i samband med en tysk landstigning i Finland. Gihl hävdar 
med stöd av akter ur ryska utrikesministeriets arkiv att ryssarna sökte 
påverka britterna till eftergifter, "men därjämte diskuterades mellan 
ententeregeringarna möjligheten att vinna Norges anslutning till en
,tenten för den händelse att Sverige gick med i kriget på Tysklands 
sida". 4 

I Sverige hade emellertid Norges hållning orsakat en del konkreta 
bekymmer redan vid tiden för _prins Max' besök och även föran
lett vissa säkerhetsåtgärder. Det kan vara av intresse att här något 
beröra denna ovisshet rörande Norges ställning eftersom den ju fanns 
med i bakgrunden under förhandlingarna med de tyska delegerade. 
Det kan då nämnas, att chefen för generalstaben, generallöjtnant K G 
Bildt i skrivelse till Kungl Maj:t den 26 oktober såg sig föranlåten 
anmäla, att en norsk bevakningsstyrka oförmodat hade skjutits fram 
till trakten av Björnefjeld och Hunddalen strax väster om Riksgrän
sens station. Norrmännen skulle ha utfört befästningsanläggningar in
vid svenska gränsen och även inrättat sig för vintern genom att föra 
upp baracker och ordna med särskild telefonledning. Åtgärderna måste 
enligt Bildts uppfattning anses i hög grad anmärkningsvärda i all syn
nerhet som närmaste svenska truppförband befann sig cirka trettio 
mil från Riksgränsen och inga som helst dispositioner i övrigt hade 
vidtagits på svensk sida som kunde motivera ett norskt gränsskydd. 
På generalstabschefens förslag utfärdades generalorder om förlägg
ning av ett kompani skyddstrupper och en sprängpatrull till trakten 
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av Riksgränsens station. Dessutom utfärdades order och föreskrifter 
om förberedelser för sprängning av vissa broförbindelser och tunnlar 
i området. I meddelande 26/10 till stabschefen i VI armefördelningen 
lämnade generalstabens utrikesavdelning, som f ö redan den 6 okto
ber i en promemoria till statsrådet redogjort för de norska åtgärderna, 
en översikt över gjorda iakttagelser. Onekligen redovisades här en med 
hänsyn till norska förhållanden ganska livlig militär aktivitet i området 
sedan augusti månad. I en promemoria till statsrådet 20/10 sattes de 
norska åtgärderna in i ett storpolitiskt perspektiv. Genom Bulgariens 
anslutning till centralmakterna och Dardanellerf öretagets misslyckande 
kunde Ryssland inte räkna med någon tillförsel över Svarta havet eller 
genom Rumänien. Kolajärnvägen bedömdes bli färdig i maj men var 
så trafiksvag, att Ryssland endast i ringa grad kunde förses med för
nödenheter den vägen. Härtill kom issvårigheterna vid Archangelsk. 
Rysslands svåra försörjningsläge kunde väntas i hög grad stärka där 
redan existerande sympatier för separatfred. En rysk separatfred mås
te emellertid England till varje pris förhindra och britterna kunde här 
i ren desperation vara beredda på vilken åtgärd som helst "även om 
för utomstående dess genomförande skulle synas äventyrligt och på 
förhand dömt att misslyckas". Ett försök av England att över Narvik 
nå förbindelse med Ryssland, helst över Boden men i nödfall via Gäl
livare Overkalix låg härvid nära till hands. I båda fallen skulle 
"Tysklands utestängande från de svenska malmfälten ernås som en 
värdefull biprodukt". Ett motsvarande ryskt framträngande över 
Torneå vore i detta läge givet. Utrikesavdelningen hade noterat vissa 
tecken som kunde tyda på förstärkningar av de ryska trupperna i 
Finland och ansåg sig också sitta inne med informationer som tydde 
på att man i England inte var "främmande för tanken på ett företag 
i stor stil över sjön till plats utanför Frankrike". De norska åtgärderna 
kom här naturligt in i bilden. Det kunde finnas ett samband mellan de 
militära anordningarna vid Björnef jeld och en eventuell engelsk ope
ration över Narvik. Vinterns närhet förminskade knappast riskerna 
för ett kuppartat framträngande. Ett sådant kunde också medföra 
"icke oväsentliga resultat, om icke därvid motll.tgärder från svensk 
sida omedelbart och snabbt" kunde verkställas.5

Bevakningen av Ofotenbanan satte spår också i den diplomatiska 
korrespondensen. Utan att följa ärendet i dess detaljer kan nämnas att 
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svenske vice konsuln i Narvik Carl von Dardel i privatbrev till kabi
nettssekreterare Oscar Ewerlöf 23/7 1915 meddelade att Narviks sam
hälle dagen förut "djupt uppskakats genom att infanteri- och ingen
jörstrupperna tillhörande det vid Narvik (Bjerkvik) förlagda nordre 
Haalogaland regementet plötsligt avgått till svenska gränsen". Oron 
hade inte minskat av uttalanden från några av regementets officerare 
"om det allvarliga i situationen". För egen del trodde Dardel, att det 
bara var fråga om en övningsmarsch men han ansåg sig under rådande 
allvarliga förhållanden skyldig att inrapportera "även en dylik hän
delse".6 De svenska motåtgärderna i november gav anledning till nya 
rykten om ett förestående krigsutbrott.7 I Kristiania fick enligt brev 
hem 15/11 från militärattachen, kaptenen Ove Agri, tf beskicknings
chefen telefonorder från Stockholm att i norska utrikesdepartementet 
påtala att norska militärpersoner observerats på svenskt område vid 
Riksgränsen. De svenska bevakningsavdelningarna hade, skulle han 
meddela, placerats vid Riksgränsens station för att förhindra ett upp
repande. Agris skildring av ett motsvarande besök som militärattachen 
gjort i norska försvarsdepartementet har sitt värde som stämningsbild. 
Agri "pratade lite' samt förde också talet på saken och gav dem lite' 
till livs. Jag sade dem hurusom notväxlingen i augusti 1914 om förtro
ende och inga steg mot varandra i Sverige tagits på allvar (!) och med 
tillit (!) och att heller ingen svensk soldat som de säkerligen själva i 
Norge övertygat sig om - fanns väster om Boden. En viss förvåning 
hade det också väckt i Sverige, att så många man, två - tre hundra, 
sänts till Nordalsbroen på neutralitetsvakt, ty de kunde väl icke tänka 
sig, att man i Sverige var så naiv, att man skulle tro det riktat mot rys
sarna; och till bevakning av broarna mot partigängare var väl ej en så
dan styrka erforderlig. Man hade i Sverige emellertid inte brytt sig 
vidare härom fast det, som sagt syntes vara en egendomlig åtgärd, så 
där ovanpå överenskommelsen; men då nu norska soldater i ett eller 
annat syfte börjat göra påhälsningar på svenskt område hade man 
naturligen icke kunnat finna sig i detta, utan hade sänt bevaknings
avdelningar till Riksgränsen för att förebygga dylika påhälsningar". 
Norrmännen var enligt Agri ganska generade. De protesterade fast 
lamt mot att det rörde sig om så mycket folie Då Agri insisterade 
framhöll de att det ju också var den enda plats utefter hela gränsen, 
där man hade någon neutralitetsvakt. Det påstådda överträdandet av 
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gränsen skulle undersökas: "De voro som sagt, mycket generade och 
hoppades att det skedda icke skulle störa det goda förhållandet. -
Lite ovett är här oftast på sin plats", slutade Agri sitt brev till utrikes
avdelningen därhemma.8 

Beskickningschefen i Kristiania, friherre Fredrik Ramel var vid 
tiden för omnämnda svenska erinringar i norska utrikes- resp försvars
departementen på besök i Berlin. Hemkommen skrev han 28/11 till 
kabinettssekreteraren, att det var honom bekant, "att man från Gene
ralstabens sida framkommit med antydningar om rustningar i Norge 
och planer om hopgående med England från Norges sida". Enligt 
både Ramels egen och militärattachens mening var "detta fullkomligt 
falskt, vilket vi också meddela vederbörande". I Berlin hade Ramel 
av därvarande svenske militärattachen Adlercreutz erfarit, att en 
mycket framstående svensk officer Jochum Åkerman också hade an
tytt existensen av sådana norska planer. Fanns det någon grund ville 
Ramel bli orienterad. Om inte borde något göras för att förhindra 
vidare ryktesspridning. "Förhållandena synas under nuvarande all
varliga tider göra det nödvändigt, det jag Br tala med general Bildt, 
för att få saken uppredd. Synnerligen vligande skäl synas mig därför 
föreligga för att motivera mitt hemkallande på några dagar". Ramel 
som också önskade muntligt rapportera sina intryck från Berlin ville, 
om ett hemkallande inte kunde ordnas, ta semester och själv bekosta 
resan. Av en anteckning på Ramels brev av Ewerlöf om en biljett
beställning framgår att utrikesministern själv avsåg att besöka Kris
tiania i december. Wallenbergs resa var väl närmast av privat lur::tk
tär. Hans hustra var född i Norge och hade sin familj där.9

Enligt Ramel trodde inte heller Agri på något norskt-engelskt sam
förstånd. Militärattachens rapportering ger inte riktigt den bilden. 
A.ven om Agri tog ganska lätt på de norska åtgärderna vid Narvik,
ansåg han att det var engelsmännen som låg bakom. Och här hade
han en meningsfrände i utrikesavdelningens chef, majoren O M
Francke, som bl a i brev till Agri 20/11 beklagade sig över Norge.
,'francke kunde som sin mening inte underlåta "framhålla, att norr
männens tilltag att förlägga 400 man uppe vid riksgränsen öster om
Narvik med front mot oss antingen är något vartill de blivit tvingade
mot sin vilja eHer också en synnerligen stor oförskämdhet. Den rela
tivt lilla styrkan betecknar dock för den som känner förhållandena,
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en betydlig kraftansträngning och måste ha va ett helt annat mål än 
brobevakning".10 Det kan slutligen nämnas att särskilt socialistpressen 
på ömse sidor om gränsen i norr enligt inkomna rapporter uppmärk
sammade den skärpta gdinsbevakningen, som medförde bekymmer 
för 61 a Lofotenfisket. Inte utan sympati förefaller man på så väl di
plomatiskt som militärt håll ha tagit del av de synpunkter som socia
listbladen här förde fram.Il 

I generalstaben kunde de norska anordningarna vid Björnefjeld 
kopplas samman med underrättelser från militärattachen i London, 
majoren Erland Mossberg om engelska landstigningsplaner i Skandi
navien. Mossbergs rapportering i ämnet ifr ganska omfattande och det 
skulle föra för långt att här gå närmare in på den. Av handlingarna i 
fråga framgår emellertid att militärattachen med bestämdhet an
såg sig kunna hävda, att man i War Office tagit upp och bearbetade 
ett skandinaviskt krigsfall. I utrikesavdelningen hade man uppgifter 
från annat håll om att engelsmännen förstärkte sitt transporttonnage. 
Samtidigt oroades man av "norrmännens beroendeställning" och vad 
den kunde medföra för Sveriges del. Mossberg kunde här rapportera 
om kontakter mellan engelsk och norsk militär, som syntes honom 
misstänkta.12 

Mossbergs uppfattning om läget delades inte av Londonbeskick
ningens chef, greve Herman Wrangel, senare utrikesminister i mini
stären De Geer-v Sydow. Wrangel var ytterst ovillig att vidaresända 
en officiell rapport i augusti av Mossberg till krigsministern om de 
föregivna engelska invasionsplanerna. Vid ett tidigare tillfälle under 
våren hade Wrangel utan framgång hos utrikesministern yrkat på 
insyn i militärattachens handbrevskorrespondens med generalstaben 
och krävt rätt att innehålla officiella rapporter i frågor av politisk 
natur. För Mossberg framhöll Wrangel "synnerligen kraftigt" det 
obehag som skulle bli följden om någonting sipprade ut. Särskilt en 
officiell rapport gick genom många händer. "C e d  e a n  t a r m a
t o g a e är en gammal god regel, som vi skola hålla oss till", skrev 
Wrangel i ett annat attacheärende 21/1 1915 till Ewerlöf. Ministern 
skulle dock enligt Mossberg ha tagit så mycket intryck av militär
attachens argument att han gick ner i amiralitetet för att konversa
tionsvis höra sig för hos amiralitetslorden Balfour. I sin missivskrivel
se till Mossbergs rapport framhöll Wrangel, att denna måste ge m-
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trycket att England planerade ett anfall på Sverige. Enligt Wrangels 
bestämda uppfattning var detta inte fallet. I den mån någon planlägg
ning förekom var den av rent rutinmässig karaktär.13 

För att från Narvik och Riksgränsens station åter knyta an till 
Pless och samtalet där mellan Falkenhayn och Zenker så framhöll som 
redan omnämnts generalstabschefen, att han just inte skattade det 
militära tillskottet från Sverige särskilt högt. Men efter våra förhål
landen var det ändå fråga om en högst betydande insats. Falkenhayn 
räknade med en svensk expeditionskår om sammanlagt cirka tio divi
sioner. En överskeppning av så stora styrkor skulle mer eller mindre 
ha blottat Sverige på fälttrupper. För den omfattande transportappa
raten var emellertid tyskarna beredda att svara. På fråga förklarade 
Zenker, att om tiden inte mättes till alltför knappt kunde erforderligt 
tonnage anskaffas i tyska hamnar. Falkenhayn upplyste om att armen 
skulle föras över i intervaller och att man kunde räkna med en ganska 
bred tidsmarginal. Härefter fördes samtalet in på skyddet av tran
sporterna. För att säkra överskeppningen måste man, betonade Zen
ker, falla tillbaka på de sjöstridskrafter som var stationerade i Nord
sjön, även om de långa vinternätterna i och för sig erbjöd ett gott 
skydd mot torpedangrepp. Zenker räknade med en betydande omlo
kalisering; naturligtvis förenad med motsvarande risktagande i vakt
hållningen mot britterna. På Falkenhayns fråga om amiralstabschefen 
vore beredd till detta trodde sig Zenker våga svara "dass bei einer 
Angelegenheit von so ausnehmender Wichtigkeit Euer Excellenz nach 
meiner Uberzeugung alles tun wurden, um den Unternehmen zum 
Gelingen zu verhelfen." Zenker ansåg sig också kunna lova skydd för 
etappförbindelsen mellan expeditionskåren och hemorten efter urlast
ning och transport till operationsområdet. 

När statsminister Hammarskjöld i september hos kungaparet fick 
"åtminstone delvis" uppläst för sig brev från prins Max i alliansfrå
gan fann han, att man från tysk sida "just inte tilltänkte oss någon 
ledande ställning i kriget." På ett förslag från kungen om stabsöver
läggningar hade prinsen enligt Hammarskjölds uppteckning svarat att 
resultatet kunde bli "att tyskarna ej ville veta av oss som bundsför
vanter, emedan vi voro för svaga och illa rustade".14 Det framgår av 
Zenkers berättelse att Falkenhayn tänkte sig att de svenska trupperna 
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skulle sättas in på den tyska fronten i Baltikum. De skulle transpor
teras sjövägen direkt till Kurland eller till tyska hamnar. Zenker före
drog med hänsyn till risken för angrepp från fientliga sjöstridskraf ter 
urlastning så långt västerut som möjligt och häremot hade Falkenhayn 
intet att invända; det tyska järn vägsnätet hade kapacitet nog att klara 
vidare transport till krigsorten. Som Carlgren påvisat hade Falken
hayn inför prins Max' resa varit skeptisk till möjligheten att dra in 
Sverige i kriget. Och nog fanns det skäl för tvivel, särskilt om hela 
svenska armen skulle föras över till Kurland. 

I Stockholm synes de båda delegerade ha gått rakt på sak och ome
delbart föreslagit samverkan i Baltikum inom ramen för en militär
konvention. Hammerstein omnämner kung Gustafs militära betänk
ligheter men dessa skulle ha skingrats sedan Pless lovat transportton
nage och flottunderstöd. Själv bidrog Hammerstein med upplysningar 
om centralmakternas ekonomiska och militära styrka som påtagligt 
skulle ha stärkt "das Vertrauen des Königs zu der Seiner Armee und 
Flotte von uns zugedachten operativen Aufgabe." Men när allt kom 
omkring ville kungen ändå inte föra över sin arme till Kurland. 
"Einen unmittelbaren Anschluss Seiner Landstreitkräf te an den deut
schen linken Heeresfliigel in Kurland wies der König bestimmt ab: 
die berechtigte Eigenliebe des Schwedischen Volkes wi.irde eine solche 
Unterstellung unter fremden Oberbefehl nicht zulassen." 

Tyske beskickningschefen friherre Hellmuth Lucius von Stoed
ten framhöll i brev 22/11 till Bethmann�Hollweg att han under för
handlingarna medvetet hållit sig i bakgrunden. Hans strävan hade 
varit "jede Verstimmung zu vermeiden, welche aus der etwas unge
stiimen Art hätte resultieren können, mit denen die Dinge hier an
fangs betrieben wurden."15 När prins Max hösten 1918 blev tysk 
dkskansler hävdade paristidningen L e  Te m p s, att prinsen 1915 
sökt dra in Sverige i kriget. Artikeln i fråga togs upp av Hjalmar 
Branting i Socialdemokraten, vilket föranledde rapport 20/10 1918 
från Lucius. Ministern kom härvid in på förhållandena, som de hade 
gestaltat sig i november 1915. Lucius erinrade prins Max om att han 
inte hade tagit direkt del i förhandlingarna och att han också till 
Hammerstein efter dennes militära föredragning under den första 
överläggningen på slottet uttalat sina mycket allvarliga betänkligheter 
"gegen den Versuch eines Abschlusses einer Militärkonvention mit der 
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Absicht, Schweden zu einer Teilnahme am Kriege zu bringen ... " 
Prins Max hade, framhöll Lucius, härvid delat ministerns uppfatt
ning.16 

Vid tidigare kontakter före prins Max' besök hade såväl ledande 
svenska aktivister som företrädare för den finländska frihetsrörelsen i 
Stockholm och Berlin framhållit att vägen för ett svenskt krigsdel
tagande obönhörligen gick över Finland för så vitt inte Sverige blev 
direkt angripet eller provocerat av ententen. Endast i samband med 
en tysk operation över Finland mot Petrograd kunde Sverige tänkas 
gripa in i kriget. Inte ens i detta läge fick emellertid ett aktivt svenskt 
ställningstagande tas för givet, men möjligheten fanns. När Jagow un
der meningsutbytet mellan Auswärtiges Amt och stora högkvarteret 
inför prins Max' resa också han tvivlade på framgång i Stockholm för 
förslag om tysk-svensk militär samverkan, anförde han som skäl för 
sin ståndpunkt det förhållande att man från tysk sida knappast var 
beredd,sända några trupper till Finland.17 För Auswärtiges Amt var 
det mot denna bakgrund naturligt att i första hand söka åstadkomma 
ett svenskt politiskt närmande till Tyskland med sikte på en svensk 
anslutning till ett mellaneuropeiskt block efter kriget. En sådan svensk 
satsning på tysk seger hade rimligen inte kunnat lämna ententen obe
rörd och kunde ha lett till en skärpning av läget i Skandinavien. En 
svensk mobilisering i syfte att öva psykologiskt tryck på Ryssland 
och binda ryska stridskrafter i Finland var ett önskemål som tyskarna 
fört fram redan vid krigsutbrottet 1914 och sedan gärna återkom till. 

Det är intressant att se hur denna mera försiktiga tyska linje kor
responderar både med en "högst förtrolig" rapport från Taube 1/ ll 
1915 och ett brev tidigare under hösten från legationssekreteraren i 
Berlin Carl Gylden till kanslirådet i utrikesdepartementet C G West
man. Taube refererade en hög tysk militär i ledande ställning som 
hade uttryckt sitt missnöje med att aviserade svensk-tyska militära 
överläggningar inte hade kommit till stånd. Tyskarna hade emellertid 
inte helt givit upp hoppet utan ville gärna tro, att svenskarna skulle 
inse nödvändigheten av samverkan. Argumenten var välkända. Vid 
ett fredsslut kunde Sverige inte påräkna något stöd för sina intressen 
från tysk sida. Ingen tysk hjälp var att vänta för Finlands och Oster
sjöprovinsernas frigörelse från Ryssland. Inte heller skulle tyskarna 
röra ett finger om Ryssland sökte kompensera lidna förluster genom 
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expansion över Skandinavien. Även Zimmermann hade, försäkrade 
Taube, använt samma uttryck: "Wir wiirden dann kein Finger riih
ren." Enligt Taubes uppfattning var det lättsinnigt att ej fästa avse
ende vid de upprepade tyska varningarna om tyskt d e  s i n  t e r  e s
s e m e n t i Sveriges framtida öde. Taube sammanfattade: "I vårt in
tresse torde ligga, att vi, medan tid ännu är, på ett eller annat sätt 
som ju måhända icke behövde innebära ett aktivt krigsdeltagande, 
söka komma till samförstånd med det segrande Tyskland, resp cen
tralmakterna, för att försäkra oss emot de i de tyska varningarna av
sedda, rikets säkerhet hotande eventualiteter." 

Gylden skisserade i sitt brev till Westman 30/9 ett helt utrikes
politiskt program. Tysklands aktiva uppträdanden på Balkan, som 
för andra bedömare i mera inflytelserik ställning väl snarast syntes 
underlätta ett avböjande svenskt svar på tyska förslag om samver
kan, oroade Gylden. Det var menade han tyskarnas avsikt att skapa 
ett Storbulgarien som buffert mot Ryssland på Balkanhalvön. Rys
sarna måste då skaffa sig luft åt annat håll och det enda som kunde 
komma i fråga var "i riktning mot Sverige". Om vi inte ville begå 
självmord som nation måste vi ansluta oss till något av stormakts
blocken. Ett förbund med Ryssland och dess allierade kunde kanske 
skänka oss "en del materiella fördelar, såsom fri tillgång till livsför
nödenheter och andra råämnen genom Englands hjälp, utvidgade han
delsförbindelser med Ryssland, som dock ej få tillmätas för stor bety
delse, om man vill hålla sig fri från illusioner, m m." Men nackdelarna 
var många och påtagliga, "den förnämsta vore att hava det med stor 
sannolikhet segrande Tyskland till motståndare". Tyskland var den 
världsmakt som hade sin storhetstid framför sig. Gylden fäste särskilt 
avseende vid att tyskarna var på väg att ta arv efter England hos 
Islam i Turkiet och Persien. "Inför valet av maktgrupp torde vår 
nation ej komma att ställa sig synnerligen tvekande. Sverige har ju 
under de senaste 20 åren på mera än ett sätt visat, att det anser sig ha 
särskilda beröringspunkter med Tyskland. Jag nämner blott de mång
faldiga militära kommenderingarna, alla upptänkliga slags möten, 
talet om stamfrändskap m m." Enligt Gyldens uppfattning borde vi 
närma oss Tyskland redan under kriget och utfästa oss att efter freden 
sluta förbund i defensivt syfte. Ett sådant steg skulle hälsas med till

fredsställelse i Berlin. Danmark kunde kanske också övertygas att gå 
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med och vår opålitlige granne i väster, Norge, skulle få sig en väl
görande tankeställare. Inrikespolitiskt vore ett förbund värdefullt sär
skilt med tanke på försvaret, som vi då måste hålla på en hög nivå. 
Den skisserade politiken hade, framhöll Gylden avslutningsvis, "föga 
gemensamt med aktivisternas projekt. Deras största brist synes mig 
vara, att de ej ha sinne för måtten, då de vilja kasta oss in i en offen
siv utrikespolitik. De glömma, att vi i utrikespolitiskt hänseende ära 
som en äldre herre, den där under många år av sitt liv oavbrutet legat 
till sängs och av någon anledning åter skall börja gå. En sådan skickar 
man ej tvärt ut på bergsbestigning." 

Ett svenskt politiskt och ekonomiskt närmande till Tyskland kom 
aldrig att dryftas under prins Max' besök i Stockholm i november 
1915. Alltför mycket tid hade väl inte offrats i Pless på taktiska be
räkningar och diplomatiska finesser, men det är ändå ovisst, om kejsar 
Wilhelm och generalstabschefen verkligen tänkt sig att projektet Kur
land skulle tas upp på programmet redan under de inledande förhand
lingarna i Stockholm. Enligt Hammerstein hade de båda delegaterna 
bemyndigats att utlova hjälp med omkring en tysk armtkår; "das 
gemeinsame Operationsziel sollte S:t Petersburg bilden." En svensk 
offensiv över Finland mot ryssarnas norra flank ligger här närmast till 
hands att tänka sig. Å andra sidan var Falkenhayn helt införstådd med 
att den svenska insatsen skulle göras i Baltikum, när han med anled

ning av Hammersteins telegram kallade till sig Zenker. Fullt klart är 
under alla förhållanden att generalstabschefen inte var beredd att 
öppna någon andra front i Finland. Den svenska armen saknade krigs
vana och Sverige kunde inte heller i övrigt bedömas ha tillräckliga 
resurser för en självständig operation mot ryssarnas norra flank. Tys
karna var för sin del hårt engagerade på annat håll och hade inga 
trupper att avvara. Förslag från den politiska ledningen om en fram

stöt norröver hade Falkenhayn avböjt redan i augusti, då rikskanslern 
Bethmann-Hollweg med baktanken att dra in Sverige i kriget hade 
förordat en plan av Fischer i Stockholm om ett tyskt företag mot 
Åland som signal till resning i Finland, mobilisering i Sverige och 
svenskt inträde i kriget.19 Av generalstabschefens samtal med Zenker
17/11 framgår att tidpunkten för en överskeppning till Kurland tänk
tes förlagd till någon gång under vintermånaderna 1916. En tysk 
operation vintertid mot Finland bedömdes sannolikt som utesluten 
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redan med hänsyn till klimatiska svårigheter. På motsvarande sätt 
ansåg man sig väl inte behöva frukta några större ryska företag mot 
den svenska ostkusten under vintern och knappast heller någon rysk 
offensiv över landgränsen i norr. Till bilden hörde också - och det 
är naturligtvis viktigt att framhålla - förhoppningar om en snar 
fred; utsikter som Svet'ige genom en anslutning till centralmakterna 
ansågs kunna väsentligt befordra. 

Om det sålunda kunde finnas militära skäl som talade för Kurland 
så var) det behöver inte sägas, hela iden i vart fall politiskt omöjlig 
från Stockholms horisont sett. Som redan omnämnts avböjde också 
kung Gustaf bestämt var je samverkan i Baltikum. Emellertid till
fogade kungen enligt Hammersteins referat: "Dagegen wiirde ein zum 
Kriege entschlossenen Schweden die Operationen durch Siidfinnland 
politisch wie militärisch am ehesten gutheissen." Men då är att märka 
att kungen allmänt uttalat) att för beslut om inträde i kriget fordrades 
en plausibel krigsorsak. I det anbud om allians som prins Max efter 
de inledande överläggningarna överlämnade talades helt allmänt om 
tysk hjälp med trupper och materiel utan närmare precisering av 
någon operativ målsättning. Sedan förhandlingarna strandat och efter 
att ha rådfrågat Lucius framfördes ett nytt förslag som gick ut på 
svensk mobilisering i samband med tysk ockupation av Åland och 
krigsförklaring vid tysk landstigning i Finland. Kung Gustaf och stats
minister Hammarskjöld ansåg emellertid att ett avböjande från rege
ringens sida var givet även nu) varför saken fick förfalla: "Minister
präsident Hammarskjöld begriindete die Ablehnung damit, dass er 
sagte) er lege den grössten Wert darauf, alles zu vermeiden, was in 
Deutschland falsche Hoff nung erwecken könne." Hammerstein an
tyder i sin redogörelse, att de båda delegerade ansåg sig ha gått utan
för sina direktiv, när de ställde i utsikt en tysk frontöppning i Fin
land: "Da der König und Minister Hammarskjöld auch eine solche 
Abmachung als vom Ministerium unerreichbar bezeichneten, hat dieser 
Gedanke festere Form durch Unterbreitung eines entsprechenden 
Vorschlages an S. M. den Kaiser und König gar nicht erst erhalten." 

Diskussionen vid tyska beskickningen i Stockholm under november
dagarna 1915 om de militära förutsättningarna för en svensk upp
slutning på centralmakternas sida reflekteras också i den inledningsvis 
omnämnda rapporten 19/11 1915 bland Fischers papper i Freiburg. 
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Det ligger nära till hands att i Fischers rapport spåra en viss kritik 
mot att de båda delegerade kommit till Stockholm tämligen oförbe
redda och obekanta med svenska militära och politiska förhållanden. 
Men framförallt är hans rapport kanske intressant, därför att den rätt 
väl belyser omfattningen av en kombinerad tysk-svensk framstöt mot 
Finland, även om Fischer i huvudsak begränsar sig till marina fråge
ställningar. Kejsar Wilhelm var när han tog del av handlingen i fråga 
underrättad om utgången av prins Max' mission. Ett par anteckningar 
av kejsaren i marginalen går ut på att Sverige överhuvudtaget inte 
hade en tanke på att gå in i kriget, men gick vi med så kunde en 
svensk anslutning ordnas smidigast i Kurland. Fischer framhöll, att 
även om det just inte fanns några tecken som tydde på att Sverige 
ämnade sig in i kriget, så borde man ändå göra klart för sig vilka krav 
som från svensk sida skulle komma att ställas på den tyska flottan, 
"wenn der Fall einmal einträte." Att tyskarna i ett sådant läge skulle 
komma att avkrävas vissa garantier stod "nach Äusserungen in Be
tracht kommender Persönlichkeiten ausser Zweifel." De sjömilitära 
villkor som kunde förutses var tre: Svenskarna skulle komma att be
gära sjöstridskrafter för skydd av västkusten. Vidare måste tyskarna 
kunna åta sig att binda de ryska sjöstridskrafterna i Ostersjön åtmin
stone i sådan utsträckning att inga allvarligare angrepp kunde väntas 
från det hållet mot den svenska Ostersjökusten. Slutligen var sven
skarna beroende av tyskt flottunderstöd för att kunna tillkämpa sig 
herraväldet i Bottenhavet, vilket var en förutsättning för operationer 
till lands mot Ryssland. Jämsides med dessa "zum Schutze schwe
dischen Gebiets und schwedischer offensiver Landunternehmungen 
notwendigen Massnahmen" måste den tyska marinen åta sig att förse 
Sverige med allt slags materiel och skydda transport av tyska trupper 
till Sverige. Härvid måste man räkna med att den svenska armen var
ken hade tillräckligt med tungt fältartilleri, "n o c h 111 e i n e s 
g e h o r s a m e n E r a c h t e n s d e r A n 1 e h n u n g a n d e u t
s c h e V e r b  ä n  d e  g a n  z e n  t b e  h r e n  k a n  n." Fischer disku
terade htirefter utförligt de skilda punkter som han hade anfört. Här
vid framhöll han bl a att engelska angrepp mot svenska västkusten 
knappast var att räkna med. Emellertid vore det med hänsyn till 
stämningen i Sverige nödvändigt att dit detachera vissa lättare sjö
stridskraf ter: mindre kryssare, torpedbåtar och ubåtar. Av i svenska 
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flottan ingående enheter kunde "allein die Unterseeboote hier zweck
mässig Verwendung finden " Fischer föreslog också som ett väsentligt 
led i försvaret av Kattegatt en minspärr i linjen Skagen-Paternoster. 
"Aus bestimmten Ausserungen schwedischer Offiziere" hade Fischer 
sig också bekant att för skyddet av Göteborg och Kungsbackaf jorden 
behövdes några få men tunga haubitser och viss minmateriel. För att i 
görligaste mån binda den ryska Ostersjöflottan till Finska viken ford
rades en jämbördig tysk eskader som lämpligen borde lokaliseras till 
Stockholms skärgård, "da von dort aus den Russen der Riickzug am 
der Ostsee ohne Weiteres abgeschnitten werden kann." Ställningen i
fråga var att föredra framför Libau. Möjligen kunde Björkö väljas 
som stödjepunkt, "doch ha ben die Schweden etwa 3 uns nicht be
kannte, leicht zu verteidigende Ankerplätze fiir grössere Verbände in 
den Gewässern von Nynäs bis Arholma vorbereitet." För lättare sjö
stridskraf ter framhöll Fischer Fårösund som lämplig bas. Att tillkäm
pa sig herraväldet i Bottenhavet bedömde Fischer som den utan gen
sägelse svåraste uppgiften. De ryska minspärrarna från Lågskär över 
Flötjan "wiirden uns dabei zustatten kommen und wären sofort bis 
an die schwedische Kiiste zu verlängern." Men den åländska skärgår
den erbjöd utmärkta smyghål för fientliga ubåtar och lättare sjöstrids
krafter och kunde endast överblickas från luften. Som första åtgärd 
måste de nord-sydliga· huvudlederna genom skärgården spärras vid 
tillfarterna. "Etwa 4 Strassen kommen als normala Fahrwasser in Bet
racht, die nicht nur durch Minen, sondern auch mit Netzen und ver
senkten Fahrzeugen unbrauchbar gemacht werden mfästen." För den
na uppgift var den svenska flottan med sina små enheter och sin lokal
kännedom väl lämpad, "vielleicht zusammen mit den Schiffen unse
rer Siegfried-Klasse." Samtliga övriga svenska sjöstridskrafter måste 
tas i anspråk för att förbereda och skydda överskeppningen av den 
svensk-tyska armen till Finland. Operationerna till lands skulle inle
das med ockupation av Åland och systematiska störningsföretag mot 
finska kusten för att oroa motståndaren och hålla honom i ovisshet 
om var huvudkrafterna skulle sättas in. Fischer kunde åter åberopa 
svensk sjömilitär sakkunskap: "Nach Ansicht schwedischer Seeoffi
ziere wiirde der Hauptstoss am richtigsten iiber den Alandsarchipel zu 
fiihren sein. Er bildet eine natiirliche Briicke und trägt die Operation 
gleich mitten nach Finland hinein. Sammeln sich grössere russische 
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Truppenmassen in den Siidwestecke (Hangö, Åbo, Raumo) zur Ver
teidigung, so wird man die Unternehmungen weiter nach Norden, 
etwa auf die Linie Härnösand - Wasa und Gävle Mäntyluoto 
auszudehnen haben, um den nördlichen Fliigel des Feindes zu um
gehen." 

Den svenska utrikesledningen ställdes 1915 aldrig inför det a vgö
rande prov som en tysk framstöt över Finland mot Petrograd hade 
måst innebära. Framgången under överläggningarna med prins Max 
och von Hammerstein var ganska lättvunnen. De båda delegaterna 
saknade förhandlingsvana, men bristen på samordning och förtroende 
mellan stora högkvarteret och Auswärtiges Amt spelade också in. 
Ganska betecknande hette det avslutningsvis i Zenkers relation: "Der 
Generalstabschef ersuchte mich, dabei Euer Excellenz zu bitten, diese 
Mitteilungen als zur ausschliesslischen persönlischen Unterrichtung 
Euerer Excellenz gemacht zu betrachten und namentlich dem Aus
wärtigen A1nte gegeniiber davon keinen Gebrauch zu machen." Men 
även om förhandlingsläget från svensk synpunkt var ganska okompli
cerat och ingen press utövades från tysk sida, så framstår det som 
betydelsefullt, att den svenska utrikesledningen fick tillfälle att offici
ellt och definitivt avböja förslagen om militär samverkan med Tysk
land. I Berlin kunde man inte gärna på samma sätt som tidigare ta 
aktivisterna på allvar. Ludus' moderata linje som vittnade om ett ut
präglat sinne för realiteter hade visat sig sakna alternativ. Beskick
ningschefens position bör ha stärkts, även om intrigmakeriet mot ho
nom från inflytelserika aktivister i Stockholm med goda relationer i 
Tyskland för den skull inte upphörde. För stats- och utrikesministrar
na var det naturligtvis värdefullt, att vår position i Beriin framstod 
som helt klar. Men härtill kom att ordningen i de egna leden rättats 
till. Det bör för den ansvariga utrikesledningen ha framstått som en 
fördel, att kung Gustaf inför de höga tyska delegerade fick tillfälle 
deklarera, att han som konstitutionell monark hade att underställa 
frågan om krig eller fred "der Prlifung der verantwortlichen Ratge
ber der Krone ... " Den misstämning som eventuellt kunde göra sig 
gällande i tyska militära kretsar bekymrade i varje fall inte utrikes
minister Wallenberg. I januari 1916 hade Fischer ett samtal med Wal
lenberg, som härvid rekapitulerade några av sina argument mot en 
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svensk anslutning till centralmakterna. Sverige gjorde, framhöll utri
kesministern, Tyskland större tjänster genom att förbli neutralt än 
om det marscherade mot Ryssland. Man fick inte förbise "dass die 
Leistungsfähigkeit einer Armee nicht allein auf dem feschen Aussehen 
des einzelnen Soldaten beruhe, Kanonen> technische Hilfsmittel und 
leistungsfähiger Nachschub seien fast ausschlaggebend." Tre månaders 
krig och den svenska armen skulle ha blivit en börda för tyskarna. 
Fischer borde också beakta att Tyskland efter kriget var i behov av 
en mellanhand för att kunna på nytt ta upp de ekonomiska förbin
delserna med ententeländerna. På detta svarade marinattachen att 
misstämningen över Sveriges hållning var så stor i Tyskland att man 
väl knappast skulle fråga efter Sveriges tjänster. Wallenberg replike
rade, att Sverige i vart fall skulle erbjuda sig och att de ekonomiska 
realiteterna skulle tvinga Tyskland att acceptera.20 
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4 Gihl a a s 175. 
5 Koncept 1915 i generalstabens chefsexpedition resp utrikesavdelning. KrA. 
6 Oscar Ewerlöfs papper som blev tillgängliga 1968 förvaras i UD. 
1 Se härom bl a brev 22/2 1916 från vicekonsulatet i Narvik bland Ewerlöfs 

papper i UD. 
8 Generalstabens utrikesavdelning. Milirärnttacheakter. Norge 1915. KrA. 
9 Ewerlöfs papper UD.
16 Generalstabens utrikesavdelning. Avdelningschefens koncept 1915. KrA. 
11 Se härom bl a i not 7 anfört källställe samt Agris till generalstabens utri

kesavdelning insända klipp. Militärattachealmr. Norge 1915, KrA. 
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12 Generalstabens utrikesavdelning. Militärattacheakter. Storbritannien 1915.
KrA. 

Wrangel till Wallenberg 7/4 1915 och Wallenberg till Wrnngel (koncept) 
16/4 1915. K A Wallenbergs papper i UD. 

13 Wrangels missivskrivelse 25/8 1915 i 21 U l London II. UD. Mossbergs 
rapporter nr 11 och 34/ 1915 bland Militärattacheakter, Storbritannien 1915. KrA. 

14 "Anteckning 14/9" bland Hjalmar Hammarskjölds papper i KB. Av Ham
marskjölds anteckning framgår att kung Gustaf rådgjort med genernlstabschefen 
Bildt "som framh3llit även olägenheter." Om Bildts avvisande inställning till 
förhandlingar om en militärkonvention jmf Carlgren a a s 187 not 3. 

15 Lucius' brev i Schweden 56: I. Jmf ovan not 2. 
16 Lucius' rapport 20/10 1918 återfinnes i Schweden 56:l. Jmf också Deutsch

land 122:25. Reichskanzler Prins Max von Baden. 
17 Carlgren a a s 215 not 2. 
18 Taubes rapport nr 1813 1/11 1915 i 21 U l Berlin 1915 okt-1916 jan. UD. 

Gyldens brev 30/9 1915 bland C G Westmans papper i UUB. 
19 Carlgren a a s 163 ff. 
20 Fischer 19/1 1916. Rapport nr 13. Militärarkivet i Freiburg. Fach 7274. PG

69126. 

Stttnmary 
In this essay the author comments on a report, discovered in the military 

archives at Freiburg, of a conversation held on November 17th, 1915 at thc 
German Great Headquarters between von Falkenhayn, Chief of the General Staff, 
and a representative of the Imperial Naval Staff, Kapitän-zur-See Zenker, con
cerning the military conditions affecting a Swedish entry into the War on the 
side of the Central Powers. This discussion, of which the minutes were taken by 
Zenker, was closely linked with parallel talks in Stockholm on the subject of a 
German offer of alliance presented by Prince Max of Baden and Colonel von 
Hammerstein of the Great General Staff. The paper also deals with a report 
dated November 19th, 1915, by von Fischer-Lossainen, the German Naval Atta
che at Stockholm, dcscribing in broad outline plans for a German-Swedish lan
ding in Finland. Von Falkenhayn, however, did not intend to open a new front 
against Petrograd. It is clear from Zenker's account that the Chief of thc Gene
ral Staff was thinking in terms of Swedish-German collaboration in the Baltic 
provinces. The German offer of alliancc was declined by the Swedish Govern
ment. During the discussions in Stockholm the Swedish representatives drew 
attention to the risk of a British attack, either through Norway, then regarded 
as an unreliable neighbour, or directly on the West Coast of Sweden. From 
material preserved in the archives of the Swedish General Staff, it is evident 
that military circles in Stockholm during the autumn of 1915 associated certain 
Norwegian defensive measures in the Narvik ,1rea with fairly definite intelligence 
from the Swedish Military Attache in London, concerning British plans for an 
expedition to Scandinavia in order to establish direct connections with Russia. 
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FINSKA FLYGVAPNETS UPPKOMST OCH 

FORSTA TID 1918 

Av NILS KINDBERG 

Från första världskrigets början 1914 fram till den ryska revolu
tionstiden 1917 hade Tsarryssland målmedvetet byggt upp ett bassy
stem för sjöflygplan på Äland och i södra Finland. En rysk flygstyr
ka, kallad "Andra flygbrigaden", med främst ett 30-tal ryskbyggda 
sjöflygplan och flygbåtar var förlagd huvudsakligen till Granboda (i 
Älands skärgård, ca 30 km ostsydost Mariehamn), Abo (Lill-Heikilä, 
i stadens östra utkant), Jungfrusund (nordväst Hangö) och Herman
stad (i Helsingfors nordöstra del). Vintern 1918 fanns dessutom några 
också ryskbyggda jaktbiplan på skidor (senare hjul), baserade dels i 
Viborg och Kouvola (i sista skedet Uttis) i östra Finland, dels till 
stranden av Naistenlathi vik invid Tammerfors. Dessa tre proviso
riska baser för landflygplan hade byggts i början på 1918 av de finska 
röda men stod under ryskt befäl. 

Sex finnar hade 1914-17 sökt och vunnit fiygförar- eller fiyg
spanardiplom i Tsarryssland. En av de finska "jägarna" - seder
mera flygvapnets stabschef Bertel Mårtenson lyckades 1917 skaffa 
sig militär sjöflygutbildning i Tyskland. En annan finne hade påbör
jat flygutbildning i USA. 

Under första kvartalet 1918 reste åtta flygintresserade unga finnar 
över till de två i Sverige då existerande civila flygskolorna - Nor
diska Aviatik AB:s vid Furusund i Stockholms norra skärgård, ledd 
av "flygbaronen" Carl Cederström, och till "flygdoktorn" Enoch 
Thulins något större, då närmast av Elis Nordqttist handhavda flyg
skola på Ljungbyhed i Skåne. Sju av dessa finnar klarade i Sverige de 
dåtida proven för internationellt aviatördiplom. Endast två av dessa 
- Alfred Palmberg och Anders Michelsson - hann tillbaka till Fin
land under tiden för Frihetskriget.

Sedan Osterbotten befriats - med början på natten den 27-28 
januari fram till början på februari genom överrumpling och av
väpning av de därvarande talrika ryska garnisonerna, förlade över
befälhavaren för regeringens arme, generalen frihene Gustaf Manner-
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heim sitt högkvarter till järnvägsknuten Seinäjoki, ca 70 km sydost 
om Wasa, och armens ingenjörstab till nyssnämnda stad vid Bottniska 
vikens strand. Den staben fick sedan under kriget sörja för bl a det 
finska flygets materielunderhåll o d. Till Wasa samlades också efter
hand den lagliga finska regeringen. 

Som svensk central för den frivilliga militära och humanitära hjäl
pen till Finland 1918 fungerade den omkring månadsskiftet januari
februari bildade Föreningen Finlands vänner. I samarbete med den 
nyss i Stockholm nyupprättade finska legationen förmedlade Fin
lands vänner bl a de från general Mannerheim inkommande önske
målen om svensk frivillig militär hjälp med personal för stabs- och 
specialtjänster, vanlig trupptjänst m m  och om krigsmateriel - där
ibland också flygplan. Förhandlingar om sådan hjälp fördes också 
direkt över den finska legationen. I flertalet fall vanns goda resultat. 
I några fall - bl a beträffande en del svenska reservofficerare till 
flyget och några civilflygare utan tillräcklig kompetens - måste dock 
resultaten betecknas såsom otillfredsställande. En starkt försvårande 
faktor var också det ännu pågående första världskriget, som krävde 
att Sverige för sin egen trygghets skull inte kunde tillåta något större 
antal officerare på stat vid de svenska förbanden och försvarsanstal
terna att lämna dessa för tjänst i Finland. 

"Aeroplanet nr l" 
En varmhjärtad svensk finlandsvän, forskningsresanden greve Eric 

von Rosen (f 1879, d 1948), ansåg vid den tiden - i februari 1918 
- att om det officiella Sverige inte ville visa något större intresse
för Finlands hjälp, så fanns det desto större anledning för enskilda
svenskar att göra vad de kunde för vårt broderlands frihet, trygghet
och framtid. Han visste att Finland bl a begärt flygplan från Sverige,
men hade inte märkt något synligt resultat av dess hemställan. Han
beslöt därför att för egna medel köpa ett flygplan från någon av de
då existerande svenska flygplanfabrikerna och skänka planet till gene
ral Mannerheims i norra Finland kämpande arme, såsom en början till
ett flygvapen. Att ett sådant vapen var nödvändigt för framgång i
krigföringen hade ju till fullo ådagalagts under det första världskri
gets ännu pågående fyraåriga, hårda kamp.

Beslut och handling blev ett - von Rosen reste omgående ned till
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Landskrona, där den för dåtiden märkliga, framåtgående AB Enoch 
Thulins Aeroplanfabrik: var belägen, i full gång med sin flygplan
och flygmotorproduktion för svenska, danska och holländska militära 
flygbehov. Resans första resultat blev köp av ett leveransklart mono
plan för flygspaning, typ Thulin D, licens Morane-Saulnier och av 
version "Parasol", med överliggande vinge och 90 hkr Thulinbyggd, 
niocylindrig luftkyld rotationsmotor. 

Planet rymde förare och spanare men saknade beväpning eller an
nan militär utrustning. Typen var närmast jämförlig med någon av 
dem, varmed franska och brittiska flygvapnen 1914 gått ut i kriget. 
Planets toppfart ca 115 km/tim i vindstilla. 

Som det andra resultatet av von Rosens resa till Landskrona må 
nämnas, att den som nu skriver dessa rader, dåvarande 25-årige löjt
nanten Nils Kindberg, 1918 anställd i Thulins Aeroplanfabrik såsom 
provflygare m m, efter samråd mellan fabrikschefen, den berömde 
"flygdoktorn" Enoch Thulin och det svenska armeflygets dåvarande 
chef, major Karl Amundsson, oftast "KABA" kallad, fick uppdraget 
att tjänstgöra som det av von Rosen köpta spaningsplanets förare på 
dess förestående första färd, leveransflygningen till Finland. Greven
donatorn skulle därvid själv medfölja som passagerare, bl a för att 
klargöra för mottagarna österut, att hans gåva var i gott skick och att 
han helt litade på den. 

Den 27 februari togs planet på järnväg i Landskrona, för att som 
ilgods tågtransporteras till Umeå, den för flygningen till Finland valda 
startplatsen. Distansen Umeå-Wasa i Österbotten var 120 km. När 
färden sattes igång hoppades man att Wasa ännu skulle vara i rege
ringssidans hand och att man efter flygningen skulle kunna landa "på 
rätt sida" av fronten. Men man visste det ingalunda säkert. Det fanns 
chanser att man hamnade hos motsidan. 

I Umeå bistod oss chefen för I 20, Västerbottens regemente, över
ste B Ribbing, med en bevakningsstyrka och monteringshall rege
mentets gymnastiksal. Grannregementet - Norrlands dragoner -
ställde sitt övningsfält, som var större och slätare än västerbottning
arnas, till vårt förfogande som flygfält. Snart var all montering, tek
nisk kontroll m f1 förberedelser klara och de av von Rosen valda igen
känningstecknen målade på vingarnas undersidor. De utgjordes av 
blå swastika (upprätt "solkors") på vit botten. 
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Von Rosen hade under sina forskningsfärder i Sydamerika och 
Centralafrika påträffat tecknet hos olika primitiva folk. A ven i Nor
den hade det funnits sedan forntiden. Det hade följt honom genom 
åren som ett helt privat lyckotecken och valdes därför också av ho
nom i mars 1918 till det första finska militära flygplanets igenkän
ningsmärke. Det skall till undvikande av missförstånd klart poäng
teras, att von Rosens och sedermera det finska flygvapnets blå, upp
rättstående swastika inte haft något som helst att göra med det långt 
senare tillkomna tyska; nazistiska lutande hakkorset. 

Den 4 mars stod vårt monoplan klart i Umeå. En provflygning 
kunde företas, till viss förundran för stadsborna. Utförseltillstånd 
fanns, tillstånd till flygning över svenskt område hade utlovats munt
ligt, men ännu inte nått oss skriftligen. Den 5 mars gick in med full 
östlig snöstorm och sikt noll. Ingen start den dagen - och inget flyg
tillstånd. Men nästa dag, den 6 mars 1918, lyste en blek sol och går
dagens sista molnslöjor tycktes vara på väg att dra bort. Väntan på 
det utlovade flygtillståndet lönade sig tydligen inte - chansen till för 
flygningen nödvändig sikt måste begagnas. 

Kl 0850 drog jag på gas. Skidornas frasande mot snötäcket slutade. 
Vi hade lättat. Med greve von Rosen på passagerarplatsen lade jag 
planet i stigning sydostut, med kurs på Wasa. Vid Holmö Gadd på 
svenska sidan hade vi nått 3.000 m höjd. Mitt över Kvarken höll vi 
fortfarande samma "säkra" höjd. Med kurs mot solen färdades vi lik
som i en klar ränna mellan moln, med det öppna, blåsvarta havet 
under oss och vita isar längre bort. En oförglömlig syn! 

Efterhand började finska skär skymta. Valsöarna, Björkö och Re
plot passerades. Wasa-landet dök fram - med den vackra staden 
glittrande i solen. Inga "fientliga" plan hade dessbättre mött oss på 
färden - allt i vapenväg som medförts var min personliga 9 mm 
pistol för självförsvar på marken - sannolikt till föga nytta i en luft
strid! Efter 50 minuters flygning, gynnad av medvind och med en 
flyghastighet av c:a 140 km/tim, landade jag planet utan missöde på 
Södra Stadsf järdens is, på staden Wasas sydöstsida. Passageraren
flygplansdonatorn var tillsynes belåten med färden. 

Tillskyndande, beväpnade män med vita ärmbindlar skydds-
Hrister ur Mannerheims arme - ordnade snart vakt kring planet och 
satte igång med att bygga en provisorisk hangar av plank och presen-
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ningar inne vid strandkanten. Flygplanbesiittningen - greve von 
Rosen och hans flygförare - erbjöds en släde för att åka upp till 
rådhuset i Wasa. Där mottog senatorerna Frey och Renvall m fl samt 
landshövding Heikel i Wasa län grevens erbjudande av den vackra 
gåvan till r(!geringen för Finlands kämpande folk som ett bidrag till 
tryggandet av frihetens sak. 

Vi anmodades att senare på kvällen medfölja ett trupptåg - van
liga godsfinkor fullpackade med frontutrustade österbottningar - till 
järnvägsknuten Seinäjoki, c:a 70 km sydostut, där general M anner
heim såsom ovan nämnts hade sitt högkvarter. På morgonsidan den 
7 mars nådde vi fram dit. Högkvarteret var inrymt i ett tågsätt på 
stationsområdet, mellan ett dubbelt "handgranathinder" av stålnät, 
spänt mellan nära nog telefonstolphöga furusparrar. Mannerheims 
stabspersonal, först "kommendanten", den svenske artillerikaptenen 
Carl Petersen, och kort efter åt generalstabsofficerarna i staben, de tre 
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svenska kaptenerna GM Törngren, greve W A Douglas och Henry 

Peyron (alla tre sedermera svenska generaler) tog välvilligt och väl
komnande emot. Inom kort stod von Rosen och förf inför Finlands 
regeringstruppers överbefälhavare, generalen friherre Gustaf M anner
heim. 

Denne tog emot oss på det vänligaste och tackade greve von Rosen 
för det så välbehövliga, första flygplanet till Finland. Några dagar 
senare erfor vi, att Mannerheim på en sin dagorder bestämt att pla
nets namn skulle vara "Aeroplanet n:r I Greve von Rosen". Ett erb ju
dande att fara ut till fronten avböjdes tacksamt av greven. Jag till
frågades om jag kunde stanna kvar i Finland som militär flygförare. 
Jag nödgades då anmäla att mina överordnade i Sverige, major 
Amundson och doktor Thulin, beordrat mig att återvända omgående 
för just då förestående prov- och leveransflygningar av andra krigs
flygplan, för svenskt flyg och som vi hoppades - även för finskt. 

På tillfdgan måste jag även berätta, att jag flugit över det von 
Rosen'ska Thulin-planet till Finland utan att ha den svenska "över
hetens" tillstånd att vistas utrikes. - "Ja, då får nog löjtnanten fara 
hem ti11 Sverige tillsammans med greven", sade general Mannerheim 
- och jag nödgades åtlyda hans anmodan, hur hårt det än kunde
synas. Men jag kunde trösta mig med att jag likafullt fått vara med
om att göra en lyckad, i sitt slag betydelsefull insats för det kämpande
Finlands frihet.

Den von Rosen'ska flygplanbesättningens finska besök 1918 blev 
därför kort. Den hade dock bakom sig den första direkta överhavs
flygningen med ett landflygplan från Sverige till Finland. Den 6 mars 
1918 firade finska flygvapnet på ett storslaget sätt sin 5 0-åriga till
varo. 

Fler flygplan från Sverige 1918 
I februari 1918 noterades vidare> att de finska önskemålen om fler 

flygplan och flygare från Sverige resulterat i följande. En varm fin
Iandsvän, den svenske redaktören Valdemar Langlet startade själv en 
penninginsamling, som via Finlands vänner kunde resultera i beställ
ning av ett 110 hkr spaningsplan typ Albatros från Nordiska Aviatik 
AB (N AB), friherre Carl Cederströms dåvarande flygplanfabrik vid 
Tellusborg på Liljeholmen. Finlands vänner lyckades på annat sätt 
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skaffa mera pengar, och i samförstånd med finska legationen i Stock
holm beställdes ytterligare ett Albatros-plan från samma leverantör. 
Redan här kan också nämnas, att legationen en lång tid anlitade den 
kände, skicklige svenske marinflygaren, kapten Carl Gustaf Krok
stedt, också anställd i Cederströms bolag, som sin flygsakkunnige råd
givare m m. Eftersom leveransen av de två N A B-planen tyvärr drog 
ut på tiden, fick chefen för det dåtida svenska armeflyget, majoren 
"KABA" Amundson, då en förfdgan: "kan Finland tillsvidare få 
'låna' ett par andra Albatros-plan i ,;tället, exempelvis från den under 
den dåtida krigstiden till övre Norrland förlagda beredskapsflygav
delningen"? - Svaret blev ett klart "ja", och flygavdelningschefen i 
svenska Norrbotten fick av KABA (en numera bestyrkt) order att 
lämna över två av sina fyra Albatros-plan till Finland, via två av Fin
land nu engagerade svenska militära flygare, löjtnanterna Hygerth 
och Carlsson. 

Det första av dessa wenska Albatros-plan för Finland startade re
dan den 25 februari från Salmis, ca 10 km väster Haparanda, för att 
sedan längs Bottenvikens östra strandkant söka sig ned till den finska 
fronten. Den nyss ovannämnde löjtnant Allan Hygerth, i januari 1913 
på privat bekostnad flygelev hos Farman i Frankrike, var förare. Som 
spanare på färden tjänstgjorde den på samma sätt direktanställde, som 
flygare tämligen knapphändigt utbildade svenske reservlöjtnanten Per 
Svanbeck, som i juni 1917 avlagt sina diplomprov vid Södertälje 
verkstäders flygskola. 

Efter en första mellanlandning vid Gamla Karleby (Kokkola) råka
de man sedan in i snöstorm och måste vända. Planet landade därefter 
på isen vid Jakobstad (Pietarsaari), ca 90 km norr Wasa. Motorn skar 
sedan ihop där och planet blev stående. Den 8 mars monterades det 
ned och fraktades på tåg till Kolho, ca 180 km sydost om Wasa och 
strax norr om Vilppula. Motorhaveriet med Hygerths Albatros resul
terade 61 a i att det planet först långt senare infördes i det finska flyg
planregistret. Det kan också anses ha varit en av anledningarna till att 
det av von Rosen skänkta planet av general Mannerheim tilldelades 
beteckningen "Aeroplan nr 1", oaktat att Hygerth landat redan den 
25 februari i Finland. 

En annan av Finlands vänner anställd svensk krigsfrivillig, flygspa
naren och artillerilöjtnanten på stat Sture Landergren hade i början 
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på mars rekognoserat en flygbas (isbas) på Ukonselkä fjärd, nära 
järnvägsstationen Kolho. Denna bas blev sedan den första fasta punk
ten för från Sverige kommande flygpersonal och flygplan och ut
gångspunkten för den närmaste tidens finska flygoperationer. 

Det andra av de fr/l.n svenska armeflyget till Finland "utlånade" 
Albatros-biplanen hämtades av en annan svensk armeflygare, som 
däremot inte alls "hunnit med" att ordna någon form av "utrikestill
stånd", löjtnanten i Dalregementets reserv Gösta D:son Carlsson. Han 
ville flyga samma raka väg som det von Rosen'ska "Aeroplanet nr l" 
nyligen tagit, fr/l.n Umeå till Wasa. Efter en rätt så poängrik kamp 
med myndighetspersonerna i Umeå - landshövding, stadsfiskal och 
tull lyckades Carlsson '.intligen komma i väg, med start på isen 
nära tremilsgränsen. Den 16 mars nådde han Wasa och fortsatte den 
18 mars till Kolho. 

Fronten gick då ungefär i höjd med sjön Näsij:frvis nordliga del. 
Redan på ankomstdagen siindes Gösta Carlsson med sin Albatros och 
den krigsfrivillige danske ryttmästaren J H 'Von Rantzau som spanare 
ut på ett spaningsuppdrag - det vita flygets första frontflygning. 
Löjtnant Carlsson, vilken som nämnts begivit sig till Finland utan till
stånd, blev sedan liksom löjtnanten Kindberg tillbakasänd till Sverige 
på general Mannerheims order. I de fallen höll denne strängt på g'.il
lande bestämmelser. 

Ett tredje Alba tros-plan - beställt hos Nordiska Aviatik AB i 
Sverige av finska statsrådet Gripenberg - för dels av den finske 
ingenjören och nyss färdigutbildade flygaren A Palmberg skänkta 
medel, dels av finska staten tillhandahållna, i allt ca 4 5 .000 svenska 
kronor, färdigställdes den 4 april. Det sändes därefter per järnväg via 
Haparanda till Finland. Till följd av tekniskt fel kom det inte till 
frontanvändning 1918. 

Allt som allt tillfördes det finska flygvapnet 1918 sju flygplan från 
Sverige, varav fyra var gåvor (i två fall "Hn"). Dessutom befann sig 
kort efter krigets slut ett åttonde, tvåmotorigt plan på väg till Fin
land, men förolyckades olyckligtvis i dimma över Ålands hav (se ne
dan). Förutom det första, av greve Eric von Rosen skänkta 90 hkr 
Thulin-mono planet av Morane-Parasoltyp, ditfördes under första 
hälften av mars också ett andra hos Thulin anskaffat Parasolplan, 
även det med 90 hkr Thulinmotor. Det köptes av finska legationens i 
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Stockholm upphandlingsbyrå, med svenske underlöjtnanten och fly
garen Alexis Gyllenberg ("Akki") som ombud. Med svensken Harry 
Gisiko som mekaniker (senare flygspanare) lyckades dessa två sven
skar efter olika äventyr järnvägsledes få detta Thulin-plan nr 2 till 
Haparanda. Hur det därifrån kommit över Torne älv till Finland är 
oklart. Omkring den 20 mars stod det emellertid på ett finskt järn
vägståg f v b från Torneå till Kolho. Här gjordes det flygklart. Efter 
några frontflygningar för spaning havererade planet den 28 mars, på 
isen invid Orivesi och förstördes av brand. 

Det svenska gåvoplanet nr 4 blev ett av den svenske grosshandlaren 
G Svensson skänkt, Landskrona-byggt Thulin-biplan typ LA, med 90 
hkr roterande Thulin-motor. Det ankom per båt till Åbo den 5 maj 
1918, och var då väl försett med ett rikhaltigt lager reservdelar. Det 
var närmast avsett som övningsplan. 

Från den ovan nämnda svenska flygplanfabriken Nordiska Aviatik 
AB beställde Finland under krigstiden ytterligat·e två N AB-plan. Ett 
av dessa var ett Fjällbäck-konstruerat, närmast något förminskat Al
batros-biplan, kallat jaktplan, ensitsigt men utan beväpning. Alltså 
mera ett slags övningsplan, motor en 110 hkr svenskbyggd Scania
Vabis-sexa, under den svenska avspärrningen från direktköp i utlan
det under kriget kopierad, med Mercedes-motorn såsom förebild. Pla
net kom sent till Finland per järnväg, via Haparanda. 

Det andra beställda planet från firman var betydligt större och av
sett för längre spaningsflygningar. Det var ett tresitsigt, tvåmotorigt 
biplan typ N AB 12, byggt vid fabriken på licens från den ameri
kanska firman Curtiss. På finsk begäran försågs det med flottörer 
antalet flygfält på land var ju nu framemot våren mycket ringa. 
Egentligen skulle planet ha haft två st 220 hkr Curtiss-motorer. När 
dessa lät vänta på sig, godkände man i stället leverans med två st en
dast 110 hkr Scania-Vabis, en effekt som nog blev i knappaste laget. 
Efter uppmontering ute vid Furusund i Stockholms norra skärgård 
startade planet tidigt på morgonen den 29 juni 1918. Dess besättning, 
föraren kapten Carl Gitstaf Krokstedt och passageraren, den svenske 
pionjärflygaren från 1910 med det svenska flygdiplomet nr 1, N AB
direktören friherre Carl CederJtröm hade därmed startat för leverans
flygning av planet till Finland. Färden slutade med tragedi hunna 
till närheten av Signildskär strax väster om Eckerö mötte man tät 
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dimma. Planet kolliderar i den obefintliga sikten med havsytan. En
dast Carl Cederströms döda kropp och några få flottörspillror åter
fanns senare. 

Personal fr!m Sverige 1918 
I en ofta citerad svensk källa - "Den svenska insatsen i Finlands 

Frihetskrig 1918", 2. upplagan (1938) - läses att "vid flygstridskraf
terna tjänstgjorde sammanlagt 29 man, därav J 6 flygförare, 2 flyg
spanare och 11 flygmekaniker. Bland de 16 flygförarna hade 6 full
god militär flygutbildning. Av de övriga 10 - civilflygare - sak
nade flertalet fullgod utbildning. Av de två flygspanarna var endast 
en utbildad såsom sådan". 

En av framlidne svenske armeflygaren och frivillige finlandskäm
pen från 1918, översten i Finlands försvarsmakt Gösta Norberg efter 
en trovärdig finsk, militär källa gjord sammanställning leder fram till 
något skiljaktiga siffror. Enligt denna skulle den frivilliga svenska 
personalen vid det första finska flygvapnet år 1918 ha utgjorts av i 
allt 23 man, varav Il flygförare, 5 flygspanare och 7 flygmekaniker. 
Den. föreliggande skillnaden i uppgifterna - 6 man - har möjligen 
berott på att de sex ankommit till fronten först i april-maj, och att 
Norbergs källa saknat i de fallen behövliga namnuppgifter. 

Den första flygverksamheten 1918 
Den JO mars, när den enligt ovan av den svenske flygspanaren Sture 

Landergren på stranden av Ukonselkä fjärd vid Kolho rekognoserade 
och förberedda, första vita finska flygbasen började stå klar, inträdde 
den förutnämnde svenske reservlöjtnanten Allan Hygerth, nyss förut 
flygförare vid en av dåtidens svenska "S-tr" -(skyddstrupps-) flygav
delningar, den i Ovre Norrland, såsom chef för Frihetskrigets första 
finska flygavdelning, Lento-osasto I (Flygavdelning I), som började 
sin tjänst på Kolho-basen. Förbandet avsågs att uppsättas där allt 
efter som flygplan och personal m m kunde bli disponibel. Den 12

mars förordnades Hygerth till finsk kapten och till "tjf kommendör 
(chef) för Finlands flygtrupper." 

Till Kolho flygbas samlades efter hand de fyra första, från Sverige 
erhållna flygplanen. Likaså den i Sverige rekryterade första uppsätt
nmgen flygare, flygspanare och flygmekaniker. Tyvärr hade bland 
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flygförarna de flesta bland de unga svenska, nyss civila flygarpojkar
na helt otillräcklig förarutbildning för flygtjänst i krig. De hade en
dast den mycket elementära flygskolning, som lett fram till dåtidens 
rätt enkla "internationella aviatördiplom". Personalen ökades ut med 
bl a en finsk och en dansk flygspanare, finskt vakt- och stationsman
skap m m. 

Det första flygförbandets operationsområde omfattade i begynnel
seskedet hela den vita armens centrala Tavastlandsgrupps (under 
översten Wetzer) avsnitt i mellersta Finland. Hygerth uppdelade då 
gruppavsnittet i två delar, ett för varje av sina först påräkneliga flyg
plan. För "Aeroplanet nr I" von Rosenplanet - nu tilldelat regis
ternummer ''F I" (F = flygplan), med den vid Thulins flygskola 
grundutbildade, till reservfänrik förordnade svensken Bruna Holm
ström (f 1896), som förare och likaså reservfänriken, finske baronen 
Gerdt Wrede som spanare, - avsågs närmast området väster om järn
vägen Vilppula - Orivesi - Tammerfors. För Hygerth's från 
Sverige medhavda Albatros-plan, tilldelat registernumret "F 2", när 
det så småningom kunde tänkas bli klart efter sitt motorhaveri, med 
Hygerth själv som förare och löjtnant Sture Landergren som spanare, 
avsågs området öster nyssnämnda järnväg. De senare väntade två pla
nen från Sverige, löjtnant Gösta D:son Carlssons Albatros och hans 
landsman "Akki" Gyllenbergs Thulin-Parasol nr 2, beräknades bli 
tilldelade registernumren "F 3" och "F 4". Deras användning skulle 
bestämmas senare, allt efter då väntade nya behov. 

Den 18 mars på morgonen utförde den "utan vederbörligt till
stånd" av sina svenska överordnade till Kolho anlände svenske reserv
löjtnanten, den fullt utbildade flygaren Gösta D:son Carlsson på sin 
Albatros, den första frontflygningen på vit sida. Till spanare på fär
den hade han en officer från högkvarteret, den danske ryttmästaren 
J H Rantzau. Den anbefallda flygspaningen gick i stort över Vilp
pula, söderut via Orivesi och mot Tammerfors, därifrån åter en del
vis annan färdväg. Rapportc;:n klargjorde bl a, att motsidan inte höll 
på med några förflyttningar samt att strider pågick omedelbart öster 
Orivesi. 

Flygning nr 2 företogs samma dag kl 1600-1800 av flygplan 
"F l", med besättningen Holmström-Wrede, och flygning nr 3 med 
flygplan "F 2", besättning Hygerth-Landergren. Också den 19 mars 
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utförde planen "F l" och "F 2" spaning mot området nordost och 
norr om Tammerfors. Från planet "F l" inkom en för det fortsatta 
operationerna och krigets förlopp i stort mycket betydelsefull rap
port. Den klargjorde att fiendens styrkor norr om Teisko (på sjön 
Näsijärvis östra sida, ca 30 km norr om Tammerfors) och mellan 
Teisko och den stora industristaden Tammerfors var på allmän reträtt 
söderut. En av de svenska generalstabsofficerarna i Mannerheims hög
kvarter 1918, numera svenske generalen Henry Peyron har bestyrkt, 
att just denna rapport gav ytterligare ett starkt motiv för att genom
föra Tammerforsoperationen, innan fienden eventuellt kunde lyckas 
draga sig undan. 

Niir den vita fronten efterhand framflyttades söderut, ombaserades 
Flygavdelning I den 21 mars från Kolho till Orivesi. Den 27 mars -
nlir inneslutningen av den ryssledda röda huvudstyrkan i Tammerfors 
slutförts - förbereddes och den 28 mars genomfördes ombasering av 
flygavdelningen från Orivesi till Katf.kajärvi gård, vid sjön med sam
ma namn, invid Vehmainen (Vehmais) järnvägsstation, ca 8 km ost

sydost Tammerfors. Efter stadens erövring den 6 april följde ny om
basering, nu till den på de rödas initiativ i februari 1918 anlagda och 
ditintills av ryssar och röda utnyttjade provisoriska flygbasen Nais
tenlathi. Ett brnkbart och ett tillsvidare obrukbart f d ryskt Nieu
port-plan föll härvid i segrarnas händer. 

Flygavdelning I:s personal var i början tämligen fåtalig. Sedan för
bandet efter hand kompletterats, om också med mycket oövade kraf
ter, utförde likafullt detta första vita flyg betydelsefulla flygningar, 
med spaning, en del bombfällningar (med rätt så hemgjorda bomber, 
flygbladsnedkastning, sambandsuppdrag m rn. Under den tid inne
slutningen av Tammerfors slutfördes (se ovan) hade dess plan en sär
skilt viktig och intensiv verksamhetsperiod. 

Efter Tammerfors inriktades flygspaningen särskilt mot fronten vid 
Lempääla, c:a 25 km söder staden. Flygspaning, fällning av primitiva 
bomber samt flygbladkastning förekom här på samma sätt som tidi
gare vid Tammerfors. Fänrik Bnmo Halmström med "F l" (von 
Rosens Thulin-Parasol) råkade ut för ett allvarligt tillbud. En bunt 
flygblad fastnade i rodren akterut - mer eller mindre ostyrbart bör
jade planet singla nedåt under snabb förlust av flyghöjd. Snart viss
lade fiendens kulor kring öronen, en del träffade vingarna. I sista se-
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kunden lossnade dock som väl var flygbladsbunten från rodren -
Holmström kunde stiga och klarade sig. 

Personalens tillväxt framgår av ett infordrat, den 24 mars avgivet 
styrkebesked från Hygerth: 

flygförare - 6 st - Hygerth, Svanbeck, Holmström, Palmberg 
(finne) och Gyllenberg, 

flygspanare - 5 st - Wrede (finne), Landergren, Gisiko, Pajunen 
(finne) och Clausen-Kaas (dansk), 

ledare för den tekniska tjänsten - 1 st - Labbart (finne), 
flygmekaniker - 11 st - Wiklund (finne), Nylund, (finne), Krut 

(finne), Burman (finne), Hongell (finne), Davidsson (finne) Blid (fin
ne), Häggkvist (finne), Lövqvist (svensk), Grönros (finne) samt Karls
son (svensk). 

Totalsumma 23 man. Finsk vakt- och stationspersonal därutöver. 
Den 28 mars samt den 13 och 16 april drabbades flygavdelningen 

av tre svåra förluster. Tre flygplan var därmed ur leken, fyra man 
skadade och två man döda. Haveri nr 1 inträffade den 28 mars vid 
Orivesi, strax efter det löjtnant Akki Gyllenberg, förare och Harry 
Gisiko, spanare, startat för anbefalld ombasering till Kaukajärvi sjö 
(Vehmainen), med Thulin-Parasolplanet "F 4". Under brant stigning 
inträffade av okänd anledning en explosion och brand ombord. Pla
net gick i isen, blev obrukbart tillsvidare och besättningen skadad, 
dock ej livsfarligt. Den J 3 april inträffade haveriet nr 2, vid Tam
merfors-basen. Hygerth hade skickat upp den endast elementärt ut
bildade föraren Nils Häggbom, skolad ungefär vid årsskiftet vid 
N A. B:s flygskola i Furusund, med uppgift att fälla bomber vid 
Valkeakoski. En nytillkommen flygspanare, svenske reservlöjtnanten 
vid infanteriet John Broman hade beordrats deltaga i uppdraget. 
Flygplanet var det av Hygerth på sin tid överförda "F 2", det första 
Albatros-biplanet. En alltför brant sväng under stigning, omedelbart 
efter starten, för att undvika flygning över stadens område, medförde 
störtning och totalhaveri. Häggbom skadades svårt, Broman lind
ngare. 

Den 16 april följde haveri nr 3, också vid Tammerfors, och nu 
med långt svårare förluster, bl a de två döda. Efter slutförd motor
översyn skulle "diplomflygaren" Carl Anders Westman) 

skolad hos 
Thulins sommaren 1917, med den finske flygmekanikern Sigurd Ny-
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fond medföljande, verkställa en kontrollflygning med flygplan "F I", 
den av greve Eric von Rosen den 6 mars till Finland skänkta Thulin
Parasol. Under normal glidflykt från c:a 1.000 m höjd råkade planet 
in i en mycket brant dykning. Westman försökte häva denna på kor
rekt sätt. Härvid bröts dock båda vingarna och skiljdes från flyg
kroppen, varefter den sistnämnda med de två ombordvarande störta
de ned till isen. Westman och Ny lund kastades ut - Westman döda
des genast, Nylund avled efter några minuter. En tragedi som aldrig 
fått hel förklaring. En framkastad teori om sabotage som anledning 
har avvisats av personalen vid flygavdelningen. Man förmodar att 
planets långa uteförvaring i vinterns alla väder medfört en successiv 
försvagning av vingarna, som alltså till sist blivit ödesdiger. 

Efter det sist relaterade haveriet fanns intet av Flygavdelning I:s 
fyra plan kvar i brukbart skick. Albatros-planet "F 3", det Carlsson
ska, genomgick just då stor översyn, och de tre övriga hade som 
nämnts alla havererat. Ett beklagligt faktum, som dock nu, när den 
viktiga operationsserien Tammerfors - Lempäälä Valkeakoski 
genomförts, t v måste tolereras. När omsider ny flygmateriel kom, 
kunde flyget i Tammerfors åter börja verka, bl a med utbildning. 

Verksamheten i östra Finland 
Längre österut i Finland, på den Karelska fronten, hade den finske, 

till överstelöjtnant befordrade jägarkaptenen Sihvo med sina strids
krafter genomfört en rad framgångsrika operationer. Mannerheim 
hade omkring tiden för Tammerfors inringande låtit organisera ett 
nytt flygförband för östra Finland, kallat Flygavdelning Il, med flyg
station till en början i Antrea (nordväst Viborg, nära Vuoksen-älven). 
Två av finska regeringen från Tyskland köpta 200 hkr landspanings
plan typ D. F. W. C V förlades dit från den 26 mars. En del av per
sonalen från Flygavdelning I sändes dit, däribland ett par av de sven
ska "diplomflygarna". På grund av dessas totala obekantskap med de 
för dem ovana, för tunga och en fullt avslutad flygutbildning ford
rande tyska D. F. W.-planen blev dock dessa nu stående obrukade 
ett beklagligt faktum. 

I Antrea hade - bl a på Si-hvo's hemställan - från den 6 april 
förberedelser träffats för att där bilda en ny flygavdelning - den 
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blivande Karelska armekårem flygavdelning. Tillsvidare utan flyg
plan. Efter en äventyrsfylld, spänningsmättad aktion i den av bolsje
vikryssarna så gott som helt behärskade Neva-metropolen S:t Peters
burg (numera = Leningrad) lyckades den ryske kaptenen Aleksander 
Krascheinin (senare Torikka) förmå en del därvarande, f d tsarryska 
flygofficerare att taga tjänst vid Finlands flyg, närmast för att med 
fyra då moderna landflygplan Nieuport och en något äldre flygbåt 
Tsjtetinin M-9 (Devjatka) lämna sina respektive flygbaser Kolomjagi 
aerodrom (sex och en halv km norr vinterpalatset) och Oranienburg, 
för att flygledes bege sig iväg mot Antrea i finska Karelen, Nieuport
planen efter start på skidor. Så skedde och där började deras anställ
ning i general Mannerheims arme. 

"Devjatka"-flygbåten kom dit den JO april och landade på Vuok
senälven. På grund av bristande informationer till därvarande finnar 
arresterades då föraren löjtnant Sjablovitsj (senare Heikkinen) och 
hans medföljande passagerare, en rysk infanteriofficer. Påföljande 
dags morgon fick de från sina arrestfönster bevittna hur en i flygning 
av en så stor flygbåt helt okunnig person, den hos N. A. B. i Furusund 
elementärt flygutbildade svenske fri villige "diplomflygaren" Erik 
Stocklassa med svenske frivillige flygmekanikern Helge Lövqvist som 
medhjälpare, gjorde ett startförsök på Vuoksen i -den för dem helt 
främmande, rätt så tunga flygbåten. Stocklassa totalhavererade och 
den i det rådande bristläget på flygplansidan dubbelt välbehövliga 
spaningsflygbåten sjönk. En av haveriets följder blev, att Stocklassa 
kort efteråt entledigades. 

Dagen efteråt den 11 april - landade de fyra Nieuport-planen 
från Kolomjagi perfekt i Antrea. De utgjordes av två ensitsiga jakt
plan och två tvåsitsiga spaningsplan. Alla flögs av välutbildade och 
fronterfarna, skickliga ryska flygförare. "Karelska armekårens flyg
a vdelning" i vardande fick härigenom en högst välkommen förstärk
ning. En av de ryska flygarna, kaptenen Safonov (senare Vuorenhei
mo) blev chef. Finske skyddskårssergeanten Julius Gefwert ditplace
rades som flygspanare. Han skulle också tjänstgöra som en slags 
"övervakare", med pistolen stiindigt redo. Man var på sina håll nu i 
början ännu litet misstrogen mot de ryska flygförarna. Gefwert be
hövde dock aldrig ingripa. 
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Under sin som det skall visa sig korta tillvaro hann det karelska 
flygförbandet med att lösa flera spaningsuppdrag på den östra fron
ten. Inga luftstrider förekom dock. 

Läget 15 april- sommaren 1918 
Den 13 april kom en välutbildad och rutinerad flygförare från det 

svenska armeflyget på Malmen, värnpliktige studentfuriren greve 
Clas S parre - en systerson till general Mannerheim - med veder
börligt avsked ur svensk tjlinst och medförande sin kunnige förste 
flygmekaniker Knut Albin Ltmdberg från samma svenska flyg (senare 
flygförarutbildad i Sverige), som krigsfrivilliga till Flygavdelning I i 
T ammerfors. 

Den 15 april ingav Sparre i samförstånd med den i Sverige på 
N. A. B.:s flygskola flygförarutbildade, mycket omdömesgille och 
skicklige finske ingenjören i flygets tekniska tjänst Albert Palmberg 

till stabschefen i Mannerheims högkvarter, översten Gösta Theslöf 
en skriftlig redogörelse för sina intryck av flygavdelningen, med sam
tidiga förslag till trängande nödvändiga förbättringar, främst ett 
chefsbyte. 

Den 18 april följde fortsättningen. Högkvarteret gav den dagen ut 
en order, enligt vilken startförbud skulle gälla för alla s k  diplom
flygare, de med den lägre, icke militärt flygmässiga kompetensen, 
Löjtnant Landergren beordrades till Antrea-basen och skulle över
lämna befälet över Flygavdelning I till - just som Sparre nyligen fö
reslagit ingenjör Albert Palmberg, kvar i Tammerfors. I följd av 
en ungefär samtidigt anbefalld ny indelning av armestridskrafterna i 
två armeer ombenämndes Flygavdelning I till Västarmens flygavdel
ning" och (den nu sammanslagna, se nedan) Flygavdelning II till 
"Östarmens flygavdelning". Det befanns också vara lämpligt att av
skeda Hygerth. Samtidigt ställdes de två flygavdelningarna proviso
riskt under befäl av generalkvartermästaren i högkvarteret (som när
mast under Mannerheim hade att svara för operationernas ledande), 
dåvarande översten Hannes lgnatius. - Och redan den 23 april hade 
det karelska flygförbandet sammanslagits med Flygavdelning II i 
Antrea. 

I slutet av april började en ny, mycket betydelsefull tid i det finska 
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flygvapnet. Mannerheim utnämnde då en just till Finland anländ tysk 
flygofficer, kaptenen Carl Seber till ny chef för Finlands flygtrupper. 
I en den 28 april utsänd order meddelade denne personalen vid flyget, 
"att han enligt högkvartersförordnande övertagit befälet över samt
liga finska flygförband och att alla tidigare bestämmelser om chefs
skapet över det finska krigsflyget därigenom upphävts." - Detta 
förordnande, som i det rådande läget betecknade ett stort steg i det 
finska flygets utveckling och snart skapade bättre ordning och reda, 
medförde efterhand en nyorganisation under Sebers ledning, enligt av 
Mannerheim i stort angivna riktlinjer. Bl a kallades det finska mili
tära flyget därunder och länge därefter "Suomen Ilmailuvoimat", på 
svenska "Finlands luf tstridskrafter". Den svenska benämningen er
sattes först eftet· "Fortsättningskrigets" (av 1941-4 5) slut med "Fin
ska flygvapnet". 

De viktigaste åtgärderna nu föll inom områdena flygplananskaff
ning och flygutbildning. De förstnämnda strävandena ledde i april
maj 1918 till leverans av ytterligare fem flygplan från Tyskland. 
Tidigare hade ju två av typ D. F. lV. levererats, varvid den förut om
nämnde flygaren och jägarkaptenen Bertel M!lrtenson medverkat på 
ett berömvärt sätt. De fem plan, som kom därefter, var fyra skol- och 
sjöspaningsplan typ Friedrichshafen (i Finland populärt kallade "Pre
dika" - inte "Fredrika"), två av vardera slaget, med 150 resp 200 
hkr motorer, samt ett "sjöjaktplan" typ Rmnpler 6 B 1, med 160 hkr 
motor. Att samtliga plan försetts med flottörer (populärt "tofflor") 
betingades av våren, islossning på sjöarna och - Finlands dåtida brist 
på landflygfält. 

I den andra uppgiften - flygförarutbildning - hade en annan 
skicklig tysk flygofficer, löjtnant von Biilow-Bothkamp den ledande 
platsen. De förut omnämnda ryska, f v tsarryska flygofficerarna var 
flyglärare i Willmanstrand och Åbo. Löjtnant von Btilow blev chef i 
Åbo, där den tidigare ryska sjöflygstationen fallit i segrarens hand. 
Han omkom dessvärre inte så långt efteråt vid ett flyghaveri i Fin
land. Vid den tidigare också tsarryska sjöflygstationen Hermanstad i 
Helsingfors handhades utbildningen av de två finnarna Mårtenson 
och Herbert (tidigare tillhörande Åbo flygstation). Svensken Bruno 
Holmström blev också en av dem, som anförtroddes flyglärartjänst 
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bl a i Abo. Och tack vare den utökade materielen och de vidtagna 
åtgärderna på utbildningsområdet ökades Finlands flygvapens flyg
förartillgång efter hand. 

Det svenska flyget i Frihetskriget 

Den svenska flygpersonal och den flygmateriel från Sverige, som 
general Mannerheim disponerade i början av kriget, var som framgår 
av redogörelsen ovan den enda han och Finlands lagliga regering då 
hade att lita till. Personalen var visserligen fåtalig och i flertalet fall 
otillräckligt utbildad för ett vinterkrig av den art det här var fråga 
om, men utförde likafullt med sina motorsvaga, olikartade och obe
väpnade plan ett energiskt och med förvånansvärt goda spaningsresul
tat m m  belönat arbete i operationsledningens och de olika stridsgrup
pernas tjänst. 

Som påvisats ovan har de olika individernas prestationer växlat 
åtskilligt - bl a av utbildningsskäl. Den svenske flygare, som toppade 
betygslistan, var den Thulin-utbildade, främst på "norra" och "väst
ra" fronterna verkande tjugoettåringen Bruna Halmström. 

Med "Aeroplanet nr 1 ", också kallat "F 1 ", genomförde han med 
framgång flertalet av "Flyga vdelning I:s" spaningsuppdrag, inte 
mindre än 8 5 procent av dem. Hans spanare var därvid i flertalet fall 
den finske reservfänriken och baronen Gerdt Wrede. I maj 1918 -
när den nytillkomne tyske flygchefen i Finland, kapten Seber inledde 
sin aktion för att frigöra det finska flyget från dess under kriget ver
kande, "internationella" inslag av svenskar, danskar m fl, för att er
s.ätta dessa med tyskar och finnar, behöll Seber likväl Bruno Holm
ström kvar i finsk flygtjänst så gott som ett år ända till slutet på 
april 1919.

Att den svenske flygspanaren löjtnant Stttre Landergren, omkring 
tiden för krigsslutet chef för Flygavdelning II i östra Finland, och den 
från den 13 april i finsk tjänst inträdde svenske flygföraren greve Clas 
Sparre från Malmenflyget, i tjänst vid Flygavdelning I i Tammerfors, 
var kvalificerade för sina uppdrag har framgått av redogörelsen. Ett 
par av de svenska flygmekanikerna, förste mekanikern från det sven
ska armeflyget Knut Albin Lundberg och "flygbåtsmaskinisten" 0. 
K. A. Lundqvist från det svenska marinflyget visade sig också vara 
skickliga män i sina fack. 
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När de från Sverige erhållna flygplanens otillräcklighet för krigets 
fordringar m m p/italas, bör man noga ha i minnet, att de var de enda, 
som då kunde fås. Utan dem hade de viktiga, väl lösta spaningsupp
drag m m, som utfördes under kriget, inte alls kunnat komma till 
stånd. 
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Summary 
At the beginning of the Finnish war of independence, which was also a civil 

war, the National government had neither an Army nor an Air Force. The Com
mander in chief, General Cad Gustaf Mannerheim, raised army forces with grcat 
difficu!ties and moved southwards from the region of Vasa at the end of January 
1918. As to the Air Force, it lacked both airplanes and personnel. A limited num• 
ber of young Finns had acquired some flyingtraining just prior to the war or in 

war-time; Swedish and German pilots joined them <luring the \Var of indepen
dence. Some of these people came from the Swedish Army Aviation. Airplanes 
were of various origins, German, Swedish, Russian or French. The first one to 

be used in the Finnish Air Forcc, "Airplane number one", was a gift from the 
well-known Swedish explorer Eric von Rosen and was flown across the Gulf 
of Bothnia to Vasa 011 March 6th by the author of this paper, Nils Kindberg, 
then a young lieutenant and test-pilot. 

The author emphasizes the importance of the nascent air-force in the decisivc 
operations around Tammerfors in southern Finland and also describes 111 some 
detail the roles played by various officers and pilots of this new arm. 
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EN GRANSKNING AV SYFTET OCH FORMERNA FOR DEN 

FINSK-TYSKA SAMVERKAN UNDER AREN 1940-1941 

Av K J MIKOLA 

Utgiven på förslag av och med ekonomiskt stöd från Nordiska kul
turkommissionens expertkommitte för övers�ittning av finsk 
facklitteratur till svenska. 

Att Finland korn att kämpa till,ammans med Tyskland i kriget mot 
Sovjetunionen är resultatet av en synnerligen speciell politisk-ekono
misk-militär orsaksserie. Förändringarna i Finlands situation och fin
ländarnas reaktioner vid olika tidpunkter har analyserats i många 
olika sammanhang såväl här hemma som även i utlandet. Det kan 
därför verka överflödigt, åtminstone föga givande, att ur detta stoff 
ännu försöka få ut någonting nytt. 

Uppenbarligen kan något som väsentligt skulle kunna påverka 
forskningen, erMllas först sedan arkiven i Sovjetunionen öppnats för 
forskning. Själva händelseutvecklingen är emellertid redan någorlunda 
entydigt klarlagd. Aven de faktorer som påverkat händelserna, d v s  
klarläggandet av orsakerna, förefaller - enligt publicerade forsk
ningar - att nu vara rätt mångsidigt belysta. I sinom tid torde man 
kunna granska värdet av de i skilda riktningar utmynnande bedöm
ningarna, alltså sedan Sovjetunionen öppnat sina arkiv. A ven i den 
finska forskningen har man kommit till delvis mycket motstridiga 
slutsatser. D�t torde därför vara på sin plats att granska hur ärendena 
då handlades, eftersom gången tid efter annan på ett avgörande sätt 
avvek från den normala handläggningen. 

Den s k  "hemliga diplomatins" former är synnerligen skiftande och 
ofta främmande fö1· den protokollsenliga officiella diplomatin. Man 
kan t o m  säga, att den officiella diplomatin långt ifrån alltid erkänner 
den hemliga diplomatins former. Just däri ligger den officiella diplo
matins styrka och den hemligas fördelar. Den förra behöver ej erkän
na den senare, då denna misslyckas, men den kan utnyttja den hem
liga diplomatins förberedelser då man på ett lyckat sätt gjort framsteg 
längs hemliga (inofficiella) kanaler och tiden i övrigt är mogen att 
låta ärendet bli officiellt. Parallellt med den diplomatiska verksam-
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beten kan det även förekomma kontakt inom skilda områden och på 

olika nivåer, som diplomatin utnyttjar för sina syften. Även denna 
verksamhet bör uppmärksammas då man granskar utvecklingen. 

Inom den officiella diplomatin finns det alltid vissa spelregler och 
den bedöms såväl efter r:ittslig måttstock som efter iindamålsenlighet. 
För den hemliga diplomatin är ändamålsenligheten det främsta, man 
kan t o m säga det enda rättesnöret. Det skänker utövaren den förde
len, att han kan retirera från denna väg utan att skenbart ha förlorat 

något. Men det ställer också sin utövare inför ett enastående ansvar, 
emedan avgörandena t ex i en demokrati inte kan underställas en be
slutande representation. Detta ansvar är för ett litet lands ledare syn
nerligen tungt, emedan deras frihet ti11 reträtt eller kurs!indringar är 
mer begränsad än i en stormakt, som betr:1ffande de internationella 
relationerna i regel har fördelen att vara initiativtagare. 

Som ett exempel på den hemliga diplomatins verksamhet utanför 
det officiella protokollet kan här nämnas de år 1938 på tu man hand 
förda samtalen mellan andre legationssekreteraren vid Sovjetunionem 
Helsingfors-legation - den unge och "oerfarne", som han själv ut
tryckte det - Boris Jartsev och utrikesministern Rudolf Holsti samt 

finansministern (ordföranden i det socialdemokratiska partiet) Väinö 
Tanner. Utnyttjandet år 1940 av den private vapenhandlaren, över
stelöjtnant Josef Veltjens som den tyska riksledningens speciella repre
sentant och kontaktman med den finska försvarsmaktens överbefäl
havare i en ytterst betydelsefull politisk angelägenhet, som givits en 
förklädnad av teknisk natur är ett annat exempel. I det första fallet 
stannade det vid själva kontakten och "torkade in" (den gången) utan 

att kvarlämna något synligt udt. I det senare fallet uppstod en aktivi
tet på den hemliga diplomatins fält som spred sig till många av sam
hällslivets områden från augusti 1940 till maj 1941, då den var mogen 
för protokollet. Delvis blev den officiell redan i september 1940. 

Som sagt rörde sig överstelöjtnant Veltjens besök hos f:iltmarskalk 
Mannerheim den 18 augusti 1940, trots dess skenbara anspråkslöshet, 
i princip dock om en mycket viktig angelägenhet. Ett positivt ställ
ningstagande till det tyska sändebudets framstiillning betydde en av
görande vändning i de finsk-tyska relationerna, som Tyskland, utan 
att Finland visste om det, för egen del nästan hade avbrutit nära nog 
på dagen ett år tidigare (23.8.1939), då det med Sovjetunionen slöt 
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fördraget om intressesfärer. Tyskland befann sig under tiden för vårt 
vinterkrig i sitt förhållande till Finland på sätt och vis utanför hän
delserna, formellt kallt, rentav negativt neutralt. 

Strax efter vinterkrigets slut finner man dock i Tysklands ställ
ningstagande - och även i Finlands strävanden - en förändring, som 
det är skäl att granska, ty händelsen i augusti 1940 är ingalunda isole
rad. Tiden från mars till augusti 1940 utgör på sätt och vis ett första 
utvecklingsskede i de finsk-tyska relationerna. Händelserna i Berlin 
påföljande november och december är med hänsyn till dessa relationer 

så pass anmärkningsvärda, att tiden från augusti till december kan, 
speciellt bedömd ur militär synvinkel, betraktas som ett andra skede. 
Det tredje skedet omfattar sedan tiden från början av år 1941 till 
slutet av maj, då en ny vändning inträffar: man går över på en på 
sätt och vis officiell diplomatisk linje. Under tiden mellan den 20 maj 
och den 25 juni skördades sedan frukterna av denna samverkan och 
den resulterade i krig. 

I. FRÅN FREDEN I MOSKVA TILL VEL T JENS RESA

TILL HELSINGFORS

A. Förändringen i Tysklands inst:-illning
Riksmarskalk Herman Göring sade till general Paavo Talvela vid

en mottagning den 18 december 1940, varom mera nedan, att Tysk
land som ett resultat av den ditintills upplevda utvecklingen och spe

ciellt sedan Finland avvisat det av Tyskland framförda erbjudandet 
om nonaggressionsfördrag "år 1939 hade avfört Finland från förteck
ningen över vänskapligt sinnade länder". Sådant hade alltså läget varit 
sett ur tysk synvinkel hösten 1939 och den följande vintern. Men då 

man kom fram till våren och sommaren 1940 hade mycket redan 
hunnit ändras i Europa. Sovjetunionens framgångar i Balticum var 
inte i Tysklands smak, även om man tycker att detta land hade vun
nit motsvarande framgångar på annat håll. Att Sovjetunionens ställ
ning i Ostersjön stärktes synes ha oroat den tyska krigsledningen. 
Speciellt irriterade detta ledningen för de tyska sjöstridskraf tema, ty 
man behövde Ostersjön som ett skyddat övningsområde och som en 
förbindelseväg till Skandinavien och nu även till det alltjämt helt obe
roende Finlands råvarukällor. Ostersjöns betydelse för Tyskland 
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granskades redan före det tyska anfallet mot Skandinavien. 
Redan då kunde man fästa uppmärksamheten även på den omstän

digheten, att det i tyska tidningar under slutet av mars och i början 
av april 1940 förekom talrika artiklar, som visade att Tyskland var 
intresserat av Finlands ekonomi. Trä, koppar och nickel omnämnde, 
härvid såsom artiklar av intresse för Tyskland, trots att kriget i 
Mellan-Europa ännu inte börjat på allvar och den tyska krigsekono
min sålunda ännu inte utsatts för den åtstramning ett storkrig kräver. 

Freden i Moskva var för Tyskland "en diplomatisk seger". Den 
bromsade åtminstone för den gången Moskvas framryckning i Oster
sjöriktningen och den gjorde Norden till ett fredligt handelsområde, 
som alltjämt hade tre småstater, Sverige, Norge och Finland som han
delspartners. Moskvafreden gav Tyskland tillfälle att granska sin poli
tik gentemot Norden. Såväl dess politiska som ekonomiska fördelar 
tycktes också förorda en normalisering av relationerna till Finland. 
Något militärt intresse förefanns ännu inte. 

Finlands ådagalagda beslutsamhet under vinterkriget var säkert ock
så en bidragande orsak till en förnyad granskning av inställningen. 
Den schweiziske professorn Guggenbiihl skrev i mars i sitt lands 
största tidning, "Neue Zi.ircher Zeitung", bl a följande: "Anfallet på 
Finland var ett av de största brott, som någonsin begåtts. Finländarna 
förblir segrare". Denna artikel tolkade mycket starkt även stämningar
na i Tyskland och inte ens Hitler hade anledning att lämna en sådan 
opinion i det egna landet obeaktad. Denna angelägenhet förklarades 
senare för finländarna genom uttrycket "Fuhrern älskar tappra folk". 
Men det kan även tolkas på motsatt s:itt: han hade skäl att beakta den 
uppskattning Finlands kamp vunnit såväl i Tyskland som i alla de 
länder, till vilka han strävade att bibehålla ett gott förhållande. 

Och då Tyskland i april 1940 genomförde ockupationen av Skan
dinavien, måste det ytterligare revidera sitt uppförande gentemot 
Finland. Samtidigt som Finland nu för Tyskland blev alltmer bety
delsefullt av geopolitiska orsaker, sänkte denna ockupation de tyska 
aktierna i Finland, vilka redan tidigare nått bottenkurs. Tyskland 
hade anledning att med hänsyn till sina ekonomiska förbindelser för
söka förbättra sina finska relationer och aktivera sin på Finland inrik
tade PR-kampanj. Förmodligen hörde till denna good-willsträvan de 
många, ytterst smickrande uttalanden beträffande Finlands kamp, som 
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privat avgavs av personer i ansvarig ställning. Det redan den 7 maj 
lämnade meddelandet, att Finland kunde sända sina befästningsplane
rare för att studera Västvallens tekniska anläggningar och den aktiva 
hjälpsamheten i fråga om planeringen och utvecklandet av finska 
krigsinvalidangelägenheter hör till ,amma kategori. En finsk expert
grupp på invalidvårdens område var bjuden till Berlin under tiden 
20-26 juni och vid avskedsmiddagen var bl a fyra generaler när
varande.

Allt detta kan anses ha utgjort en försiktig trevare och ett försök 
från tysk sida att förbättra relationerna för att föra fram de politiska 
och via dessa alldeles särskilt de ekonomiska frågorna. Fram till hög
sommartiden kan man inte finna några motiv av militär natur. Den 
ekonomiska aktiviteten är - på bägge håll - konsekvent, klar och 
den följde den officiella diplomatins väg. Men den skapade även ka
naler för den hemliga. 

De finsk-tyska handelsförhandlingarna påbörjades redan tidigt på 
våren. Sändebudet E Schnurre befann sig i dessa ärenden i Helsing
fors i april. Finländsk representant var minister Rainer von Fieandt. 
Han hade kontakt med representanter för den tyska freds- och krigs
ekonomin. Vid dessa kontakter var vapenanskaffningarna för Finland 
ständigt aktuella, ty en av de centralaste frågorna för Finland var 
stärkandet av det egna försvaret. De samtidiga åtgärderna från Sov
jetunionens sida gav tyngd åt de finländska strävandena och denna 
omständighet å sin sida förbättrade Tysklands förhandlingsläge. Som 
en förutsägelse ter sig nu chefens för det tyska Wehrwirtschaftsamt, 
general Thomas yttrande till minister von Fieandt redan i början av 
maj, att Tyskland gärna levererar vapen till Finland så snart landet 
fått sina egna aktuella angelägenheter i ordning. Samma sak upp
repade han den 6 maj 1940 för ingenjör Serlachius, som på den fin
ländska Berlinlegationen permanent skötte handelsärendena, och för 
vår militärattache överste Walter Horn. 

Som ett resultat av handelsförhandlingarna undertecknades ett han
delsavtal i slutet av juni. I detta tillförsäkrade sig Tyskland 60 Ofo av 
Petsamos nickelproduktion. Minister Kivimäki telegraferade till Hel
singfors, att de tyska myndigheterna önskar en utökning av handeln 
och politiskt närmande. Kanske förberedelserna härför var ett löfte 
om fortsatt vapenanskaffning, liksom general Thomas löfte till general 
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Leon. Grandell, armens dåvarande krigsekonomichef, den 21 maj. Han 
lovade nämligen vid detta tillfälle att föreslå Hitler frigivning av i 
Norge beslagtagna fartyg och laster jämte gamla infrusna vapenleve
ranser. Samtidigt betonade han betydelsen för Tyskland av ett säker
ställande av leveranserna av koppar och nickel. 

B. Finlands inställning till Tyskland
Finland hade under våren 1940 inte särskilt stora valmöjligheter.

Vinterkriget, inklusive Kuusinens regering, behärskade stämningen. 
Sovjetunionens åtgärder efter Moskva-freden var inte heller ägnade 
att skingra denna känsla av fruktan och trångmål. Beträffande Tysk
land var man höggradigt besviken. Därför försökte finnarna närma sig 
Sverige, men detta förhindrades av Sovjetunionen. England var avläg
set och dess möjligheter ansågs vara begränsade. Det oaktat försökte 

man utveckla relationerna och handeln. England försatte dock den 
finska sjöfarten på Liinahamari (Petsamo) i ett allt mera trängt läge, 
efter det att Tyskland fått till stånd det ovannämnda för dess krigs
ekonomi gynnsamma handelsavtalet med Finland. Sändebudet i Lon
don, minister G A Gripenberg gjorde sitt bästa att förklara för den 

engelska ministern för ekonomisk krigföring, att ju hårdare England 
pressade seglationsti!lstånden, desto hjälplös:are trängs Finland in i den 
tyska ekonomiska sfären och därigenom in i ett beroendeförhållande 
till Tyskland. 

Det ekonomiska tvånget pressade alltså Finland mot Tyskland. 
Och härvid spelade anskaffningarna för försvaret vid sidan av 
livsmedeisanskaffningarna - en avgörande roll. Men kanske i ännu 

högre grad tvingade Sovjetunionens uppförande finfändarnas tankar 
- liksom även den allmänna opinionen - i riktning mot Tyskland.
Fruktan är en mycket effektiv opinionsbildande faktor. Sannolikt
bidrog väl också de gamla sympatierna för Tyskland till en kurssteg
ring för Tysklands aktier, men även ett nästan omedvetet letande
efter trygghet drog åt samma håll. K1inslan var ungefär densamma
som för den ensamme nattvandraren, som känner att en misstänkt
person följer honom. Var och en som han möter, även en okänd,
känner han för som vore det en vän.

Finländarna var under dessa förhållanden synnerligen snabba att 
uppfatta varje positivt yttrande från tyskt håll som po1ingterat bety-
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delsefollt. Den finske militärattachen i Berlin fick redan vid sin intro
duktionsvisit den 17 april uppleva den tyska artigheten - kanske en 
good will-kampanj? Storamiral Raeder beklagade då Ribbentrops 
Ostersjö-politik, som gett Sovjetunionen oproportionerligt stora för
delar. Han och generalöverste Halder yttrade mycket smickrande ord 
om Finlands hjältemodiga kamp. Sådana nyheter nådde Finland, och 
Tyskland följde opinionens utveckling såv!il med hjälp av sin lega
tion som genom specialagenter. Biiro Ribbentrops (nationalsocialistiska 
partiets utrikespolitiska utskott) hemliga agent Weissauer gjorde sig 
ärende såväl till Berlinlegationen som även till Finland. 

De tyska yttrandena, undertecknandet av handelsavtalet och mot
tagandet av 10 svårt skadade krigsinvalider i juli ( de anlände den 10 
juli) för vård i Tyskland, påverkade stämningarna i Finland så starkt, 
att minister Kivimäki hade anledning att i sina rapporter rentav varna 
för ogrundad optimism. 

C. Händelsemct i juli och Veltjens framställningar
Den tyska segern i väster hade varit snabb och vid första påseende

avgörande. Men även Sovjetunionen hade varit snabb i sitt handlande. 
Den hade skyndat att säkra sina ställningar såväl på Balkan som i 
Balticum. Rumänien hade försökt söka stöd hos Tyskland, men i stäl
let fått en kylig uppmaning att avhålla sig från mobilisering. ("Nun 
jetzt keine Stönmgen")1 Aven Finland fick erfara, att Tyskland icke 
ställer sig i vägen för Sovjetunionen. I privata samtal uppmanades 
Finland att i Alandsfrågan inta en medgörlig hållning, trots att rys
sarnas aktivitet här (liksom även i Bessarabien) var uppenbart mot
bjudande för Tyskland. I Berlin förekom redan ett rykte om rysk 
ockupation av Åland. Detta bevisar tyskarnas känslighet i denna rikt
ning. Samtidigt åskådliggör detta, att Tyskland inte hade råd att 
reagera för Sovjetunionens åtgärder. 

Minister Kivimäki besökte dock upprepade gånger Auswärtiges 
Amt för att känna sig för och efterhöra om stöd åt Finland (bl a den 
29/7 > 3/8 och 14/8). Liget föreföll nämligen just vid den tiden syn
nerligen hotfullt. Förutom ett flertal frågor, som Sovjetunionen tagit 
upp till behandling med Finland, förekom det gissningar, att Sovjet
unionen rent av skulle göra slag i saken, nu då de baltiska angelägen
heterna snabbt avklarats. 
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På AA hade man lugnat Kivimäki med försäkringar, att Finland 
enligt tyska källor inte var hotat. Liknande försäkringar fick vår 
militärattache. Major von Albedyll vid OKW :s Attacheabteilung 
sade den 1 aug, att Sovjetunionen nu inte tänker på någon aktion, 
men kan utnyttja läget då Tyskland är bundet på annat håll. Japans 
Militärattache Osamoto sade å sin sida den 5 aug, att han av chefen 
för OKW:s underrättelseavdelning, general Tippelskirch hade hört, 
att Sovjetunionen icke ämnar anfalla Finland, även om man därifrån 
fått underrättelser, att man på vissa håll krävt mobilisering. Overste
löjtnant Mellentin, även han vid Attacheabteilung, framförde till 
överste Horn den 9 aug en förmodan, att Sovjetunionen inte hade 
något stort på gång mot Finland, men redan den 15 aug meddelades 
överste Horn, att Sovjetunionen kanhända förbereder ett anfall mot 
Finland och för detta ändamål har koncentrerat 15 divisioner och 
starka pansarförband till gränsen. Denna rapport förefaller överras
kande. Visserligen gick det i Europas olika huvudstäder just vid denna 
tid envisa rykten om en snart förestående direkt aktion från rysk sida 
och enligt vissa källor såg även Tyskland mycket allvarligt på dem. 
-Men den samtidiga förändringen i htindelsef örloppet på annat håll
leder tankarna till att den alarmerande nyh�t, som överste Horn mot
tagit, i själva verket skulle ha varit ett sätt att bereda jordmånen för
en helt annan aktivitet, d v s en förberedelse för att anpassa Finland
till Tysklands kursändring. Samma dag, den 15 aug, besökte nämligen
överstelöjtnant Veltjens minister Kivimäki för att meddela, att riks
marskalken föregående dag meddelat, att Fiihrern beslutat hjälpa
Finland; dess ansökningar om krigsmateriel skulle bifallas och leve
ranserna igångsättas skyndsamt, i första hand av stridsvagnsminorna.
(I chefens för Wirtschafts- und Riistungsamt anteckningar finns ett
dokument i detta ärende från Görings genomgång den 14 aug 1940).
Två dagar senare befann sig Veltjens redan i ett flygplan. Hjulen
sattes i snabb rullning.

Det är möjligt, att brådskan härrörde sig just från den omstän
digheten, att man på tyskt håll iakttagit ryssarnas aktivitet, vilken, 
speciellt efter det att den tyska krigsledningen hade påbörjat skis
seringen av kriget mot Sovjetunionen, inte alls passade in i Tysklands 
planer. Någon slags motmedicin måste skyndsamt ges åt Finland. 
Tysklands intresse, som hittills enbart varit av politisk och ekonomisk 
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natur, hade nu fått en militär tilläggsfaktor, som härefter grad för 
grad förstärktes. Den ledde nu den tysk-finska samverkan till en 
väsentlig del in på den hemliga diplomatins linje. 

Tyskarna förberedde samtidigt sin nya aktion även i Sverige. 
Sveriges militärattache, överste Juhlin-Dannfelt, berättade nämligen 
den 17 aug för överste Horn, att han den 15 aug hade hört av general 
Thomas, att Tyskland säljer vapen till Sverige och även till Finland. 
Vapentransporten till Finland skulle ske via Sverige, så att ryssarna 
inte skulle fästa uppmärksamhet härpå. Finland skulle få en stor 
mängd stridsvagnsminor. 

Den första och, som sagt, mycket anmärkningsvärda etappen på 
Tysklands nya väg var Veltjens uppdrag i Finland. Händelseförlop
pet och de fattade besluten är så bekanta, att de inte kräver en upp
repning. Men granskningen av formerna har delvis förblivit ofull
ständig. I regel har man utgått från det "officiella" antagandet, att 
detta för första gången kom till finländarnas kännedom och över
vägande då Veltjens framförde sitt ärende för Mannerheim. Från 
denna utgångspunkt har man sedan bedömt, huruvida ett jakande 
svar på begäran om transitering har getts på statsminister Rytis eller 
enbart på militärledningens, Mannerheims, ansvar. Fältmarskalken 
berättar, att han samtalat med statsministern i denna angelägenhet in
nan han avgav sitt svar. Denne å sin sida försäkrade, att han natten 
mellan den 18 och 19 aug befunnit sig på sitt sommarställe utan att 
kunna nås per telefon och att han hört om hela saken först senare. 
Här föreligger en uppenbar och krigsförbrytarprotokollens kanhända 
skarpaste motsägelse. 

Minister Kivimäki har dock i olika sammanhang berättat, att hela 
affären Veltjens preliminärt relaterades redan i det brev, som baron 
Wrede, vilken rest i affärer och återvänt från Berlin till hemlandet 
den 17-18 aug, i egenskap av kurir överlämnade till Mannerheim 
den 18 aug på morgonen på Helsingfors flygfält. Detta brev har offi
ciellt betecknats som ett rekommendationsbrev för Veltjens, för att 
Mannerheim omedelbart skulle ta emot honom. Det har det också 
otvivelaktigt varit. Det är möjligt, att minister Kivimäkis minne svi
ker, som det ofta händer i liknande fall. En angelägenhet, som blir 
helt klar först senare, minns man efter 20 år som från början bekant 
i "men det visste jag ju redan då" -stilen. Men å andra sidan leder mi-
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nister Kivimäkis åtgärder, brevets säregna mottagande och den om
ständigheten att en presentation här av Veltjens icke lika litet som 
olika rekommendationer hade behövts, tankarna därhän, att ärendet 
verkligen redan hade framförts i detta brev. 

För det första var Veltjens känd i Finland sedan länge och med 
tanke på vapenaffärer rent av som en nyckelperson. Enligt minnes
anteckningarna hade den finske Berlinministern gästat honom åtmin
stone den 27 april. Handelsavtalsförhandlaren, minister von Fieandt, 
hade samtalat med honom den 4 maj, varvid denne bl a hade nämnt 
möjligheten av en resa senare på sommaren till Finland, emedan riks
marskalken önskade, att man kunde hjälpa Finland. General Grandell 
hade på sin resa för att utforska möjligheterna för vapenanskaffning
ar träffat honom den 21 maj och hans namn förekommer ofta även 
i andra sammanhang, bl a i den finske militärattachens minnesanteck
nmgar. 

För det andra, vad fanns det för anledning att till flygfältet alar
mera rikets utrikes- och försvarsministrar en tidig sommarsöndags
morgon för att läsa ett rekommendationsbrev eller begäran om före
träde. Minister Kivimäki hade nämligen telegraferat den 17 aug: 
"Mitt brev och genomläsningen av detsamma omedelbart efter flyg
planets ankomst mycket viktigt tillsammans med de av mig nämnda 
personerna". Mannerheims förhandsuppfattning om brevets betydelse 
var sådan, att han uppmanat ;1ven generalstabschefen att komma till 
flygfältet, för den händelse brevet skulle föranleda omedelbara åt
gärder. Brevet ifråga lästes endast av fältmarskalk Mannerheirn samt 
av ministrarna Witting och Walden. Knappast hade väl generalstabs
chefen och den höge kuriren behövt avlägsna sig från platsen, medan 
man läste ett rekommendationsbrev. Det brevet måste ha innehållit 
synnerligen viktiga underrättelser, som i form av förhandsbesked 
måste behandlas på ett ytterst konfidentiellt sätt. 

Då man körde från flygfältet in till Helsingfors sade försvarsmi
nister Walden till general Heinrichs, att han såg en ljusstrimma genom 
en springa i den mörka mur, som omgav Finland. Efter hemkom
sten från flygfältet föreslog han att man i familjens krets skulle av
njuta en flaska vin, som sparats för en verkligt stor fest, emedan han 
kände att någonting verkligt minnesvärt höll på att hiinda. 

Marskalk Mannerheim flög till Jyväskylä för att återvända på 
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kvällen, då han skulle ta emot överstelöjtnant Veltjens. Utrikesminis
ter Witting hade dagen på sig i Helsingfors att förbereda svaret, som 
skulle ges åt tysken. 

På kvällen presenterade överstelö jcnant Velt jens för Mannerheim 
sina fullmakter att uppträda som den tyska ledningens specielle be
fullmäktigade och meddelade muntligt sitt ärenden, som omfattade 
två delar. Han meddelade, att Fiihrern gått med på finländarnas be
gäran att få köpa vapen i Tyskland och att finländarna snarast skulle 
inkomma med en förteckning över önskade leveranser. Härpå svarade 
Mannerheim direkt med stöd av de fullmakter, som tillkom hans be
fattning, att Finland kommer att använda sig av erbjudandet. Som 
angelägenhet nummer två framförde Veltjens tyskarnas begäran om 
transitering av trupper en luftvärnsbataljon och underhållsförband 
- samt förråd via Nord-Finland till Norge. Denna begäran sade
Mannerheim sig vilja förmedla till den politiska ledningen. Då Velt
jens återkom n'.ista morgon till Mannerheim för att få veta beslutet i
ärendet, meddelade denne att man bifallit begäran.

Det får anses som säkert, att Mannerheim mellan Veltjens besök 
stått i kontakt med den politiska ledningen, uppenbarligen med utri
kesministern, ty statsministern var icke - så vitt man vet - anträff
bar per telefon under denna tid. Utrikesministern å sin sida har haft 
alla möjligheter att samtala med statsministern under söndagens lopp. 

Vad själva händelseutvecklingen beträffar är det av mindre bety
delse, i vilken ordning det positiva svaret har givits, eftersom även 
statsminister Ryti, som vid krigsförbrytardittegången med ledning av 
sitt minne förnekade att han deltagit i :frendets behandling på detta 
stadium, sade att han hade godkänt framstlillningen, om den förelagts 
honom. Det är möjligt, att utrikesminister Witting, som i regel i sin 
verksamhet har varit mycket tillmötesgående mot tyskarnas framställ� 
ningar, på eget ansvar har meddelat Mannerheim, att framställningen 
har accepterats, även om han icke träffat statsministern under dagens 
lopp. Kanhända har Mannerheim, då han kontaktade Witting, kunnat 
berätta ytterligare detaljer, som Veltjens har framfört muntligt till 
honom, förutom vad som sades i det brev från minister Kivimäki, 
som man läst på morgonen. 

I detta sammanhang är det skäl att uppmärksamma det sätt, på 
vilket den tyska transiteringsframställningen gjordes, och på dess 

147 



syfte. För det första utnyttjades som kontaktman en privatperson, 
som officiellt var känd som vapenhandlare och som man dessutom 
visste hade nära kontakter med riksmarskalk Göring. För det andra 
framfördes ärendet formellt endast till fältmarskalk Mannerheim, 
alltså till en, som icke tillhörde den politiska ledningen, men det fram
fördes inofficiellt dessförinnan till en tillräckligt inflytelserik finlän
dare, så att denne skulle kunna som en underhandsunderrättelse infor
mera finländarna - även den politiska ledningen i förväg. För tys
karna har det första steget varit en ,ynnerligen ömtålig angelägenhet, 
därför kan man, sett ur deras synvinkel, förstå denna dubbla försik
tighet. Finländarnas inställning till saken måste undersökas mycket 
försiktigt. Det var ju fråga om en f örsöksballong, som kunde retur
neras, men som, om den mottogs, kunde öppna många möjligheter. 
Nyheten från Finlands Berlinsändebud gav finländarna möjlighet att 
överväga, huruvida de alls skulle ge sig in på detta spel. Ett nekande 
svar, som inte skulle ha sårat någon, hade t ex varit, att resprogram
met för finska försvarsmaktens överbefälhavare redan var fastslaget 
och att han enligt detta hade varit tvungen att fortsätta sin tjänsteresa 
från Jyvliskylä vidare. Saken hade därmed runnit ut i sanden. Och 
sedan, om och när man finge till stånd sakliga diskussioner med fin
länderna, skulle det ske "enbart" på den militära linjen. När sedan 
den tyska sambandsmannen kallades till en medlem av den finländska 
regeringen ,så kunde han ju inte vägra. Och saken hade ju redan be
handlats längs normala kanaler. (Veltjens träffade statsministern den 
19 aug. Detta berättade han omedelbart för sina finländska värdar 
och även i Tyskland för sina uppdragsgivare, vilket framgår av sän
debudet Schnurres minnesanteckningar. Försvarsministern bjöd honom 
samma dag på lunch). 

Betecknande är, att tyskarna till en början förbigick även sin egen 
representation i Helsingfors. Utrikesminister Witting talade dock om 
detta redan påföljande dag med minister von BlUcher. Denne kunde 
icke lita på, att överstelöjtnant Veltjens skulle få röra sig fritt i Fin
land försedd med de omnämnda stora fullmakterna och sände militär
attachfo, överste Rössing, till Berlin för att undersöka saken. Själv 
fick han på sin telefonförfrågan svar av chefen för AA:s nordiska 
avdelning Grundherr: "Es stimmt schon, aber es ändert nichts".2 
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(Alltså inom utrikesministeriets verksamhetsområde inga officiella 
:1ndringar). 

Även syftet med tyskarnas transitering verkar något egendomligt. 
Var det ändamålsenligt att för en luftvärnsbataljons och några själv
ständiga lägre förbands skull vidta en så ömtålig åtgärd som att röra 
sig inom en övetenskommen sovjetisk intressesfär? De förband, som 
i sept-okt 1940 via Finland fördes till Norge, hade kunnat transpor
teras till Kirkenes även sjöledes, varvid man inte hade retat Sovjet
unionen, till vilken man åtminstone fram till Molotovs Berlin-resa 
försökte bevara ostörda relationer. 

Statssekreterare Weizsäcker meddelade också i ett annat samman
hang senare (den 26 okt) minister von Bli.icher, att avsikten i juli
augusti hade varit "die Russen zu ärgern", men att denna avsikt inte 
längre förelåg, då man behövde dem ännu fram till våren.2 Transite
ringen var alltså avsedd även som en varnande demonstration mot 
Sovjetunionen och kanhända även som en uppmuntrande demonstra
tion för Finland. Tyskland visste helt säkert, att Sovjetunionen hela 
tiden noggrant följde dess förehavanden, men var lika ovillig att skär
pa de formella relationerna som det självt. Det överraskande upp
trädandet i Nord-Finland, vilket dock kunde förklaras vara helt opo
litiskt och blott röra en teknisk fråga, skulle dock fungera som en var
ningssignal för Sovjetunionen - vilket det uppenbarligen även 
gjorde. Finländarna å sin sida skulle få säkerhet i sina besvärliga för
handlingar (Petsamos nickel m m) med ryssarna, om de fick ett sådant 
bevis på tyskt intresse för Finlands - liksom också för Sveriges 
- område. Tyskarnas ankomst till Vasa uppfattades verkligen i
många kretsar som en jämviktsfaktor) som lättade Finlands ställning.
Tyskarna uppnådde sitt syfte med sin transitotrafik. Det var alltså en
försöksballong, som, då den lyckades, verkligen öppnade möjligheter
för en fortsättning. Den skapade även för tyskarna bättre möjligheter
än tidigare att bedriva underrättelseverksamhet och iaktta opinionen
i Finland. Arten och mängden av transiterade trupper gav å andra
sidan inte finländarna anledning att tro, att det var fråga om krigs
förberedelse mot Sovjetunionen och alltså inte heller att Finland skulle
dras in i något sådant. Finland fick dock härvid krigets smittobacill,
utan att patienten själv ännu anade det.
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II TILLTAGANDE SAMVERKAN, HOSTEN 1940 
A. Man lär känna varann ömsesidigt

Det förefaller, som om utrikesminister Wittings "Ja"-telegram till
Berlin den 19 aug, som innebar att vägarna i Nord-Finland öppnades 
för tyska transporter, hade öppnat bommarna även för många andra 
vägar. Minister von Fieandt var redan samma dag hos Ribbentrop 
för att mottaga beskedet att Tyskland ämnade frige de i Norge be
slagtagna vapen, som varit på väg till Finland. Overste Horn har i 
sina minnesanteckningar noterat, att överste Raatikainen anlänt till 
Berlin den 22 aug medförande de första förteckningarna på finländ
ska vapenanskaffningar. Förrådens dörrar öppnade sig. Man behand
lade dock ärendet ännu som mycket hemligt och "herr" Raatikainen 
bosatte sig som privatperson hemma hos militärattachen. 

"Sången ädla känslor föder ... " har vi lärt oss sjunga. Men erfa
renheten har lärt oss, att idrotten påverkar det finska folkets känslor 
på ett kanske iinnu starkare sätt. Detta konstaterades under 3-lands
kampen Sverige-Tyskland-Finland på Helsingfors stadion den 7 
och 8 sept. Finland hade - under sökandet efter kontakter till Tysk
land - sänt en inbjudan om landskamp den 11 aug. Positivt svar in
kom den 26 - alltså en vecka efter Veltjens besök och den 7 sept 
hade den tyska idrottstruppen tillfälle att presentera sig för den fin
ländska publiken. Tyskarna kunde verkligen iscensätta sitt första 
massuppträdande i Finland efter vinterkriget mycket bra. Efter öpp
ningsceremonin för de olika idrottsteamen på stadions mittfält 
marscherade den tyska truppen fram till invalidläktaren och hälsade 
på ett högtidligt militärt sätt den stora invalidgrupp som komrnil för 
att åse tävlingarna. Händelsen verkade direkt bedövande på det full
satta stadions publik. 

Det sportsliga utbytet var livligt. 3-landskampen följdes ännu un
der samma septembermånad av en fotbollslandskamp Finland-Tysk
land, skyttelandskamp i oktober och gymnastiklandskamp i novem
ber. För att uppehålla oss vid idrotten kan vi i detta sammanhang 
konstatera - även om vi nu är inne på året 1941 - att 34 skidlöpare 
gästade Tyskland i januari-februari, bandylandskamp utkämpades i 
februari och brottningslandskamp i april. Hand i hand med idrotts
vänskapen, särskilt vid presentations- och avslutningstillfällen, hade 
tyskarna ett utmärkt tillfälle att förbättra relationerna och vinna sym-

150 



patier. Av minnesanteckningarna att döma sparade man icke heller på 
överord, och dessa vänskapens frön föll i en mottaglig jordmån. 

För många framstående föredragshållare öppnade sig de tyska uni
versitetens katedrar, som professorerna Mikkolas, Linkomies och Kos
kenniemis föredragsresor visar. På tyska konsertestraderna uppen
barade sig Lea Piltti. Tyskarnas ömkan att få uppgifter om Finland 
ökade påtagligt, eftersom många tyska publikationer beställde mate
rial med Finlandsmotiv. Elegante Welt presenterade för sin läsekrets 
bl a Lotta Svärd-organisationen, Marthaförbundet och Soldathems
förbundet. Finländska läkare inbjöds till Tyskland och våra arbets
myndigheter och representanter för Vapenbrödraförbundet bekan
tade sig med Arbeitsdienst, medan representanter för Martha-förbun
det besökte Frauenfiihrung. 

Längs alla kanaler strömmade alltså informationer i båda riktning
arna. Den tyska aktiviteten kan anses styrd, man kan t o m  säga, att 
den utgjorde en del av förberedelsen för en politisk kursändring. På 
finländskt håll hade samverkan varken program eller ledning. I det 
tilltagande umgänget såg man blott en dörr öppna sig från ett slutet 
rum och en motvikt mot den fruktade ökningen av Sovjetunionens 
inflytande. 

A ven finländarna stdivade å sin sida mot en förbättring av rela
tionerna. General von der Goltz'3 75-årsdag den 12 dec uppmärk
sammades på ett mycket celebert sätt. General Osterman4 var Fin
lands främste representant. Han hade vid sidan av detta uppdrag 
även andra kontaktuppgif ter. Kalevala-damerna styrde och ställde 
mycket energiskt för att skänka ett halssmycke till fru Göring. I Fin
land ordnades en utställning av tysk byggnadskonst och en tysk 12-
manna grupp gästade Finland prt inbjudan av Lantbruksproducen
ternas centralförbund för att studera organisationen av den evakuera
de befolkningens placering. 

Samverkan på handelns område utvecklade sig under höstens lopp. 
Ett tilläggshandelsavtal slöts i oktober. Handelsk:ontakter hade såsom 
ovan nämnts knutits redan på sommaren. Så var t ex i augusti en 
mycket framstående finländsk delegation under ledning av minister 
Lehtonen gäster på Leipzigmässan. Under höstens lopp sammankopp
lades handelsfrågorna alltmer med de politiska och militära problemen 
(vapenanskaffningen). Politiskt förmärktes detta tydligast vid sidan 
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av de segslitna förhandlingarna med Sovjetunionen om Petsamos 
nickel. Om dem har det publicerats fristående studier, varför de här 
förbigås enbart med detta omnämnande. Man får dock ej förbise att 
frågan om Petsamos nickel var en av de centralaste frågor, som under 
vintern 1940-41 behärskade vår diplomatiska verksamhet. I sam
band med behandlingen av denna fråga hade finländarna tillfälle att 
konstatera Tysklands försiktighet i relationerna till Sovjetunionen. 
Såväl England som Tyskland drog sig i skydd bakom det lilla Fin
land, då de försvarade sina nickelintressen. Tyskland utsatte inte offi
ciellt sina relationer till Sovjetunionen för några risker för Petsamos 
skull. Det var ännu inte berett härtill. 

På den militära samarbetslinjen började redan i september, vid 
sidan av vapenanskaffningarna, en annan verksamhet, nämligen de 
talrika officersbesök, som efteråt, sedda som helhet, kan konstateras 
även vara en del av Tysklands stora förberedelseprogram för fält
tåget i öster. Redan fem dagar efter att Veltjens fått sitt positiva svar, 
fick finska Huvudstaben mottaga inbjudan att siinda en officersdele
gation för att studera västfrontens krigsskådeplats. Under ledning av 
general Tuompo gjorde en 6-manna officersgrupp i september denna 
resa till Frankrike för att studera Västvallen, Maginot-linjen och 
kanalkustens försvar. Det är överraskande att konstatera, att redan 
då en officer, som innehade en så betydelsefull position som överste 
Kinzel, som tjänstgjorde på OKW:s underrättelseavdelning, under 
resan, vid en middag i Paris (den 13 sept), yttrade: "Jetzt greifft 
Russland Finnland bestimmt nicht an, besonders wenn die Russen 
wissen, dass Deutschland Ihnen Waffcn licfcrt". 

Officersbesöken fortsatte. Här skall de viktigaste under hela vm-
tern noteras. 

11 militärläkare i november 
chefen för civilförsvaret, general Sihvo med medhjälpare i no
vember 
6 flygvapenofficerare i februari 
2 äldre artilleriofficerare (på artillerichef ,kurs) i februari 

- 2 armeofficerare på chefskurs i mars
- 7 marinofficerare under general Valves ledning i april
- 3 pansarofficerare i april
- signalinspektören med medhjälpare i maj
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I militärattachens minnesanteckningar kan man sammanlagt notera 
besök av ca 70 officerare på olika uppdrag i Tyskland mellan septem
ber 1940 och maj 1941. 

Till de märkligaste resorna med hänsyn till den tysk-finländska 
samverkan hör general :Paavo Talvelas. Fältmarskalk Mannerheim 
utsåg honom redan i augusti till sin representant för att till en början 
sköta transitoangelägenheterna. Senare fick han andra ömtåliga för
troendeuppdrag. Valet av general Tal vela belyser på sitt sätt de for
mer, som tillämpades vid upprätthållandet av kontakten med tyskar
na. Ärendena skulle skötas "utanför protokollet" som uttrycket lyder. 
För att sköta dem skulle man ha en tillräckligt auktoritativ person, 
som dock samtidigt icke hade formellt tjänsteansvar, en sådan, vars 
ord vid behov vägde tungt, men för vars åtg:frder vid en annan 
vändning i sakernas gång myndigheterna inte kunde stlillas till ansvar. 
General Talvela var just en sådan person: en aktad, under kriget för
tjänstfull frontgeneral, som man visste åtnjöt överbefälhavarens för
troende. Han var officiellt verkställande direktör för Pohjolan liiken
ne "Lapplandstrafiken") vars resor till Tyskland i bilaffärer och 
angelägenheter rörande organiseringen av Petsamotrafiken hörde så 
att säga naturligt till bilden. Men som pensionerad general hade han 
ingen officiell ställning. Då han som person var energisk, beredd att 
fatta självständiga beslut samt med en omfattande erfarenhet från 
många militära och civila uppdrag, var han som person synnerligen 
lämplig. Ett bevis för, att han inte enbart var Mannerheims ombud 
som representant för en fristående "militär linje", utgör den omstän
digheten, att han nämns som sambandsman mellan Mannerheim och 
minister Kivimäki, hans tjänstemeddelanden gick via legationen och 
enligt minnesanteckningarna rådgjorde han beträffande sina uppdrag 
med den finska Berlinlegationen, som hjälpte honom med praktiska 
angelägenheter. 

General Talvela fick sitt uppdrag av Mannerheim den 28 aug och 
reste omedelbart till Tyskland tillsammans med överstelöjtnant Ste
wen, som utsetts till hans medhjälpare. Talvelas uppdrag i Tyskland 
begränsades denna gång till frågor rörande transitotrafiken. Overste
löjtnant Stewen fick på sin lott att svara för detaljerna. Typiskt för 
handläggningsmetoden för ärendena är, att det s k  "transitoavtalet", 
egentligen ett exekutivfördrag av den 12 sept för reglering av detal-
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jerna, :ir undertecknat av överstelöjtnant Stewen (Huvudstaben) som 
en part och av major Ochs (tyska flygvapnets generalstab) som andra 
part. Tyskarna hade även här vid valet av form ett klart syftemål: 
att poängtera hela affärens "andrahands och enbart tekniska" bety
delse, genom att låta så låga tjänstemän svara för undertecknandet. 
Detta tillfredsställde inte finländarna. Den formella skötseln av det 
egentliga transiteringsavtalet övertits på vår minister i Berlin. General 
Talvela reste ånyo till Berlin, där han uppehöll sig mellan den 19 och 
24 sept. Finländarnas formalism tilltalade uppenbarligen icke tyskar
na, men de var tvungna att gå med härpå, då de nu en gång givit sig 
in på denna väg. Den diplomatiska akten, det egentliga transiterings
avtalet, utformades i allmänna drag, "emedan det var fråga om en 
tillfällig transport", och det undertecknades så obemärkt som möjligt 
- undertecknare var minister Kivimäki och statssekreterare Weiz
slicker - den 22 sept. Bland dessa allmänna drag fäster man upp
märksamheten på passusen rörande de tyska transporterna "till Oster
sjöns nordliga hamnar". Tyskarna hade lyckats öppna en port till
Bottenviken och gjorde sig nu beredda att i samband därmed utvidga
den även längre söderut alltefter behov och tigets krav.

B. Tysklands inställning tar form
Händelserna i november 1940 tvingade Finland till yttersta vak

samhet och man försökte följa utvecklingen av de tysk-ryska relatio
nerna via alla kanaler. Uppmärksamheten drogs till Molotovs besök i 
Berlin den 12-13 nov, vilket framgår av många undersökningar. 
Mannerheim sände Talvela till Berlin för samma tid, där denne skulle 
försöka få kontakt med höga tyska militära myndigheter för att få 
upplysningar och vid behov även ge sådana. Utrikesministeriet hade 
givit samma uppdrag åt Berlinlegationen, som Talvela stödde sig på i 
sina uppdrag. Hans vistelse i händelsernas brännpunkt varade denna 
gång från 8 till 22 nov. Dock förefaller de högt uppsatta tyskarna att 
ha varit så upptagna, att han under denna tid inte träffade någon av 
de mera kända utom general Thomas och marinstabschefen amiral 
Schniewindt. Talvela hade tillfälle att för dessa redogöra för finlän
darnas uppfattning om landets hotade belägenhet och frågan om Pet
samos nickel, som utvecklade sig i speciellt kritisk riktning, vilket na
turligtvis intresserade chefen för Wehrwirtschaftsamt. Amiral Schnie-

154 



windt var å sin sida intresserad av Ålands-frågan, på vilken finlän
darna i detta som även i andra senare sammanhang på Mannerheims 
initiativ fäste uppmärksamheten, emedan man förmodade att denna 
fråga vore speciellt känslig för tyskarna. Ryssarnas uppdykande på 
Äland hade ju betytt, om också inte ett avbrytande av de goda rela
tionerna så dock ett latent hot mot sjöfarten, som var ett tyskt intres
se. Tyskarnas instlillning i Alandsfrågan var densamma som till 
nickeln: inget öppet ställningstagande gentemot Sovjetunionen till för
mån för Finland. 

Underrättelserna om Molotovs besök och Tysklands inställ
ning till Finland inlöpte ,via utrikesministeriets kanaler. Redan den 16 
nov droppade det in nyheter från AA, att besöket inte varit skadligt 
för Finland. Under dessa omständigheter kunde man betrakta von 
Bliichers meddelande av den 18 nov till Witting som rentav officiellt: 
"Die Finnische Regierung mag davon ausgehen, dass Russland iiber 
unsern Wunsche im Norden Komplikationen zu vermeiden, nicht im 
Zweifel ist. Wir glauben, dass Russland sich diesen Wunsch in seiner 
Politik gegeniiber Finnland vor Augen halten wird" (ur von B:s dag
bok). Av formuleringen framgår samma till intet förpliktande för
siktighet, som tyskarna konsekvent använde i olika sammanhang mot 
finländarna. Då likadana underrättelser nådde finländarnas öron även 
andra vägar kunde vår ledning skapa sig en viss uppfattning om det 
"paraply", som Hitler hade hållit över Finland. Men samtidigt kunde 
de konstatera, att tyskarna ständigt undvek att garantera Finland nå
got och att ställa sig officiellt i vägen för Sovjetunionen. 

Finland sökte alltjämt stöd även hos Sverige och unionstanken togs 
åter upp. Vid samma tid var presidentval i Finland aktuellt sedan 
president Kallio anmält sin avgång av hälsoskäl. Mannerheim sände 
ånyo general Talvela på en kontaktresa till Berlin. Detta inträffade 
den 7-19 dec. Denna gång hade Talvela tillfälle att träffa såväl 
generalöverste Halder som riksmarskalken Herman Göring själv t o m
två gånger. 

Besöket hos Halder ordnades den 16 dec. Talvela framförde Fin
lands behov och bekymmer, såsom materielförluster och -brister samt 
behovet av flygplan och tungt artilleri. Kven Petsamo och Äland togs 
upp till behandling. Halder lugnade honom genom att försäkra, att 
Finland skulle få sina förluster ersatta. Unionstanken mellan Sverige 
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och Finland överlät han på den politiska ledningen att diskutera, men 
drog fram möjligheten att kommendera några finländska officerare 
för fortsatt utbildning i Tyskland (jfr ovan uppräknade kurskom
menderingar). Helt nytt för finländarna var Halders förfrågningar, 
som berörde Finlands försvarsberedskap och uppmarschplaner. Som 
pensionerad general kunde Talvela undvika att svara på dessa frågor, 
men de förblev aktuella, och framställda av chefen för OKH:s gene
ralstab var de ägnade att för finländarna blotta, att tyskarna hade 
ett planläggningsarbete på gång, som på något sätt hade samband med 
den finländska försvarsmaktens aktionsmöjligheter. Halders mycket 
klarläggande slutkonstaterande var, att Tyskland var intresserat av 
ett självständigt Finland, men att det självt då befann sig i en besvär
lig situation, varför stödjandet av Finland måste ske indirekt. 

Slutligen tog riksmarskalk Göring den 18 dec emot fältmarskalk 
Mannerheims representant, varvid den formella avsikten med besöket 
hade angivits vara, att som gåva överlämna Mannerheims bok om sin 
Asien-resa från dess författare. Samma bok hade även överlämnats 
till Halder. Närvarande vid audiensen var kontaktmannen mellan 
Göring och Hitler, general Bodenschantz, och vår gamle bekantskap 
Veltjens. Talvela överlämnade boken, varvid han framförde Manner
heims hälsningar samt redogjorde för Finlands situation och den finsk
svenska unionstanken. Härefter följde en längre monolog av Göring, 
varvid han redogjorde för de tysk-finska relationernas historia och 
utveckling till dagsläget, då Finland inte längre har något att frukta 
("berätta, general, detta för Er marskalk"), samt försäkrade, att 
Tyskland inte avsåg att anfalla Ryssland. Han ber:iuade, hur envist 
Fiihrern hade stått på sig för Finlands sak under de besvärliga sam
talen med Molotov, och rekommenderade för Finland att inta en 
medgörlig hrnning i samtalen med ryssarna för att under alla omstän
digheter undvika ett krigsutbrott under vinterhalvåret. Göring före
föll att vara irriterad på Sverige och fördömde för sin egen del på 
rak arm unionstanken, ty då skulle Finland ånyo dras in i den tysk
fientliga agitationens cirklar. 

Under denna timme, varvid även den finländska presidentfrågan 
tangerades, om ock post festum, hade den tyska inställningen rätt ut
tömmande klargjorts för finländarna. Nästa dag hade Talvela tillfälle 
att träffa Göring ånyo. Denne framförde Hitlers hälsningar beträf-
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fan de unionstanken. De löd ungefär som följer: det öde någon svensk 
provins går tillmötes är likgiltigt för Tyskland. Om Sovjetunionen i 
så fall anfaller, får den göra det vad Tyskland anbelangar. 

General Talvelas resor till Tyskland och de underrättelser man fått 
om Molotovs samtal i Bedin hade spritt lite ljus i det mörker, i vilket 
Finlands ledande män var tvungna att sköta landets angelägenheter. Ur 
dessa underrättelser - och även ur det, som icke sagts - kunde man 
dra slutledningar, eller rättare sagt göra antaganden, ty trots tidvis 
högtravande yttranden föreföll Tyskland att fortfarande undvika 
allt, som kunde ställa det på tvären i Sovjetunionens väg. Finländarna 
var bekymrade över de många motstridiga uppgifterna, som t ex ett 
rykte i svang vid årsskiftet, att Tyskland skulle dra tillbaka sina 
trupper från Nord-Norge. Overste Horn frågade general Boden
schantz härom den 6 jan 1941, då han till denne överlämnade Talve
las promemoria angående samtalet den 18 dec. 

General Bodenschantz tillbakavisade detta rykte genom att försäk
ra: "Ryssarna kommer inte och om de kommer så får de med oss att 
göra. Vi har stabilt fäste i Norden, och vi har stora förråd där. Vi 
kan ännu ha mycket gemensamt att uträtta. Ni får tillbaka det ni har 
förlorat". Men sedan följde på slitt och vis ett återtagande av försäk
ringarna: "Detta är förstås min personliga uppfattning. Ryssarna 
tycker inte om oss, det vet vi. Fiihrern tycker inte heller om dem, han 
älskar tappra folk". A ven det nya tysk-sovjetiska han delsfördraget, 
undertecknat den 11 jan 1941, bekymrade finländerna. Vad månde 
ligga bakom detta? Tyskland agerade trots allt fortfarande med släck
ta lyktor gentemot Finland, enligt sin egen tidtabell, varför samver
kan på goda grunder kunde sägas halta. 

III SONDERINGAR BETRÄFFANDE 

MILITAR SAMVERKAN 

A. Tyskland lättar på förlåten mot framtiden
Den tyska planeringstidtabellen förutsatte för det nya året inför

skaffande av underrättelser beträffande den finländska försvarsmak
tens grundläggande planer. Härtill erbjöd sig ett tillfälle, då Finlands 
generalstabschef, generalen E Heinrichs, i slutet av januari 1941 gäs
tade Tyskland för att i tyska armens generalstab hålla ett föredrag 
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om finska vinterkriget. Denna resa hade varit på tal åtminstone den 
12 dec i Attacheabteilung. Under sin resa träffade den höge finländ
ske gästen general Halder två gånger, första gången vid en lunch &ir 
värden hade tillfälle att inofficiellt framföra uttryck för sitt erkän
nande och sin beundran för Finlands hjältemodiga kamp och sitt be
,klagande, att Tyskland av politiska skäl hade tvingats förhålla sig 
kallt och stå vid sidan om. Det andra sammanträffandet skedde på 
Halders tjänsterum. Närvarande vid båda tillfällena var även general
löjtnant Paulus, OKH:s 1. generalkvartermästare, vilken var ansvarig 
för operationsplanerna. A ven den tyske militärattachen i Helsingfors 
och Finlands militärattache i Berlin deltog. Tysken Greiner beskriver 
i sin bok "Die Oberste Wehrmachtsf i.ihrung" samtalen som om man 
1redan h:ir kommit överens om saker och ting. General Halder har i 
sina egna minnesanteckningar noterat som sin uppfattning bl a, att 
finländarna får 6 divisioner "in Hauptstossrichtung". Overste Horns 
anteckningar är p g a Iirendets ömtåliga natur synnerligen kortfattade, 
men i sig avslöjande: man hade fått veta något verkligen nytt och 
beaktansvärt. Den finländska försvarsmaktens generalstabschef besva
rade under detta samtal sin tyske kollegas frågor, som rörde sig om 
mobiliseringstider och uppmarschplaner i Finland. Det är uppenbart, 
-att den tyske kollegan på ett eller annat sätt har motiverat sina frå
,gor. Det hade ju varit direkt kränkande att ställa så ömtåliga och
centrala frågor till en främmande stats generalstabschef, om han inte
sj:ilv hade visat denne förtroende genom att berätta någonting om sin
egen planläggning. A ven om det finns tecken på, att vissa finländare
har varit t o m  mycket villig,i att erbjuda tyskarna sina tjänster, hI a
förefaller den finländske utrikesministerns öppenhjärtighet överras
kande, är det inte i något avseende troligt, att den närmaste medhjäl
'paren till Mannerheim, som i sin inställning gentemot tyskarna var
väl känd för sin återhållsamhet, d v s  den behärskat analyserande
generalen Heinrichs skulle ha yppat några finföndska krigshemligheter
för Halder utan ett logiskt orsakssammanhang. Man hade haft till
fälle att diskutera saken redan i förväg i Finland, ty Mannerheim
'.kände ju till de frågor, som Halder sex veckor tidigare ställt till
Talvela.

Man kan alltså utgå ifrån, att tyskarna under samtalet mellan ge
heralstabscheferna på ett betydelsefullt sätt lättat på förlåten mot 
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framtiden. Sina planer framförde de naturligtvis enbart som en tänkt 
säkerhetsåtgärd och endast till den del, som på sakernas dåvarande 
ståndpunkt var absolut oundvikligt. Men även detta har givit finlän
darna stoff för deras egen lägesbedömning och inställning till ären
dena. Trots att det formellt var ett "akademiskt" samtal mellan två 
generalstabschefer, bör det anses som anmärkningsvärt med beaktande 
av den senare utformningen av den finsk-tyska militära samverkan. 
Samtalet hade ju "åskådliggjorts medelst ett konkret exempel". 

Vid en senare granskning av dessa omständigheter har man fäst 
uppmärksamhet på, att Halder i sin dagbok antecknat, att finlän
darna skulle få 6 divisioner för anfallet ("in Hauptstrossrichtung"). 
Detta har ansetts tyda på att finländarna redan då i januari 1941 
- skulle ha varit med om att planera anfallskrig. Halders dagboks
anteckningar är dock genomgående mycket korta. Om man inte kän
ner till omständigheterna i övrigt, kan deras betydelse förbli obegrip
iig för läsaren eller vilseleda honom. Halder har koncentrerat sig på
planläggningen av storoffensiven. Denna hade behärskat den tyska
armens generalstab redan från föregående höst och speciellt fr o m
november, då Hitler hade undertecknat Weisung 21. I sina egna kort
fattade minnesanteckningar har han alltså använt uttrycket "Stoss
richtung" på riktningar mot öster. Och så har skett även i detta fall,
om också den tänkta pilens ena ända låg på finländskt område. Hein
richs å sin sida har säkert begränsat sig vid sin information till det
minsta möjliga, således till en allmänt hållen skissering av den av
finländarna planerade utgångsgrupperingen liksom även till ett angi
vande av de ifrågakommande tidsberäkningarnas storleksordning.
Eftersom den finska dåvarande gnmdplanen var helt - och enbart
'- defensiv och utgångsgrupperingen därefter, kan man inte antaga,
att Heinrichs skulle ha låtit sin fantasi skena iväg härifrån. Tyskarnas
framställning kom ju dock trots allt som en överraskning. Heinrichs
har också själv talat om Halders "överraskande pratsamhet". Finlän
daren har presenterat en defensiv utgångsgruppering, tysken har tänkt
på vilka möjligheter den erbjuder för en offensiv och mformat sina
minnesanteckningar däref tel'.

General Heinrichs besök uppmärksammades i Berlin på ett mycket 
representativt sätt. 50 höga officerare åhörde hans föredrag. Och på 
den finländska legationen var 26 personer närvarande vid den mid-
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dag, som ordnades till hans ära. "Nyttiga samtal" har antecknats från 
detta tillfälle. 

B. Sonderingen fortsätter

Vid generalerna Halders och Heinrichs samtal hade man erhållit
en ömsesidig föreställning om de allmänna möjligheterna för en hypo
tetisk samverkan. Nu skulle dess praktiska förutsättningar under
sökas. Två besök av höga tyska officerare kan anses höra till detta 
arbetsskede. Som den förste anlände det tyska flygvapnets general
kvartermästare, generallöjtnant von Seydel, till Finland. Vid en 
granskning av formerna för samverkan ställer man sig frågan, vilken 
betydelse denna resa hade. Rörde det sig enbart om ett formellt be
sök, varmed man prövade, vilken uppmärksamhet det skulle väcka, 
eller hade general von Seydel verkligen viktiga t1ppdrag i Finland. 
Detta är svårt att bedöma på grundval av de knapphändiga källorna. 
De tyska etapporganisationerna i norra Finland intresserade åtmin
stone officiellt Luftwaffe - de betjänade ju lv-förbanden. Därför 
kunde generalkvartermästarens för Luftwaffe besök för att lära kän
na deras arbetsförhållanden förklaras och därför kunde Auswärtiges 
,Amt visa sin medverkan. Resan med sin mångfald av förberedelser 
kan måhända även tänkas bero enbart på tyskarnas egen organisation. 
K ven Göring ville sända en egen Luf twaffen-man med på resan. 
Luftwaffe fick man ju inte glömma, speciellt som dess användning 
inom de nordliga områdena medförde sina egna problcn. 

Mer konkret än den föregående var stabschefens för de tyska trup
perna i Norge, överste Busd1enhagen resa till Finland under den se
nare hiilften av februari. Syftet med resan angavs vara rekognosering 
av försvarsfönttsättningarna för de i Norge stationerade trupperna. 
Den utsträcktes till Salla och Rovaniemi. Som värd under resan fun
gerade chefen för Huvudstabens operativa avdelning, överste Tapola. 
Från denna vintriga resa i Lappland finns många skildringar och upp
fattningar. Under några dagar i det vintermörka Lappland bör över
ste Buschenhagen knappast ha kunnat åstadkomma särskilt mycket 
genom sin personliga rekognosering. Han kan ha erhållit en personlig 
uppfattning om de allmänna förhållandena och v1igfrågorna, men 
terrängrekognosering kan man inte kalla resan. Detta hade tyskarna 
möjlighet att få som en "biprodukt" av deras transitotrafik och 
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etapporganisation. Men under resan kan man ha diskuterat många 
angelägenheter "utanför protokollet", man kan ömsesidigt ha fått en 
uppfattning om synpunkterna och även på annat sätt andligen för
bereda sig för en eventuell samverkan. Samtalen kan ha varit yrkes
mäns resonemang av icke-bindande natur rörande allmänna princip
frågor och sannolika möjligheter. Buschenhagen, som för övrigt har 
visat sig synnerligen benägen att i sina minnesanteckningar gå händel
serna i förväg, har beträffande denna resa helt allmänt noterat, att 
man under samtalen kommit fram till principiell enighet. I själva ver
ket kan tyskarnas avsikt även ha varit att metodiskt och uttryckligen 
under försiktig framryckning underhålla de upptagna kontakterna 
och få till stånd, att man ömsesidigt lärde känna varann, vilket i si
nom tid skulle ha praktisk betydelse. 

Med anledning av resan har man även på finländskt Mil säkert 
kunnat dra egna slutsatser och tillämpa dem på planeringsarbetet vid 
Nord-Finlands militärlän.3 Då man en gång fått insikt i Tysklands 
offensiva förberedelser, fanns det skäl att även i officersutbildningen 
inrikta tankarna även på annat än den rena defensiven. Under våren 
genomfördes hos oss armekårsvis krigsspel, varvid man studerade be
gränsade operationsmöjligheter även framför försvarsställningarna. 

IV DE MILITÄRA KONT AKTERNA BLIR OFFICIELLA 

A. Förhandlingarna i Salzburg, Berlin och Helsingfors
Trots att tillgängliga källor visar, att den militära ledningen i Fin

land varit i ständig kontakt med den politiska ledningen och att med
delandena rörande militärernas resor där gått via utrikesministeriet 
och legationerna, så hade den finländsk-tyska militära samverkan 
fram till våren 1941, snävt tolkat, försiggått utanför det officiella 
diplomatiska umgänget. Minister Kivimäki hade i Berlin följt lägets 
utveckling och redan i mars kunde han informera republikens presi
dent med tanke på en väntad politisk omsvängning. Tidtabellen för 
denna omsvängning bestämdes av framskridandet i de tyska anfalls
(förberedelserna och detta inträffade den 20 maj. Då föreslog den 
tyske riksledarens specialsändebud Finlands president, att en militär
delegation skulle sändas till Tyskland för eventuella samverkansför
han dlin gar. 

11 
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Resultatet blev underhandlingarna i Salzburg och Berlin den 25 
och 26 maj. Nu, då kontakten formellt hade blivit officiell, utsågs på 
finländsk sida för detta uppdrag en person i officiell ställning, gene
ralstabschef en. Samtalens allmänna gång och de ärenden, som härvid 
behandlades, är kända. På tyskarnas förfaringssätt är det dock skäl 
att ännu fästa uppmärksamheten. De blottade inte ens nu sina kort 
utom till en liten del. Som direkt vilseledande kan man betrakta talet 
om pågående samtal med ryssarna. Varför denna bluff? Från fin
ländsk sida har man senare omnämnt de nyss berörda förhandling
arna som ett tecken på, att Finland inte deltog i anfallsförberedel
serna, utan enbart gjorde sig berett på ett eventuellt krigsutbrott. 
Detta utgjorde bl a en vägande motivering för försvaret vid krigsför
brytarrättegången. 

Det är dock inte troligt, att tyskarna skulle ha diktat ihop saken 
om förhandlingarna för att finländarna skulle få ett bevis på sin 
oskuld. Deras avsikter har nog varit mycket mer egoistiska. Det är 
inte heller logiskt, att denna historia hade framförts av sekretesskäl. 
Vad hade detta kunnat dölja, då man i ett krigsfall i alla händelser 
måste blotta sin plan? Det är uppenbart, att berättelsen om förhand

lingarna hade uppfunnits för att tjänstgöra som tumskruv på finlän
darna. Ännu hade man ingenting lovat, men det hade finländarna ej 
heller gjort. Tvärtom hade de fem dagar tidigare i klartext meddelat, 
att Finland inte tänkte gå till angrepp eller på annat sätt blanda sig i
stormaktskriget. Finländarna skulle nu bibringas den föreställningen, 
att man på annat håll vid förhandlingsbordet spelar med höga insat
ser och att även Tyskland härvid är hårt pressat och kan komma att 
tvingas att ge Sovjetunionen något - kanske rent av ånyo fria hän
der i Norden. Om finländarna får denna uppfattning, försöker de 
med alla medel fortsätta att ty sig till Tyskland - och sålunda för
hålla sig positivt till det nu framlagda erbjudandet om samarbete. 
Den ovan redovisade, genom tankearbete skapade tolkningen över
ensstämmer med tyskarnas tidigare förfaringssätt. 

I Salzburg var tyskarna generösa i frågan om det finländska del
tagandet. Man skulle inte förvänta sig några ansträngningar, som 
fordrade uppoffringar från finländarnas sida. I Berlin framförde 
man redan önskemål om en aktiv styrkeinsats. I båda fallen nöjde sig 
tyskarna dock med finländarnas helt inofficiella ståndpunktstagan-
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den. Detta överensstämde ju med deras eget uppträdande med till
hörande berättelser om förhandlingar. Så pass mycket kom man dock 
in på praktiska frågor, att eventuella, från Finland utgående anfalls
riktningar bedömdes inbördes, likaså framfördes tankar rörande 
kraftfördelningen. Finländarna kvarstannade i Berlin i två dagar efter 
förhandlingarna. Dessa utnyttjades för upptagande av kontakt med 
lägre instanser och för klargörande av praktiska materielfrågor. 

Det är uppenbart, att tyskarna anlände till Helsingfors den 3 juni 
för att fortsätta samtalen i den tron, att man redan nu kunde komma 
fram till en bindande överenskommelse. Men finländarna stod konse
kvent och ärligt fast vid sin ståndpunkt: inget anfallskrig. Det i Salz
burg serverade f örhandlingsinlägget hade redan haft sin verkan över 
förväntningarna. Det var dock inte lämpligt att utan vidare avslöja 
detta som ett aprilskämt, utan man var tvungen att fortsätta även 
detta spel tills det stilla dog ut den 12 juni. Före de tyska förhandlar
'.nas ankomst till Helsingfors fördes här den 30 maj en rådplägning 
på hög nivå, i vilken Ryti, Rangell, Witting, Walden, Mannerheim, 
Heinrichs, Talvela och Kivimäki deltog. Den sistnämnde fick vid sin 
återresa till Tyskland med sig två kartor, av vilka framgick finlän
darnas önskemål beträffande gränsjusteringar att beaktas vid tyskar
nas "förhandlingar" med ryssarna. Vid detta sammanträde dryftades, 
vad man fått veta i Salzburg och, som fortsättning på detta, vad som 
inom kort skulle sägas i Helsingfors. 

Overstarna Kinzel och Buschenhagen, som anlänt till Helsingfors 
den 3 juni, väntade sig alltså, att de finländska förhandlarna redan 
utrustats med en "politisk fullmakt", men då en sådan inte fanns, 
'fortsatte samtalen i form av ett klargörande av synpunkter och be
skrivning av skilda möjligheter. Då tyskarna ändå försökte få något 
slags svar ur finländarna) besökte general Heinrichs utrikesministern 
för att efterhöra, vad man kunde svara dem, och för att be om något 
slags bevis för att militärerna inte skulle beskyllas för att på egen 
hand diskutera med utlänningarna. Då skrev minister Witting en 
papperslapp med följande text: "Regeringen är medveten om militä
rernas samtal med tyskarna) men förbehåller sig beslutanderätten. R. 
Witting". (General Heinrichs har visat mig detta aktstycke som ett 
bevis för, att den politiska ledningen icke har förbigåtts. Jag har här 
återgivit ordalydelsen ur minnet.) 

163 



Overstarna Kinzel och Buschenhagen gjorde minnesanteckningar 
över sina samtal. K.inzel rentav i "protokollform". Av detta kan man 
sluta sig till, vilka ärenden som berörts under samtalen, men det bevi
sar ännu icke, att man kommit överens om dessa saker, som det står i 
"protokollet". Frågan, huruvida samtalet har varit konkret eller hy
potetiskt, är en tolkningsfråga. Den omständigheten, att många hän
delser, som t ex underställandet av trupperna i norra Finland under 
tyskarna, mellangränsen (förf avser gränsen mellan tyskt och finskt 
ansvarsområde och som gick genom Finlands "veka liv": övers anm) 
och delvis även tidtabellen för mobiliseringen, i verkligheten skett på 
samma sätt som det framställs i Kinzels "protokoll", leder tanken 

därhän, att man i förväg överenskommit härom. "tiverenskommel
sernas" ordalydelse är dock inte bindande och där finns under inga 
omständigheter några finländska anteckningar. Sammanträffandet kan 
även förstås ur den synpunkten, att tyskarna medvetet arbetade enligt 
sin egen tidtabell och gjorde minnesanteckningarna för sin egen riik
ning, för sina chefer. 

B. Militära specialfrågor
Då man kommit in i maj-juni hade diskussionerna om samarbete

tagit helt konkreta former. De begränsades inte längre till ömsesidig 
information, såsom fallet varit under det sonderande inledningsske
det, utan berörde redan många praktiska detaljer. Av dessa kan, man 
bland de mest beaktansvärda nämna tidpunkten för mobiliseringen, 
insättandet av de finländska huvudstyrkorna antingen mot Ladoga
Karelen och därifrån vidare elier mot Karelska nliset, de styrkor, som 
skulle underställas tyskarna för användning i norr och frågan om 
Hangö samt många frågor i anslutning till sjöstridskrafternas använd
nmg. 

Tidpunkten för mobiliseringen var i princip den besviirligaste frå
gan. Finländarna meddelade tyskarna, hur lång tid deras mobilisering 
och uppmarsch tar. Men tyskarna meddelade inte, när aktionen skulle 
börja 0111 den verkligen skulle börja. Detta ledde till utväxling av 
- delvis t o m motstridiga - telegram i medlet av juni, då tyskarna
trodde sig ha överenskommit med finländarna om tidtabellen, men
finländarna ingalunda lät kompromettera sig med mobilisering, innan
det fanns giltigt skäl härtill. Här sträckte sig alltså den icke balan-
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serade samverkan under förberedelserna ända fram till den slutliga 
tidpunkt, då genomförandet skulle ske. 

Frågan, huruvida de finländska styrkorna skulle insättas nori- och 
nordost eller väster och sydväst om Ladoga, har varit föremål·· för: 
teoretiska samtal redan p!i ett mycket tidigt stadium. OKW, som 
var anspråkslösare, synes ha förordat den västliga riktningen, OKH 
däremot har önskat insats av möjligast starka finländska styrkorrtord� 
ost om Ladoga. Det hela slutade. med att finländarna dirigerade sin 
uppmarsch så, att fortsättningen kunde utveckla sig i vilken riktning 
som helst. I tyskarnas medvetande har dock den nordöstra riktningen 
kvarstannat, kanhända delvis av den anledningen, att man från fin
ländskt håll i god tid och tillräckligt klart låtit förstå, att finländarna 
under inga omständigheter kommer att delta i ett anfall .mot Lenin
grad, delvis kanske av den anledningen, att OKH väntade sig större 
utdelning i den nordöstra riktningen. Den tyska ståndpunkten fram
går tydligt ur general Erfurths anteckningar. Då han var på presen
tationsvisit hos president Ryti några dagar efter sin ankomst till Fin
land - den 13 juni-, hade saken varit på tal och på Rytis fråga sade 
sig Erfurth vara för den nordöstra riktningen. Av denna anledning 
förundrade, han sig, enligt sin dagbok av den 19 juni, över anled
ningen till att Högkvarteret inte förlagts till Joensuu. Stor var hans 
förvåning, då han den 23 juni fick höra, att högsta ledningens speci
alförband dirigerats i riktning mot Karelska näset. Och ännu full0 

ständigare var Erfurths överraskning, då han träffade Mannerheim 
för första gången i St Michel och denne talade om det första anfallet, 
som skulle slås ut i riktningen Hiitola. Mannerheim hade redogjort 
för betydelsen av en snabb erövring av Karelska näset såväl inrikes
politiskt psykologiskt som även nationalekonomiskt . .Återerövring
en av det förlorade området på Karelska näset och ett anfall mot 
Leningrad var i finländarnas ögon två helt skilda saker, även om tys
karna måhända inte uppfattade detta. Erfurth skriver i sin dagbok, 
att han motiverat den östliga riktningens fördelar "utförligt och för
nuftigt". Den som framfört motiven må ha varit vem som helst, mot 
öster riktades anfallet efter beslut av överbefälhavar en på kvällen den 
27 juni. Som ett förberedande aktstycke angående truppernas insät
tande föreligger en av överste Tapola uppgjord PM, i vars marginal 
har antecknats orden "tyskarna har framfört samma sak". 
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Användningen och mängden av finländska styrkor i norr var det re
dan tal om i maj. Underställandet av de i Petsamo stående svaga fin
ländska trupperna vid krigsfall under tyskarna var man redan från 
början enig om. Däremot var man av olika uppfattning beträffande 
underställandet av de trupper - de krigstida 3. och 6. Divisionerna 
-, vilka enligt de finländska uppmarschplanerna tidigare hade avsetts 
för det område, som tyskarna skulle överta ansvaret för med tanke 
på skyddet av trupperna i Nord-Norge och Norge. Tyskarna ansåg 
att det av praktiska orsaker och med tanke på sekretesskäl för dem 
var omöjligt att till det finländska Lappland koncentrera så mycket 
trupp, som där skulle behövas. Finländarna å sin sida ansåg sig behö
va alla sina styrkor längre söderut. Orsaken kan också vara finländar
nas ovillighet till en så nära samverkan. Praktiska skäl ledde dock till 
att man enades om, att finländarna med en, slutligen med två divisio
ner skulle skydda den tyska uppmarschen och därefter dessa truppers 
framryckning samt den södra flanken ända fram till gränsen. Här
efter skulle de finländska trupperna stå till disposition för insats läng
re söderut. Mannerheim ville emellertid bevara möjligheten att insätta 
de finländska tmpperna även på andra sidan gränsen. Uppenbarligen 
förberedde han sig härigenom för en egen aktivitet och sålunda för en 
självständigare ställning för finländarna. Om man i förväg hade be
slutat sig för att icke låta de finländska trupperna överskrida gränsen, 
hade man förlorat möjligheterna att påverka operationerna och fast
ställandet av anfallsmålen på det nordliga avsnittet. 

Den tredje specialfrågan, som diskuterades, var ryssarnas bas i 
Hangö. Finländarna hade inte tillgång till flyg eller tungt artilleri, 
som hade varit en förutsättning för att mjuka upp en dylik befäst 
stödjepunkt. För att effektivt isolera och attackera densamma beräk
nades ett behov av 2-3 divisioner, vilket skulle innebära en väsentlig 
försvagning av styrkorna i huvudriktningen. Då finländarna dessutom 
beräknade, att basen i Hangö utgjorde ett hot just mot tyskarna -
och deras sjöfart - vilket även tyskarna erkände, försökte finlän
darna få tyskarna intresserade härav. General Jodl i OKW hade vis
serligen redan på ett ganska tidigt skede anmärkt, att det i ett inled
ningsskede räcker med enbart en isolering av Hangö. Vid senare 
planläggning tog man dock i beaktande insatsen av tyska styrkor i 
denna riktning, t o m så långt, att f örläggningsutrymmen planerades 
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för den tyska 163. Divisionen och general Engelbrecht besökte det 
aktuella området. 

Allt det ovannämnda kan ur finländsk synpunkt ännu förklaras 
som en förberedelse för alla nu högst sannolika eventualiteter. Några 
till samverkan förpliktande order hade icke givits. De av tyskarna 
den 7 juni inledda transporterna till Lappland var dock av en sådan 
storleksordning, att deras uppträdande på finländsk mark på goda 
grunder kan sägas ha stått i motsatsförhållande till Finlands neutra
litet. Tyskland var ju ett krigförande land. Dessa transporter f öror
sakade koordineringar i Nord-Finland och sålunda överskred finlän
darna även formellt neutralitetens gräns, då 5. (krigstida 3.) armekåren 
genom order av den 15 juni underställdes tysk ledning. Detta hade 
förts på tal redan under samtalen i Helsingfors den 3-6 juni. Det är 
uppenbart, att stabschefen för Norge-armen, överste Buschenhagen, 
som i sin egenskap av lokal tysk officer, kände sitt helt personliga 
ansvar vid förberedelserna av operationerna på den besvärliga Lapp
lands-fronten, har påskyndat detta. Men man har ändå lust att fråga, 
huruvida detta underställande redan då var nödvändigt? Staben för 
Nord-Finlands militärlän och staben för 5. armekåren hade redan 
hittills ställts inför mången gemensam praktisk fråga med tyskarna 
under transitotrafikperioden. Samverkan hade säkert kunnat skötas 
ännu en eller ett par veckor utan ett officiellt underställande. Nu 
gjorde sig finländarna "skyldiga" till ett uppenbart brott mot neutra
liteten. Det fönjänar att noteras, att detta inte spelade någon roll vid 
krigsförbrytarrättegången. 

3. ak fick sin första operativa order av tyskarna redan den 16 juni,
varvid den mottog "operationsdirektiv för finska 5. ak", daterat den 
10 juni. Buschenhagen hade bråttom. Den första samfällda ordern, 
som utgavs på tyska Norge-armens kommandoplats, som förlagts till 
Rovaniemi, är daterad den 17 juni. På staben för 3. ak har man note
rat, att den mottagits den 18 juni på eftermiddagen. Det verkliga 
samarbetet hade inletts. 

V. SAMMANFATTNING

När man samlar de tankar vid vilka en granskare av det finsk
tyska samarbetets motiv och metoder stannar, kan de sammanfattas 
på följande sätt: 
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1. Minister von Bliicher telegraferade till sin chef på våren 1940:
"Ni känner min uppfattning att Finland med sin åländska skär
gård har en nyckelposition i norra Ostersjön och att ett besättande
av Finland av en stormakt som Sovjetunionen skulle göra Tysk
lands militärpolitiska ställning ohållbar. Dessutom är Finland av
stor betydelse särskilt som råvarukälla för molybden, koppar och
trä för vår krigsindustri". Här uttrycks i koncentrerad form or
sakerna till Tysklands dåtida intresse för Finland. De var poli
tiska och ekonomiska.

2. Tysklands strategiska intresse och därjämte samarbetssträvandena
föddes först då tanken på anfall österut utvecklades och de stärk
tes allt eftersom planerna framskred. Graden av styrka står i di
rekt proportion till vilken betydelse Finland som riktning gavs i
Barbarossa-planens olika stadier.

3. Tyskarnas metoder påverkades i väsentlig grad av att Tysklands
egna ofullbordade förberedelser medförde ett beroende av for
mellt goda förbindelser med Sovjetunionen. Det ledde till en
dualism både i olika officiella instanser och i det personliga um
gänget som försvårade lägesbedömningen för finländarna.

4. Sovjetunionens åtgärder och Finlands isolerade ställning drev Fin
land att söka sig till ekonomiskt samarbete med Tyskland. I sin
strävan att få stöd av Tyskland råkade Finland, i förhållande till
denna även i övrigt starkare part, i ett (innu ofördelaktigare för
handlingsläge.

5. Till den tyska samarbetstaktiken hörde att spela med dolda kort
enligt sin egen tidtabell och såvitt möjligt vid sidan om de offi
ciella diplomatiska kanalerna. Finland å sin sida strävade till ett
öppet och genom formella avtal styrkt samarbete. Finland kunde
inte under dessa förhållanden följa ett logiskt program, utan kon
takter måste utnyttjas då tillfälle erbjöds.

6. Tysklands samarbetstaktik ledde i Finland till att militärer använ
des i uppgifter som i vanliga fall sköttes av utrikesministeriets
tjänstemän. Mannerheim innehade i detta fall en nyckelställning
och han använde sina förtroendem:in med en synnerligen smidig
ändamålsenlighet utan att därför förbigå den politiska ledningen.

7. Finländarna var rätt benägna att tro på de åsikter tyskarna som
privatpersoner framförde, varför vårt sändebud i Berlin ofta såg
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sig föranlåten att varna för ogrundad optimism. Härmed besläk
tad var vissa finländares, speciellt utrikesministerns, öppenhjärtig
het. Emedan de fruktade att Tyskland kunde ändra kurs om dess 
nordliga politik visade sig svårbedriven underlättade de den för sin 
del härifrån. Det är möjligt att den bild Tyskland härigenom fick 
var ägnad att där förstärka uppfattningen om Finlands samarbets
villighet. 

8. I talrika kontakter på olika nivåer hade en praktisk utgångspunkt
för samarbetet utvecklats som skapade möjligheterna för ett di
rekt aktivt samarbete utan påtagliga begynnelsesvårigheter.

9. Godkännandet av tyskarnas transiteringsförslag var en konkret
händelse som kan betraktas som inledningen tiH det skeende som
ledde till kriget. Att redan i det ögonblick det skedde stämpla
denna hiindelse som "oåterkallelig" är efterklokhet, ty utveckling
en hade kunnat erbjuda även andra möjligheter. A ven om man
talade om en tysk-rysk konflikt redan på våren 1940 saknade ryk
tena reell grund. Man kan även betrakta saken så att transiteringen
hjälpte Finland att undgå utvecklingen i Balticum, emedan Sov
jetunionen varnad av den saktade in sitt hypotetiska aktionspro
gram och härav följde att den gynnsamma tidpunkten för det
hann passera. Från den utgångspunkten var Görings yttrande till
Tal vela 18 .12.-40 att godkännandet av transiteringsförslaget
"avgjorde Finlands öde" kanske inte enbart en bombastisk fras.

Finländarnas inställning till tyskarna och deras deltagande i gemen
samma förhandlingar med tanke på ett eventuellt krig kan leda till 
tvenne slag av konklusioner. Man kan säga att finländarna lät locka 
sig med i förberedelserna för ett anfallskrig. Man kan även helt mo
tiverat komma till slutomdömet att de ansvariga finländarna under 
vintern och våren hade tillfälle att så småningom på allt närmare och 
närmare håll se kriget sprida sig i deras egen livssfär och att de i dåti
da läge och med tanke på sitt folks säkerhet och kännande sitt ansvar 
som ledare förberedde en ändamålsenlig beredskap. 

Om den högsta förpliktelsen för en nations ledare är att i all sin 
verksamhet sträva till nationernas fortbestånd och utveckling i frihet, 
och om man, då man bevakar nationens intressen godkänner ända
målsenligheten som rättesnöre för verksamheten, så kan Finlands le
dande män anses ha handlat i enlighet med detta. Samtiden kan i all-
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mänhet inte bedöma ändamålsenlighetens klokhet, den ser ef tervärl
den. De finländska ledarnas ställning åren 1940-1941 var synner
ligen svår. De tvangs till kraftmätning med två stora. Men ingendera 
av dessa vann en fullständig seger över dem. 

1 Citat, om vilka ingenting särskilt nämns, är hämtade ur Finlands militäratta
ches i Berlin dagbok. 

2 Ur von Bllichers dagbok. 
3 Perä-Pohjala har här översatts till Nord-Finland. En ordagrann översätt-

ning; den skulle i så fall vara Bakre-Norden. Militärlän militärområde enligt 
svensk terminologi. 

Summary 
Colonel K J Mikola, Chief of the Military Historical Section of the Defence 

Forces of the Republic of Finland, analyzes the aims and forms of the Finnish
German co-operation in 1940-1941 in this paper, originally published in "Tiede 
ja ase", the yearbook of 1967 of the Finnish Society of Military Science. 

After the Moscow peace treaty of March 1940, Germany reconsidered her 
policy towards Finland. Four different periods can be discerned in the Finnish
German relations from this <late up to the beginning of the joint offensive 
against Russia in June 1941. 

In the initial stage (from March to middle-August), the German need of 
timber, copper and nickel and the Finnish urgent desire of acquisition of, arms 
led to Finnish-German commercial co-operation through thc regular diplomatic 
and commercial channels. But, Hitler was not willing to deliver arms to Finland 
tmtil he had made his decision on the preparations of the eastern campaign in 
late July. 

On August 18, the secret German delegate, the arms dealer Veltjens, announced 
the German readiness to meet the Finnish wishes. However, the offer was com
bined with a demand of transit-transport of German troops through Finland to 
the northernmost part of Norway. The proposition was formally made to the 
Finnish military high command and at the wish of the Germans, rhe matter was 
arranged as a technical question between soldiers. Mikola emphasizes the impor
tance of Kivimäki's letter, which gave the first information of a change of the 
German attitude against Finland, and makes a in some respects new analyze of 
this keenly debated occurrance, which started a secret ca-operation between mili
tary officials. In Finland this collaboration was approved by the Government, 
but the Germans preferred to keep the leaders of foreign policy outside the 
matter and thus innocent with regard to Finland, which by agreement was to 
belong to the Soviet sphere of interest. After the visit of Molotov to Berlin in 
November 1940, Finland unofficially received reassuring information that Hitler 
had clearly let the Soviet leaders understand that Germany would not tolerate 
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the outbreak of a new war in the North. The firsc hint of the German plans 
was made in December, when General Halder asked General Talvela about the 
Finnish defence plans. The Finns could conclude that Finnish territory and de
fence forces were taken in account in the military plans of Germany. All 
through the autumn, the ca-operation increased in as many fields as possible, but 
still, official Germany tried to maintain good relations with the Soviet Union, 
at least externally. 

The third phase opened with an inquire by General Halder about matters con
cerning concentration of Finnish troops. The answerer was General Heinrichs, 
lecturing in Germany in January 194 l. This indication of a German confidential 
approach towards Finland was fo!lowed by visits of the Chief of Operations 
of the German Air Force and the Chief of Staff of the German Forces in Nor

way in January and February. The official German diplomacy refrained totally 
from giving any promises of support to Finland, thus making the estimate of the 
situation more difficult to the Finns throughout the spring of 1941. Nevertheless, 
from that time onwards, the training of the Finnish officers included war games 
in which limited operations ahead of the defence lines were studied. 

This groping in the dark and the secret probing along military lines ended in 
May 1941. The fourth and final stage began with the official German proposal 
that the Finns send a delegation of officers to Salzburg to discuss joint measures 
of defence in case "the Gcrman-Soviet political discussions just going on failed", 
On neither side any promises, obligations or engagements were made and the 
consultations continued in Helsinki by special German represen ta tives. As the 
Germans evcn yet did not make lmown their own program, the Finns !et all 
measures and agreements depend on development of political events. 
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FÄSTNING OCH FÄNGELSE 

Några drag ur Nya Älvsborgs historia 

Av BENGT AHSLUND 

Man kan i år bringa namnet .Alvsborg i erinran av flera "jubile
umsskäl": för 350 år sedan, den 31 januari, återställde danskarna 
Älvsborgs Slott till den svenska kronan; hundra år senare, i slutet av 
juli 1719, avvärjde fästningen Nya .Alvsborg Tordenskjolds anfall 
mot Göteborg - sanningen att säga främst tack vare en skicklig in
sats vid Arendal av översten Stael von Holstein och skaraborgarna. 
Den 1 maj 1869, slutligen, var ett definitivt om också inte särskilt 
remarkabelt datum i fästningens historia: den upphörde att ingå i 
rikets fasta försvar efter att under ganska lång tid främst ha använts 
som förvaringsanstalt för livstidsfångar. 

Här skall några data och drag i Nya Klvsborgs historia skisseras. 
Tanken att Klvsborgs slott inte var tillfyllest för att trygga för

svaret av den trånga svenska porten västerut vid Göta Kivs mynning 
uppkom tidigt under 1600-talet. Redan 1638 förelåg ett förslag att 
demolera slottet och ersätta det med en anläggning vid Vinga. Men 
generalkvartermästaren Ornehufvud avvisade tanken som ogenomför
bar, eftersom ön "till att blifwa fortificerat icke var beqvem". Det 
första försvaret på platsen för Nya .Alvsborg kom i själva verket att 
uppföras av danskarna, då de år 1643 på Kyrkogårdsholmen i älv
mynningen anlade en halvpermanent befästning, kallad "Gottenbrille" 
(namnet syftade på öns form). 164 5 slogs danskarna emellertid till
baka. Den nye generalkvartermästaren och chef en för den svenska 
fortifikationen, Wärnschöld, satte anläggningen i stånd för att utnytt
ja den i det svenska försvaret av älvmynningen. 

Enligt Wärnschölds mening måste "Elf zborgs slott omkullkastas 
och ödeläggias". Det var nämligen omgivet av dominerande höjder, 
saknade flankskydd, kunde ej hindra en fiende från att tränga in i 
hamnen och ej heller avvärja ett anfall från söder mot Göteborg. Till 
yttermera visso var en del av murarna i mycket dåligt skick. 16 5 3 
beordrades Wärnschöld att börja arbeten på Kyrkogårdsholmen, 
1660 bestämdes att .Alvsborgs slott skulle raseras och den 15 juli 1661 
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förordnades dessutom, att "bem:te Slåts nampn här äffter warder 
diriverat in uppå Kyrkogårdzhållmen, så att dhen efter detta warder 
kalladh Nye Elfsborgh." 

Under hela sin återstående tid som ledare för Sveriges fasta för
svar visade Wärnschöld ett stort intresse för Nya Alvsborg. Hans 
plan för fästningen skulle också i allt väsentligt komma att karak
terisera den. Anläggningen på Kyrkogårdsholmen utformades som en 
oregelbunden, bascionerad femhörning med kasematterade kurtiner. 
På den södra fronten, mellan bastionerna Delfin och Havsfrun upp
fördes dessa kurtiner i två våningar med embrasyrer för kanoner i 
varje våning. Mellan de norra bastionerna - Nordstjernan och Hum
mern - placerades donjonen, det centrala, fyrkantiga tornet, ur
sprungligen uppfört i fyra våningar, med pjäsplatser för artilleri i de 
två övre. Från varje våning kunde eld avges med två pjäser i var 
och en av tornets fyra riktningar. Framför den sydöstra kurtinen an
lades ett batteri; framför de sydvästra och västra kurtinerna utbygg
des låga utanverk. Norra delen av Kyrkogårdsholmen byggdes ut som 
ett sk hornverk, med svaga murar; på dess norra utsida anlades en 
s k  flesch. 

Vid Wärnschölds död 1674 var arbetena väl i gång; hans efter
trädare Dahlberg fullföljde och avslutade dem, trots sin skepsis inför 
företaget. Enligt hans mening borde nämligen Alvsborgs Slott "blif
wit i sitt Esse ståendes". Nya Alvsborg ansåg Dahlberg otillfredsstäl
lande, trots att bestyckningen ökades från 30 till 90 pjäser. Ännu 
1697 var nämligen "profilerne så svage att man fast kan skiuta in 
igenom det ena werket uth igenom det andra .. , så att denna och 
mycket wäl behöfwdes kastas i en annan Form." Samma år framhöll 
också kommendanten på fästningen, Nils Posse, att "sielfwa Fäst
ningzmurarna och alla hvalwen antingen skola förstärckias, så att dhe 
ett fientligt anfall kunna resistera, eller ock hela wärcket medh en ny 
dessein förbättras, emedan Kongl Maij:tt elliest åhrligen stora om
kostnader använder detta gambla och obeständiga att underhålla, 
som doch av sig sjelf nederfaller." Posse pekade här onekligen på ett 
problem som skulle bli bestående under Nya Älvsborgs hela fästnings
tid. Till dessa fortifikationstekniska brister kom de taktiska olägen
heter som de närbelägna Aspholmarna presenterade och som både 
Wärnschöld och Dahlberg var väl medvetna om. En fiende som satt 
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sig i besittning av dessa holmar kunde därifrån rikta en förödande eld 
mot Nya A.lvsborg. De förslag som framkastades för att lö5a pro
blemet att spränga bort holmarna eller att schakta bort maskeran
de terrängavsnitt - kom aldrig att helt realiseras. 1719 utnyttjade 
danskarna detta förhmande genom att stiga i land på Stora Asphol
men och därifrån beskjuta fästningen med en effektivitet som från 
svensk synpunkt sett kunnat visa sig ödesdiger. 

Under 1690-talet slutfördes huvuddelen av de arbeten Wärn
schöld planlagt. Vissa täckningsarbeten på kurtiner m m  återstod 
dock. Det visade sig också nödvändigt att redan nu reparera de tidi
gast färdigställda verken. Under det stora nordiska kriget förstärktes 
fästningen och inspekterades 1719 av fältmarskalken Rhenschöld, 
som då fann den "utj temelig stånd". Det danska anfallet samma år 

tillfogade dock mycket betydande skador som föranledde stora repa
rationsarbeten åren närmast därefter. På grund av att Göteborgs öv
riga försvarsanläggningar fått förfalla hade Nya Älvsborgs betydelse 
snarast ökat under dessa år. 

Frihetstidens försvarsutredningar och defensionskommissioner äg
nade Nya Alvsborg ett intresse som närmast kan betecknas som spo
radiskt. Långsiktiga intentioner märktes lika föga här som inom 
andra fält av det svenska försvaret. Ar 1733 konstaterade fästnings
kommissionen emellertid att Nya Alvsborg varken kunde försvara 
inloppet till Göta älv eller betäcka varven och lastageplatserna. En 
fiende kunde - särskilt nattetid - utan svårighet passera mellan 
fästningen och Käringberget; Aspholmarna utgjorde alltjämt en stor 
olägenhet. A ven om Nya Alvsborg sålunda knappast kunde lösa de 
uppgifter som utgjorde dess egentliga raison d'�tre betecknades an
läggningen som ett allvarligt hinder för fientliga företag. Det rimliga 
i denna slutsats kan dock ifrågasättas. Samma år konstaterade näm
ligen kommendanten, att fästningsverken var så försvagade och un
derminerade, att de ej kunde erbjuda det ringaste motstånd vid ett 
anfall. Hornverket var helt förfallet: varken musketerare eller kano
ner kunde ställas upp på det! Under 1730-, 40- och 50-talen utfördes 
ganska omfattande reparationsarbeten, särskilt på logementen som 
försågs med bombfria valv, kontramurarna mellan vissa bastioner, 
"murbottnarna" för skydd av underliggande valv. Kommendants
huset reparerades och förbättrades; ett nytt corps de garde kom till 
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1757-1764. Under 1760-talet underkastades tornet en genomgrip
ande och ganska komplicerad ombyggnad. "Wid närmare undersök
ning", skrev krigskollegium till Kungl Maj:t den 14 februari 1766, 
hade det nämligen befunnits "så bristfälligt till murarne, at the knap
past kunna bära sig sielfwe och än mindre thet ofwan uppå tillärnade 
Batteriet öfwer Bane." Trots en förstärkning med enkla och dubbla 
pilastrar blev det därför nödvändigt att minska tornet med en våning. 
1769 hade dessa arbeten i stort avslutats. 

Under perioden 1774-1784 byggdes bastionerna Delfin, Havs
frun, Hvalfisken och Hummern om för att bättre flankeringsmöjlig
heter skulle erhållas och utrymmet ökas. 1788-1789 års krig, liksom 
det skärpta läget före, under och omedelbart efter det finska kriget 

1808-1809 föranledde särskilda årg:irder för att öka fästningens 
beredskap. Så gjordes t ex år 1811 en hel serie utkast till planer för 
iståndsättande av Nya Ji..lvsborg, som även omfattade en helt ny be
styckningsplan, som skulle ha gett f:istningen 119 mörsare, haubitser 
och kanoner, bland dem några 80-pundiga pjäser. 

Den ringa tillgången på arbetsmanskap var ett betydande hinder 
för ansträngningarna att hålla Nya Ji..lvsborg i stånd. Ofta dispone
rades endast den ordinarie garnisonen om 60 a 70 man. Visserligen 
kunde man 1763 och 1764 kommendera respektive 25 man ur Ji..lvs
borgs regemente och 36 man ur Skaraborgs regemente för arbeten på 
tornet och det var också möjligt att 1766 och 1767 beordra arbet,

manskap på 40 och 50 man ur infanteriet. Men då det ställdes krav 
på insatser av större omfattning föreföll hindren ibland nästan oöver
stigliga. Så t ex år 1789 då krigskollegium begärde en kommendering 
på 700 man ur Skaraborgs regemente för reparationer på Nya Ji..lvs
borg, andra befästningar vid Göteborg och Bohus fästning. Det visade 
sig då att 5 40 man ur regementet enligt regementschefens mening ej 
kunde utnyttjas: i träffningen vid Kvistrum den 29 september 1788, 
då 800 man under befäl av översten Tranefelt inneslöts av norska 
trupper, hade nämligen dessa soldater släppts fria mot att deras offi
cerare gav sitt hedersord på att de ej vidare skulle göra tjänst under 
det aktuella kriget. Krigskollegium resolverade visserligen, att detta 
åtagande i och för sig inte var anledning att frita soldaterna från kom
menderingen, men angav också att "af Regementet bör utgjöras alt 
det manskap som möjeligen kan åstadkommas". Med en så dunkel 
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formulering är det begripligt om arbetsinsatsen ej kunde bli den 
största. 

Det blev en naturlig följd av dessa förhållanden att beredskapen 
vid Nya Älvsborg knappast kunde vara den bästa. 1700-talets 
Sverige hade i dessa avseenden notoriska svagheter, som en skrivelse 
från krigskollegium den 10 juli 17 6 5 belyser på ett ganska drastiskt 
sätt: 

"Hos Kongl. Collegium har Herr Ofwersten och Riddaren av Kl. 
Swärds Orden von Wolffradt igenom memorial af dn 9. i dänna må
naden gjort ytterligare påminnelse, at de Canoner, som på Elfsborgs 
Fästning för flere år tilbaka skola stått skarpt laddade, måge plund
ras och sättas uti sitt förra stånd; emedan fruktan skal wara, at 
Kulorne uti Canonerne skola wara fast- råstade: Och har bemte Herr 
Ofwerste hemställt, om icke samma Canoner med aldra-första måge 
blifwa utplundrade, samt den Kåstnad, som därtil fordras, anårdnad". 
Så skedde. 

En del krigsförberedelser vidtogs dock; bland annat hölls årliga 
prov- eller skarpskjutningar med artilleriet på fästningen. Så finns 
t ex bevarade de detaljerade protokollen från provskjutningen i 
januari - mars 1795, då sammanlagt 75 24-, 18- och 12-pundiga 
pjäser av olika konstruktioner underkastades noggranna kontroller. 
Uppnådda skjutavstånd, första, andra och tredje rikoschetterna bok
fördes på alnen när och det antecknades noga om kulorna tagits till
vara eller ej. 

Ekonomiska svårigheter var säkert en av de väsentligaste anled
ningarna till att Nya Älvsborg hölls i så dåligt stånd under 1700-talet. 
Under hela frihetstiden torde föga mer än 100 000 dlr smt ha ansla
gits till fästningens underhåll: en ganska ringa summa i förhållande 
till de totala utgifterna för rikets fasta försvar. Under sådana förhål
landen var det naturligt att Kronan sökte ekonomistt:a på samma sätt 
som nu, bland annat genom försliljning av överskottsmateriel, i detta 
fall ammunitionseff ekter och vapen. Föreskrif tema vid sådan försälj
ning var stränga, detaljerade och i lika mån inspirerade av omtanke 
om det allmänna b;ista och misstanke beträffande dem som skulle 
effektuera försäljningen. Det framgår i någon mån av en skrivelse i 
februari 1767 till "Ofwersten och Riddaren Baltzar Philip von Wolf
vradt", som i detalj reglerar en utförsäljning från Nya lUvsborg: 
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"Kongl. Collegium har funnit för godt, at bevwilja Brukspatron 
Cahman the på närlagde förteckning uti Elfsborgs fästning befintelige 
ogatelige Ammunitionssorter, emot betalning efter ett tagit medium 
af the pris, hwartil tack järn uti nästliggande Städer försäljes, hwilket 
nu är 14 Dr. 25 1/3 ;< Smt för Skeppundet. Wigten sker efter wan
lig Bergslags tackjärnswigt: men ther så hända skulle at någon så 
swår wigt icke gifwes, at de större Canoner kunde wägas, eller till
fälle är at them söndersåga, så kunna the, som hafwa påhuggen vigt, 
therefter utlefwereras så wida Brukspatronen thermed åtnöjes, eller 
ock sprängas, om köparen thertill wiU bestå krutet; i öfrigt tillåtes 
icke någon rabatte i wigten för rost eller thylikt, emedan sådant både 
är owanligt och Brukspatronen icke eller betingadt." 

Efter Napoleonskrigen vacklade uppfattningen om Nya .Alvsborgs 
militära värde under flera årtionden. År 1833 förelåg ett förslag om 
vissa utökningar och förbättringar: fästningen befann sig då i ett 
mycket dåligt tillstånd. Det praktiska resultatet blev emellertid endast 
ett anslag på 500 rdr ur en-permillefonden för att möjliggöra de allra 
nödvändigaste reparationerna. 1839 års kommitte hänförde Nya 
Älvsborg till klass tre av fyra möjliga klasser: uppgiften borde 
vara att ge skydd åt ankrade örlogsfartyg och konvojer under sam
ling. Med hänsyn till att försvaret var "väl beläget" borde fästningen 
sättas i stånd och kombineras med batterier på Billingen och Rya 
Nabbe. Man hade även tankar på att bygga ut donjonen och att förse 
anläggningen med ett större utanverk. Samtidigt vann emellertid upp
fattningen att Nya .Alvsborg saknade militärt värde allt mer gehör. 
Så sent som 1868-1869 gjordes den sista utredningen om fästningens 
framtid. Chefen för fortifikationen förklarade då, att hornverket vore 
en fullständig ruin från vars murar det dagligen föll sten. Citadellet 
var visserligen i gott skick och fullt i ordning - i enlighet med de 
principer som hade rått då det byggdes (!) men dess helt blottade 
murar skulle inte kunna uthärda en dags strid mot krigsfartyg be
styckade med grovt artilleri. Fästningen som sådan var därför helt 
utan värde. Samtidigt härmed anmälde armeförvaltningen, att be
styckningen till allra största delen var oduglig. Kungl Maj:t beslöt 
också, att Nya .Alvsborg från den 1 maj 1869 ej längre som fästning 
skulle ingå i rikets fasta försvar. Löjtnanten H. Fröding från Göta 
artilleriregemente hämtade den personal ur regementet som tjänstgjort 
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som fästningens sista garnison. Före avtåget bjöd kommendanten på 
"en rätt treflig frukost". "Vid dess slut'', säger Fröding, tackade han 
för "den tid af omkring tre fjärdedels århundrade, hvarunder delar 
av Göta artilleriregemente haft den äran stå under kommendantens 
på Ny-Klfsborg befäl." 

Efter nedläggningen kom Nya Klvsborg att för en tid bli en göte
borgarnas omtyckta utflyktsmål och badplats; under seklets sista del 
uppfördes där en restaurang - senare flyttad till Långedrag - och 
tidtals förekom ett tivoli mellan vallarna. Under 1920-talet påbörja
des omfattande restaurationsarbeten, som slutfördes först mot mitten 
av trettiotalet; andra världskrigets beredskap krävde att anläggningen 
utnyttjades för olika marina förråd. Under senare år har man utfört 
betydande renoverings- och ombyggnadsarbeten, som emellertid ute
slutande har kulturhistorisk syftning. 

Nya Klvsborg utnyttjades redan tidigt för förvaring av arrestanter 
och fångar; man finner här ett från andra fästningar välbekant mön
ster. Redan i 1712 års expeditionshandlingar omtalas fångar och det 
förefaller som om deras antal under 1700-talet vanligen uppgått till 
ett tjugotal. Fästningen var under denna tid främst förvaringsplats 
för rannsakningsfångar från Göteborgs stad och västgötadelen av 
Klvsborgs län; straff ångar från hela västra Sverige internerades i 
Marstrand. Dock förekom även några livstidsfångar pll Nya Klvs
borg; sannolikt har väl utrymmesskäl ofta blivit utslagsgivande för 
internernas förvaring. Man finner i fångförteckningarna, att åtskilliga 
satts in i brist på "laga försvar" ( de saknade alltså fast arbete) och 
att många internerats utan tidsbestämning: de satt inne "på behaglig 
tid", som termen löd. Säkerligen förekom ett betydande godtycke i 
frllga om straff tid o dyl. 1817 rapporterade kommendanten sålunda, 
att fyra arrestanter, "som enligt författningarne borde utgådt men 
som ingen har efterfrllgat desamma, icke heller att dessa hafva kun
nat anskaffa sig laga försvar hvarigenom de kunnat erhålla sin frihet, 
så hafva de härstädes qvarblifvet." 

Kvinnliga fångar blandades med de manliga - under 1780-talet 
fanns 14 kvinnor i förvar på Nya Klvsborg - och vid något tillfälle 
fick barn följa med föräldrarna i fängelset. Man vet att maka och 
barn till en Christopher Wennerberg, som gjort sig skyldig till stöld, 
spärrades in på fästningen tillsammans med mannen. Så småningom 
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ändrade klientelet dock karaktär och 1826 utfärdade krigskollegium 
nya anvisningar. På Nya Älvsborg skulle hädanefter förvaras "så
dana brottslingar hvilka för lif stiden äro dömda sin frihet förlustige 
för de grövsta brott såsom Mord, Mordbrand, Rån, Stöld, Sedelför
falskning och falskt myntande." Antalet fångar torde därefter ha hål
lit sig omkring 100. Enligt amlagsäskandena 18 4 3 fanns då 149 fång
ar; då de sista internerna i oktober 1866 med ångfartyget Skåne flyt
tades över till den nya fångvårdsanstalten i Karlskrona uppgick de 
till 77. 

Att logera ett så stort antal fångar på Nya Älvsborg medförde 
självfallet åtskilliga bekymmer, i första hand vad rör sj:ilva förHigg
ningslokalerna. Fästningens ofta förfallna tillstånd underlättade knap
past det hela, trots att kraven på komfort och hygien säkerligen var 
låga. Då man 1771 besiktigade arrestantvalven befanns dessa visser
ligen vara undermåliga och förfallna, men "likväl befinna sig i sådant 
skick, att fångar därutinnan både kunna vårdas och förvaras." Under 
årens lopp utfördes en hel del först[frknings- och fört-iggningsarbeten: 
palissader, arrestantvalv, enmansceller osv. Inte alldeles onaturli5t 
fäste man kanske större avseende vid säkerheten än bekv1imligheten. 
År 1817 kunde således kommendanten Krook icke utan skäl anmärka 
på utförandet av två nya arrestantvalv. Han hade nämligen funnit, 
"att emot all wana, wid fångars förwarande, inga dörrar emellan 
desse 2ne Hwalf finnas som hindrar communication emellan 50 fång
ar, hka därstädes kunna rymmas." Krook ansåg detta så mycket mera 
riskabelt som "genom Garnizonens ringhet och en Posts försummelse 
eller mindre noggrannhet vid fängelsehwalwens öppnande, största 
våda kan upstå af uslingar som ej tänka på annat än försöka til sin 
frihets ärhållande." 

Att säkerheten och bevakningen innebar högst reella problem fram
går av en mängd rapporter om framgångsrika eller misslyckade rym
ningsförsök. I september 1817 rapporterade Krook till krigskollegi
um, att de flesta livstidsfångarna försökt rymma natten mellan den 
15 och 16. Det hade då "befunnits med största förundran att låsarne 
utifrån blifwit några steg från påstens ställe uppdyrkade med rak 
spik." Då Krook med anledning härav helt förnuftigt kontrollerade 
samtliga lås, fann han att alla var odugliga. Krigskollegium gjorde för 
sin del den berättigade anmiirkningen att "låsens oduglighet bordt 
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observeras wid de wanlige års besiktningarne som Commendanten 
med noggranhet bör werkställa så att medlen kunna uptagas uti Re
quisitionsförslaget til nästa års utgifter." Man kan med skäl fråga sig 
hur Krook följde dessa anvisningar. Några år senare, 1823, rymde 
nämligen ej mindre än elva fångar efter att ha öppnat eller slagit sön
der fem lås och sågat av en regel. I hamnen stal de därefter fästning
ens båt och försvann med denna. Ytterligare ett par år senare mörda
des tre interner av några medfångar, som dessutom hotade att slå 
ihjäl vakthavande slottsvaktmästaren. I sin rapport om dessa förhål
landen kunde kommendanten emellertid ge besked om de egentligaste 
anledningarna, så som han uppfattade dem. Orsakssammanhangen 
kan nu förefalla något förvånande. Den 8 oktober 1825 skrev näm
ligen Krook till krigskollegium: "Orsaken till de rysliga uppträden som 
på något öfver I½ år existerat på Ny-Älfsborg bland fångarna är 
efter min fullkomliga övertygelse, att personer funnits, som upplyst 
dem om de nuvarande liberala ideerna att behandla dem." 

Utspisning, beklädnad och förläggning av fångarna skapade en 
mångfald andra problem. Göteborgsbagarna levererade bröd med 
otillbörlig undervikt eller av undermålig kvalitet; klädespersedlarna 
var otillräckliga - ibland, som 1804, därför att beställningarna 
kommit till krigskollegium först då seglationstiden redan var slut för 
året. Någon lyx beträffande kläder var det under inga förhållande 
fråga om: när förråden förnyades 1813 tillhandahölls "100 par nya 
Grå Byxor utan prydnader, 100 par brukbara ullstrumpor och 400 
par Ekbarkade Skor." Det förefaller som om tillgången på sängkläder 
berett alldeles speciella svårigheter, både för fångarna och bevak
ningsmanskapet. Ar 1806 fick kommendanten i januari avslag på en 
framställning om nya sängkläder: de som var under användning skulle 
räcka till november. I anslutning härtill meddelade kollegiet på för
frågan att behovet av halm för stoppning av sängklädei' borde beräk
nas enligt normen, att "til en 2 mans Säng består 4 L-pund (dvs om
kring 30 kilo) Halm i zne år." En ganska långt gående sparsamhet! 
Ar 1817 anhöll "OfwerCommendanten på Rikets Wästra Kust" om 
skyndsam reparation av ett rum i stenkasernen, där artillerimanskapet 
var förlagt och "hket rum af röta och fuktighet skall wara så beswä
ra t at icke allenast Sängkläder m. m. som widröra wäggarne, inom 
Korrt tid förmultna til stor Kostnad för Kronan utan ock manskapet5 
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hälsa därigenom i betydlig mon skal lida." Kollegiet förständigade 
fortifikationsbefälhavaren att genast föranstalta om detta arbete och 
gav honom samtidigt en skarp reprimand för att han ej tidigare vid
tagit åtgärder i ett brådskande ärende, då det "rört icke mindre än 
conservation av Kronans manskap och pers,edlar." Av ekonomiska 
skäl var det naturligtvis ett önskemål att fångarna själva vårdade och 
reparerade sina persedlar. Å andra sidan måste säkerhets- och skydds� 
synpunkter beaktas och kommendanterna var förvisso medvetna om 
sådana krav. När majoren Krook 1817 föreslår att fångarna själva 
skall få utföra vissa reparationer, lämnar han också garantier: "så får 
jag ödmjukligen tillkännagifwa att så snart som det endast förblifwer 
vid lagning av kläder men ej sko persedlar så kan ej någon fara der
igenom uppstå för fångarnes säkra bewakning, helst de ej bekomma 
något annat vapen än synål." Skoreparationer, med kniv och ham
mare, skulle ha inneburit andra risker! 

Fängelsestraffet hade ju som syfte bland annat att återanpassa fång
arna till samhället; arbete ingick som ett viktigt element i denna pro
cess. Vid vissa tillfällen var emellertid antalet fångar så stort att den 
normala verksamheten ej räckte för att sysselsätta dem. En sådan 
situation rådde tydligen 1817 då kommendanten erhöll Kungl Maj:ts 
tillstånd att inrätta en särskild "arbetsinrättning" på fästningen för 
tillverkning av "ylle- och hampspånad, Segelduks wäfnad, Sko
Snickare- Smedje- och Trädarbeten, Swafwelstickor, Becktråd och 
Trädskor mm". Det föreburna motivet var att "Fångarne" . .. ge
nom denna "efter förmodan, nyttiga Inrättning ... skulle winna så
väl förbättring till deras seder samt hog för arbete och en dem gagne
lig sysselsättning, som ock, efter inhämtad nödig kännedom i före
nämnde handaslögder, en i mån av deras förtjenst till upmuntran av
passad tillökning i Dagtraktamentet, som vill erläggas av Commen
danten ... " Med diverse förbehåll - artilleriförråden fick ej flyttas 
som Krook tydligen tänkt sig, de bästa fångarna skulle sysselsättas 
med Kronans arbeten, de tillverkade produkterna skulle förses med 
särskild stämpel som visade tillverkningsplatsen mm - fick denna 
tillverkning komma igång. Resultatet måste likväl ha blivit sämre än 
beräknat. Redan i januari 1818 begär nämligen Krook att under kor
tare perioder få permittera några för gott uppförande kända, "för
svarslösa" fångar i trakten av Nya Alvsborg för att på så sätt bereda 
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Bild 1. Nya Alfsborgs fiistning, Teckning av Christian Staaf. 

dem någon inkomst, en framställning som krigskollegium för övrigt 
avslog. 

I tidens fångvård ingick religionen som ett viktigt medel f är att 
påverka internerna till bot och bättring. Så ock på Nya Älvsborg, 
som slottspastorernas och fängelsepredikanternas årsberättelser klart 
visar. Man kan inte ta miste på deras nit; däremot är det väl möjligt 
att resultaten ej alltid blev vad de hoppats på. Under Nya Alvsborgs 
senaste tid som fängelse rapporterar slottspastorn A Elgquist sålunda 
för år 1857, att gudstjänster avhållits 33 gånger med 60 a 70 fångar 
vid varje tillfälle, att elva katekesförhör ägt rum med ett trettiotal 
fångar per gång och att nattvardsgång skett fyra gånger i kyrkan 
samt två i sjukhuset. Och "resultatet"? Ja, Elgquist hade nog snarast 
ett blandat intryck: " ... en del fångar (hade) ådagalagt et oklander
ligt uppförande och en del t o m ett godt uppförande under deras 
vistande härstädes, hwaremot flera fångars nyligen skedda rymnings
försök tydligen visar deras opålitlighet och beklagliga tillstånd i sed
ligt och andligt hänseende." När Elgquist i samma skrivelse säger sig 
ha "förmärkt vänlighet och tacksamhet för de Christliga råd och för
maningar som bliwit enskilt meddelade" kan man kanske ana ett för-
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Bild 2. Batteri och kurtin pli Nya Alfsborg. Teckning av Christian Staaf. 

sök att framhålla det effektiva i den egna insatsen. Då lämpar ej visa
de sig tillräckliga för att åstadkomma en sinnesändring hos fångarna 
måste andra, kraftigare medel emellertid tillgripas eller - t ex i de 
fall då inte heller dessa gav önskad effekt - fången förpassas till 
annan anstalt med kraftigare korrektionsmetoder. 1804 beslöt sålunda 
krigskollegium i enlighet med kommendantens framställning att "en 

wid namn Anders V ester berg för begånget Mord ti! lifstids arbete 
dömd och hwilken oagtadt undergången Extrajudiciell bestraffning 
likawäl fortfar uti liderlighet sturskhet och olydnad ... måtte till 
Carlscrona få försändas för at wid Ankarsmedjan derstädes til sträng
are arbete hållas." 

Det förefaller eljest som möjligheterna till bestraffningar och annan 
påverkan skulle ha varit fullt tillräckliga också på Nya Alvsborg. 
Kaptenen Christian Staaf, känd för sina teckningar från stormötena 
på Ladugårdsgärde och som något av ett original på Marieberg, där 
han var verksam under lång tid, uppehöll under ett halvår 1850-
1851 befattningen som artilleribefälhavare på Nya Alvsborg. Från 
den tiden finns ett antal teckningar, där Staaf skildrar fästningens 
murar och bastioner, salutbatteriet och artillerister, interiörer från 
fångvalven 111111. Några av dem har återgetts här. I skissboken finns 
också en teckning av livstidsfången Lars Johan Jansson, kallad Lasse, 
iförd vad Staaf kallar Älvsborgs paraduniform. Han var med andra 
ord slagen i järn med allt vad detta innebar: balsjärn, arm- och fot-
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bultar, kättingar 111 m, tillsammans vägande mer än 75 kilo. Lasse 
hade vid 24 års ålder för rån dömts till spö och livstids fästning och 
därefter rymt två gånger. Kanske var detta anledningen till den maka
bra utstyrseln. Under Staafs tid inhyste Nya Alvsborg också rikets 
äldsta livstidsfånge, f d soldaten Palm som med endast ett kortare 
avbrott suttit inspärrad sedan 1794. Han hade då satts in på Svart
holmen i Finland efter att ha slagit sin löjtnant, rymt därifrån efter 
att ryssarna intagit fästningen, på nytt tagit militär tjänst i Sverige, 
där blivit igenkänd och förpassats till Nya Alvsborg. 

En särskild svårighet måste kontakterna och kanske t o m  fraterni
seringen mellan fångar och garnison ha berett kommendanterna. I 
själva verket torde dessa två grupper ha haft ganska mycket gemen
samt och det var ingalunda omöjligt att passera från den ena till den 
andra, även upprepade gånger. En f d soldat Berggren som satts in 
på Nya Alvsborg därför att han rymt från första sjöartilleriregemen
tet blev 1818 "härifrån fånghwalf wen uttagen och anställd som slotts
knekt". Försöket slog dock mindre väl ut; Berggren blev nämligen 
"genast derpå för opålitedighet affskedad och åter genom Kungl 
Befalningshafwandes resolution insatt för försvarslöshet." Att detta 
ingalunda var ett unikt förhållande framgår av en skrivelse 1817 från 
kommendanten Krook till chefen för Göta artilleriregemente, i vilken 
han begär att artilleristen Nestor skall avlösas och bestraffas som miss
tänkt för delaktighet i ett rymningsförsök - det är här uppenbarligen 
fråga om incidenten den 15-16 september 1817. "Som all anledning 
är", framhåller Krook i sin anmälan, "det Artilleristen vid Major 
Tolls Compagnie Nestor antingen sielf öppnat natten emellan mån
dag och tisdag låsarne till lifstidsfångarnes hwalf eller också varit som 
på påst delaktig uti saken, men säkra bevis saknas att sätta densamma 
för krigsrätt, så får jag anhålla att han genast härifrån aflöses, på den 
grund att han samtalt med Arrestanterne om rymning och sielf skru
tit däraf samt sagt sig hellre vara Arrestant än Artillerist." När till
f örOl'dnade kommendanten von Si vers 18 4 2 hade att yttra sig över 
sättet att ordna bevakningen av fångarna underströk han också det 
olämpliga i att använda yngre soldater för denna uppgift. Anledning
arna var främst att fångar och soldater kom ur samma "folkklass" och 
att de lätt blev vänner och kamrater, att soldaterna därför lätt över
talades till olagligheter, att tio a tolv timmars bevakningstjänst per 
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Bild 3. Livstidsf!ingen "Lasse", iförd "Alfs borgs parad
uniform", Teckning av Christian Staaf. 

dag uppammade sysslolöshet och slöhet och att arbetet som sådant 
var moraliskt nedbrytande. Det vore enligt von Sivers bättre att an
vända äldre, uttjänta soldater för dessa bevakningsuppgifter. 

E. ven om hanteringen av det besvärliga fångklientelet säkerligen
var kommendantens största bekymmer saknade hans tjänst inte heller 
andra komplikationer. Prejnings- och saluteringsskyldigheten föran
ledde häftiga kontroverser, internt inom fästningen samt mellan kom
mendanten och fartygsbefälhavare som ibland utsattes för en oro
väckande närgången skarpskjutning; förläggningsförhållandena på ön 
var miserabla även för garnisonen; svårigheterna att kommunicera 
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med fastlandet betydande, sommar som vinter. Den här flera gånger 
omnämnde majoren Krook väckte för övrigt ett visst uppseende, då 
han vintertid - av rädsla för de svaga isarna lät sig bäras över till 
stranden av fyra artillerister . . . Men framförallt tycks samarbetet 
mellan kommendanten och de olika tjänstemännen ha besvärats av en 
mängd friktioner, kanske den oundvikliga följden av att ett fåtal 
människor under ganska lång tid måste ha att göra uteslutande med 
varandra, i trånga lokaler och med ett minimum av komfort. 

Det är påfallande hur arreststraff utnyttjades som ett sorts univer
salmedel, stundom i sammanhang som man nu skulle finna ganska 
oegentliga, ibland i kombination med andra korrektionsmetoder. År 
1806 befanns fortifikationsbokhållaren Grönwall släpa efter med re
dovisningen av 1804 års räkenskaper. Krigskollegium gav då kom
mendanten fullmakt "om ej annorlunda skje kan at under arrest på 
Ny Elfsborg i sina rum tilhålla Grönwall detta sit åliggande fullgöra 
samt därjämte tilse att berörde räkn.r för år 1805 hk• senast böra 
wara af gifna inwid samma tid, då jämwäl blif wa bitinsända. Och 
som Grönvall alltid utmärkt sig för efterlåtenhet i redogörelsen har 
KColl. funnit nödigt innehålla hans på Fortifikations Staten inne
hafwande halfwa lön intil dess han för hela sin tjenstetid wisat full
komligt redo och räkning, hwarom wedbde nu anmodas och Tit. äger 
Grönwall til sin efterrättelse förständiga." I januari 1824 fann sig 
kommendanten Krook föranlåten att sätta in vice materialbokhålla
ren Bruzelius på högvakten ''uti 2 :ne dygns arrest (med sällskap) för 
nekad arrests undergående på sina rum i anseende till själfpåtagen 
bestraffning." Bakom dessa diffusa formuleringar tycks ligga, att Bru
zelius först ålagts två dagars arrest för att ha utövat bestraffningsrätt 
som inte tillkom honom - han hade sparkat marketenterskan ! -
men vägrat att acceptera detta straff (sic!) och då i stället ålagts två 
dagars arrest på eget rum med rätt att ta emot besök. 

Folklivsforskaren Herman Hofberg som vistades på Nya Älvsborg 
1851 kunde berätta om hur Krooks efterträdare, överstelöjtnanten 
von Quanten, utövade sitt kommendantsskap på ett ej mindre kap
riciöst sätt. När Hofberg, som då var medicine kandidat, anmält sig 
för kommendanten, inbjöd denne honom helt älskvärt till middag. 
Denna förlöpte också mycket angenämt, ända till dess placemajoren 
råkade "fälla ett yttrande som kommendanten ansåg innebära någon 
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sidovördnad för hans person. Blossande röd slog han näf ven i bordet, 
så att glasen hoppade, och befallde den närgångne att genast gå i 
arrest. Denne sköt stolen från bordet och aflägsnade sig, ef terläm
nande en dyster förstämning hos de närvarande. Efter middagen in
togs kaffe i kommendantens trädgård, en jordlapp, stor som ett ordi
närt kammargolf med ett half t dussin krusbärsbuskar och ett gam
malt plommonträd. När likörerna efter kaffet åter bragt vår envålds
härskare i humör, vågade en af de närvarande anmärka att det ändock 
var bra synd om den stackars placemajoren, hvilket infall upptogs så 
nådigt, att adjutanten strax skickades att förkunna den fångne hans 
befrielse och bedja honom vara välkommen till vårt s;illskap i träd
gården." 

Knappa ekonomiska omständigheter och Kronans njugghet - ex
emplifierad av att Krook vägrades fri ved och belysning på sina rum 
på fästningen, trots att han icke hade "någon lön på ordinarie Stat 
utan endast på Allmänna Indragnings Staten en Expectarie lön utgö
rande femtio procent mindre än den ringaste Officersgradens lön -
var säkerligen en väsentlig anledning till dessa friktioner och kontro
verser. Ett annat och kanske ej så obetydligt skäl var nog allmänna 
uttryckssvårigheter och en bristande förmåga att kommunicera. Ett 
av de mera älskvärda utslagen av denna brist kommer fram i en, kan
ske apokryfisk anekdot om den här flera gånger citerade Krook. 

Fångarna står uppställda för att hälsas av den mäktige kommen
danten, som vänder sig till dem med det militära "Kamrater!" Hans 
adjutant lutar sig emellertid fram och viskar något, tydligen för att 
antyda olämpligheten i detta tilltalsord och Krook ändrar sig till 
"Medborgare!" Ny viskning av adjutanten och fästningskommendan
ten beslutar sig för sitt definitiva hälsningsord: "Medbrottslingar!" 

Möjligen ger denna okonventionella och tankspridda titulering något 
av andan på Nya Älvsborg under dess sista årtionden, då kommen
dantens gäster lika snabbt förpassades från middagsbordet till arresten 
som de därifrån hämtades till kaffet och likörerna och slottsknektarna 
kunde rekryteras bland fångvalvens "på behaglig tid insatta försvars
lösa." 
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Su:mmary 
At the end of the Seventeenth Century the fortress of Nya .i'\lvsborg was 

constructed at thc momh of the Görn River to replace a fortification of earlier 
date. The new fortress played an important operative part in rhe Great Northern 
\'var, whcn Danish assaults directed by Tordenskjold were heaten off in 1717 
and, most notably, in 1719. Afterwards the fortress gradually !ost its milirnry 
importance and one hundred years ago, on May 1st, 1869, it was closed. From 
1712 the fortress was increasingly used as a prison, first for prisoners awaiting 

trial and later on for criminals serving life sentences, Men, women and children 
were held captive there, The amhor of this article deals with the considerable 
problems of maintenance encountered during the military period and shows how, 
on that account, irs preparedness was often of a low order, The second part 
describes some economic social and personal problems associated with Nya Kivs• 
borg dming its time as one of His Swedish Majesty's prisons. 
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