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FÖRORD 

De tre uppsatserna i artonde årgången av "Aktuellt och Historiskt" 
belyser modern militärhistoria ur vitt skilda aspekter och från helt 
olika miljöer. Ämnesvalet anknyter emellertid i viss utsträckning till 
1970 års nummer av denna skrift. 

Där gav militärhistoriker Evabritta Personne en översikt över det 
svenska inskrivningsväsendets i1tveckling från början av 1800-talet 
intill våra dagar. Nu tar hon upp en speciell företeelse inom detta 
system - värnpliktsvägran. Det är den närmast på politiska motiv 
baserade vägran, aktuell inom arbetarrörelsen främst under 1900-
talets första decennium, som här behandlas. Olika uppfattningar rådde 
om metoderna att motarbeta "militarismen". Skulle det ske genom 
att helt enkelt utebli från "mordövningarna" eller genom att inifrån 
söka störta militärväsendet, som var en förutsättning för det kapi
talistiska samhällets bestånd? Här bröt sig åsikterna. Ett betydande 
utrymme ges åt de ofta hårda och godtyckliga domarna mot de 
vägrande. 

I takt med att kärnladdningar alltmer börjar omvärderas kan 
erfarenheterna från andra världskrigets slagfält få förnyat värde från 
studiesynpunkt. Detta gäller bland annat kustinvasionstekniken. 
I årsskriftens andra uppsats framhåller överstelöjtnant Bertil Stjern
felt att den i krigslitteraturen styvmoderligt behandlade landstigningen 
på franska sydkusten 1944 är värd ökad uppmärksamhet såsom 
"finslipad färdigprodukt" av anglo-amerikansk invasionsteknik. Vad 
försvarssidan beträffar återges i ett icke tidigare publicerat doku
ment, hur en tysk regional chef upplevde de hektis!ea dygnen under 
landstigningen och T oitlons slutkamp. Den rådande klyftan på tysk 



sida mellan uppgifter och restmer, planer och verklighet kommer här 
i skarp belysning. 

Arkivarie Bengt Holtze för oss tillbaka till Sverige och till tiden 
för första världskriget i en st.tdie över brittiska bedömningar av vlirt 
land. Uppsatsen bygger på material i Public Record Office i London. 
Tidigare har Holtze i Aktuellt och Historiskt 1969 och 1970 belyst, 
hur Sveriges politiska handlingsmöjligheter och militära resurser ttpp
fattades av centralmakterna främst av Tyskland. Intressant är att 
konstatera vilken förhållandevis betydelsefull roll såsom politisk och 
militär maktfaktor småstaten Sverige tilldelades av stormakterna. 
Svenskarna ansligs i olika skeden kapabla och villiga att gå anf allsvis 
till väga över Östersjön mot Finland och Balticttm samt över land
gränsen mot Norge med Tyskland som bundsförvant. Men Holtze 
behandlar även stormakternas anfalls planer mot Sverige och Norden, 
ett slags förspel till andra världskrigets realiteter. Efter första världs
kriget synes faran från öster ha dominerat svenskt militärt perspektiv, 
medan hotet västerifrån förbisetts, slutar Holtze och avrundar något 
tillspetsat "tills tyskarna den 9 april 1940 stod i Norge". 

Stockholm i september 1971. 

BERTIL STJERNFELT 



VÄGRA VÄRNPLIKT-

ETT VAPEN FÖR DE "FOSTERLANDSLÖSA" 

U ngsocialistisk värnpliktsvägran vid seklets början 

Av EVABRITTA PERSONNE 

1. ARBET ARRORELSEN OCH ANTIMILITARISMEN

Den frambrytande arbetarrörelsen hade från sin start en fientlig
inställning till försvaret. Två av krigsmaktens huvuduppgifter ansågs 
vara att försvara det bestående samhället och den egna nationens 
gränser, båda lika omöjliga att förena med arbetarrörelsens inter
nationalism och kamp för ett nytt klasslöst samhälle. Inom den 
svenska arbetarrörelsen spelade agitationen mot försvarsbördorna 
under 18 80- och 1890-talen inte någon central roll, men i och med 
antagandet av 1901 års härordning skärptes inställningen.1 

Försök hade gjorts att få till stånd en gemensam lösning av värn
plikts- och rösträttsfrågorna, och när detta misslyckades, och röst
rättsfrågan förblev olöst, stegrades försvarsfientligheten avsevärt. 
Skillnader i åsikter om hur kampen skulle bedrivas utkristalliserades 
och förvandlades till en generationsstrid inom det socialdemokratiska 
partiet. Den äldre, ledande gruppen önskade visserligen en nedskär
ning av försvarsutgifterna, som på sikt skulle leda till avrustning, men 
ifrågasatte i närvarande stund inte försvaret som sådant. En yngre 
grupp däremot, som främst återfanns inom Socialistiska ungdomsför
bundet (ungsocialisterna) gav uttryck för en närmast försvarsnihilistisk 
inställning och drev en organiserad rent försvarsfientlig propaganda.2 

Enligt ungsocialisterna måste militarismen bekämpas på utom
parlamentarisk väg för att ge resultat, och medlet var "direkt aktion", 
"handlingens propaganda".3 Exempel på "direkt aktion" var sabo
tage, strejk, bojkott och även värnpliktsvägran. 

Den ungsocialistiska rörelsens utveckling i revolutionär och anarkis
tisk riktning fick till följd att 1903 en grupp bröt sig ut ur Socialisti
ska ungdomsförbundet och bildade Socialdemokratiska ungdoms
förbundet (ungdemokraterna). 



År 1906 suspenderades de ungsocialistiska ledarna Hinke Bergegren 
och Carl Schröder av socialdemokratiska partiet, och 1908 uteslöts 
de definitivt. Samma år omvandlades Socialistiska ungdomsförbundet 
till ett parti, och splittringen inom arbetarrörelsen var ett definitivt 
faktum. 

Värnpliktsvägran kom att användas som ett antimilitaristiskt kamp
medel. De värnpliktiga förklarade antingen genom brev till rull
föringsomddesbefälha varna eller vid inskrivnings-, mönstrings- eller 
inryckningstillfället att de ej ämnade göra sin värnplikt. 

Det är denna offentliga vägran som här skall behandlas och inte 
en vägran, som består i att enbart utebli från inskrivning och tjänst
göring. Företeelsen har tidigare rapsodiskt behandlats av de två ung
socialistiska författarna Hinke Bergegren och Karl Fernström samt 
helt flyktigt av Tage Lindbom och Herbert Tingsten.4 Det förefaller 
emellertid vara befogat att något närmare, än som har skett hos 
dessa författare, granska frågans utveckling inom den ungsocialistiska 
rörelsen och även inställningen till den inom den övriga arbetar
rörelsen. Försök görs också att utreda vilka vägrarna var, var de var 
bosatta, om de vägrade flera gånger och vilka straff de fick. 

2. UNGSOCIALISTERNA OCH VKRNPLIKTSVÄGRAN1 

Under de stora rösträttsstriderna omkring sekelskiftet väcktes
många förslag om kampmedel för genomdrivandet av allmän rösträtt. 
Ett av dessa var värnpliktsvägran, som emellertid avvisades av Socia
listiska ungdomsförbundet 1898 i dess månadstidning Brands första 
häfte. Att propagera för värnpliktsvägran vore myteri ansåg artikel
författaren. "Värnpliktsvägran vore uppror, det åsyfta vi icke, en
dast fredliga maktmedel."2 

Inställningen till värnpliktsvägran kom ganska snabbt att förändras, 
och en avgörande roll tycks här beslutet om en ny härordning ha 
spelat. Vid ett agitationsmöte i Stockholm den 2 februari 1902 talade 
ungsocialisternas ledare Hinke Bergegren om värnpliktens tunga ok 
och de råa officerarna. "Vad skall arbetarna försvara", frågade tala
ren: "Är det Långholmen, Svartsjö? De har ju ingenting att för
svara."3 I ett anförande i Stockholms socialistiska ungdomsklubb den 
28 september samma år konstaterade Bergegren, att knappast någon 
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reaktion mot den nya härordningen hade hörts från den organiserade 
arbetarrörelsen. De enda egentliga protesterna hade kommit från en
staka beväringsmän, som vägrat att bära vapen och därför dömts till 
straff arbete. 4 Troligen åsyftade Bergegren de religiösa och etiska 
vägrare, som framträdde vid sekelskiftet.5 

Den första uppgiften om en ungsocialistisk värnpliktsvägrare kom 
i andra numret av Brand 1903. Bergegren skrev en stor artikel om 
järnarbetaren Josef Andersson, som tillhörde Stockholms socialistiska 
ungdomsklubb. Andersson hade meddelat sin rullföringsområdesbe
fälhavare, att han inte tänkte delta i "några som helst mordövningar". 
Beslutet var inte religiöst betingat eftersom Andersson sade sig vara 
fri från all rå vidskepelse "utan det är, emedan jag anser det under 
min värdighet som människa att mottaga befallningar i syfte att öva 
mig till fientliga handlingar mot andra som icke personligen vilja mig 
ont utan blott måste lyda en i civilisation efterbliven myndighet".6 

Bergegren betonade att humanitära skäl låg bakom Anderssons 
vägran och gav inte uttryck för att det skulle ligga politiska motiv 
bakom. 

Denne Stockholmsklubbens förste värnpliktsvägrare återtog sin 
vägran efter fem dagars arrest, sedan han hade hotats med långvariga 
fängelsestraff. Anderssons "avfall" behandlades vid klubbens samman
träde den 25 maj. Handlingssättet att först tillkännage ett beslut att 
aldrig under några förhållanden fullgöra värnplikten och sedan efter 
påtryckningar ändra detta beslut, sedan klubben använt hans vägran 
som agitationsmedel, klandrades häftigt och betecknades som fegt. 
En protest infördes i mötesprotokollet. Protesten skulle dock ej offent
liggöras. Bergegren meddelade emellertid namnet på en annan väg
rande klubbmedlem, bageriarbetaren Carl August Schönqvist, som 
dömts av krigsrätten till en månads och åtta dagars fängelse.7 Vid 
samma möte fick klubbens styrelse i uppdrag att sätta sig i förbin
delse med andra värnpliktsvägrare i landet. Det framgår emellertid ej 
av mötesprotokollet om det enbart gällde ungsocialistiska vägrare, och 
slutligen bildades en fond för värnpliktsvägrande. 8 

Intresset var nu väckt för värnpliktsvägran, i varje fall i Stockholm. 
Studeranden Kaarle Nyman höU föredrag i Stockholmsklubben den 
10 oktober 1904, om de omfattande värnpliktsstrejkerna i Finland 
1901-1903. Amnesvalet är kanske något förvånande när man be-
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tänker, att denna strejk bars upp av den finlandssvenska överklassen, 
även om den samtidigt hade en relativt stor folklig förankring. Nyman 
slutade sitt anförande med att uppmana till arbete för militarismens 
avskaffande genom den allmänna värnpliktsstrejken.9 

Den första offentliga uppmaningen tiU värnpliktsvägran finner vi 
formulerad av Axel Holmström, senare själv värnpliktsvägrare, i 
novembernumret av Brand 1904: "Du unge man, som ännu inte varit 
med om mordövningar, överlägg noga med dig själv innan du låter 
inskriva dig i de barbariska människoslaktarnas register." Holmström 
påminde om det pågående rysk-japanska kriget: "Krigen och mili
tarismen försvinner icke därför att fredshycklarna resa omkring och 
festa, eller därför att de håller vackra tal i parlamenten. Nej det är 
ungdomens uppgift att döda nationalismen, militarismen och kriget." 
Han framhöll också att det i Frankrike, Spanien, Schweiz och Hol
land livligt agiterades för värnpliktsstrejk.10 Halmström ser liksom 
Nyman värnpliktsvägran som någonting utöver en individuell hand
ling, som ett politiskt medel, en utomparlamentarisk aktion mot 
nationalism och militarism. 

Vid det socialdemokratiska partiets sjätte kongress den 15-22 feb
ruari 1905 motionerade Hinke Bergegren om planläggning av en värn
pliktsstrejk, som skulle kombineras med agitation bland militären och 
leda till försvarets fullständiga underminering. Kunde inte ett positivt 
beslut fattas i frågan, borde den hänskjutas till diskussion i de en
skilda föreningarna. Motionen avslogs med motiveringen att en 
strejk av större omfattning vore outförbar. Vägran skulle bestraffas 
hårt "och detta utan att partiets syften därav tjänas". Däremot an
befalldes en häftig antimilitaristisk agitation bland den värnpliktiga 
ungdomen.11 

Vid Socialistiska ungdomsförbundets kongress i Göteborg den 22 
och 23 april fick däremot frågan ett positivt mottagande, och en 
resolution antogs i vilken klubbarna uppmanades att bedriva en inten
siv agitation för värnpliktsstrejk, som varande det kraftigaste medlet 
att bekämpa militarism.en. Det beslöts också att fem öre per medlem 
och kvartal skulle avsättas till hjälp åt de värnpliktiga, "som av klass
samhället förföljas för sin vägran att försvara detsamma".12 

Kongressens resolution blev inledning till en mer planmässig agita
tion för vägran, främst inom de egna leden. Brands läsare fick stifta 
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bekantskap med Stockholmsklubbisterna Schönqvists och Fritiof Lars
sons kamp inför rätta. Samtidigt framhölls emellertid att klubbarnas 
medlemmar ej var förpliktade att vägra värnplikt, och det klargjordes 
också att en del medlemmar ansåg det vara bättre att göra värnplikten 
och under tiden agitera bland den övriga beväringen.18 Läsarna fick 
vidare kännedom om vägran i andra länder liksom om övrig antimili
taristisk propaganda. Så hade t ex upprop om värnpliktsvägran be
slagtagits i Chartres och Toulon.14 I en artikel fördömdes den borger
liga fredsrörelsen, som också hade värnpliktsvägran på sitt program. 
Skillnaden i mål och medel betonades.15

Den livaktiga ungdomsklubben i Norrköping följde kongressens 
uppmaning till debatt den 1 mars 1906, omedelbart före inskriv
ningarna . .Amnet var "Böra ungsocialisterna vägra att exercera?" med 
Birger Lindstam som inledare. Klubben kunde inte enas om något 
gemensamt uttalande utan "diskussionen fick utgöra svar på frågan".16 

Det var den första i raden av diskussioner om värnpliktsvägran i 
Norrköpingsklubben under de närmaste åren med de tre bröderna
Lindstam - Birger, Edvin och Ragnar som drivande krafter . 

'

Facit för 1905-1906 blev att fjorton värnpliktsskyldiga ungsocia
lister offentligt vägrade. Resultatet förefaller kanske inte särskilt im
ponerande, men en start var gjord.17

Under 1907 övertog den 1906 startade ungsocialistiska veckotid
ningen Nya Folkviljan, med redaktion i Helsingborg, Brands roll som 
ledande propagandaorgan för värnpliktsvägran. Orsakerna därtill bör 
sökas dels i det faktum att Brand fortfarande var månadstidning och 
att dels dess redaktör, Hinke Bergegren, tillbringade hela året i Ystads 
länsfängelse och skötte tidningen därifrån. Det senare bör ha inverkat 
på tidningens redigering. Bergegren var helt hänvisad till de uppgifter, 
som han kunde få genom brev och eventuella besök från sina med
arbetare.18 Liksom tidigare presenterade Brand artiklar om vägrarna, 
men det var i Nya Folkviljan, som den mer kontinuerliga uppfölj
ningen skedde. Nya Folkviljan började att publicera vägrarnas skri
velser till rullföringsområdesbefälhavarna. 

I januari 1907 framhöll Nya Folkviljans redaktör, Carl Schröder, 
att värnpliktsvägran i sig själv endast och allenast gav den vägrande 
en personlig tillfredsställelse och att den för att bli ett betydelsefullt 
kampmedel måste kombineras med andra former av antimilitaristisk 
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propaganda. Artikeln växer närmast ut till ett program för värn
pliktsvägran. "- - - Tanken bland antimilitaristerna är ju för övrigt den 
att med varje år, som går skola allt fler vägra, så att man till slut kan 
tala om att det verkligen råder en permanent värnpliktsstrejk, som 
växer ut till en verklig storstrejk gentemot militarismen, och då det 
bragts därhän måste det bli en ändring i det skändliga tvånget att en 
var måste öva sig till att begå mord på befallning." Slutligen hyllades 
de stockholmska vägrarna Schönqvist och Fritiof Larsson.19 Dessa två 
skulle spela en stor roll som inspiratörer till vägran genom sitt exem
pel, genom artiklar i pressen och genom föredrag.20 Mera om deras 
vägran nedan. Larsson hade redan 1905 i Stockholmsklubben berättat 
om sin fängelsetid.21 Vid klubbens sammanträde den I februari 1907 
lade Schönqvist fram ett förslag till motion att föreläggas den kom
mande kongressen. Klubbarna skulle uppmanas till häftig agitation 
för värnpliktsvägran, som varande det enda effektiva medlet mot 
militarismen, till våren 1908. En sådan skulle kanske i någon mån 
kunna minska följderna av den från 1908 utökade övningstiden. Som 
förklaring till detta bör nämnas att 1901 års värnpliktslag först i sin 
helhet trädde i kraft 1908. Under 1902-1907 hade de värnpliktigas 
övningstid uppgått till 175 dagar, men fr o m  1908 blev den för infan
teriet 200 dagar och för flottan 300 dagar.22 Meningarna inom klub
ben var starkt delade. Somliga var mycket negativa mot vägran över 
huvud taget och ansåg att 1905 års kongressuttalande skulle strykas, 
eftersom nästan ingen av förbundets medlemmar hade följt uttalandet. 
Det hade t o m  visat sig, att de, som uttalat att de skulle vägra, hade 
ändrat åsikt vid själva mönstringstillfället och fullgjort sin värnplikt. 
Det framhölls också, att man inte kunde tvinga någon att vägra. Emel
lertid beslöt klubben med röstsiffrorna 15-13 att motionera i enlighet 
med Schönqvists förslag.23 

Intresset för vägran, som hittills mest hade varit koncentrerat till 
Stockholm, spred sig till landsorten. Nya Folkviljans aktivitet av
speglar ett skånskt intresse, och i Orebroklubben diskuterades frågan 
den 19 februari 1907. Diskussionen här gick efter likartade linjer som 
i Stockholm. Värnpliktsvägran var det enda effektiva vapnet mot 
militarismen, och klubben skulle därför "på det hänsynslösaste agitera 
för en sådan". Fegheten måste bortarbetas. Agitationen för vägran 
skulle kombineras med samtidig antimilitaristisk propaganda bland 
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dem som fullgjorde sin värnplikt. Men även här höjdes negativa 
röster. av talarna framhöll tvärtom, att de "revolutionära" borde 
göra sin värnplikt, ty om dessa kommenderades ut vid strejker och 
andra oroligheter, skulle de vligra skjuta på sina kamrater, arbetarna.24

Det är att observera, att man inte här liksom för övrigt inte heller i 
Stockholm yrkade på att klubbmedlemmarna skttlle vägra utan 
endast häftigt agitera för vägran. Den individuella friheten var 
mycket väsentlig för ungsocialisterna. 

Västeråsklubben höll den 27 mars 1907 tillsammans med den social
demokratiska klubben och Nykterhetsföreningen Verdandi ett offent
ligt möte för värnpliktiga. Talare var den livligt utnyttjade agitatorn 
Gustaf Svensson. Efter föredraget "Socialister i knekttröja" följde en 
diskussion, som avslutades med att en resolution antogs där bl a 
sympati för värnpliktsvägran uttalades.25 

Kongressen sammanträdde i Orebro den 30-31 mars och beslöt i 
enlighet med Stockholmsklubbens motion "att med skärpa uttala sig 
för att klubbmedlemmar landet runt kraftigt skulle agitera för värn
pliktsstrejk till våren 1908 som varande det enda effektiva medlet i 
vår kamp mot militarismen". Malmöklubben framhöll i en motion att 
särskilda åtgärder måste vidtas, eftersom föregående kongressutta
lande för värnpliktsvägran i så liten utsträckning lett till handling. 
(Antalet vägrare tycks 1907 ha uppgått till cirka 17 st.) Dess förslag 
var att en kommitte skapades för ledning och planering av vägran. 
De vägrande skulle också kunna vända sig dit för att få råd och upp-
1 ysningar. 26 

Ledde nu kongressens resolution till ökad agitation och utvecklades 
vägran under 1908 mot den massrörelse, som man hoppades på? I maj 
1907 manade Gustaf Svensson i Stockholmsklubben till värnplikts
strejk under 1908. Liksom i februari var emellertid meningarna i 
klubben delade. Flera talare förklarade att de skulle vägra·, "varje 
angrepp mot tjuvsamhället miste användas", medan motståndarna 
framhöll att en strejk endast kunde få någon betydelse om den om
fattades av en a tvåtusen strejkande.27 

I övrigt ger inte påträffade protokoll några uppgifter om agitations
arbete inom klubbarna under den närmast följande tiden. Detta 
hindrar naturligtvis inte att agitationen kan ha varit livlig. Kanske 
är det snarare så att man inte fann anledning att diskutera frågan på 
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klubbmötena efter som kongressen redan beslutat om agitation. Det 
gällde nu bara att handla. Brands läsare fick kännedom om militär
vägran i Danmark och Norge (osäkert om däri inbegrips värnplikts
vägran) och om domar för värnpliktsvägran i Böhm en, Holland och 
Osterrike.28 Att den antimilitaristiska agitationen över huvud taget 
var stark under 1908 framgår bl a av regementschefernas rapporter 
till justitie- och lantförsvarsdepartementen om agitation och spridande 
av upprop och broschyrer på lägerplatserna liksom av notiser i borger
lig och socialistisk press.29 Som en följd av den intensifierade anti
militaristiska propagandan skärptes 1906 års lagstiftning år 1909, och 
ett stort antal åtal väcktes både för spridande av skrifter och upp
maningar till uppror.30 

Socialistiska ungdomsförbundet, fr o m  augusti Ungsocialistiska 
partiet, tycks också ha expanderat ganska kraftigt under 1908. Upp
gifterna om klubb- och medlemsantal är emellertid ytterst osäkra. 
Enligt en av Bernt Schiller uppgjord statistik skulle det 1907 ha 
funnits 39 och 1909 66 klubbar. Det var dock i allmänhet fråga om 
mycket små klubbar. Schiller uppskattar vidare ungsocialisternas antal 
1908 till 3 000 a 4 000.31 Enligt en uppgift från den ungsocialistiska 
ledningen skulle antalet medlemmar vid det nya partiets bildande ha 
varit 5 000.32 

I de tre ungsocialistiska tidningarna33 följdes utvecklingen av värn
pliktsvägran noggrant. Antalet vägrare, deras namn och klubbtill
hörighet meddelades successivt liksom rättegångarna mot dem. Nya 
Folkviljans initiativ fdn 1907 att publicera vägrares brev till rull
föringsområdesbefälhavarna fullföljdes under 1908 och 1909 av både 
Brand, fr o m  november 1907 även veckotidning, och Nya Folk
viljan.34 Antalet offentliga värnpliktsvägrare tycks 1908 ha uppgått 
till ett fyrtiotal.35 .Annu hade man långt kvar till den drömda värn
pliktsstrejken. Många såg dock optimistiskt på framtiden. Albin 
Thunell, som tillhörde Västerås ungsocialistiska klubb och som redan 
1907 hade dömts till straffarbete i tre månader och fem dagar, slutade 
sitt brev till Västerås rullföringsområde 190 8 med orden: "Ja intet 
skall förmå mig att ikläda mig den av oss ungsocialister så föraktade 
knekttröjan. Kasta oss i fängelse, men tusental skola följa vårt exem
pel, och en dag skall fredens fana vaja på det störtade militaristisk:1 
hel vetets ruiner ."36 
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"Amaltheamannen" Anton Nilson berättar i sina minnen om hur 
han kom fram till sitt beslut att vägra värnplikt. Som fosterlandet såg 
ut, var det inte värt att försvara. Den svältande delen av detta foster
land svek han inte genom sin värnpliktsvägran. Utan att rådfråga 
någon skrev han till rullföringsområdet i Hässleholm väl medveten 
om det straff, som kunde bli följden. Han gick upp till Folkviljans 
redaktion och visade sin skrivelse och den publicerades där.36

a 

Under våren debatterades vägran i Brand. Inläggen var i allmänhet 
positiva, och det var endast i fråga om taktiken, som meningarna 
bröts. Åsikter för och emot gemensamt agerande med fredsrörelsen 
framfördes och likaså diskuterades utformningen av och tonen i 
skrivelserna till rullföringsområdesbefälhavarna.37 Enigheten inom par
tiet vad det gällde vägran var emellertid ingalunda fullständig. 

En insändarskribent i Nya Folkviljan, signaturen A -t, ansåg vägran 
vara förfelad. Genom att flera av de mest energiska kamraterna väg
rade värnplikt och placerades i fängelse, gick några av de bästa agita
torerna förlorade för rörelsen. I stället skulle de som beväringsmän 
genom agitation på lägerplatserna kunna vinna många ungdomar över 
till socialismen. Redaktörens kommentar till insändaren avslöjar en 
minst sagt vacklande inställning till vägran som agitationsmedel. Han 
påminde om den enskildes rätt att agitera på det sätt han fann lämp
ligt: "Gilla vi den satsen att militarismen bör med alla till buds 
stående medel bekämpas, då böra vi även inse att värnpliktsvägran har 
fog för sig."38 Birger Lindstam uttryckte i Norrköpingsklubben sin 
tveksamhet om vägran som kampmedel i framtiden. Den var för 
närvarande det mest effektiva vapnet, men lagstiftningen skulle omöj
liggöra den på sikt, och nya vägar måste prövas.39 

Trots här redovisade meningsskiljaktigheter om värdet av värn
pliktsvägran som kampmedel, segrade den positiva synen vid extra
kongressen 1908, och i stadgarna för det nybildade partiet uppmanas 
klubbarna att bedriva en intensiv agitation för värnpliktsstrejk. Det 
beslöts vidare att fem öre per medlem och kvartal skulle avsättas till 
hjälp för de vägrande.40 

Agitationen under 1909 bedrevs efter samma linjer som tidigare. 
Natten till den 19 februari, berättar t ex Dagens Nyheter, distribue
rades uppropet "Vägra mönstra" i hela Stockholm, i Vasastan, Gamla 
stan och på Ostermalm. Polisen trodde sig inte kunna få fast de 
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skyldiga.41 Den 24 februari ordnade Landskronaklubben möte för 
årets värnpliktiga, och ett hundratal deltog. Efter en diskussion om 
antimilitaristiska kamplinjer antogs en resolution, där det förklarades, 
att kampen mot militarismen måste föras genom "direkt aktion". Man 
uttalade sin sympati för värnpliktsvägran, och några dagar innan in
skrivningen "uppklistrades" uppmaningen till vägran i staden.42 Dessa 
ansträngningar i Landskrona gav uppenbarligen resultat. Mera om 
detta nedan. 

Att offentligt uppmana till vägran innebar avsevärda risker.43 Albin 
Thunell t ex stod åtalad i Stora Tuna, Borlänge och Stockholm under 
1909 för att i ett föredrag ha uppmanat till värnpliktsvägran.44 Kas
sören J V Cederholm dömdes av Lysekils rådhusrätt att böta 200 
kronor för uppmaning till värnpliktsstrejk. Göta hovrätt höjde 
straffet till sex månaders fängelse,45 och Albert Jensen dömdes till 
åtta månaders fängelse för samma brott.46

I en intervju i Dagens Nyheter och Göteborgsposten den 5 mars 
1909 förklarade Hinke Bergegren att antalet vägrare för året var uppe 
i ett 70-tal och att man kunde vänta flera.47 Den siffra som räknats 
fram med hjälp av pressuppgifter stannar emellertid vid 61 st. Lyse
kilskuriren uttryckte i en artikel den 10 mars, troligen inspirerad av 
intervjuerna med Bergegren, en stor förtröstan inför framtiden. Den 
"reaktionära pressens tjat" och de stränga straffbestämmelserna mot 
vägrarna hade ej hindrat antalet vägrare att växa "Lavinen har börjat 
rulla och den rullar alltjämt". I anledning av en hård dom mot littera
tören och mureriarbeten Oscar Pettersson i maj skrev Brand: "Aldrig 
skall det lyckas uniformsidioterna att stävja vår agitation - tvärtom! 
De domar, som avkunnas över våra kamrater, ska göra mera än 
tusentals upprop och flygblad."48 

Den ungsocialistiska pressen liksom partiets ledare förmedlade så
ledes uppfattningen, att det inom partiet fanns en stark övertygelse 
om vägrans ökande betydelse som agitationsmedel mot militarismen 
och att den t o m  skulle växa ut till en massrörelse. 

Men hur var stämningen i de djupa leden - i klubbarna? Det har 
tidigare kunnat konstateras hur meningarna bröt sig där. Diskussio
nerna satte åter fart under 1909 efter den avvaktande hållning, som 
man tycker sig kunna urskilda under 1908. Den förhärskande uppfatt
ningen förefaller ha varit, att värnpliktsvägran var det mest effektiva 
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medlet mot militarismen.49 Debatten kom nu snarare att röra sig 
kring formerna för vägran. Birger Lindstam, som redan 1908 hade 
efterlyst nya vägar för den antimilitaristiska propagandan, drev i gång 
en häftig diskussion i Norrköpingsklubben den 1 april genom att 
föreslå de värnpliktiga att helt ignorera myndigheterna "ty att hålla 
sig borta från militarismen är huvudsaken. Det är inte feghet utan 
klokhet". Tidigare hade han ansett själva offentliggörandet av vägran 
vara av stor agitatorisk betydelse men hade nu kommit fram till, att 
den i de flesta fall bara avsåg att skaffa personen i fråga martyr
gloria. Ragnar Lindstam däremot betonade värdet av den offentliga 
vägran. Blott genom denna fick allmänheten kännedom om värn
pliktsvägrarna. Detta påstående bör ha haft fog för sig, om man be
tänker den stora mängd värnpliktsskyldiga som årligen enbart uteblev 
från inskrivningarna och hur litet det förhållandet berördes i pressen 
i jämförelse med den uppmärksamhet, som även i den socialdemokra
tiska och borgerliga pressen kom de ungsocialistiska vägrarna till del. 50 

I medeltal uteblev cirka 30 Ofo från de årliga inskrivningarna utan laga 
förfall. Av dessa var cirka hälften 21-åringar, eller mellan 5 000 och 
6 000, och resten överåriga. 1910 uteblev 7 625.51 

I Norrköpingsklubben efterlystes större system i vägran. För att 
minska riskerna för den enskilde skulle man avvakta tills man var 
tillräckligt många. Den 7 oktober var frågan om offentlig vägran 
åter uppe till debatt i Norrköpingsklubben, och även denna gång stod 
åsikt emot åsikt. 52 

Förslag om mönstringsvägran, som komplement till den ursprung
liga vägran och ett sätt för dem, som redan exercerat, att visa solida
ritet med värnpliktsvägrarna, framfördes också under året men 
väckte ingen större anklang. Att få till stånd en sådan i större skala 
bedömdes som orealistisk.53 

Hittills har vi iakttagit ett successivt stigande antal vägrare och 
konstaterat att åsikten om att denna trend skulle forsätta var utbredd 
inom partiet. Men man hade misstagit sig. Åren 1910 och 1911 var 
antalet offentliga vägrare helt obetydligt. I de ungsocialistiska tid
ningarna finns inte längre några uppgifter om brev till rullförings
områdesbefälhavarna om vägran. Agitationen för vägran var inte 
heller så intensiv som tidigare. Fogelberg i Norrköpingsklubben ansåg 
detta bero på att så många "satt inburade för sin agitation; när dessa 
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har visat sig en tid, kommer det nog att bliva fart i agitationen igen".M 
Som en konsekvens av att vägran praktiskt taget hade upphört, antog 
Stockholmsklubben i april 1911 en resolution, där klubben uttalade 
sin tvekan om lämpligheten av fortsatt värnpliktsvägran samt en 
önskan om att frågan ingående behandlades av klubbarna.55 Den 
stockholmska resolutionen blev inledning till en häftig debatt i den 
ungsocialistiska pressen. 

Under signaturen Didrik Stigman, diskuterade Albert Jensen 
gan under juli 1911 i tre artiklar i Brand.56 Jensen, som var en av de
ledande ungsocialisterna, hade tidigare sett positivt på värnpliktsväg
ran. I sin skrift, Ungsocialism och socialdemokrati 1908, hade han 
bl a bemött socialdemokraternas negativa inställning till värnplikts
vägran. Han hade hyllat värnpliktsvägrarnas frivilliga offer och för
klarat att ingenting var så betydelsefullt som det personliga exemplet. 
Ingen rörelse hade börjat med hundratusende "och dessa enstaka 
vägrare, som nu äro så försvinnande få i mängden, de skola slutligen 
växa till hundradetal och tusendetal och bli den domedagsbasun, under 
vars toner militarismens vederstyggliga kadaver skall jordas".57 Jensen 
hade även avtjänat straff för uppmaning till värnpliktsvägran 
1905 sex månaders och så sent som 1910 åtta månaders fängelse.58 

Brandartiklarna ger emellertid uttryck för en helt förändrad instiill
ning. Jensen förnekar inte, att vägran hade varit ett mycket viktigt 
medel i den antimilitaristiska kampanjen. Tvärtom hade den väckt 
ett stort uppseende, och borgarklassen hade ropat på strängare straff. 
"Aldrig har antimilitarismen varit så aktuell, så uppmärksammad, 
diskuterad, så hatad och så älskad som då." Nu hade vägran som 
kampmedel emellertid spelat ut sin roll. Jensen sade sig ha kunnat 
konstatera, att de flesta kamrater, som tidigare hade ivrat för vägran, 
nu var dess motståndare. "Det är för övrigt orimligt av ett parti att 
kräva eller agitera för en handling, som konsekvent genomförd måste 
bringa dess utövare i fängelse minst en tredjedel av hans löpande 
mannaålder." Nu emigrerade ungsocialister hellre än att värnplikts
vägra, och på så sätt berövades rörelsen många av sina bästa agita
torer. Värnpliktsvägran kunde endast tänkas i exceptionellt hotande 
situationer och då endast som massaktion, De franska syndikalisternas 
exempel, att genom agitation under militärtjänsten söka underminera 
försvaret borde nu i stället följas. Jensen gick så långt, att han upp-
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manade arbetslösa kamrater att ta värvning för att påverka den mili
tära miljön. I ett 30-tal artiklar och insändare i Brand och Nya Folk
viljan diskuterades de Jensenska synpunkterna. Främst kom debatten 
att röra sig kring värvningsfrågan, men även värnpliktsvägran be
handlades. Karl Fernström framhöll i Nya Folkviljan att beslutet vid 
1905 års kongress främst hade varit baserat på den etiska värderingen 
"du skall inte dräpa" samt en ungdomlig protest mot det själsmör
dande militära livet. Emellertid hade vägran inte blivit den mass
rörelse, som man hade hoppats på. Därtill hade de enskilda offren 
varit för stora. Fernström var ense med Stockholmsklubben om att 
den fortsatta handlingslinjen borde diskuteras i klubbarna. Däremot 
vände han sig mot Jensens sätt att ta ställning innan resultat förelåg 
från klubbdiskussionerna.59 De övriga debattinläggen visar att me
ningarna om vägran var mycket delade. De flesta såg positivt på den 
individuella vägran men konstaterade med besvikelse, att den önskade 
massrörelsen ej hade kommit till stånd. De viktigaste skälen till detta 
var de hårda straffen och den allmänna nedslagenheten inom arbetar
rörelsen som följt på storstrejken.60 Det fanns dock fortfarande de 
som ansåg att vägran var ett verksamt kamprnedel. av dem var 
signaturen Folke Ingensson, författare till den just utkomna bro
schyren "Värnpliktsvligran" och Rudolf Erlandsson, dess ansvarige 
utgivare. 61

I vilken utsträckning vägrarfrågan kom att behandlas på klubb
mötena i enlighet med Stockholmsklubbens uppmaning har ej kunnat 
utrönas med ledning av påträffat källmaterial. I Norrköping var 
frågan uppe både den 5 juli 1911 och 19 januari 1912. Man tycks 
ha varit ganska ense om gagnlösheten. Oenigheten om eventuellt nya 
kampmedel var däremot stor.62 Ett tecken på att man numera i klub
barna såg med skepsis på värnpliktsvägran förefaller den negativa 
synen på förslaget om en mobiliseringsvägran i anledning av försöks
mobiliseringen 1912 vara.63 

Värnpliktsvägran kom inte heller i fortsättningen att spela någon 
större roll inom det ungsocialistiska partiet. 1912 tycks Carl Schön
qvist ha varit den ende fängslade vägraren, 1913 Tage Hansson,64

1915 A V Nordbäck och Thure Lindsäter65 och 1916 Nils Wester 
och Selim Sundman.66 Helt hade dock inte tanken på en framtida 
massvägran släppts. Den ungsocialistiska militärkommitten utgav 
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1914 en proklamation, där den arbetande ungdomen uppmanades till 
en omfattande värnpliktsstrejk som svar på genomförandet av ettårig 
värnplikt, och i partiprogrammen 1918 och 1926 fanns värnplikts
vägran som individuellt eller kollektivt kampmedel inskriven.67 Någon 
mer aktiv propaganda tycks dock inte ha bedrivits i fortsättningen. 

Av det föregående torde framgå hur värnpliktsvägran under några 
år spelade en ganska stor roll inom den ungsocialistiska rörelsen. Från 
att ha varit uttryck för en närmast av etiska skäl betingad protest i 
mycket jämförbar med de religiösa vägrarnas och de vägrares, som 
utgick från fredsrörelsen, kom den att utvecklas till ett politiskt kamp
medel, en "direkt aktion" mot militarismen. Majoriteten inom rörel
sen kom t o. m att uppfatta vägran som det mest effektiva medlet mot 
denna. En häftig propaganda satte in. Den fördes i den ungsocialis
tiska pressen, genom agitatorer vid offentliga möten, vid klubb
sammankomster och genom spridande av flygblad, dock med fram
hållande av den enskildes rätt att själv avgöra om han skulle vägra 
eller ej. Ingen skulle klandras för att han gjorde sin värnplikt. För att 
uppmuntra och stödja vägrarna skapades inom partiet fonder ur 
vilka de v�grande kunde få bidrag till mat o d under fängelsetiden 
och dessutom ett litet startkapital när fängelseportarna åter öpp
nades. 68 Uppmaningar till insamlingar för enskilda vägrare infördes 
i den ungsocialistiska pressen. 69 Frisläppta kamrater mottogs i triumf 
och hyllades på olika sätt.70 

Propagandan såg ut att ge resultat. Antalet vägrare bedömdes 1909 
vara uppe i ett 70-tal. 1910 däremot påträffades endast ett fåtal väg
rare. Vad hade hänt? Ett flertal orsaker till utvecklingen kan anföras. 
De viktigaste gavs redan av Albert Jensen och hans meddebattörer 
1911. De framhöll de hårda straffen och storstrejken. 

Mycket av vägrans betydelse amågs ligga i det uppseende den 
väckte. När detta minskade, vilket nu var fallet, minskade också 
värdet av vägran. Den enskildes offer blev större än den åstadkomna 
propagandaeffekten. Till detta kan läggas vad som sades i Orebro
klubben i november 1911 "att värnpliktsvägran av en stor del ej var 
överlagd och ej kunde fullföljas till slut".71 Många av dem som dekla
rerade att de skulle vägra hade inte tänkt sig in i konsekvenserna av 
en vägran - årliga månadslånga straff. 
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Pressens optimistiska uttalanden om vägrans utveckling till en mass
rörelse ger emelletid inte den kompletta bilden av partiets åsikt i 
frågan. Pressuttalandena var i sig själva led i den ungsocialistiska 
propagandan och måste behandlas med viss reservation. Klubbarnas 
diskussionsprotokoll ger en betydligt mer nyanserad bild. Inställ
ningen till vägran både som individuell manifestation och som orga
niserad värnpliktsstrejk var splittrad, även om just 1909 de flesta 
negativa rösterna tillfälligt tycks ha tystnat. 

Den negativa inverkan som utgången av storstrejken hade på hela 
arbetarrörelsen känner vi från Bernt Schillers arbete.72 De ungsocia
listiska klubbarnas protokoll uttrycker oro för rörelsens framtid, och 
i partiets verksamhetsberättelse 1909-1912 framhålls att storstrejken 
hade medfört sänkt medlemsantal och att klubbar måst läggas ned. 
Brands upplaga var vid storstrejkens utbrott 24 000 exemplar och vid 
slutet av 1911 11 000 exemplar. Medel saknades för att bedriva anti
militaristisk propaganda.73 

Ytterligare några faktorer, som kan ha medverkat till det sjunkande 
medlemsantalet och i sin tur på nedgången i antalet värnpliktsvägrare, 
kan urskiljas. De gäller partiets interna situation. De ungsocialistiska 
tidningarna samt brev till Hinke Bergegren74 återspeglar motsättningar 
mellan en krets kring Bergegren och Brand och en krets kring Carl 
Schröder och Nya Folkviljan. Folkviljans inlägg i den Jensenska 
debatten är t ex i första hand uttryck för interna partimotsättningar. 
Härtill kommer de motsättningar som Amaltheakatastrofen 1908 
och Leon Larssons "avslöjanden" om partiet i romanen Samhällets 
fiende 1909 gav upphov till.75 Att generalen O L Beckmans mördare 
Hjalmar Wång var värnpliktsvägrare, vilket varken den borgerliga 
eller socialdemokratiska pressen försummade att framhålla, kan knap� 
past ha varit ägnat att öka den positiva inställningen till värnplikts
vägran ens bland ungsocialisterna själva.76 

Däremot tycks det knappast ha varit känt att "Amaltheamännen" 
Anton Nilson och Alfred Stern var värnpliktsvägrare. I varje fall 
framhålls detta inte i pressen.77 

3. UNGDEMOKRATERNA OCH VARNPLIKTSVAGRAN1 

Socialistiska ungdomsförbundets sprängning 1903 var till väsentlig
del en följd av olika inställning till försvaret. Det nybildade Social-
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demokratiska ungdomsförbundet intog en närmast försvarsvänlig håll
ning. Men redan vid dess första kongress i juni 1905 gjorde starka 
antimilitaristiska stämningar sig gällande. Denna attitydförändring har 
ofta satts i samband med den akuta unionskrisen men bör också ha 
fått näring av rösträttsfrågans långsamma utveckling. Centralstyrel
sens talan fördes av Per Albin Hansson, som emellertid liksom en 
rad andra talare avvisade tanken på värnpliktsvägran. Att vägra 
värnplikt vore bara en meningslös demonstration. "Den renderar oss 
fängelse, den tar bort en del krafter från vår agitation."2 

Under det följande året närmade sig de båda ungdomsförbunden 
varandra ytterligare, medan klyftan till de äldre inom SAP vidgades. 
På flera håll bildade ungdomsförbunden gemensamma agitationskom
mitteer under åren 1905-1907, men olika försök till sammanslag
ning misslyckades. Förbunden var ense om att alla former av militärt 
försvar måste bort, men åsikterna om hur detta skulle åstadkommas 
var delade. Den parlamentariska vägen stod emot den direkta aktio
nens metod.3 Motiven för avskaffandet var också olika. Ungdemo
kraterna ansåg att Sverige inte under några förhållanden hade möjlig
het att försvara sig mot angripare, och konsekvensen av detta var 
försvarets avskaffande. För ungsocialisterna existerade inte något 
fädernesland, och de fann sig således inte ha något att försvara. 

I februari 1906 angrep Per Albin Hansson i ungdemokraternas 
månadstidning Fram den ungsocialistiska förvarsnihilismen vars kon
sekvens var värnpliktsvägran. Han klandrade den ungsocialistiska kon
gressen för att inte ha insett att en värnpliktsstrejk var ogenomförbar. 
Detta hade tvingat medlemmarna att " - - - låta det stanna vid ord, 
bara ord. - - - Värnpliktsvägran är ur verklighetssynpunkt en dumhet. 
Ty långt ifrån att tillfoga militarismen skada, drager den bort män 
från agitationen på lägerplatserna". Det var inom riksdagen som 
kampen mot militarismen skulle drivas.4 

Frågan om värnpliktsvägran var emellertid inte genom detta av
förd från ungdemokraternas dagordning. Ungsocialisternas ivriga 
propaganda liksom samarbetet i agitationskommitteerna måste här 
ha spelat en roll. Vi har t ex sett hur Västerås socialdemokratiska 
klubb tillsammans med socialistklubben och Föreningen Verdandi 
uttalade sin fulla sympati för vägrarna. 

I februari 1907 skrev Sigfrid Hansson, ordförande i Ungdomsför-
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bundet 1905-1907, tre artiklar i Ny Tid under rubriken "Värn
pliktsvägran och värnpliktsstrejk". De var ägnade att motverka det 
stigande intresset för värnpliktsvägran och var direkt orsakade av 
pressuppgifter om vägran. Argumenteringen sammanfaller i huvudsak 
med P A Hanssons i Fram. Läsarna erinras om socialdemokratiska 
partiets inställning till värnpliktsstrejk senast fastslagen vid partikon
gressen 1905 .5 Ur praktisk taktisk liksom ur agitatorisk synpunkt 
var värnpliktsvägran och värnpliktsstrejk förfelade: 

"En yngling, entusiastisk och begåvad skall i agitationssyfte uträtta 
mångfallt mera för sina ideer och sin övertygelse, om han deltager i 
värnpliktsövningarna än vad han är i stånd till med en vägran plus 
några månaders fängelse. - - - För att en handlingens propaganda skall 
ha åsyftad verkan fordras det att tillståndet - icke minst vad angår 
folkupplysningen - är så olidligt och förtrycket ovanifrån så hän
synslöst att inga andra medel stå till buds eller ens duga. Och detta 
kan man ändå rättvisligen icke säga om förhållandena i vårt land, så 
usla de än i mångt och mycket äro." 

En värnpliktsstrejk skulle följas av ökat tvång och hårdare straff 
för antimilitaristisk propaganda.6

Som följd av artiklarna ordnade ungsocialisterna i Göteborg ett 
diskussionsmöte den 25 februari dit Hansson inbjöds. Inledare var 
värnpliktsvägraren John Andersson. Mötet var välbesökt.7 

Vid Ungdomsförbundets kongress i maj 1907 förelåg en motion 
från Trollhätteklubben med förfrågan om arbete för en värnplikts
strejk borde igångsättas och hur agitationen i så fall skulle bedrivas. 
Motionen gav upphov till en debatt, som inleddes av P A Hansson. 
Dennes inställning till den enskilda vägran var densamma som tidigare. 
Däremot kunde en mer positiv syn på en organiserad massvägran ur
skiljas, som, om den kombinerades med en omfattande storstrejk 
bland arbetarna, skulle kunna ge resultat. "Vi skola dock icke tro för 
mycket på dess effektivitet, ty vi måste ju medge att den organiserade 
ungdom, som följer våra paroller, ännu blott är en liten del av landets 
ungdom." Z Höglund instämde i att en masstrejk kunde få betydelse 
men att förbundet ännu inte var moget för att ta ett sådant steg. I en 
enhälligt antagen resolution, utarbetad på förslag av Z Höglund, 
framhölls, att en organiserad värnpliktsstrejk i en viss situation, t ex 
om de maktägande skulle kräva ännu större offer av de unga värn-
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pliktiga arbetarna, skulle kunna bli ett verksamt vapen. Annu var 
dock förbundet för svagt för att driva en sådan linje. I varje fall 
borde ett beslut i den riktningen föregås av omröstning bland för
bundets värnpliktiga.8 

Diskussion om värnpliktsstrejk eller ej fortsatte i klubbarna. Här
nösandsklubben lät i juli 1907 efter en motstridig debatt författa en 
resolution i frågan som i huvudsak överensstämde med den på kon
gressen antagna. Man avrådde från värnpliktsstrejk "av enskilda och 
mindre grupper värnpliktiga, emedan dessa försök endast komme att 
åsamka dem själva och deras meningsfränder stor skada och således 
icke i avsevärd mån bidraga till närmandet av det mål, som därmed 
avses" .9 I februari 1908 höll värnpliktsvägraren Josef Andersson från 
Helsingborg före drag i Hedemora socialdemokratiska klubb om 
"Försvarsnihilism och värnpliktsvägran". I juni diskuterades värn
pliktsstrejken i Sandvikens arbetarkommun. Inledare var redaktören 
Olof Sundström. Värnpliktsstrejken fick inte avvisas med en axel
ryckning. Den politiska aktionen inom riksdagen mot militarismen var 
inte nog, och de nya antimilitaristlagarna hade försvårat agitationen 
på lägerplatserna. Därför borde värnpliktsvägran tillvaratas som 
kampmedel. "Vi vilja ej uppmana någon till värnpliktsstrejk. Men den 
dag kan komma, då vi nödgas ge ut en paroll om sådan, och då kan 
det vara bra att några behjärtade ynglingar har gått före och visat 
vägen." Värnpliktsvägran borde därför stödjas moraliskt och eko
nomiskt. De flesta talare var ense med Sundström, och andra arbetar
kommuner uppmanades att ta upp frågan till diskussion.10 

Under 1909 skärptes inställningen till försvaret. Norrmalmsklubben 
beslöt den 4 maj att motionsvägen begära av årets kongress att ta upp 
frågan om värnpliktsstrejk.11 Z Höglund, som var medlem av Norr
malmsklubben, utvecklade strejktanken i ett par artiklar i ungdemo
kraternas nya veckotidning Stormklockan.12 De hittills utnyttjade
medlen att bekämpa försvaret hade varit föga framgångsrika. Den 
antimilitaristiska agitationen hade givit dåliga resultat, och den ung
socialistiska värnpliktsvägran var knappast ägnad att inge myndig
heterna allvarligare oro trots ökningen i antalet vägrare. Folk.majori
tetens åsikt om försvaret kom ej till uttryck i riksdagen på grund av 
rösträttens utformning. Mer radikala metoder måste till för att stoppa 
det akuta hotet om ettårig värnplikt och de ökande försvarskost-
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naderna. En stort organiserad värnpliktsstrejk skulle kunna bli ett 
betydelsefullt medel. Höglund sade sig dock inte vilja uppmana till en 
sådan eller ens prisa brottslig handling vilket "tryckfrihetens Judas -
Kalle Staaff - belagt med straffarbete". Det var inte heller fråga 
om att strejka nu ellel' att avskaffa militärbördorna utan det gällde 
framtiden och vilka förutsättningar som då skulle finnas för en fram
gångsrik värnpliktsstrejk. "Rent principiellt kan man från socialdemo
kratiska synpunkter icke invända något mot en värnpliktsstrejk � nu 
nämnda syfte. Vi ha alltid framhållit, att undantagsförhållanden kräva 
undantagsåtgärder. För min del är jag böjd att tro att redan 
hotet om värnpliktsstrejk, om det framföres med tillbörligt efter
tryck - såsom t ex en socialdemokratisk ungdomskongress kan göra 

skall vara tillräckligt att förhindra ett dylikt attentat mot ung
domen och hela vårt folk." Höglund erinrade vidare om 1907 års 
kongressuttalande, att en värnpliktsstrejk under vissa svåra situationer 
skulle vara ett verksamt tillfälligt vapen i kampen mot militarismen 
och efterlyste till höstens kongress underlag till diskussion om en 
strejk. Klubbarna uppmanades att diskutera frågan. Vidare efterlystes 
debattinlägg i Stormklockan, "blott de äro sakliga och icke gå utom 
ramen för den av Staaff tillåtna tryckfriheten".13 Fem inlägg gjordes
i tidningen under juni och juli. De var övervägande negativa till strejk
tanken. Värnpliktsstrejken var ett onödigt experiment, och den stred 
mot den taktik, som borde användas av ett ungdomsförbund, som 
bekände sig till parlamentarismen. Den skulle bli ett fiasko. Allmänna 
opinionen kunde inte vinnas, därtill var straffen för hårda.14 En skri
bent ansåg att snabbare resultat, än vad som var möjligt på den parla
mentariska vägen, måste fram, men ännu var ej tiden mogen för 
värnpliktsstrejk.15 Den 12 juni betonade Höglund åter, att han ej 
uppmanade till strejk. Var och en måste själv komma fram till ett . 
beslut utan yttre påverkan, först därigenom "nås den medvetenhet, 
som måste finnas bakom stämning,1rna, om det en gång gäller att 
handla" .16 

Höglunds oro för tryckfrihetsåtal visade sig vara befogad. Storm
klockan belades med kvarstad den 17 juli på grund av ett positivt 
inlägg. Artikeln påstods innehålla uppmaning till brottslig handling. 
Kvarstaden upphävdes emellertid, och publicering skedde den 2 5 
september.17 
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Tidigare har här tagits upp motionen från Norrmalmsklubben. 
Motioner väcktes också av klubbarna i Västerås, Trollhättan, Malm
berget, Ostersund, Ostermalm och Borlänge. Klubbarna i Malmberget 
och Ostersund krävde beslut av kongressen om en intensiv agitation 
för en strejk, medan de övriga motionärerna endast önskade få till 
stånd en diskussion.18 Med anledning av de insända motionerna ut
sände Centralstyrelsen under juni cirkulär till klubbarna med begäran 
om uppgift på antalet medlemmar födda 1886-1888. Siffrorna skulle 
presenteras för kongressen.19 Inga resultat av dessa beräkningar har 
kunnat påträffas liksom inte heller av den omröstning om värnplikts
strejk bland medlemmarna födda 1889, som Södermalmsklubbens 
protokoll omtalar.20 

Stormklockedebatten och n�otionshäftet förorsakade ett livligt me
ningsutbyte i Malmöklubben den 13 och den 27 juli. Inledaren, Edvin 
Persson, önskade att strejken skulle fortsätta år efter år "tills militär
väsendet föll omkull". Kongressen borde uttala sig för strejk till 
följande år. Myndigheterna skulle ej kunna straffa alla vägrare. P A 
Hansson ansåg däremot att det var lättare att åstadkomma en strejk 
vid ett givet tillfälle än varje år. Han trodde emellertid inte att kon
gressen skulle kunna göra något annat uttalande än 1907. Vidare fram
kastade han tanken på hot om mönstringsvägran som ett medel att 
hindra riksdagen från att fatta beslut om ökad övningstid. Ferdinand 
Olsson fruktade att en värnpliktsstrejk kunde leda till förlust av före
ningsrätten . .A ven andra talare yttrade sig för och emot strejk.21 

Förbundskongressen skulle ha hållits i augusti, men på grund av 
storstrejken måste den uppskjutas till den 11 oktober. Inför värn
pliktsfrågans behandling lade Centralstyrelsen fram resultatet av ut
redningen om antalet medlemmar i värnpliktsåldern jämte förslag till 
resolution. Debatten med ett trettiotal anföranden kom, enligt P A 
Hanssons referat i Fram, att hållas inför slutna dörrar och utrymda 
läktare på grund av frågans "ömtåliga karaktär". Kongressprotokollet 
innehåller således ingenting om hur diskussionen förflöt, och det enda 
som vi har att bygga på för kunskap om vad som skedde är den ut
förliga resolutionen samt P A Hanssons och Z Höglunds knapp
händiga referat från debatterna i Fram och Stormklockan.22 

Såväl konsekvent massvägran som den tillfälliga värnpliksstrejken 
och mönstringsstrejken diskuterades. Flertalet deltagare gjorde sig ej 
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några illusioner om att en vägran slutgiltigt skulle lösa den militära 
frågan. Enighet rådde om att strejken inte kunde agiteras fram. Den 
var en utväg, som spontant skulle anlitas vid utomordentliga tillfällen 
när andra möjligheter var stängda, för att hindra ökade bördor på den 
arbetande ungdomen. Med samtliga röster utom sju antogs den av 
redaktionsutskottet utarbetade resolutionen efter en smärre formell 
ändring. Resolutionen anknöt till uttalandet från 1907 om värnplikts
strejkens betydelse som ett tillfälligt vapen i en viss svår situation. 
En mer radikal inställning kan emellertid utläsas. Inte så att det var 
fråga om någon uppmaning till strejk, men vissa riktlinjer till ett för
beredelsearbete gavs. 1907 års allmänna deklaration hade komplette
rats med ett förberedande praktiskt handlingsprogram. I första hand 
skulle den hittills bedrivna muntliga och skriftliga agitationen fort

sätta. Men klubbarna borde diskutera om inte tiden var inne för en 
ny taktik med värnplikts- och mönstringsstrejk. "Vi mana våra kam
rater att göra sig förtrogna med denna tanke, som de maktägandes 
huvudlösa och lättsinniga försvarsfåneri tvingar oss att förverkliga." 
Det uppdrogs också åt Centralstyrelsen, att med ledning av kon
gressdebatten och uttalanden från klubbarna vidta de åtgärder som 
situationen kunde anses kräva. De sju som reserverade sig mot detta 
beslut hade önskat en mer aggressiv formulering.23 Det är möjligt att 
storstrejkens resultat hade dämpande inverkan på resolutionen. Man 
var betydligt mera stridsvillig före än storstrejken. 

Av genomgånget material att döma verkar det inte som om kon
gressens uppmaning till diskussion kom att följas i någon högre grad, 
Under oktober diskuterades frågan i Sandslån utan att man lyckade5 
komma fram till något gemensamt förslag till uttalande.24 I december 
togs frågan upp i Härnösandsklubben men föranledde ingen debatt. 
Frågan var utdiskuterad, och dessutom var den av sådan beskaffenhet 
att man måste se tiden an.25

Socialdemokratiska ungdomsförbundets intresse för värnpliktsväg
ran kom att öka i takt med att motsättningarna till socialdemokratiska 
partistyrelsen skärptes och ett närmande till ungsocialisterna skedde, 
ett tecken på Ungdomsförbundets successiva radikalisering. 1905 och 
1906 ansågs vägran vara en meningslös demonstration, som endast 
skulle skada. 1907 däremot bedömdes en organiserad värnpliktsstrejk 
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ha betydelse som ett sista vapen i en svår situation. De växande mot
sättningarna inom det svenska samhället 1908 och 1909 med hård
nande attityder framför allt på arbetsmarknaden medförde också 
hårdare angrepp på försvaret, och frågan om en allmän värnplikts
strejk diskuterades mer allmänt inom Ungdomsförbundet. Någon 
uppmaning till strejk skedde dock aldrig. Det var hela tiden fråga 
om en inbjudan till debatt, och efter 1909 framfördes knappast tanken 
på att använda värnpliktsstrejken som ett vapen i kampen mot mili
tarismen. 

Utgången av storstrejken var en negativ erfarenhet för dem som 
hade trott på strejkens möjlighet att åstadkomma förändringar i sam
hället. De positiva uttalandena om värnpliktsvägran syftade på en 
massvägran, helst kombinerad med en allomfattande storstrejk. Den 
individuella vägran däremot avvisades alltid av ungdemokraterna lik
som den ungsocialistiska tanken om en successivt framväxande värn
pliktsstrejk. För ungsocialisterna var varje enskild individs offer vik
tigt för utvecklingen mot ett nytt samhälle. För ungdemokraterna 
däremot måste en samordning av alla resurser ske på en gång i en stor 
manifestation för att resultat skulle kunna uppnås. 

4. VÄGRARNA

a) Tillvägagångssättet vid vägran

Innan vi närmare går in på vilka vägrarna var, varifrån de kom
och vad deras vägran medförde för dem själva i form av straff, skall 
de regler och rutiner, som gällde vid inskrivningen av de värnpliktiga, 
något beröras. 

Enligt 1901 års härordning var Sverige indelat i 26 inskrivnings
områden dimensionerade att utgöra rekryteringsområden för vardera 
ett infanteriregemente. I sjömanshus inskrivna kom att tillhöra sjö
rullföringsområde. Dessa var fem till antalet. Inskrivningarna förrät
tades i allmänhet under februari och mars rullföringsområdesvis av in
skrivningsnämnder. Inskrivningsnämnds beslut kunde överklags hos 
inskrivningsrevision.1 Den värnpliktige inskrevs på den ort där han var 
kyrkobokförd. Dock kunde inskrivning även äga rum på annat håll 
under förutsättning av att prästbetyg medfördes. Tilldelning av va-
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penslag och förband skedde efter läkarbesiktning. Tid och plats för 
inskrivning, mönstring och tjänstgöring tillkännagavs genom rull
föringsområdesbefälhavares försorg i länskungörelserna och genom 
annonsering i ortens två största tidningar. Vidare skulle kungörelse ske 
i länets alla kyrkor två på varandra följande söndagar. Någon person
lig kallelse förekom inte. Den, som uteblev från inskrivningen utan 
laga förfall, hämtades för läkarbesiktning och inskrivning av krono
betjäningen efter beslut av inskrivningsnämnden. Transportkostna
derna skulle betalas av den inskrivningsskyldige, som också dömdes 
till böter för uteblivande från inskrivningen, första året tio kronor 
och därefter fyrtio kronor per år. Böterna var avsedda att användas 
till beväringens invalid- och pensionsfond. För den som saknade medel, 
omvandlades böterna till straff enligt strafflagen.2 

Ett visst handlingschema hade utvecklats vid vägran, och det följdes 
i stort sett av både myndigheter och vägrare. För att illustrera rutinen 
har två autentiska fall valts. 

I februari 1908 hade verkstadsarbetaren Gottfrid Norman och 
metallarbetaren Efraim Jansson, båda för tillfället arbetslösa, i brev 
till befälhavaren för Västerås rullföringsområde förklarat, att de som 
ungsocialister vägrade att delta i "mordövningar". Breven publicerades 
i Brand den 22 och den 29 februari. Västmanlands inskrivningsnämnd 
beslöt den 3 mars om hämtning av de två "då anledning finnes antaga, 
att de höllo sig undan för att undgå inskrivning".3 De påträffades 
och fördes till inskrivningsförrättningen, vägrade låta läkarundersöka 
sig men tilldelades trots detta Västmanlands regemente. De infann sig 
inte heller till beväringsmötet utan hämtades till övningarna den 22 
april 1909. Båda vägrade att ikläda sig uniform och ställdes därför 
inför krigsrätt den 23 april. De dömdes till straffarbete i tre månader 
och fem dagar för första gången rymning och vägran att lyda order.4 

Av genomgånget material har inte framgått om Norman och Jansson 
därefter gjorde sin värnplikt eller om de i fortsättningen lyckades 
hålla sig undan. De stod emellertid inte mera åtalade inför krigsrätt . 

. i /'1!!/1.l 
b) Skrivelserna till rullföringsområdesbef älhavarna

De publicerade skrivelserna utgör ett intressant material till be
lysning av de motiv som låg bakom vägran och även i någon mån för 
en bedömning av de vägrande själva. Originalbreven tycks inte vara 
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bevarade.6 Värdet av skrivelserna förringas dock av att ordvalet i de 
flesta fall är ganska stereotypt och att det är okänt i villren mån de 
har utformats av avsändarna själva. Hinke Bergegren framhöll i Da
gens Nyheter-intervjun, att det inom Socialistiska ungdomsförbundet 
hade diskuterats att uppsätta ett gemensamt formulär för skrivelserna 
men att man hade avstått från detta, då det bedömdes vara fördel
aktigast att de personliga synpunkterna fick göra sig gällande. Var 
och en skrev alltså själv, och därav följde att många brev blev 
mycket bristfälliga i formen. 6 

Anton Nilson berättar hur hans brev kom till: "Kort tid innan det 
blev min tur att infinna mig till mönstringen gjorde jag mitt val. Utan 
att rådfråga någon enda kamrat eller nämna något därom till någon 
satte jag mig ner och skrev till rullföringsområdet i Hässleholm, där 
jag i detta hänseende hörde hemma, och vägrade att infinna mig till 
mönstringen. Men hur skulle jag motivera detta steg? Jag riskerade 
fängelsestraff härför. Först skrev jag en lång motivering. Den passade 
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inte och revs sönder. Annu en. Den gick samma väg. Så skrev jag den 
tredje i all korthet - 'På grund av revolutionära åsikter infinner jag 
mig inte till mönstringen' -. Denna postade jag i vanligt kuvert till 
rullf öringsområdet."7 

De flesta skrivelserna insändes i samband med inskrivningen, men 
det förekom också att redan inskrivna skrev till sitt rullföringsområde 
inför första eller även andra beväringsmötet. 

Skrivelserna är av olika längd och omfattning samt undertecknade 
av en eller flera vägrare. En del är valhänt formulerade, andra är 
eleganta i stilen och växer ibland ut till riktiga antimilitaristiska pro
gramskrifter. Skrivelserna går alltid ut på ett och detsamma, och for
muleringarna är ofta desamma. Som ungsocialist kan man inte infinna 
sig till "slaktarbyråns expedition" för att klä på sig "fångtröjan", 
"den blodiga skjortan'\ "mördardräkten". Vidare vägrar man att 
delta i "mordövningar", i "bödelstjänsten", "människoslaktning", 
"mördarhantverket" för att eventuellt i en framtid kommenderas ut 
att mörda sina bröder i andra länder eller själv bli "kanonmat" på 
order från "det privatkapitalistiska samhället", "överklasspacket'\ 
"påtryckarsamhället", "överklasspöbeln". Inte sällan gjordes hän
visning till regeringsformens paragraf 16, "att Konungen inte må nå
gons samvete tvinga eller tvinga låta". Denna paragraf användes 
också ofta som argument inför krigsrätten.8 

Skrivelserna är sålunda i allmänhet hållna i en rå ton, och frågan 
uppstod, om de inte härigenom i själva verket motverkade sitt syfte 
och i stället för att sporra till ökad värnpliktsvägran och antimilita
ristisk agitation över huvud taget skrämde bort människor. Gustaf 
Wessel skrev till Bergegren i maj 1907 följande: "På tal om värn
pliktsvägran är jag av din åsikt, fast det skadar ju ej att de skriver, 
men då skall det vara kort och hålla sig till sak och ej vara späckat 
med en massa fraser ty det verkar ej övertygande."8• 

Sigfrid Hansson behandlade problemet i Ny Tid 1908 och antog 
att en mer modest skrivning ur agitatorisk synpunkt skulle ge ett 
bättre resultat och "ej heller onödigt sätta vapen i händerna på de 
kapitalistiska tidningarna".9 Frågan diskuterades också i Brand. En 
skribent undrade om inte den råa tonen fick somliga, som var positiva 
till värnpliktsvägran, att tveka av fruktan för att bli stämplade som 
råa och brutala. Han trodde att saken bäst skulle tjänas genom skri-
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velser med ett enkelt konstaterande att samvetsbetänkligheter lade 
hinder i vägen för värnplikten. Andra ansåg att tonen ej kunde vara 
för rå.1° Skrivelsernas utformning blev densamma även i fortsätt
ningen. 

c) Värnpliktsvägrans lokalisering

Tidigare har framhållits hur de ungsocialistiska tidningarna noga
följde vilka som vägrade och publicerade deras namn, klubbtillhörig
het m. m. Dessa tidningsuppgif ter har sammanställts och redovisas 
delvis i tabellform (tabell 1) och delvis i den löpande texten. Tabellen 
visar antalet vägrare under åren 1907-1909 fördelade på inskriv
nings- och rullföringsområden. Naturligtvis är en sådan statistik be
häftad med brister. Tidningarnas bevakning och redovisning kan ha 
varit ojämn. Det är emellertid sannolikt att det verkliga antalet off ent
liga vägrare har legat relativt nära de här presenterade siffrorna. Av 
uppgifter i pressen framgår nämligen att det betraktades som ange
läget att noga följa vägrans utveckling. Genom att visa hur vägran 
utbredde sig önskade man dels inspirera till ökad vägran, dels 
över huvud taget skapa oro bland försvararna av det bestående sam
hället.11 

1907 års uppgifter är främst hämtade från Nya Folkviljan, jämför 
ovan s. 9, kompletterade med några uppgifter från Arbetet och 
GHT. Åren 1908 och 1909 publicerades uppgifterna både i Brand 
och Nya Folkviljan och i någon mån i Lysekilskuriren. Uppgifterna 
är mycket samstämmiga.12 

Av tabell 1 framgår att de flesta vägrarna återfinns i Syd- och Väst
sverige samt i Stockholmstrakten: inom Göteborgs- och Bohus io 18, 
Västmanlands io 18, Malmöhus norra io 15, Blekinge io 8 och Kalmar 
io 5. Särskilt talrika var de i Göteborgs stads ro nämligen 14, Västerås 
ro 16 och Landskrona ro 11, d v s inom de områden där den ung
socialistiska rörelsen var starkast.13 

I tabell 2 redovisas vilka klubbar som levererat värnpliktsvägrare. 
De klubbar som levererade de flesta vägrarna var Landskrona med 
7 (6 1909), Haga 5, Västra Frölunda 5, Västerås 6 (5 1909), Vålberg, 
Helsingborg och Malmö vardera 4. Aven Norrbotten hade vägrare 
1909: Malmbergets ungsocialistiska klubb 3, Koskullskulle och Kiruna 
vardera 1. Tidigare har den agitation för vägran berörts som Lands-
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Tabell J. De vägrandes lokalisering 

lo Ro I 1907 I 1908 I 1909 I summa I 

Malmöhus södra Ystad, ro 1 1 1 
Malmö, ro 2 1 1 1 3 
Lund, ro 3 21 2 

Malmöhus norra Tomelilla, ro 4 1 1 
Landskrona, ro 5 42 2 7 13 
Helsingborg, ro 6 4 4 

Hallands Ängelholm, ro 7 1 1 2 
Halmstad, ro 8 1 1 

Blekinge Kristianstad, ro 10 2 2 
Karlshamn, ro 11 5 5 

Karlskrona, ro 12 1 1 

Kronobergs Hässleholm, ro 13 1 1 

Kalmar Kalmar norra, ro 17 1 3 4 
Oskarshamn, ro 18 1 1 

Jönköpings Eksjö, ro 21 1 1 

Ostergötlands Norrköpings östra, 1 1 
östra ro 26 

Göteborgs och Göteborgs stad, 2 8 4 14 
Bohus ro 28 

Uddevalla, ro 30 1 3 4 

Orebro Orebro, ro 41 1 1 

Södermanlands Nyköping, ro 43 1 1 
Eskilstuna, ro 44 4 1 5 

Stockholms Stockholms stad, 5 

ro 45
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lo Ro j 1907 I 1908 1909 I summa I 

Värmlands Arvika, ro 48 2 2 4 
Karlstads västra, 
ro 49 2 2 

Karlstads östra, 
ro 50 2 2 

Västmanlands Filipstad, ro 51 1 1 
Arboga, ro 5 2 1 1 

Västerås, ro 5 3 2 4 10 16 

Uppsala Sala, ro 5 6 1 3 4 

Kopparberg Falu västra, ro 57 1 2 3 
Falu östra, ro 58 1 1 

Gävleborgs Bollnäs, ro 61 1 1 

Jämtlands Ljusdal, ro 62 2 2 

Västerbottens Degerfors, ro 70 1 1 

Norrbotten Boden, ro 73 3 3 
Kalix, ro 74 1 1 

S jörullförings-
områden 3 3 
Okända rullförings-
områden 3 3 6 

Summa 17 46 61 124 

Källor: 1907 Nya Folkviljan, 1908, 1909 Brand, Nya Folkviljan. 

Anm. I tabellen upptas endast de inskrivningsområden och rullföringsomdden, 
där värnpliktsvägrare har påträffats.1 En av uppgifterna kommer från GHT.2 Två ;v uppgifterna kommer från Arbetet. 
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kronaklubben bedrev. Att den gav resultat visar sig här. Anmärk
ningsvärt är däremot att Norrköpingsklubben och Orebroklubben, 
där diskussionerna om vägran var så livliga, inte tycks ha haft några 
vägrare. 

Försök har gjorts att med ledning av tidningsuppgifterna spåra de 
vägrande i respektive rullföringsområdes inskrivningslängder, stam
rullor m fl handlingar i syfte att söka vinna klarhet i, om vägrarna 
stod fast vid sin föresats eller om de ändrade inställning och mönstrade 
och sedan tjänstgjorde. Identifieringsarbetet visade sig vara mycket 
tidskrävande och betydligt mer komplicerat än vad som kanske var 
att vänta. Endast i cirka 1/a av fallen, 44 av 120, har personerna 
kunnat återfinnas. Av de återstående kan sex räknas bort eftersom de 
ej riktat sig till något visst rullföringsområde. Återstår alltså 71 
värnpliktsskyldiga, som ej har kunnat påträffas. Flera förklaringar 
till detta finns. Materialets omfattning och svåröverskådlighet är en. 
Tillfällena att oavsiktligt förbigå uppgifter är många. annan sam
manhänger med brister i inskrivningssystemet som kan ha lett till att 
vederbörande kanske aldrig redovisades i inskrivningslängden. Så
dana brister påtalas i inskri vningsnämndens för ro 4 5, Stockholms 
stad, protokoll 1909 och 1910. Inskrivningslängderna för 9:e och 
28:e rotarna var särskilt ofullständiga "i det att ett stort antal värn
pliktiga, som uppgivit sig hava bott inom någon av nämnda rotar 
ett flertal år, icke finnas i längerna upptagna. - - -"14 Ynglingen kan 
också ha skrivit till sitt rullföringsområde, innan han uppnått värn
pliktsåldern och återfinns således först i senare handlingar. Några 
sådana fall har påträffats. Den inskrivningsskyldige kan vidare ha 
vänt sig till fel rullföringsområde. Som ovan framhållits, var mantals
skrivningsorten avgörande för placering i rullföringsområde. Det är 
inte otroligt, att vissa inskrivningsskyldiga var okunniga om detta och 
skrev till det rullföringsområde där de vistades vid inträde i värn
pliktsåldern. De gick kanske med i ortens ungsocialistiska klubb och 
inspirerades där till att vägra värnplikt och skrev till samma ro som 
klubbkamratema. Detta antagande styrks av att de stora inflyttnings
områdena, städerna Stockholm och Göteborg, står för de flesta oiden
tifierade. Av de fem vägrare, som skrev till Stockholms ro 1909, har 
blott en påträffats. Till Göteborgs stads ro skrev 1908 åtta och 1909 
fyra st. Endast en har påträffats. Till Landskrona ro däremot skrev 
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1908 och 1909 sammanlagt nio personer, alla tillhörande Landskrona 
ungsocialistiska klubb. Åtta har kunnat återfinnas. Fyra tillhörande 
Västra Frölunda ungsocialistiska klubb sände en gemensam skrivelse 
till Karlshamn ro. Ingen av dem har återfunnits. Troligen var de fort

farande skrivna i Göteborg. Av de tio, som skrev till Västerås ro, 
har åtta kunnat identifieras. 

Tabell 2. De vägrandes klubbtillhörighet 

Klubbar 

Arvika 
Avesta 
Borlänge 
Charlottenberg 
Haga 
Hallstahammar 
Hedemora 
Helsingborg 
Höganäs 
Kalmar 
Karlshamn 
Karlstad 
Kiruna 
Kjeflinge 
Klagshamn 
Koskullskulle 
Kristianstad 
Landskrona 
Lit 
Långshyttan 
Malm berget 
Malmö 
Malmö norra 
Malmön 
Sibbhult 
Stockholms norra 

1907 

2 
1 

4 

1 

1 

2 

1908 

2 
1 
1 

2 

1 

1 
1 

1 
3 

1 

1 
1 

1 

1 

1909 

1 
1 
1 
3 

1 

1 

1 

6 
1 
1 
3 

1 

Summa 

2 
2 
2 
1 
5 
1 

2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
3 
1 

1 

1 
1 
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Klubbar 

Säter 
Söderhamn 
Tidaholm 
Tranås 
Trelleborg1 

Ulebergshamn 
Vålberg 
Västerås 
Västra Frölunda 

Summa 

1907 

1 

12 

1908 

1 

1 

1 

1 

4 

26 

Källor: Brand, Nya Folkviljan, Arbetet, GHT. 

1909 Summa 

1 1 

1 

1 I 

I 

1 

1 1 

1 1 

4 6 

4 

29 67 

Anm. En jämförelse med siffrorna i tabell 1 visar att långt ifrån alla vägrare 
uppgav klubbtillhörighet. Om detta innebar att de ej tillhörde klubb kan ej 
avgöras. Det förefaller dock sannolikt att de flesta tillhörde ungsocialistisk klubb. 

1 Trelleborgs socialdemokratiska klubb.

Av de påträffade höll de flesta fast vid sin vägran och tog sitt 
straff. De tre från 1907 tog alla sitt straff. Av de 19 från 1908 nekade 
tio, tre tjänstgjorde, fem höll sig undan från inskrivningen och en 
frikallades. Av de 21 från 1909 nekade femton, medan fem bestämde 
sig för att tjänstgöra, en efter att först ha vägrat och en frikallades. 
Det var emellertid endast några enstaka som vägrade mer än en gång. 
Vetskapen om årliga fängelsestraff var för påfrestande för de flesta. 
I allmänhet höll man sig undan vid nästa mönstringstillfälle eller be
slöt sig för att tjänstgöra. Några tycks ha emigrerat.15 

Den kände syndikalisten John Andersson skulle ha infunnit sig vid 
Bohusläns regemente 1908 men uteblev. Han anhölls emellertid 1909 
för spridande av förbjudet upprop. Då det blev klart, att han inte 
infunnit sig för att göra sin värnplikt, fördes han till Backamo och 
dömdes till 18 dygns arrest för första resan rymning. Han höll sig 
sedan undan och greps först 1915 samt dömdes då till en månads 
fängelse för andra resan rymning. Han frigavs och uppmanades att 
infinna sig vid nästa beväringsmöte, vilket han också gjorde efter råd 
från en syndikalistvän. Han skulle inte kunna tjäna rörelsen om han i 
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fortsättningen måste hålla sig undan för att undvika att gnpas och 
dömas.16 

d) Domarna och de dömda

En detaljerad genomgång av de domar, som utfärdades mot de
ungsocialistiska värnpliktsvägrarna, har gjorts i avsikt att klargöra 
hur rättegångarna gick till, vilka domarna blev, i vilken mån det fanns 
någon enhetlig bedömning och straff utmätning, hur de anklagade 
reagerade inför rätta, om överklaganden skedde etc. Jämförelse görs 
också med domar, som utfärdades mot sådana som vägrade av religiös 
övertygelse. Redogörelsen kan kanske synas onödigt utförlig men är 
också tänkt som ett bidrag till kunskapen om det militära rättegåns
väsendet i allmänhet, vilket, i varje fall i vad det gäller det tidiga 
1900-talet, mycket litet har uppmärksammats av forskningen. 

I Strafflag för krigsmakten fanns ej några bestämmelser om straff 
för värnpliktsvägran. De första värnpliktsvägrarna, vilkas vägran var 
religiöst betingad, dömdes enligt § 84 mom. 2 för vägran att lyda 
order,17 och detta blev även fallet i fortsättningen både vad det gällde 
religiösa och andra vägrare. Ofta tillkom dessutom dom för olovligt 
undanhållande (rymning). Straffet för första gången rymning var 
disciplinstraff (vaktarrest eller sträng arrest), andra gången fängelse 
i högst sex månader, tredje gången fr o m  sex månader t o m  ett år 
samt fjärde och följande gånger straffarbete fr o m  sex månader t o m
två år. Disciplinmål hänsköts i allmänhet ej till krigsrätt. Vägran att 
lyda order bestraffades med fängelse eller straffarbete i högst två år.18 

Regementskrigsrätt, som förordnades av regements- eller kårchef, 
skulle utgöras av fyra militära ledamöter och en auditör, vilken 
svarade för den juridiska sakkunskapen. Väbeln, eller om han ej fanns 
att tillgå, någon underofficer fungerade som allmän åklagare. Rätten 
var beslutför om tre ledamöter och auditören var närvarande och om 
tre av dem var ense om domen.19 Auditören behövde inte vara en av 
de tre. Det militära elementet inom domstolen hade alltså en bety
dande övervikt.20 Den dömde hade möjlighet att hos krigshovrätten 
besvära sig över krigsrättens utslag. Målet kunde sedan föras upp i 
högsta domstolen.21 

För tiden 1903-1912 har 34 mål, handlagda av regementskrigsrätt 
och gällande värnpliktsvägrande ungsocialister, påträffats (se tabell 

37 



3). 23 av domarna omfattar utslag både för rymning och vägran att 
lyda order, medan de övriga antingen gäller rymning eller vägran.22 

Vid Västmanlands regemente utfärdades liksom vid Göta livgarde sex, 
Norra skånska infanteriregementet fem, Svea livgarde tre, Svea 
ingenjörkår, Upplands och Värmlands regementen vardera två domar. 
Jönköpings, Hallands och Kalmar regementen, Dalregementet samt 
Smålands husarer, Positionsartilleriet, Vaxholms grenadjärregemente 
och Stationskrigsrätten i Karlskrona stod för vardera en dom. 

Tabell 3. Antalet domar fördelade på regementskrigsrätter och år 

Kdgsrätter 11903 ! 1905 i 1907 I 19os i 1909 i 1910 ! 191111912 I summa I 
Svea livgarde 
Göta livgarde 
Upplands reg. 
Jönköpings reg. 
Dalreg. 
Hallands reg. 
Västmanlands reg. 
Kalmar reg. 
Värmlands reg. 
Norra skånska inf .reg. 
Smålands husarer 
Positionsartilleriet 
Svea ingenjörkår 
Vaxholms grenadjärreg. 
Stationskrigsrätten 
Karlskrona 

Summa 

Källor: Krigsrättsprotokoll. 

1 

1 

31 3 

3 

1 

1 
1 

3 

1 
1 

1 

32 
2 
1 
1 
1 
)Il 2 

1 
1 1 
2 2 

1 
1 

3 16 6 

1 1 

1 I 

6 
2 
1 
I 
1 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
1 

1 

34 

Anm. Domarna gäller rymning, vägran att lyda order och rymning plus vägran 
att lyda order. 

1 Två av domarna gällde F Larsson, se tabell 3 not 1 och texten.2 Två av domarna gällde N A Holrnström, se tabell 3 not 3 och texten, 
3 C J Lundberg ändrade sig inför rätta och dömdes endast för rymning till 

10 dagars vaktarrest. 
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Den förste som ställdes inför rätta var, som tidigare framhållits, 
Carl August Schönqvist, och detta skedde vid Göta livgarde den 25 
maj 1903. Det finns anledning att något närmare uppehålla sig vid 
Schönqvist eftersom hans initiativ och hans person fick stor betydelse 
för vägrans utveckling (jfr. ovan s. 7). Schönqvist var född den 
7 april 1882 i Hällums församling, Skaraborgs län. Han var son till 
arbetaren Carl August Carlberg och Inga Kajsa Schön. Fadern var 
död, och Schönqvist hade under sin barndom varit utackorderad på 
olika håll i Hällums församling. Han var nu bageriarbetare i Stock
holm. Han hade uteblivit från beväringsmötet och hämtats av polis 
och hade sedan vägrat att ikläda sig uniform. Som sitt biträde vid 
rättegången medförde han advokaten sedermera författaren, Sigurd 
Dahlbäck, som har kallats för arbetarnas främste advokat.23 Schön
qvist förklarade inför rätta orsaken till sitt uteblivande vara, att han 
inte kunde godkänna de författningar som "tvingade till övningar i 
vapens bruk" för att döda sina medmänniskor. Av samma skäl hade 
han också vägrat att ikläda sig "bödelsdräkten". Sigurd Dahlbäck 
framhöll att vägran var betingad av samvetsbetänkligheter, och Schön
qvist borde med stöd av stadgandet i § 16 regeringsformen befrias 
från värnplikten och inte straffas. I varje fall borde dessa omständig
heter få betydelse för straffutmätningen.24 

Schönqvist dömdes till en månads fängelse för vägran att lyda 
order och till åtta dagars vaktarrest för första gången rymning. Vakt
arresten omvandlades till åtta dagars fängelse. 25 Straffet var milt 
inte endast vid jämförelse med de straff, som senare skulle tilldelas 
ungsocialistiska värnpliktsvägrare, utan även och i synnerhet vid jäm
förelse med de straff, som tidigare hade givits religiösa vägrare. Den 
30 augusti 1895 hade exempelvis beväringsmannen Gustafsson av 
Norra skånska infanteriregementets krigsrätt dömts till fängelse i 
tre månader för vägran att lyda order, och samma dag hade bevärings
mannen Risberg av samma krigsrätt dömts till fyra månaders straff
:ubete. Risberg hade emellertid redan 1894 avtjänat tre månaders 
fängelse för samma brott. År 1902 dömde regementskrigsrätten vid 
Norra skånska infanteriregementet en annan religiös vägrare till två 
månaders fängelse.26 Däremot hade Västmanlands regementes krigsrätt 
den 6 juni 1902 dömt fribaptisten Gustav Andersson till fängelse i 
endast en månad och sex dagar.27 
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Om det milda straffet mot Schönqvist berodde på Dahlbäcks för
måga att övertyga eller på de stockholmska officerarnas, enligt Hinke 
Bergegren vid jämförelse med "de dumdryga ouppfostrade bond
knektarna", hygglighet, är givetvis omöjligt att säga.28 

Schönqvist tillbringade sin fängelsetid på Långholmen. I brev till 
Bergegren säger han sig inte ha något att klaga över. Genom Norra 
klubbens försorg får han kaffe och extra mat. Han tackar för tid
skrifter och böcker som Bergegren har sänt honom. Till dem, som 
frågar sig om han kommer att göra sin värnplikt inför hotet om 
förnyade straff, vill han säga: 'Nej! Nej, så länge det finns en blods
droppe i mig> så låter jag mig inte tvingas att öva mig till att begå 
grymma, omänskliga handlingar hellre fängelse eller död, tar jag till 
ultimatum. Det jag har sagt är ej pladder, bestämdhet till sista ande
taget."29 Att detta knappast var överord skulle framtiden utvisa. 

Under 1905 dömdes två ungsociali,tiska vägrare vid Svea livgarde. 
Krigsrätten sammanträdde första g!ingen den 23 maj, och målet gällde 
då åter C A Schönqvist. Han hade uteblivit från övningarna 1904, 
efterspanats men ej kunnat påträffas. Den 20 maj 1905 inställdes han 
genom polisens försorg. Han dömdes för andra resan rymning till 
fängelse i två månader. Han skulle förbli i häkte tills domen trädde 
i kraft. Uppenbarligen av oro för att han annars skulle avvika. Detta 
skulle visa sig bli honom till stor fördel. 

Redan den 25 maj sammanträdde krigsrätten åter - nu för att 
döma verkstadsarbetaren Fritiof Larsson. Rätten hade en annan sam
mansättning än två dagar tidigare. A ven auditören var en annan. 
Larsson hade inte infunnit sig till årets vapenövningar utan måst häm
tas. Han hade erhållit fem dagars sträng arrest för första resan rym
ning. Straffet var avtjänat den 23 maj. Väl utsläppt hade han vägrat 
att fullgöra en given order eftersom han "föresatt sig att ej öva sig i 
bruk av vapen". Han hade då erbjudits att under värnpliktstiden få 
utföra militärarbete som "ej direkt avsåge användandet av vapen". 
Även detta hade Larsson nekat till.80 Han ansåg "att staten ej borde 
hava rätt att tvinga till mördande för visst fall> då den eljest belade 
mord med strängaste straff", och hoppades vidare "att hans exempel 
skulle verka väckande på andra lika tänkande". Domen blev fängelse 
i två månader för vägran att lyda order. Till skillnad från Schönqvist 
sattes Larsson direkt på fri fot sedan domen fallit kl. 11 den 25 maj. 
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Kl. 12 15 befalldes han att delta i uppställningen till övning men väg
rade med samma motivering som tidigare . .Annu en gång erbjöds han 
handräckningstjänst, vägrade, och ställdes åter inför rätta den 26 maj. 
Krigsrätten hade samma sammansättning som den 2 5 :e. Larssons be
gäran att få kalla litteratören Hinke Ber ge gren som sitt rättegångs
biträde beviljades. Bergegren framhöll att krigsrätten saknade behörig
het att ta upp målet till behanling, eftersom Larsson redan dagen 
före hade dömts och "ej rimligen kunde tvenne gånger straffas för 
samma sak". Han begärde att rätten genom särskilt beslut skulle av
göra denna behörighetsfråga. Begäran avslogs efter enskild överlägg
ning. Bergegren hänvisade vidare till § 16 regeringsformen och för
klarade att denna paragraf ej endast var ett skydd för religiös över
tygelse utan även "för varje förnuftsuppfattning". Larsson dömdes 
till två månaders straff arbete och kvarhölls denna gång i häkte tills 
domen skulle träda i kraft. 31 

Här föreligger alltså mycket olika domar mot två vägrande ung
socialister, utfärdade visserligen av två olika krigsrätter men vid ett 
och samma regemente med endast ett par dagars mellanrum. Den ene, 
som tidigare hade dömts för rymning och vägran att lyda order, döms 
nu för andra gången rymning till två månaders fängelse, medan den 
andre, som just har avtjänat ett disciplinstraff för första gången rym
ning, döms två gånger för vägran att lyda order till två månaders 
straff arbete. De skiljaktiga straffen förefaller närmast ha varit en 
följd av att de båda anklagade behandlades på olika sätt fr o m
gripandet t o m  tidpunkten för domarnas ikraftträdande. Schönqvist 
sattes genast i häkte och hölls kvar där tills att domen hade trätt i 
kraft. Han ställdes alltså inte inför en situation, där han fick anled
ning att vägra lyda order, och han dömdes enbart för andra resan 
rymning. När han hade avtjänat sitt straff var beväringsmötet slut 
och han kunde utan vidare promenera hem. Larsson däremot sattes 
genast efter krigsrättens utslag på fri fot i avvaktan på att domen 
trädde i kraft. Han kommenderades åter till övning och nekade i k01> 
sekvens med tidigare uttalanden. Det var alltså beslutet om försättande 
på fri fot som blev ödesdigert för Larsson. 

Brand hade en stor artikel om de båda inför rätta utan att emeller
tid göra någon jämförelse mellan domarna. 32 

Schönqvist lyckades i fortsättningen hålla sig undan till 1911, då 
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han greps och dömdes av Göta livgardes krigsrätt för tredje gången 
rymning till fängelse i sex månader. 1912 dömdes han för fjärde 
gången rymning till åtta månaders straffarbete.33 

Fritiof Larsson överklagade sina domar hos krigshovrätten och 
framförde tre på formella grunder baserade yrkanden. Krigshovrätten 
skulle bifalla rättegångsbiträdet Bergegrens invändning mot att dom 
utfärdades två gånger för samma brott. Larsson hade en gång för alla 
den 25 maj förklarat, att han vägrade att fullgöra sin värnplikt och 
därvid dömts. nytt åtal borde i varje fall inte väckas förrän den 
första domen var avtjänad. Vidare var ordalydelsen i protokollet den 
25 maj felaktig. Vägran hade inte skett i agitationssyfte "utan att det 
var endast min egen inre övertygelse om det orätta uti mordhand
lingen, som är skälet till min vägran". Därför yrkade han på att domen 
den 25 maj skulle upphävas. Slutligen hade domarna inte lagts sam
man i enlighet med straff lagens bestämmelser om förening av straff 
och .borde därför upphävas och de båda målen återförvisas till ny 
gemensam prövning. Om mot förmodan krigshovrätten underkände 
dessa yrkanden, begärde Larsson att bli frikänd under hänvisning till 
§ 16 RF. Slutligen hemställde Larsson att åtal skulle väckas av krigs
fiskalsämbetet mot krigsrättens ledamöter för felaktiga åtgärder.34 

Krigshovrätten fann inte några skäl anförda, som kunde föranleda
ändring i krigsrättens dom.Fängelsestraffet skulle emellertid samman
läggas med det ådömda straff arbetet och förvandlas till en månads
straffarbete, och den slutliga domen löd på tre månaders straffarbete.35

Tre domar, utfärdade 1907, har påträffats. Den 29 april dömdes 
kakelugnsmakaren Abdon Johansson av Smålands husarers krigsrätt 
till fängelse i månader och fem dagar, den 7 maj skrädderiarbe
taren Josef Andersson av Norra skånska infanteriregementet till 
fängelse i sex månader och femton dagar och slutligen den 23 maj 
muraren Gustaf Albin Thunell av Västmanlands regementes krigsrätt 
till straffarbete i tre månader och fem dagar. Alla tre dömdes för 
första resan rymning och vägran att lyda order.36 Skillnaderna i straff 
är påfallande. I en artikel i Brand togs de olika domarna mot Abdon 
Johansson och Josef Andersson upp till behandling. Artikelförfattaren 
såg orsaken ligga i graden av barbari hos de dömande officerarna 
och skrev: "De skånska officerarna ha om sig att vara de råaste 
och mest brutala av sin kast här i Sverige. Den dom som fällts över 
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vår kamrat Josef Andersson fr!in Helsingborg jävar ej heller detta 
påstående."37 En annan förklaring kan vara att man särskilt ville 
komma åt Andersson och statuera ett exempel. Andersson var näm
ligen en mycket känd ungsocialist. Medan han gick i skräddarlära i 
Köpenhamn hade han varit med om att starta Socialistiska ungdoms
förbundet i Danmark och sedan utvisats därifrån 1905 på grund av 
åtal för "majestätsförnärmelse". hade skrivit artiklar i Brand 
och Nya Folkviljan och var en uppskattad föredragshållare. Av in
tresse är att konstatera att krigsdtten inte var enig om straffet mot 
Andersson. Auditören, dvs den ende juridiskt skolade i rätten, ansåg 
att subordinati1:msbrottet endast skulle straff as med två månaders 
fängelse.38 En åsikt som således starkt avvek från beslutet om sex 
månader. 

Vid Västmanlands regementes krigsrätt var ytterligare fyra mål 
mot värnpliktsvägrare uppe under 1907. Dessa vägrare var alla fri
baptister. Två av dem dömdes för första gången vägran att lyda order 
till två månaders fängelse. Den tredje dömdes för fortsatt vägran till 
fyra månaders fängelse och den fjärde till straffarbete i fem månader 
för tredje gången vägran att lyda order.30 

Thunell vägrade också 1908. Han skulle denna gfog ha inställt sig 
vid Vaxholms grenadjärregementes rekrytskola men uteblev och häm
tades av polis. Inför rätta förklarade han att han "ansåg sig icke kunna 
handla mot sitt samvete. Han komme därför aldrig att fullgöra värn
plikten även om straffet för varje gång bleve skärpt". Thunell med
förde denna gång inför rätta Sigurd Dahlbäck. Denne intog samma 
ståndpunkt till bedömning av vägran, som han och Bergegren redan 
tidigare hade gjort. Eftersom samma motiv till brottet, som tidigare, 
förelåg, borde endast ett straff utdömas. I en särskild inlaga till krigs
rätten frågade sig Dahlbäck, om inte försvarsvännerna till vilka han 
själv räknade sig skulle vinna på att respektera uppriktiga åsikter, och 
han avslutade med de även i dag tänkvärda orden: "I anslutning så
ledes till yrkande om en måttlig straff sats tillåter sig undertecknad 
vördsamt erinra, att den verksammaste härden för försvarsnihilistisk 
agitation finns i samvetet hos en del redbare folk av alla folkslag och 
att deras omdöme om tidpunkten för orättens upphörande i världen 
icke torde böra utan gränser rådbråkas med strafflagen och ej heller 
kunna undertryckas med denna." Utan hänsyn till Dahlbäcks yrkande 
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dömde krigsrätten Thunell för andra resan rymning till en månads 
fängelse och för vägran att lyda order till straffarbete i fyra månader. 
Genom sammanläggande blev det totala straffet fyra och en halv 
månads straff arbete.40 Dahlbäck begärde att Thunell skulle sättas på 
fri fot tills domen trädde i kraft, men detta avslogs. 

Ytterligare två domar utfärdades år 1908. Båda blev mycket om
skrivna på grund av sin hårdhet. Domarna gällde den f d staman
ställde Karl Basilius Westman och kakelugnsmakaren Olof Magnusson. 
Magnusson hade skrivits in 1907 och tilldelats Karlskrona kustartilleri
regemente. 1908 hade han meddelat ro 12 att han vägrade göra sin 
värnplikt. Han hämtades av kronobetjäningen, och inför rätta för
klarade han sig icke genom inflytande från agitatorer utan genom 
läsning av böcker och ungsocialistiska och socialdemokratiska tid
ningar ha kommit fram till sin syn på värnplikten. Åklagaren fram
höll att "Magnussons hela beteende ådagalade synnerligen försvårande 
omständigheter" och yrkade ansvar för rymning och vägran att lyda 
förmans befallning. Domen blev straff arbete i åtta månader och sex 
dagar, det högsta straff som över huvud taget tilldelades värnplikts
vägrare, och Magnusson kvarhölls i häkte tills att domen trädde i kraft. 
Magnusson förklarade sig nöjd med domen. Noteras bör emellertid 
att rätten ej var enig. Ordföranden och auditören yrkade p/i straff
arbete i fyra månader och sex dagar.41 Reaktionen på domen blev 
häftig i de ungsocialistiska tidningarna. I övrig press däremot upp
märksammades domen knappast. I Brands veckotidning hette det den 
18 april: "N/igot sådant är inte blott barbariskt utan skändligt och 
djlivulskt", och i Brands månadshäfte kommenterade H Bergegren: 
"Ett ohyggligt strängt tilltaget straff, som ser ut som simpel hämnd 
och förföljelse."42 Lysekilskuriren ansåg det mest upprörande vara att 
de antimilitaristiska värnpliktsvägrarnas "s k brott" ej bedömdes av 
civil domstol "utan de utlämnas utan vidare åt militarismen genom 
att ställas inför krigsrätt".48 En intressant synpunkt, som ej tidigare 
har påträffats i genomgånget pressrnaterial, men som skulle diskuteras 
livligt under de följande årtiondena i press och riksdag. 

Domen mot Westman var mer komplicerad. Westman hade tagit 
värvning vid Svea ingenjörkår år 1905 men rymt, dömts för detta 
och Htt avsked. Sedan hade han försörjt sig som hamnarbetare i 
Arvika, mönstrat men beslutat för att inte göra värnplikt. Han 
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anhölls den 22 december 1908, fördes till kåren men vägrade att ta 
på sig uniform. Han dömdes av krigsrätten för andra gången rymning 
till fängelse i tre månader och för vägran att lyda order till straff
arbete i sex månader. Fängelsestraffet omvandlades till en månads 
straffarbete, och det sammanlagda straffet kom att lyda på sju och en 
halv månads straffarbete.44 Auditören yrkade på ett betydligt lägre 
straff, tre månaders fängelse för vardera brottet. Westman besvärade 
sig hos krigshovrätten mot den, som han ansåg, alltför hårda domen 
och i synnerhet mot straffet för vägran att lyda order. Ett så hårt 
straff förutsatte särskilt försvårande omständigheter. Sådana hade 
inte förelegat, utan tvärtom var vägran att bära uniform ej ett själv
ständigt brott utan en följd av beslutet att inte inställa sig till tjänst
göring. Därför yrkade Westman, att straffet skulle sänkas till det 
minsta möjliga och i varje fall inte sättas högre än rättens lagfarne 
ledamot särskilt hade uttalat. Mot detta anförde väbeln i sin förkla
ring, att omständigheterna var försvårande och att ett t o m  ännu 
hårdare straff hade kunnat vara försvarbart. Westman syntes nämligen 
ha vägrat av "överlagt trots, och ett nu för tiden hos det uppväxande 
släktet ej sällan förekommande förakt för gällande lagar, vilket, när 
det såsom här tager uttryck i handling, som för ordningen och discip
linen inom krigsmakten är av synnerligen farlig beskaffenhet, måste 
med nödig skärpa bestraffas".45 Krigshovrätten sänkte straffet till 
fyra och en halv månads straffarbete. (Tre månaders straff arbete för 
vägran och en månad 15 dagar för andra resan rymning.). Någon 
motivering till beslutet föreligger ej i utslaget.46 

Westman infann sig inte heller till tjänstgöring 1909 utan hämtades 
av polis, inställdes vid kåren den 6 mars och insattes i förvaringsarrest. 
Krigsrätt hölls den 14 mars, och domen blev nio månaders fängelse för 
tredje gången rymning.47 Äter överklagade Westman och yrkade på 
minsta möjliga straff. Krigshovrätten fann ingenting, som föranledde 
ändring i utslaget. Den månadslånga häktningstiden betraktades emel
lertid som avtjänat straff, och det återstående straffet blev åtta 
månader.48 

Det är med någon tvekan, som Westmans vägran har behandlats 
här, eftersom det är osäkert, om den kan anses vara av samma slag 
som de övrigas. Krigsrättshandlingarna tyder inte på att vägran skulle 
ha varit betingad av ungsocialistiska ideer. I stället framhölls som 
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skäl den långa värnpliktstiden. Brand placerade emellertid Westman 
bland de ungsocialistiska vägrarna, och han erbjöds av Socialistiska 
ungdomsförbundets centralkommitte bidrag under fängelsetiden "Då 
vår kamrat från Avesta, Västman ånyo råkat fast för värnplikts
vägran". Han tackade ja till kaffe på vardagarna och mat på sön
dagarna.49 

För åren 1909 och 1910 har sammanlagt tjugoen domar mot ung
socialistiska värnpliktsvägrare påträffats. Sjutton av dem gällde både 
första gången rymning och vägran att lyda order tretton, 1909 och 
fyra 1910. Sex av dessa löd på tre månaders och fem på två månadrs 
straff arbete för vägran. Till straffen lades så i allmänhet tio dagars 
vaktarrest för rymning, som omvandlades till fem dagars straff
arbete.50 Krigsrätterna var eniga utom i ett fall, där auditören önskade
två månaders i stället för tre månaders straffarbete.51

Några mildare domstolsutslag finns också. Tre personer dömdes 
endast till två månaders fängelse för vägran plus några dagar för rym
ning. I ett av dessa fall förelåg direkt förmildrande omständigheter. 
Vederbörande konstaterades ha svårt hjärtfel och var oduglig till 
krigstjänst.52 I ett annat kan möjligen formuleringarna i protokollet 
tyda på att vederbörande ändrade sitt ursprungliga beslut och gick 
med på att tjänstgöra sedan domen avtjänats och att den relativt 
milda domen var ett resultat av detta.53 

En förhållandevis lindrig dom utfärdades också vid Dalregementet 
den 16 april 1909 mot Henning Söderlund. Söderlund hade 1908 till
skrivit Västmanlands ro att han inte ämnade göra sin värnplikt. Han 
hade då även uppgivit sig tillhöra Borlänge ungsocialistiska klubb. 
Han hade hämtats till vapenövningarna men vägrat lyda order och för 
detta avtjänat sex dagars sträng arrest den 6-13 april 1909. Efter 
frigivningen hade han åter vägrat och ställdes nu inför krigsrätt. Där 
förklarade han sig ej ens kunna tjänstgöra som sjukbärare av samvets
skäl "emedan fullgörande av värnplikten innebure att lära sig mörda, 
att han ej kunde underkasta sig skyldigheter mot ett land, varest 
orättfärdiga samfundsförhållanden vore rådande, att han väl tillhörde 
fackföring men numera ej vore medlem av någon annan förening var
om han för övrigt ej ansåg sig böra lämna någon upplysning samt att 
han velat lämna landet om han därtill ägt medel".54 Det är möjligt att
han gått ur Borlänge ungsocialistiska klubb. 
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Även exempel på hårdare bedömningar finns dessa år. Den första 
maj 1909 anklagades Oscar Pettersson av Jönköpings regementes 
krigsrätt för vägran att ikläda sig uniform. Pettersson hade varit 
mureriarbetare men var arbetslös sedan jultiden " - - - beroende ej på 
strejk, ty i sådana hade han aldrig deltagit, utan på att tillfälle till 
mureriarbete under vintern ej erbjudits, varför han i stället sysselsatt 
sig med att skriva noveller och dikter till tidningarna - - -". Han hade 
inte infunnit sig vid inskrivningen 1908. Inte heller hade han inställt 
sig till tjänstgöring och därför hämtats den 15 april och sedan vägrat 
att lyda order. Han hade erhållit åtta dagars sträng arrest för rymning 
och vägran att lyda order. Straffet var avtjänat den 26 april. I sam
band med frigivningen hade han åter uppmanats att sätta på sig uni
form men nekat. Han deklarerade att han inte ens kunde tänka sig att 
tjänstgöra som militärarbetare. Om han däremot genom civilarbete 
hade fått "- - - lämna staten motsvarande gottgö1;else, skulle han ej 
haft något däremot". Oscar Pettersson dömdes till sex månaders straff
arbete. Han skulle kvarhållas i häkte tills att domen trädde i kraft. 
Krigsrätten var inte enig. Ordföranden yrkade på fyra månaders och 
auditören på tre månaders srtaffarbete.55 Petterssons dom kommente
rades i Brand den 15 maj: "Straffet är hårt men det är också första 
gången bondekrigsrätten vid Jönköpings regemente straffat en värn
pliktsvägrare."56 Intressant är att Pettersson sade sig ha gått med på
ett civilt arbete för staten i andra kläder än uniform. Ett sådant alter
nativ hade ingen ungsocialist framfört tidigare. En civil tjänstgöring 
blev möjlig för religiösa "samvetsömma" fr o m  1920 och för s k
"etiska samvetsömma" fr o m  1925 .57 Pettersson erhöll av Central
kommitten efter förfrågan från Tranåsklubben 25 kr som en start när 
han kom ut ur fängelset.58

Den 21 augusti 1909, mitt under storstrejken, stod den kände ung
socialisten, bageriarbetaren Nils Axel Holmström inför rätta vid Göta 
livgarde anklagad för vägran att lyda order. Han medförde Sigurd 
Dahlbäck som rättegångsbiträde. Den 3 augusti hade han erhållit 
vaktarrest i tio dagar för första gången rymning, och den 20 augusti 
var straffet avtjänat. Han hade då beordrats till handräckningstjänst 
vid sjukvårdsavdelningen men nekat. För detta dömdes han nu till 
fängelse i tre månader. Krigsrätten beslöt att Holmström skulle sättas 
på fri fot i avvaktan på domens ikraftträdande. Han tillsades att gå 
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till sjukvårdsavdelningen, nekade åter och ny rättegång den 28 augusti. 
Holmström företedde denna gång sjukintyg och begärde ett milt 
straff eftersom han hade reumatism. Han dömdes av en enhällig 
domstol för upprepad vägran till straffarbete i sex månader. De båda 
straffen lades samman, och resultatet blev straffarbete i sju månader 
och femton dagar. Ett mycket hårt straff, som inte blev mindre av att 
Holmström på grund av sin reumatism hade väntat sig befrielse från 
resterande värnpliktstid. Han hade redan 1902 fullgjort 112 dagar vid 
Vaxholms grenadjärer. Kanske är förklaringen till hans dom att söka 
i det förflutna. Han hade nämligen 1905 upphört med bageriarbetet 
och sedan dess ägnat sig åt tidningen Brand som kassör och med
arbetare. I september 1906 hade han dömts av Svea hovrätt till fyra 
månaders fängelse för smädligt yttrande mot riksdagen. Domen hade 
ändrats av högsta domstolen till tre månaders fängelse.59 Kanske in
verkade också den pågående storstrejken på domen. Dagens Nyheter 
hade den 31 juli jublat över att "Hinkes högra hand" mitt under 
storstrejken skulle tvingas att fullfölja sin värnplikt "säkerligen hade 
bagare Holmström väntat att få spela en stoltare roll under strejk
dagarna, än som diskbiträde vid ett regemente". 00 Holmström in
kallades också 1910, men tycks då ha befriats från värnplikten på 
grund av sjuklighet. Sigurd Dahlbäck hade i brev till regementschefen 
påtalat hans sjukdom och hans och hans familjs svåra ekonomiska 
belägenhet. 61 

En annan publicist, Karl Emil Karlsson, från Nya Folkviljan hade 
bara ett par månader tidigare dömts av Göta livgarde till fängelse i 
endast två månader och tio dagar. Kanske orsakades den milda domen 
av ett måttfullt uppträdande inför domstolen. I protokollet finns ej 
de vanliga utfallen mot staten och militarismen. Det sägs att endast 
samvetsbetänkligheter angavs som orsak till vägran men att Karlsson 
"medgav att uttrycket borde ändras till politiska funderingar".62 

Ar 1909 fick ungsocialisterna också sin martyr i skomakaren 
Rickard Almskough. Denna tillhörde Kalmar ungsocialistiska klubb 
och dömdes den 17 april 1909 av Kalmar regementes krigsrätt till 
tre månaders straffarbete för vägran att lyda order.63 Den 5 juni 
meddelade Brand under rubriken "Fängelset dödar" att Almskough 
hade avlidit i fängelset i Västervik. Dödsorsaken hade ej kunnat fast
ställas av läkarna. "Har såsom ryktet förmäler grovt slarv varit or-
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saken" frågar sig Brand. 64 Senare tycks man ha fastställt dödsorsaken 
- tuberkulos i binjurarna förenat med undernäring. Men tal om att
det helt enkelt var fråga om en blindtarm, som brustit på grund av
vanvård, förekom också.65 Ungsocialisterna reste en gravvård över
Almskough på Kalmar kyrkogård, vykort med Almskoughs bild fram
ställdes och såldes genom klubbarnas försorg och årsdagen av döds
fallet kom att firas i fortsättningen. 66 

De anklagade var alla ursprungligen arbetare: bageriarbetare, me
tallarbetare, verkstadsarbetare, murerihantlangare, skrädderiarbetare 
etc. Några ägnade sig nu åt journalistik och författarskap. Flera var 
arbetslösa sedan länge. Inför krigsrätten motiverade de anklagade sin 
vägran främst med samvetsnöd och avsky för kriget. Men de angav 
också socialistiska skäl, och det framhölls även att man kände sig 
sakna ett fädernesland att försvara och att man satte sig över de lagar, 
som man ej hade varit med om att stifta. Kanske var dock de yttran
den, som förts till protokollen, över lag mer dämpade än de, som kom 
till uttryck i den ungsocialistiska pressen och i skrivelserna till rull
föringsområdena. Men man deklarerade och höll fast vid sin åsikt till 
priset av ett eventuellt hårdare straff. I ett par fall kan möjligen ett 
modest uppträdande inför krigsrätten ha resulterat i en strafflindring. 
Åtskilliga framhöll med skärpa att de fattat sitt beslut om vägran utan 
någon form av yttre påverkan. De hade kommit fram till sin stånd
punkt genom studium av tidningar och litteratur. Naturligt i en tid, 
som i så hög grad fick sin prägel av statsmaktens intensiva kamp mot 
alla yttringar som på minsta sätt kunde tolkas som försök till upp
vigling och uppror. 

De som erbjöds att utföra sjukvårdsarbete eller någon annan form 
av militärarbete nekade även till detta. 

Endast fyra vägrare hade försvarare vid rättegången. Försvararna 
var advokaten Sigurd Dahlbäck och Hinke Bergegren. För att om 
möjligt få sina klienter befriade från värnplikten eller i varje fall 
deras straff sänkta åberopade de RF § 16, trots att de bör ha känt till 
ställningstagandet som 189 5 års utredning gjort. I de fall där den 
anklagade stod inför en andra rättegång framhölls att ett nytt straff 
inte kunde utdömas. Varje ny vägran var en konsekvens av en redan 
fattad ståndpunkt. Det var således fråga om ett och samma brott. 

4 49 



Dessa argument godtogs varken av krigsrätt eller av krigshovrätten. 
Att de som flera gånger dömdes för värnpliktsvägran (vägran att 

lyda order eller rymning eller bådadera) var mycket få har tidigare 
framhållits. Det var Carl August Schönqvist 1903, 1905, 1911 och 
1912, Albin Thunell 1907 och 1908, Karl Basilius Westman 1908, 
1910 och Joel Olsson 1909 och 1910. Här medräknas inte de som 
dömdes flera gånger under samma beväringsmöte. 

Genomgången av rättegångarna har givit en bild av ett rättegångs
väsende, utan stadga och konsekvens, där tillfälligheterna tycks ha 
spelat en nyckelroll. Fr o m  1909 kan emellertid en tendens till en 
mer enhetlig syn på bestraffningen iakttas. I första hand gällde detta 
Västmanlands regemente, där de flesta värnpliktsvägrarna, ungsocia
lister och fribaptister, återfanns och där de ansvariga fått en viss vana 
att döma sådana mål. Av de sex där utfärdade förstagångsdomarna 
mot ungsocialister, som hade vägrat att lyda order, löd fyra på tre 
och en på två månaders straff arbete. Förstagångsvägrande fribaptister 
dömdes där till en eller två månaders fängelse.67 Detta hade även på 
andra håll blivit de vanliga domarna mot dem som vägrade av reli
giösa skäl. 68 De hårda straffen mot religiösa vägrare från 1890-talet 
finner man inte längre. När det gällde upprepad vägran steg däremot 
straffsatserna väsentligt även för religiösa vägrare.69 

Inför dessa starkt divergerande domstolsutslag måste frågan ställas, 
hur en så växlande bedömning kunde vara möjlig. Först skall sägas 
att de stora skillnaderna gällde i huvudsak straffen för vägran att lyda 
order. (Domarna för första gången vägran att lyda order se tabell 4). 
En förklaring ligger i de möjligheter som strafflagen själv gav. Medan 
de ganska detaljerade bestämmelserna för rymningsbrotten gav föga 
utrymme för en personlig och godtycklig bedömning, tillät de all
männa formuleringar, som gällde insubordinationsbrott, fängelse eller 
straffarbete i högst två år, så mycket mer i den vägen. 

De skiftande straffen var också en följd av olika sätt att behandla 
vägrarna. Häktning kunde ske i samband med gripandet, och ankla
gelsen kom då endast att gälla rymning. Var beväringsmötet slut, 
innan straffet var avtjänat, ställdes den värnpliktige inte inför situa
tionen att vägra lyda order. Men vederbörande kunde också beordras 
till arbete genast efter gripandet, innan krigsrätt hade hållits och 
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Tabell 4. Domar utfärdade av regementskrigsrätt för första gangen 
vägran att lyda order 

Straff Månader 19031 1905 , 1907, 19081 190911910 I Summa I 
Fängelse 

1 1 1 

2 l 1 1 32 5 

3 1s 1 

6 1 1 

Straff-
arbete 

2 2 2 4 

3 1 5 2 8 
4 1 1 

6 14 1 

8 1 1 

Disciplin-
straff 

6 dygns 
sträng arrest 15 l 

8 dygns 
sträng arrest 10 1 

Summa 1 1 3 2 13 5 25 

Källor: Krigsrättsprotokoll. 

Anm. 1 F Larsson sattes på fri fot efter utslaget 25/5, vägrade och ny rätte
gång 26/ 5. Dömd för fortsatt vägran till 2 mån. straffarbete. Domarna över
klagades i krigshovrätten och slutlig dom 3 mån. straffarbete.2 För den ene är domen orsakad av förmildrande omständigheter, hjärtfel.3 A E Holmström sattes på fri fot den 21/8, vägrade och ny rättegång 28/8. 
Dömd för fortsatt vägran till 6 mån. straffarbete. Straffet sammanlades och blev 
straffarbete 7½ mån. 

4 Straffet sänkt av krigshovrätten till 3 mån. straffarbete.5 Straffet avtjänat 13/4 och dömd för upprepad vägran till 2 mån. straffarbete.6 Straffet avtjänat 26/4 och dömd för upprepad vägran till 6 mån. straffarbete. 
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vägrade han då, kom anklagelsen både att gälla rymning och vägran 
att lyda order. Efter avkunnad dom hölls den dömde i allmänhet 
kvar i häkte tills att domen trädde i kraft. I några fall har vi emeller
tid sett hur den dömde sattes på fri fot efter avkunnad dom och åter 
beordrades till arbete samt de konsekvenser detta fick i form av nytt 
åtal och ny dom. 

Den brist på enhetlighet vid behandling och bedömning av rättsfall, 
som här har kunnat iakttas, var utmärkande för hela det militära 
rättegångsväsendet vid denna tid. Detta blev alltmer uppenbart. De 
samtida kritikerna såg orsakerna härtill främst ligga i krigsrätternas 
organisation, som bland annat gjorde att de militära ledamöterna lätt 
kunde överrösta den juridiska sakkunskapen. När det gällde de flesta 
här presenterade för sin hårdhets skull särskilt omtalade domarna, 
hade auditörerna yrkat på betydligt lägre straff. Det gällde domarna 
mot Josef Andersson, Olof Magnusson, Karl Westman och Oscar 
Pettersson. Auditören hade vidare små möjligheter att hävda sin 
auktoritet, eftersom han i allmänhet var en ung, relativt oerfaren 
jurist. Tjänsten var nämligen lågt avlönad och betraktades som en 
tillfällig övergångstjänst. Väbeln ansågs inte kompetent att vara allmän 
åklagare. Vidare fick de militära ledamöterna inte någon domarvana, 
i någon mån på grund av det relativt ringa antalet krigsrätter vid 
förbanden men främst för att permanenta krigsrätter saknades och 
ledamöter utsågs inför varje rättegång.70 Redan 1895 hade förslag 
väckts om att militära ledamöter i krigsrätter skulle förordnas för 
viss tid för att få möjlighet att "förvärva större skicklighet och er
farenhet",71 

Genom att inför varje mål bestämma krigsrättens sammansättning 
hade regementschefen en mycket stor möjlighet att indirekt påverka 
rättegången i fråga. Ett förhållande som egendomligt nog inte tycks 
ha påtalats av det militära rättegångsväsendets kritiker. 

1916 avskaffades den militära överrepresentationen i krigsrätterna. 
Krigsrätt skulle nu bestå av krigsdomare, utsedd av Kungl Maj:t, ord
förande, två militära ledamöter och en auditör. Regementschefen 
skulle förordna de militära ledamöterna för ett år i sänder för er
hållande av större förtrogenhet med juridiska ting.72 

Det kan tyckas att dessa varierande, ofta närmast godtyckliga 
domslut och den växlande behandlingen, som kom de vägrande till del, 
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skulle ha lett till många överklaganden om inte annat så för att ytter
ligare fästa uppmärksamheten på och misskreditera militarismen och 
det militära rättegångsväsendet, vilket ju var ett av syftena med 
värnpliktsvägran. Så blev emellertid egendomligt nog inte fallet. 
Någon godtagbar förklaring till detta har inte stått att finna med 
ledning av genomgånget material. Inget mål tycks ha förts upp i 
högsta domstolen. 

Summary 

At the beginning of the century, roughly in the pedod from the introduction 

of the Draft Law in 1901 to the General Strike in 1909, a radical group within 
the Swedish Labour Movement, known as "The Young Socialists", agitated 
against the whole concept of conscription. 

Stating that they did not wish to defend Sweden's capitalist society, they 
claimed that they had taken no part in framing its laws and owed it no alle
giance, their feelings of solidarity being wholly restdcted to their fellow-workers 
rhe world over. 

Their refusal to do military service was hotly debated in youth clubs, at 
congresses and in rhe Labour press, and the number of refusals eventually rose 
ro 150, of which 60 occurred in 1909. They were particularly numerous in the 
west and south of the country, where the Y oung Socialists were mosr firmly en
trenched. A man refusing the draft usually made a stand at the enrolment, but 
some waited until they were aåually called up. Persistent refusal ro do military 
service resulted a t this time in a court-martial. 

Military justice was arbitrary and sentences varied from a few months in 
prison to eight months' hard labour for a first offence, In fact few men refused 
more than once, the heavy sentences causing many who had completed one sen
tence to give in, becomc conscripts. Some wcnt as far as to emigrate and a small 
number stubbornly refused the draft three or four times. 

After 1909 politically motivated refusals became increasingly rare, the main 
reason being doubts voiced among the Young Socialists themselves about the 
efficacy of such action in the struggle against "militarism". It was argued that 
the harsh penalties made it impracticable, particularly if the draft had to be 
refused once a year, and more weight was given to proposals that "militarism" 
ought to be tackled from "within", i e. Y oung Socialists wcre to submit to con
scription hut carry out pacifist propaganda in the barracks. \\'i'hile the strong 
middle-class reaction to the draft refusals gradually abated the refusal movement 
was also further weakened by the defeat of Labour in the General Stl'ike in 
1909: it took the Swedish Labour Movement a long time to recapture the in
fluence it had exercised in the first few years of the century. 
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2 H Tingsten, a. a., s. 153 ff.
3 K Fernström, Ungsocialismen, En krönika, Sthlm 1950, s. 160 ff. H Tingsten,

a. a., s. 53 f. Om "direkt aktion" se Arnold Roller, Handlingens propaganda, Nya
Folkviljans agitationsskrift nr 1, Malmö 1908, s. 31 ff. A Jensen, Ungsocialism
- socialdemokrati, Landskrona 1908, s. 10 ff.

4 H Bergegren, Ungsocialismen, Sthlm 1917. K Fernström, a. a. H Tingsten,
a. a. T Lindbom, Det socialdemokratiska ungdomsförbundet, Sthlm 1945.

2. Ungsocialismen och värnpliktsvägran

1 För detta avsnitt har som källor använts ungsocialistiska klubbars protokoll, 
som förvaras i AAS samt kongresstryck och vidare tidningarna Brand och Nya 
Folkviljan wnt Lysekilskuriren under tiden 9/10 1907-15/5 1909. Dessa tid
ningar har systematiskt genomgåtts. Dessutom har annan press sporadiskt ut
nyttjats. Om den ungsocialistiska rörelsens torftiga källmaterial och om den 
ungsocialistiska pressen se B Schiller, Storstrejken 1909, förhistoria och orsaker, 
Göteborg 1967, s. 263 respektive s. 139. 

2 Brand 1898, nr 1. Jfr Betänkande och förslag ang åtgärder mot den försvars-
fientliga propagandan, Sthlm 1927, s. 57 och T Lindbom, a. a., s. 29. 

3 Brand 1902, nr 2.
4 Brand 1902, nr 10. 
5 Om religiös och etisk värnpliktsvägran se t ex B Andersson, Värnpliktsvägrar

fr�gan i riksdagen, Statsvetenskaplig tidskrift 1964, s. 116-136. Betänkande och 
förslag av den av Kungl Maj:t den 14 oktober 1898 tillsatta kommittfo för verk
ställande av utredning beträffande vissa spörsmn inom värnpliktslagstiftningen, 
Sthlm 1899. Betänkande i om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter 
mot värnpliktstjänstgöring, avgivet den 16 december 1918, Sthlm 1919. SOU 
1942:15. sou 1965:71. 

6 Brand 1903, nr 2-3. K Fernström, a. a., s. 95.

7 Se mer om Schönqvist nedan. 
8 Stockholms suk, Protokoll 23/5 1903, AAS. 
9 Stockholms suk, Protokoll 10/10 1904, AAS. Om de finska värnpliktsstrej

kerna se Finlands ofärdsår 1899-1917, Sthlm 1963, E Juva, Det olagliga värn
pliktspåbudet, värnpliktsstrejken och tjänstemännens avsked s. 56-66.

10 Brand 1904, nr 11.
11 Förhandlingar vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress 

i Stockholm 17/2-25/2 1905, Sthlm 1905, s. 194. 
12 Motioner och förslag till Svenska socialistiska ungdomsförbundets kongress 

i Göteborg 22/4-23/4 1905, Bihang till motionshäftet, Landskrona 1905. K Fem
ström, a. a., s. 106, 

13 Brand 1905, nr 6. 

54 



14 Brand 1905, nr 9-10. 
15 Brand 1906, nr 121/2. Det är i detta sammanhang omöjligt att behandla för

hmandet mellan den borgerliga fredsrörelsen och den socialistiska antimilitaris
men. I allmänhet stod man i motsatsförhållande till varandra, men det förekom 
dock vissa försök till samarbete se t ex Brand 11/1 1908, 25/4 1908, DN 10/12 
1909. Örebro suk, Protokoll 1/11 1904, AAS. Betänkande i fråga om värnpliktiga 
vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring, den 16 de
cember 1918, Sthlm 1919. 

16 Norrköpings suk, Protokoll 1/3 1906, AAS.
17 Verksamhetsberättelse för åren 1905-1906, Landskrona 1907. 
18 B Schiller, a. a., s. 139. Se t ex brev från N Wessel 2/5, 26/5 1907, H Berge-

grens brevsamling, AAS. 
19 NF 26/1 1907. 
20 Schönqvists uppmaning till vägran i NF 16/3 1907. Brand 1907, nr 6.

21 Stockholms suk, Protokoll 1/9 1905, AAS. 
22 SFS 1901, nr 58. 
23 Stockholms suk, Protokoll 11/2 1907, AAS.
24 Örebro suk, Protokoll 19/2 1907, AAS. 
25 Brand 1907, nr 6. En tidningspolemik om G Svenssons p�st�dda värnplikts

vägran uppstod. I Socialdemokratiska ungdomsförbundets tidning Fram novem
bernummer hade dess redaktör P A Hansson påstått, att Svensson rest landet runt 
och förklarat sig vara värnpliktsvägrare, medan han i själva verket var frikallad. 
H Bergegren betecknade i en artikel i Brand Frams uppgifter som osanna, men i 
en insändare införd i Ny Tid 5/11 1908 presenterade Hansson bevis för sitt på
stående i form av ett par intyg. Intygen förvaras i en mapp om Gustaf Svensson 
i AAS. 

26 Motioner och förslag till Svenska socialistiska ungdomsförbundets kongress 
i tJrebro 30/3-31/3 1907, Landskrona 1907. K Fernström, a.a., s. 134. 

27 Stockholms suk, Protokoll 27/5 1907, AAS. 
28 Brand 20/11, 14/12 1907. 
29 Se t ex Brand 11/1 1908. Lysekilskuriren 15/1 1908. GP 4/2 1908, 23/3 1909. 

Ny Tid 18/6 1908. NDA 9/9 1908. DN 19/2 1909. Norra skånska inf,reg., stabs
avd., B I, vol. 3, KrA. 

30 Om de Staaffska antimilitaristlagarna se L Kihlberg, Karl Staaff. Andra 
delen. Regeringschef, oppositionsledare. 1905-1915, Sthlm 1963, passim. 

31 B Schiller, a.a., s. 14 5 f. 
32 GP 22/2 1909. 
33 Lysekilskuriren hade under tiden oktober 1907-maj 1909 en ungsocialistisk 

redaktör, Gottfrid Ljungdal. 
34 Brand fanns även kvar som månadstidning.
35 Brand redovisade sammanlagt 38 och NF 39, Brand 28/3 1908. NF 28/3 

1908. 
36 NF 29/2 1908. 
36a Anton Nilson, Dömd till döden för Amalthea, Sthlm 1961, s. 68. 

55 



37 Brand 28/3, 18/4, 25/4 1908. Till utformningen av skrivelserna får v1 an-
ledning att återkomma nedan. 

38 NF 28/3 1908. 
39 Norrköpings suk, Protokoll 1/4 1909, (eventuellt 7/4) AAS. 
40 Protokoll över Svenska socialistiska ungdomsförbundets extra kongress' 

förhandlingar i Stockholm 23/8-24/8 1908, Landskrona 1908. 
41 DN 19/2 1909.

42 Brand 6/3, 13/3 1909. 
43 Det förefaller som om övervakning och straff hårdnade under 1909. Om 

så verkligen varit fallet kan emellertid inte avgöras utan en undersökning av de 
mål, som kom upp inför domstol och de utdömda straffen. 

44 Brand 13/3 1909. DN 5/3 1909. 
45 DN 14/10 1909. 
46 Brand 4/6 1910. 
47 DN 5/3 1909. GP 5/3 1909. 
48 Lysekilskuriren 10/3 1909. Brand 15/5 1909. 
49 Stockholms norra suk, Protokoll 11/1 1909, AAS. Lunds centralklubb,

Protokoll 19/3 1909, AAS. Norrköpings suk, Protokoll 7/10 1909, AAS. Ny
köpings suk, Protokoll 27/2 1909, AAS. 

so Exempel uppgifter om ungsocialistisk värnpliktsvägran i icke ungsocia-
listisk press: Västmanlands läns tidning 28/2 1907, Arbetet 1/3 1907, SvD 20/2 
1909, GHT 22/2, 3/5 1907, 6/3, 20/3 1909, GP 8/3, 20/3, 27/4, 7/6 1909, NDA 
22/4 1909, DN 31/7 1909.

51 Hela det procentuella antalet uteblivna utan laga förfall, 1901 23,8 Cfo, 1902 
29,3 Cfo, 1903 30,3 %, 1904 31,4 Cfo 1905 28,8 Cfo, 1906 28,4 % 1907 30 %, 1908 
30,2 %, 1909 29,6 Cfo, 1910 32,9 Cfo, 1911 33,5 Cfo, 1912 33,4 Cfo, och 1913 hela 
35 %. Det procentuella antalet 21-fringar uteblivna utan laga förfall, 1901 
11,6 Cfo, 1902 16,6 Cfo, 1903 16,9 Cfo, 1904 16 Cfo, 1905 12,4 Cfo, 1906 12 Cfo, 1907 
13 Cfo, 1908 13,3 Ofo, 1909 12,1 Cfo, 1910 17,2 l>/o, 1911 15,7 Cfo, 1912 14,3 %, 
1913 14,4 Cfo, E XXV i, Värnpliktsstatistik 1901-1913, KrA. I viss mån 
hängde dessa höga siffror samman med ofullkomligheter i inskrivningssystemet. 
Många uteblev år efter år utan att kunna påträffas, och de redovisades årligen i 
statistiken som över�riga. En del infann sig till inskrivning på andra orter enligt 
artikel i DN 28/3 1908: "- - - större delen". I samma artikel sägs att över 40 % 
av de inskrivningsskyldiga i Stockholm hållit sig undan 1908. Socialdemokraten 
påstod 14/1 1908 att det dåliga resultatet till stor del berodde på att kungörelserna 
om inskrivning endast publicerades i de borgerliga huvudstadstidningarna. 

52 Norrköpings suk, Protokoll 1/4, 7/10 1909, AAS. 
53 Stockholms norra suk, Protokoll 22/2 1909, AAS. Norrköpings suk, Proto

koll 19/8 1909, AAS. Motioner och förslag till Ungsocialistiska partiets kongress 
i Stockholm 24/8-26/8 1909, Södertälje 1909. 

54 Norrköpings suk, Protokoll 1/12 1910, AAS. 
55 Nya Norrland 7/6 1911. Brand &/7 1911. 
56 Brand 8/7, 15 /7, 22/7 1911. 

56 



57 A Jensen, a. a., s. 8 ff.
58 Brand 1905, nr 10, 4/6 1910.

59 NF 15/7, 20/7 1911. 
60 Se t ex Brand 22/7, 5/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 25/9, 7/10, 25/11 1911, 
16 Brand 5/8, 16/9 1911. Broschyren belades med kvarstad i september 1911, 

Brand 30/9 1911. Rudolf Erlandsson dömdes i Kalmar till en m�nads fängelse för 
att han sökt avyttra den kvarstadsbelagda skriften och i Stockholm till tre 
månaders fängelse, Brand 2/12 1911, 6/1 1912. Det är anmärkningsvärt att Fern
ström i sin bok Ungsocialismen s. 289 anser att debatten endast hade akademiskt 
intresse, eftersom den direkt avspeglar förändringen i attityd till värnpliktsvägran 
inom partiet och han dessutom tog aktiv del i debatten. 

62 Norrköpings suk, Protokoll 5/7 1911, 19/1 1912, AAS.
63 Liljeholmens suk, Protokoll 20/8 1912, AAS. Örebro suk, Protokoll 7/8, 

21/8 1912, AAS. 
64 Verksamhetsberättelsen 1912-1915, Sthlm 1915. 
65 H Bergegren, a. a., s. 81. 
66 Verksamhetsbcrättelse 1916, Stockholm 1917. 
67 Motioner till Ungsocialistiska partiets kongress 27/12-30/12 1918, Sthlm 

1919. Motioner till Ungsocialistiska partiets kongress 23/5-25/5 1926, Sthlm 1926. 
68 Se t ex Protokollbok för Svenska socialistiska ungdomsförbundets central

kommitte 1908-1913, AAS. Stockholms socialistiska ungdomsklubbars arbetsut
skott, Prnrokollsbok 1900-1910, AAS. Stockholms suk, Protokoll 22/5 1905, 
AAS. ·,i i 

69 Brand 1903 nr 6, Schönqvist. Brand 1905, nr 6, Schönqvist, Larsson. Brand 
23/11 1912, 7/12 1913, Schönqvist. 

70 Brand 7/11 1908, 2/1 1909, 18/1 1913. Stockholms suk, Protokoll 24/7 
1905 AAS. 

71 Orebro suk, Protokoll 2/11 1911, AAS. 

n B Schiller, a. a., passim. 

73 Stockholmsklubbarnas gemensamma möten, Protokoll 19/11 1912, AAS. 
Norrköpings suk, Protokoll september 1912, AAS. Orebro suk, Protokoll 17/8 
1911, AAS. Verksamhetsberättelse 1909-1912, Stockholm 1912. 

75 L Larsson, Samhällets fiende, Ur en ung arbetares utvecklingshistoria, Sthlm 
1909. Tidningsnotiser om Larssons avslöjanden se t ex DN 20/7, 21/7, 24/7, I/8, 
24/8 1909. SvD 13/7 1909. 

76 Nya Folkviljan 6/2 1909. Brand 6/2 1909. Ny Tid 26/6 1909. DN 24/7 1909. 

3. Ungdemokraterna och viirnpliktsviigran

1 Som källor till detta avsnitt har främst använts socialdemokratiska ung
domsklubbars protokoll som förvaras i AAS och i LAH, kongresstryck samt 
tidningarna Fram och Stormklockan. 

2 H Tingsten, a. a., del 2, s. 159. T Lindbom, a. a., s. 93, 98. 

57 



3 Krisen mellan ungdemokraterna och partiledningen se B Schiller, a. a., s.

157 ff. 
4 Fram, februari 1906. T Lindbom, a. a., s. 102 ff. Anton Nilson berättar i sina 

minnen att P A Hansson en tid hade varit betänkt på att vägra värnplikt men 
sedan ändrat sig och tjänstgjort som skrivare vid Kronprinsens husarregemente 
1906. "Det viskades om att befälet på regementet varit angeläget att försäkra 
om att Per Albin icke bleve militärvägrare och ordnat med hans exercis på detta 
relativt humana sätt. Vi tyckte att han svek sitt löfte, vilket vi betraktat som 
givet." A Nilson, Dömd till döden för Amalthea, Sthlm 1962, s. 69.

5 Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress 
i Stockholm 17/2-25/2 1905, Sthlm 1905, s. 194. 

6 Ny Tid 19/2, 20/2, 21/2 1907. 
7 Ny Tid 26/2 1907. Hansson bemöttes av Gustav Svensson i NF 26/2 1907 

och av Bror Bergqvist i Ny Tid 25/3 1907. Båda angav skälen för sin vägran. 
Hansson svarade Bergqvist i Ny Tid 25/3, men ingenting nytt tillfördes debatten. 

8 Pxotokoll hållet vid Socialdemokratiska ungdomsförbundets andra ordinarie 
kongress i Stockholm 19/5-22/5 1907, Jönköping 1907, s. 21 f. T Lindbom, 
a. a., s. 119.

9 Beslut fattades om att resolutionen skulle publiceras i Nya Samhället och
Fram, Härnösands socialdemokratiska arbetarekommun, Härnösands sduk, Proto
koll 3/7, 10/7 1907, LAH. 

10 NF 6/6 1908. Sundström hade på hösten 1906 dömts till ett �rs straffarbete 
för det pacifistiska uppropet "Till kamp mot militarismen". Overklagande skedde 
i hovrätten. Sundstr<im biträddes av Karl Staaff. Strnfftiden nedsattes med hälf
ten, se L Kihlberg, a. a., s. 55. Jfr K Fernstr<im, a. a., s. 166 f. 

11 Norrmalms sduk, Protokoll 4/5 1909, AAS. 
12 Stormklockan hade startat i december 1908 med Z Höglund som redakt<ir,

som ett uttryck för en ökad radikalisering inom förbundet. 
13 Stormklockan 22/5 1909. 
14 Stormklockan 12/6 1909. 
15 Stormklockan 3/7 1909. 
16 Stormklockan 12/6 1909. 
17 Rådhusrätten i Stockholm upphävde kvarstaden 16/9 och Svea hovrätt fast

ställde rådhusrättens utslag 1/11 1909. Se Justitiedep., Byrån för tryckfrihets
ärenden, ink. hand!. 3/12 1909, RA. Referat av rättegången se t ex SvD 6/8, 
7/9 1909. 

18 Motioner till Socialdemokratiska ungdomsförbundets tredje kongress i Stock
holm 26/8-29/8 s. 3 ff. 

19 Norrmalms sduk, Protokoll - juni 1909, AAS. Södermalms sduk, Protokoll 
28/7 1909, AAS. Härnösands arbetarekommun, Härnösands sduk, Protokoll 22/6 
1909, HLA. 

20 Södermalms sduk, Protokoll 28/7 1909, AAS. Enligt Norrmalmsklubbens 
protokoll - juni 1909 hyrde man tillsammans med Ostermalms- och Kungs
halmsklubbarna en lokal där födelseuppgifterna skulle inlämnas. I Södermalms-

58 



klubben överlämnades ärendet till kassören för avgörande, Södermalms sduk, 
Protokoll 28/7 1909, AAS. 

21 Malmö sduk, Protokoll 13/7, 27/7 1909, AAS.
22 Beslutet om slutna dörrar bör ha varit betingat av rädsla för anklagelse för

uppmaning till brott enligt Strafflagen kap. 10 § 14, SFS 1906, nr 42.
23 Socialdemokratiska ungdomsförbundets protokoll 11/10-14/10 1909, Lyse

kil 1910, s. 11 ff. Fram, november 1909. Stormklockan 23/10 1909. T Lindbom, 
a. a., s. 142. H Tingsten, a. a., s. 163 f, 

24 Ångermanlands socialistiska ungdomsdistrikt, Sandslåns sduk, Protokoll 17/10,
31/10 1909, HLA. 

25 Härnösands socialdemokratiska arbetarekommun, Härnösands sduk, Protokoll 
6/12 1909, HLA. 

4. Vägrarna

l Om rikets indelning för inskrivning av värnpliktiga jämte rutinerna vid in
skrivning se E Personne, Inskrivning av värnpliktiga 1812-1969, Aktuellt och 
historiskt 1970, Kristianstad 1970, s. 45-65. 

2 SFS 1901, nr 58. Se även LKE, E XXIV, Länskungörelser ang. inskrivnings
och mönstringsförrättningar och LKE, E XXIV g, Bötessammandrag, KrA. Om 
tvfogstransporter se Arbetet 28/1 1907, 

3 Västmanlands io, Inskrivningsnämndens protokoll 2/3 1908, KrA. 
4 Västerås ro, Inskrivningslängd 1908, KrA. Västmanlands regemente, Krigs

rättsprotokoll 23/4 1909, KrA. Jfr GP 27/4 1909. Regementenas krigsrättsproto
koll förvaras regelmässigt vid militäravdelningarna, Här anges av utrymmesskäl 
endast regementets namn plus krigsrättsprotokoll. 

5 De enda originalbrev som har påträffats är från G Abdon Johansson, se 
bild, Kalmar suk och fdn Arvid Andersson, Avesta suk. De ligger som bilagor 
till Smålands husarregementes krigsrättsprotokoll 22/4 1907 och Upplands rege
mentes krigsrättsp1·otokoll 21/4 1909. Rullföringsområdenas arkiv har blivit hårt 
gallrade. Främst har gallringen gällt de inkomna handlingarna. Enligt go 3093/ 
1939 kunde inkomna skrivelser från värnpliktiga eller andra enskilda personer 
( dock icke ansökningar, varpå beslut av myndigheter tecknats) efter utgången av 
tionde kalenderåret efter det år de upprättats eller inkommit gallras. TLB 1939, 
nr 199. Dessa bestämmelser upphävdes emellertid redan 1942 d� Personalinstruk
tion för armen trädde i kraft, TLB 1942, nr 86. Men gallringen var säkert redan 
genomförd i samband med förändringarna i inskrivningsväsendets organisation, 
som innebar att rullföringsexpeditionerna avskaffades. Om detta se vidare Per
sonne, a. a., s. 5 5 ff. 

o DN 5/3 1909.
7 A Nilson, a, a., s. 70 f.

8 Se nedan s. 49 och not 24.
8a Brev från G Wessel till H Bergegren 27/5 1907. H Bergegrens brevsamling,

AAS. 

9 Ny Tid 17/2 1908. 
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10 Brand 28/3 1908. 
11 Se t ex intervjuerna med H Bergegren i DN oeh GP. 
12 .l\ven i annan press förekommer sporadiskt uppgifter om vägran, särskilt i 

press från områden där vägran förekommer, se t ex Västmanlands läns tidning 
28/2, 31/7 1909, Arbetet 1/3 1907, 21/4 1909, GP 8/3, 27/4 1909, NDA 22/4 1909. 

13 B Schiller, a. a., s. 144 ff. 
14 Stockholms stads ro, Inskrivningsnämndens protokoll 1909, 1910, KrA. 
15 Detta antagande bygger i huvudsak på krigsrättsprotokollen. Stamrnllorna, 

där uppgifter om de värnpliktiga successivt fördes på under värnpliktstiden, borde 
ha kunnat ge uppgifter om vägrarna kom att göra sin värnplikt eller ej, men de 
är så sporadiskt bevarade. I några fall har dock vägrarna kunnat följas på detta 
sätt. 

16 J Andersson, Rebell i klassamhälle och välfärdsstat, Stockholm 1961, s. 5 5 
ff. Andersson skriver om sin tjänstgöring: "På regementet hade de klart för sig 
vem jag var och kände till min antimilitaristiska inställning. De ville tydligen 
undvika för stor kontakt mellan mig och de övriga värnpliktiga. Jag placerades 
ensam på en vind för att ordna med regementets arkiv. Handlingarna låg ned
packade i en mängd trälådor, som ej uppackats efter flyttningen från Backamo, 
Det var ett intressant arbete, och jag såg noggrannt till, att det varade hela 
tjänstgöringstiden." 

17 Se t ex Norra sldnska infanteriregementet, K.rigsrättsprotokoll 1895, KrA. 
18 Strafflag för krigsmakten den 7 oktober 1881, SFS 1881 nr 55, med senare 

ändringar. Vaktarrest kunde åläggas manskap under högst tio dagar och sträng 
arrest under högst åtta dagar. Se Betänkande och förslag avgivna av den av 
Kungl Maj:t den 1 april tillsatta kommitte för revision av strafflagen för krigs
makten och förordningen om krigsdomstolar och rättegången därstädes. II Motiv, 
Stockholm 1905, s. 49. Om bestraffningsrätt i disciplinmål se Disciplinstadga för 
krigsmakten den 16 juni 1899, SFS 1899 nr 45. 

19 Kungl Maj:ts nådiga förordning om krigsdomstolar och rätteghgen där
städes, den 11 juni 1868, SFS 1868 nr 60. 

20 Se t ex Betänkande och förslag avgivna av den av Kungl Maj :t den 1 april 
- -. II Motiv s. 299.
21 Kungl Maj :ts nådiga förordning om krigsdomstolar och rättegången d,ir

städes, den Il juni 1868, SFS 1868 nr 60. 
22 Ang. omvandling och förening av straff se Stmfflag för krigsmakten §§ 31, 

32. Med säkerhet är det totala antalet bestraffningar mot ungsocialistiska vägrare
större. Både vägran att lyda order och rymning kunde nämligen handläggas som
disciplinmål och krigsrätt förordnades då i allmänhet inte. Ofta ålades disciplin
straffet omedelbart utan förhör, och även om förhör hölls tycks bruket att föra
protokoll ha växlat. Se Disciplinstadga för krigsmakten, den 16 juni 1899, § 20,
SFS nr 45. De som infångades mellan beväringsmötena kunde naturligt nog en
dast dömas för rymning, och gällde det första resan rymning gavs några dagars
arrest. När straffet hade avtjänats, skickades vederbörande hem med uppmaning
att infinna sig vid nästa beväringsmöte. Se t ex J Andersson a. a. Om veder-
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börande sedan inte vidare kom att stå inför krigsrätt antingen på grund av att han 
i laga ordning infann sig till övningarna i fortsättningen eller höll sig undan och 
inte pfo·äffades blev hans straff i allmänhet odokumenterat. 

23 S Dahlbäck engagerade sig bl a hårt mot den s k  "Akarpslagen". Om hans 
liv som jurist, författare och folklorist se SBL. 

24 RF § 16 hade tidigare åberopats av de religiösa vägrarna för befrielse från 
värnplikt. Av den 14 oktober 1898 tillsatta kommitten för verkställande av ut
redning beträffande vissa spörsmål inom värnpliktslagstifmingen hade emellertid 
följande uttalande gjorts: "- - - att den enskilde samhällsmedlemmens uppfattning, 
då densamma kommer i motsats mot statens uppfattning rörande statens egna 
ändamål och de medel, för dessas, vinnande böra tillåtas, måste vika och ej kan 
tillerkännas rätt att göra sig gällande", Men redan av principiella skäl kunde inte, 
ansåg utredningen, § 16 åberopas som stöd för befrielse från värnplikt. Den sam
vetsfrihet, som garanterades i § 16 innefattade endast "ett skyddande av individen 
vid fri utövning av hans religion". Betänkande och förslag av den av Kongl. Maj :t 
den 14 oktober 1898 tillsatta kommitte för verkställande av utredning beträf
fande vissa spörsmål inom värnpliktslagstiftningen, Sthlm 1899, s. 62 ff. 

25 Göta livgarde, Krigsrättsprotokoll 25 maj 1903, KrA. Jfr Brand 1903 nr 6. 
Omvandling av straff jfr not 22. 

26 Norra skånska infanteriregementet, Krigsrättsprotokoll 30/ 8 189 5, 11 /9 1902, 
KrA. Jfr Brand 1903 nr 6. 

27 Västm,rnlands regemente, Krigsrättsprotokoll 1902, KrA. 
28 H Bergegrens och Brands positiva syn på Stockholms officerare se t ex 

Brand 1902 nr 2, 1903 nr 6, 19/6 1909, Brands månadshäfte 1908 nr 12. 
29 Brev från C A Schönqvist till H Bergegren 27/6 1900 (feldaterad jfr K

Fernqvist, a. a., s, 95) 16/6 1903, H Bergegrens brevsamling, AAS. 
30 Enligt Kungligt brev den 21/2 1902, LKE, E I 1902, KrA, kunde den som 

hyste allvarliga samvetsbetänkligheter mot vapentjänst få denna utbytt mot annan 
lämplig tjänst vid förbandet, 

31 Sve,t livgarde, Krigsrättsprotokoll 26/5 1905, KrA. F Larsson fick motta ett 
brev från skriftställaren och handelsföreståndaren Emanuel Barkman, som den 
6/6 1905 tackade Larsson för hans mod att vägra göra krigstjänst. "Det är på den 
enskilda protestens väg, som världsfreden en gång skall komma. Ni gör mänsk
ligheten en tjänst, vilken den nu ej kan förstå, men som en gång av kommande 
generationer skall uppfattas och ni kan glädjas i medvetande om att vara en san
ningens martyr. - - - Hur tryckande det för Eder må kännas under myndigheter
nas brutala straff, kom ihåg att i vårt land gives dock många, vilka med sympati 
och gillande följa Eder handling. Stå fast i kampen mot lögn och orätt," H Berge
grens brevsamling, AAS. 

32 Brand 190 5, nr 6. 
33 Göta livgarde, Krigsrättsprotokoll 15 /5 1911, 20/ 5 1912, KrA. 
3• Krigshovrätten, E IV a, Inkomna skrivelser och besvärsakter, huvudserie 

nr 611, 8/6 1905, RA. 
35 Krigshovrätten, B II b, Utslag i renskrift 17/6 1905, RA. 
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36 SmHands husarregemente, Krigsrättsprotokoll 22/4 1907, KrA. Norra sk/tnska 
infanteriregementet, Krigsrättsprotokoll 7/5 1907, KrA. Västmanlands regemente, 
Krigsrättsprotokoll 23/5 1907, KrA. 

37 Brand 1907, nr 6. 
38 Norra skånska infanteriregementet, Krigsrättsprotokoll 7/5 1907, KrA, 
39 Västmanlands regemente, Krigsrättsprotokoll 1907, I<rA. 
40 Vaxholms grenadjärregemente, Krigsrättsprotokoll 17/6 1908, KrA. 
41 Karlskrona station, Stationskrigsrättens dombok 9/4 1908, Sydkustens örlogs-

bas, Karlskrona. 
42 Brand 18/4 1908. Brands månadstidning 1908, nr 12. 
43 Lysekilskurircn 22/4 1908. 
44 Svea ingcnjörkår, Krigsrättsprotokoll 28/12 1908, KrA. 
45 Krigshovrätten, E IV a, Inkomna skrivelser och besvärsakter, huvudserie 

nr 40 1909, RA. 
46 Krigshovrätten, B Il b, Utslag i renskrift 23{1 1909, RA 
47 Svea ingenjörkår, Krigsrättsprotokoll 18/3 1910, KrA. 
48 Kdgshovrätten, E IV a, Inkomna skrivelser och besvärsakter, Huvudserie 

nr 40/1909. Krigshovsrätten, B Il b, Utslag i renskrift 1910, RA. 
49 Brand 9/1 1909. Svenska socialistiska ungdomsförbundets centralkommitte, 

Protokoll 4/6, 11/6 1910, AAS. 
5° För perioden 1903-1910 utdömdes för första gången rymning tio dagars 

vaktarrest i sju fall och sex dagar i två fall. Det strängare disciplinstraffet, sträng 
arrest, användes i fyra fall på vardera åtta, sex, fem och fyra dagar. 

51 Upplands regemente, Krigsrättsprotokoll 21/4 1909, KrA. 
52 Hallands regemente, Krigsrättsprotokoll, 21/5 1909, KrA. 
53 Upplands regemente, Krigsrättsprotokoll, 21/4 1909, KrA. 
54 Dalregementet, I<rigsrättsprotokoll, 16/4 1909, KrA. 
55 Jönköpings regemente, Krigsrättsprotokoll 1/5 1909, KrA. 
56 Brand 15/5 1909, jfr not 48. 
57 Betänkande i fråga om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot

värnpliktstjänstgöring, avgivet den 16 december 1918, Stockholm 1919. SFS 1920, 
nr 302. SFS 1925, nr 338. 

ss Svenska socialistiska ungdomsförbundets cenu-alkommine, Protokoll 30/10, 
5/11 1909, AAS. 

59 Göta livgarde, Krigsrättsprotokoll 21/8, 28/8 1909, KrA. 
60 DN 31/7 1909. 
61 Arbetet 21/4 1910. 
62 Göta livgarde, Krigsrättsprotokoll, 11/6 1909, KrA.
63 Kalmar regemente, Krigsrättsprotokoll, 17/4 1909, KrA. 
64 Brand 5/6 1909. 
65 Brand 12/6 1909. C J Björklund, Anarkist och agitator Sthlrn 1969, s. 52 f. 
66 C J Björklund som var en av de agerande vid begravningen och dömdes för 

detta till fyra månaders fängelse har utfödigt skildrat Almskoughs död och be
gravning i sina memoarer och vad begravningen fick -för följder för hans egen 
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del i form av långvarig landsflykt, C J Björklund, a. a., s. 5 2 ff. Orebro suk, 
Protokoll 12/7 1909, AAS. Brand 1/6 1912, 7/6 1913. 

67 Västmanlands regemente, Krigsrättsprotokoll, 6/6 1902, 12/5 1905, 4/5 1906, 
6/5 1907. 

68 Se t ex Hälsinge regemente, Krigsrättsprotokoll 16/6 1906, Upplands rege
mente, Krigsrättsprotokoll 2 5 / 5 1904. 

69 Så dömdes t ex fribaptisterna P J Fernqvist för andra gången vägran till 
fyra månaders fängelse och K J Fernqvist för tredje gången vägran till fem 
månaders straffarbete 6/5 1907 av Västmanlands regementskrigsrätt. C D Björk
man dömdes vid samma regemente den 11/5 1909 till fyra månaders straffarbete 
för tredje gången vägran att lyda order, 

70 Om kritiken mot det militära rättegångsväsendet se Betänkande och för
slag avgivna av den av Kungl Maj:t den 1 april 1901 tillsatta kommitte för revi
sion av strafflagen för krigsmakten och förordningen om krigsdomstolar och rätte
gången därstädes. II Motiv Sthlm 1905, s. 298 ff. Antalet vid krigsrätterna hand
lagda mål 1893-1902 se samma utredning bilaga I s. 433 f. och 1903-1921 SOU 
1922:34 bilaga 4 s. 160 ff. 

71 Förslag till lag om krigsdomstolar 26/12 1895, Sthlm 1896, s. 50. 
72 Strafflag för krigsmakten 1914, SFS 1914 nr 324. 

Förkortningar 

AAS Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm 

DN Dagens Nyheter 
GHT Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
go generalorder 
GP Göteborgs-Posten 
HLA Härnösands landsarkiv 
io 

KrA 
LKE 
NDA 
NF 
RA 
RF 
ro 
SAP 
sduk 
SFS 
suk 
sou 

TL 

inskrivningsområde 
Krigsarkivet 
Lantförsvarets kommandoexpedition 
Nya Dagligt Allehanda 
Nya Folkviljan 
Riksarkivet 
Regeringsformen 
rullföringsområde 
Socialdemokra riska arbetarepartiet 
socialdemokratisk ungdomsklubb 
Svensk författningssamling 
socialistisk ungdomsklubb 
Statens offentliga utredningar 
Tjänstemeddelande för lantförsvarsdepartementet 
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INVASIONEN I SKUGGAN 

En studie i anfall och försvar på franska sydkusten i augusti 1944 

Av BERTIL STJERNFELT 

"En landstigning på franska Medelhavskusten måste 
anses möjlig; en sådan landstigning kan äga rum an

tingen före eller efter invasionen från väster. Vilse
ledande manövrer är alltid möjliga och sannolika." 

OB West till OKW i början av 19441 

Den stora operation, som under andra världskrigets slutskede in
sattes mot den soldränkta franska Rivieran, har bildlikt talat blivit 
- en invasion i skuggan. Den är otvivelaktigt styvmoderligt behand
lad i krigslitteraturen. Som färskt exempel kan anföras Liddell Hart's
postuma verk "History of the Second World War", där operation
ANVIL visserligen skymtar i samband med de allierades strategiska
övervägande inför 1944 men inte ens är omnämnd i det följande
kapitlet rubricerat "The Liberation of France".

Naturligtvis låter det sig sägas att Provence hamnade i skuggen av 
Normandie, skådeplatsen för världshistoriens stöpta landstignings
företag. Men städet (ANVIL) var dessutom ej på plats i söder, när 
storsläggan föll från norr, vilket hade varit meningen. Den avsedda 
stödoperationen över Medelhavskusten blev också från början en 
tvistefråga mellan de allierade. Och trots framgången råder det ännu 
tveksamhet om resultatet rättfärdigade insatsen, om inte operationen 
var onödig eller rentav förhindrade möjliga framgångar på annat håll. 

Detta är kanske en del av förklaringen till att invasionen i Syd
frankrike icke lockat någondera sidan till beskrivning och analys i 
samma utsträckning som andra operationer av samma storlek. Detta 
är beklagligt. Där finns nämligen värdefulla krigserfarenheter att 
hämta icke minst beträffande invasionsteknik och kustförsvar. 

På det västra halvklotet blev ANVIL/DRAGOON (i fortsätt
ningen används det senare, slutgiltiga täcknamnet) den sista i serien 
av kustinvasioner, som 1942 inleddes i Nordafrika och som 1944 
dagen D fick sin höjdpunkt i Normandie. Den andra D-dagen på 
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Konteramiral Heinrich 
R11hf11s, innan han 1944 
tillträdde befattningen som 
Seekommandant Französi
sche Riviera ( foto ställt till 
förf förfogande av kom
mendör von H arnier ). 

motsatta sidan av Frankrike kom först 10 veckor senare. Därigenom 
kunde de allierade tillgodogöra sig även de synnerligen rika erfaren
heterna från OVERLORD, bl a genom att vissa chefer i nyckelbe
fattningar deltog i båda dessa operationer. På så sätt blev DRA
GOON den finslipade färdigprodukten, som den amerikanske mili
tärhistorikern Samuel E Morison betygsätter på följande sätt: "In

Naval history, it may stand as an example of an almost perfect 
amphibious operation from the point of view of training, timing, 
Army-Navy-Air Force cooperation, performance and results".2 

Uppsatsen behandlar översiktligt invasionens politiska förspel och 
militära planläggning, kustförsvarets omfattning och ledning samt 
därefter själva händelseförloppet, som framförallt kom att belysa 
klyftan mellan uppgift och resurser, planer och verklighet på för
svarssidan. Källunderlaget för den aktuella operationen har under 
den gångna tjugofemårsperioden fått allt större tillförlitlighet och 
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bättre balans. Den anfallandes - segrarens material främst från 50-
talet har nämligen successivt under 60-talet kompletterats av för
svararen - förloraren. För att underlätta ett mera brett eller special
inriktat studium av detta kustanfall/kustförsvar har författaren redo
visat och kommenterat sina huvudsakliga käUor i en särskild littera
tur- och källhänvisning inplacerad före notapparaten. 

Redan här bör emellertid en huvudkälla framhållas, en rapport av 
konteramial Heinrich Ruhfus, den tyske sjökommendanten i det 
aktuella invasionsområdet. Efter en period av fransk krigsfångenskap 
i Nordafrika internerades Ruhfus 1946 i det amerikanska Historical 
Division Higret Allendorf i Tyskland, där han liksom många andra 
tyska, högre officerare avfordrades en redogörelse för sina krigsupp
levelser och erfarenheter. Han frigavs året därpå och avled 1952 i 
sviterna av en sjukdom ådragen under fångenskapen i Afrika. I sam
band med forskningar i Atlantvallsfönvaret fick emellertid f örfat
taren redan 1948 brevkontakt med amiral Ruhfus, som omgående 
ställde sitt arbete till den svenske officerens förfogande. Rapportens 
intressantaste och icke tidigare publicerade del är tyngdpunkten i 
denna uppsats. Det är berättelsen om hur Ruhfus som sjöoperativ 
och sedan även som territoriell chef upplevde de hektiska dygnen vid 
själva landstigningen och senare under fästningen Toulons slutkamp. 

MILITÄRPOLITISKA MOTSATTNINGAR 

Det viktigaste resultatet av Teherankonferensen i november 1943 
mellan Roosevelt, Stalin och Churchill blev följande. Under det kom
mande krigsåret skulle den sedan länge planerade invasionen över 
Engelska kanalen ha högsta prioritet. Den skulle stödjas av en land
stigning i Sydfrankrike. Målet för fälttåget i Italien sattes till Roms 
erövring med åtföljande begränsad framryckning norrut.3 

Det rådde emellertid en skillnad mellan amerikaner och britter i 
uppfattningen hur huvudoperationen över Kanalen bäst kunde stöd
jas. De senare med Churchill som främste företrädare hävdade att ju 
mer kraft som satsades på offensiven i Italien, desto mer skulle den 
blivande Normandiefronten avlastas. De räknade vidare med att 
maximalt utnyttja det begränsade landstigningstonnaget för insats över 
Adriatiska havet mot lstrien (Trieste) för att därefter kunna fram-
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tränga genom Ljubljanapasset (norra Jugoslavien) mot Wien.4 För
vlintad effekt av en operation mot Sydfrankrike skulle lika väl kunna 
uppnås genom ett diversionsföretag eller genom ett markerat hot om 
landstigning. 

Amerikanerna å sin sida gjorde gällande att slutoffensiven mot 
Tyskland från väster bäst baserades på ett snabbt befriat Frankrike. 
På samma linje gick de Gaulle - av naturliga skäl och Stalin> som 
i likhet med Churchill drev en långtsyftande strategi med sikte på 
säkerhetspolitiska positioner i ett efterkrigseuropa. 

I själva verket hade det italienska fälttåget redan blivit satt på 
undantag genom det politiska beslutet i Teheran. Där hade man till 
slut enats om tio divisioner mot den franska Medelhavskusten och 

. hälften av dessa måste tas från den italienska krigsskådeplatsen. Två 
av dessa liksom de fem från Nordafrika var franska. Det bör emeller
tid observeras, att beslutet om en stödoperation från söder förutsatte 
samtidighet med huvudanfallet mot nordvästra Frankrike. Endast där
igenom skulle en dubbel omfattning av de tyska styrkorna kunna bli 
möjlig. 

"Om en landstigning på Rivieran överhuvud skulle ske, måste det 
var samtidigt med eller strax före invasionen i Normandie ", 
skriver Churchill i sitt stora verk om andra världskriget.5 På ett 
annat ställe betonar han, att DRAGOON måste igångsättas en vecka 
före eller efter OVERLORD, om dess syfte skulle kunna uppnås> 

d v s  att lätta trycket på huvudoperationen. Man hoppades kunna dra 
8 tyska divisioner från Normandiesektorn. Men, som redan sagts, 
hann tio veckor förflyta mellan de båda D-dagarna. Därigenom kom 
huvudoperatior:en att bli en avlastning för stödoperationen i stället 
för tvärtom) något som fått den brittiske militärhistorikern Full er m fl 
att beteckna invasionen i Sydfrankrike som en strategisk blunder.6 

Orsakerna till denna markanta fasförskjutning var flera, bl a dröjs
målet att inta Rom. Detta mål måste uppnås, innan några strids
kraf ter kunde avdelas från den italienska fronten. Rom föll först den 
4 juni 1944, alltså endast två dagar före dagen D i Normandie. Ett 
annat och avgörande skäl var bristen på specialtonnage för landstig
ning. OVERLORD måste täcka sitt behov från Medelhavet. DRA
GOON kunde inte startas, förrän dessa landstigningsfartyg kunde 
frigöras och hade återkommit från Engelska kanalen. 
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Mot bakgrund av denna utveckling kan det synas egendomligt att 
"stödoperationen" inte inställdes och att resurserna inte utnyttjades 
för andra, rationellare syften. Under juni, juli och t o m  så sent som 
en vecka före den andra D-dagen i mitten av augusti agerades på 
högsta politiska och militära nivå för ändring av anfallsmål. Biskaya
bukten och Adriatiska havet fanns med liksom alternativet - av
veckling av operationen. 

Men den 8 juli kunde den brittiska generalen Wilson, de allierades 
högste befälhavare på krigsskådeplatsen Medelhavet, utfärda sin in
vasionsorder. Den innebar att ett brohuvud skulle upprättas som bas 
för erövring av Toulon och Marseille och för framträngande mot 
Lyon och Vichy. Preliminärt hade den 15 augusti utsatts som land
stigningsdatum.7 Det slutliga valet av anfallsområde torde på
verkats av den då akuta men även förutsedda bristen på hamnkapaci
tet i det norra invasionsområdet i förening med växande antalet 
stridsberedda men ej insatta USA-förband. Frankrikes största hamn 
och dess viktigaste örlogsbas blev slutligen en nödvändig reservin
gång med Rhonedalen som förbindelseled för slutanfallet mot Tysk
land. 

ANFALLSRESURSER OCH SA.RAKTIONER 

Sedan Rom erövrats drogs VI. amerikanska armekåren från fronten 
och förlades till Neapel-Salerno. Dess krigsvana tre divisioner fick 
till uppgift att fungera som invasionens spjutspets (Assault Force). 
Med början dagen D + 1 skulle 1. franska armen sättas in i bro
huvudet med två divisioner utskeppade från italienska stövelns klack 
och fem divisioner från Nordafrika (Follow-up och Build-up Forces). 

Huvudlandstigningen på ömse sidor om St Tropez mellan Toulon 
och Cannes skulle understödjas på djupet av en blandad amerikansk
brittisk luftlandsättningsdivision insatt från ett tiotal flygplatser runt 
Rom, samt på flyglarna av amerikanska och franska commando
styrkor. Dessa specialtrupper skulle insättas redan under D-natten med 
primäruppgift att hindra att tyska reserver fördes fram. Commando
företagen hade även till syfte att oskadliggöra vissa kustbatterier, 
som befarades allvarligt kunna hota landstigningen. 

Direktanfall mot det eftertraktade Toulon-Marseilleområdet be-
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dömdes som uteslutet med hänsyn till dess starkt utbyggda kust
artilleriförsvar. I stället fick de franska styrkorna främst till uppgift 
att efter landstigning framrycka västerut och ta de båda storham
narna, medan amerikanska trupper skulle stöta norrut längs Rhone
dalen. 

Kven vid en kort summering av de allierades anfallsresurser skulle 
det vara en allvarlig underlåtenhet att icke omnämna den franska 
motståndsrörelsen FFI (Force Fran�aise Interiure), mera känd under 
namnet Macquis. Den hade under de tio veckorna mellan de båda 
D-dagarna avsevärt växt i styrka personellt, materiellt men fram
förallt moraliskt. Dess insats i samband med landstigningen i Syd
frankrike är ett gott exempel på gerillakrigföring på väg in i sin 
tredje och avgörande fas. Som exempel härpå kan nämnas den lokala 
FFI-styrkan i Toulon - 2 000 man, som sida vid sida med de regul
jära franska förbanden utkämpade en veckolång befrielsekamp för sin 
stad.8 

Overtransporten, landstigningen och det fortsatta anfallet ur bro
huvudet stöddes av en kraftig och tämligen ostörd insats av sjö- och 
flygstridskrafter. Den allierade flottan räknade över 2 000 fartyg in
beräknat 5 slagskepp, 26 kryssare, 85 jagare, 9 hangarfartyg och land
stigningsfarkoster9. Flygstridskrafterna totalt 2 100 plan - inledde 
förbekämpningen redan i april 1944. Vid invasionen följdes i princip 
det från OVERLORD och tidigare amfibieoperationer väl kända 
mönstret. Därför koncentreras framställningen här nedan till de av
vikelser, som vunna erfarenheter eller annorlunda miljö ledde fram 
till. 

Overskeppningen täckte ett vidsträckt vattenområde, betydligt 
större än vid föregående landstigningsföretag i Europa. De aktuella 
överskeppningsdistanserna (-tiderna) placerar i detta hänseende DRA
GOON mitt emellan Kanalinvasionen och amerikanernas s k  Long 
Range Assaults i Stilla Havet. Karakteristiskt för den aktuella ope
rationen är just, att en väsentlig del av det direkta flygunderstödet 
levererades från hangarfartyg. 

Vid tidigare kustinvasioner i Medelhavet hade de allierade efter
strävat taktisk överraskning genom landstigning under mörker, vilket 
uteslutit inledande kustbeskjutning (Sicilien och Salerno). I Norman
die sattes klockan K till en halvtimme efter soluppgången i den ame-
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rikanska sektorn, i den brittiska ännu senare, vilket möjliggjorde 
precision i sjö- och flygstridskrafternas eldunderstöd omedelbart före 
landstigningen. På franska Rivieran förlades hela detta skede till fullt 
dagsljus genom att klockan K fixerats till kl 0800 solen gick upp 
kl 0638.10 Betecknande var att första landstigningen senarelagts ytter
ligare i den ostliga landstigningssektorn, CAMEL, där strandförsvaret 
bedömts vara starkt utbyggt. De allierade cheferna från alla tre för
svarsgrenarna föredrog den säkra fördelen av en väl genomförd artil
leribekämpning och stormeld framför det s k överraskningsmomentets 
mer osäkra utdelning. I stället sökte man genom skenföretag (se 
nedan) vilseleda motståndaren.11 

Vid OVERLORD hade det ofta visat sig svårt för artillerifartygen 
att få kontakt med de eldledningspatruller, som landsattes med den 
första anfallsomgången. Därför hade man nu utrustat särskilda land
stigningsbåtar med uppgift att fungera som framskjutna, flytande 
observationsplatser för de skjutande fartygen. Därtill kom eldled
ningsflygplan baserade såväl ombord som i land. 

Minsvepningen orsakade invasionshögkvarteret mindre problem än 
vid tidigare amfibieoperationer, eftersom 100 famnars kurvan - be
dömt maximidjup för tyska djupmineringar - gick relativt nära 
stranden (5 000-10 000 m). Däremot hyste de allierade en berättigad 
oro för tyska strandförsvarsminor på grundare vatten liksom för 
strandhinder av den typ fältmarskalk Rommel tidigare introducerat 
i Atlantvallsförsvaret. Frånvaron av tidvatten på Medelhavskusten 
gynnade här framförallt försvararen. På grundval av erfarenheterna 
från Normandie hade amerikanarna utvecklat speciella "hinderbry
tare", däribland radiostyrda båtar försedda med kraftiga spräng
laddningar. Icke oväntat visade sig den manuella röjningen genom 
Underwater Demolition Teams vara pålitligare hjälpmedel. 

Operation DRAGOON markerar en övergång till en mera "flying" 
landsättningsteknik. Genom att tätdivisionernas stormtrupper var em
barkerade i LCI (Landing Craft Infantry), som förde dem direkt till 
stranden, kunde den tidsödande omlastnings-sjösättningsproceduren 
m/Normandie undvikas under den känsligaste delen av anfallsskedet. 
Landsättning av typ "ship to shore" hade ersatts av "shore to shore". 

Vidare bör noteras att som invasionsflottans flaggskepp tjänst
gjorde icke som tidigare ett slagskepp eller en kryssare utan ett nytt 
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speciellt stabsfartyg utrustat med alla tillbehör för funktion som fly
tande högkvarter.12 

Av det totala antalet deltagande örlogs-, landstignings- och handels
fartyg svarade Förenta staterna för nära två tredjedelar, Storbritan
nien för en tredjedel. Fransmännen bidrog främst med ett antal krys
sare och jagare. Under överskeppnings- och landstigningsskedena var 
eldunderstödsfartyg och minsvepare liksom flertalet eskortfartyg upp
delade på fyra anfallsstyrkor korresponderande med de tre tätdivi
sionernas jämte en specialstyrkas (Rangers/Commandos) fyra land
stigningssektorer. Sedan ett första brohuvud säkrats, skulle emellertid 
slagskepp, kryssare och flertalet minsvepare sammanföras i en särskild 
operadonsgrupp. Dess uppgift var att sjövägen bereda de allierade 
tillträde till Toulon och Marseille, som landvägen skulle säkras av 
från brohuvudet framryckande trupper. 

Den kraftiga marina uppladdningen på den allierade sidan svarnde 
mot bedömt behov av eldkraft mot de tyska kustbefästningarna. 
Hotet från motståndarens sjöstridskrafter i Medelhavet hade nämligen 
reducerats avsevärt genom franska (tyskkontrollerade) och italienska 
flottornas sänkning för egen hand respektive kapitulation. Tyska 
ubåtar baserade i Toulon förblev dock en osäkerhetsfaktor. Det 
allierade flyget inledde också den 29 april invasionsbombningen just 
mot denna örlogsbas, en våldsam raid som skulle upprepas. De stra
tegiska tunga bombplanens främsta uppgift var emellertid att från 
sina baser i Syditalien neutralisera det tyska flyghotet och klippa av 
landkommunikationerna i södra Frankrike.13 

Huvudbördan av förbekämpning låg på det taktiska flyget, som 
även opererade från framskjutna baser på Korsika och Sardinien. 
Under en 15-dygnsperiod omedelbart för D-dagen anfölls punktmål 
främst kustartilleribatterier och radarstationer ända från Sete i väster 
till Genua i öster. Men ju närmare dagen kom, desto mer koncen
trerades insatsen till det blivande landstigningsområdet, även om åt
skillig flygkapacitet ännu förbrukades i vilseledande syfte. Plan
mässigt utfördes anfallen så att de skulle ge intryck av ungefär lik
värdigt invasionshot mot fyra tänkbara områden nämligen (1) Sete
Montpellier, (2) Marseille-Toulon, (3) italienska Rivieran till Genua 
förutom (4) den aktuella anfallssektorn. 

Vid denna sista kustinvasion på den europeiska krigsskådeplatsen 
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En jämförelse mellan antalet divisioner enligt skissen iir icke helt adekvat. De 
allierade dtivisionerna var som regel förstärkta, medan de tyska var försvagade 
dels numeriskt t e  genom tidigare förluster (716) eller mdragning ( 338), dels 
kvalitativt t e  genom inslaget av sk Ost--batallionen, ( f d krigs/ ångar från öst-
fronten). 
Den organiserade motst!lndsrörelsens ( FFI) styrka i Sydfrankrike uppskattades 
av den allierade invasionsledningen till 24 000 beväpnade män och kvinnor (Wil-
son, aa, s 26). En redogörelse för hur motståndsrörelsen i orten La Garde--Freinet, 
belägen i landstigningssektorn.s mitt, 11pplevde invasionen har ställts till Militär
hip�ris�a avdelningens (MHA) förfogande av dess författare Monsie11r Uon 
Seneq111er. 



synes man just lagt särskild vikt vid vilseledande åtgärder av typ 
sken- eller diversionsföretag. Man hoppades därmed i det längsta 
hålla motståndaren i ovisshet om platsen för huvudlandstigningen och 
därmed fördröja insatsen av hans reserver. Sålunda höll invasions
flottan under passagen av Sardinien och Korsika nordlig kurs för att 
markera Genuabukten som sannolik destination. Först efter mörkrets 
inbrott ändrades kursen västerut, som framgår av kartskissen ovan. 

Men de allierade försökte i det längsta underhålla ett landstignings
hot mot storhamnen Genua genom en särskilt avdelad sjöstyrka sam
mansatt av fyra motortorpedbåtar, två kanonbåtar och några special
fartyg bl a ett för jaktstridsledning. Motortorpedbåtarna medförde 
ombord det franska commandokompani, som skulle klippa av kust
landsvägen öster om huvudlandstigningen. Sedan truppen debarkerat 
i gummibåtar, fortsatte fartygsförbandet mot Genua under utveckling 
av tillräcklig radar-, radio- och akustisk effekt för att simulera annal
kandet av en större styrka. Under natten detacherades vissa av spe
cialfartygen till utsedda positioner. De skulle fungera som radiofyrar 
i den luftkorridor, som reserverats för den luftburna divisionen. Ater
stående fartyg girade västerut mot Antibes, där de båda grundgående 
kanonbåtarna i gryningen utförde en halvtimmes kustbeskjutning. Viss 
kvittens på framgång erhölls genom en Radio Berlin kommunike, som 
tillkännagav att de allierade landstigit nära Cannes och beskjutit 
Antibes och Nice med "fyra eller fem stora slagskepp".14 

Ett liknande företag men mer sofistikerat och i större format ge
nomfördes på huvudanfallsområdets motsatta flygel. Målet för den 
fingerade attacken var La Ciotatbukten mellan Marseille och T oulon, 
där terrängen erbjuder goda landstigningsmöjligheter. Ett par timmar 
efter midnatt D-dygnet fällde fem trupptransportplan 300 natur
troget utstyrda gummidockor, som också gav intryck av eldgivning 
då de tog mark. Efter återflygning till Korsika kom planen igen, 
denna gång med stanniolremsor, s k  Windows, med syfte att ge de 
tyska radarskärmarna bilden av ännu en luftlandsättning väster om 
den verkliga vid le Muy. 

Medan denna luftaktivitet i dubbel betydelse pågick, bröt sig en 
mindre fartygsgrupp ut ur den västligaste anfallsstyrkan, SITKA. 
Denna skulle landsätta ett brigadförband amerikanska rangers på 
Hyeresöarna bl a med uppgift att tysta ett som farligt klassat KA-
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batteri på ön Levants östspets, i verkligheten en skenanläggning. De 
detacherade fartygen - en jagare, åtta motortorpedbåtar och ett 
femtontal hjälpfartyg utrustade med radarreflektorer styrde med 
högsta fart mot La Ciotatbukten, möttes av artillerield från kusten 
och girade snart ut. Radio Berlin bekantgjorde även här ett landstig
ningsförsök, som blodigt slagits tillbaka.15

Det återstår att se i vilken utsträckning de allierades avledande 
manövrar vilseledde de tyska cheferna i invasionsområdet och för
sämrade deras möjligheter till insats mot huvudoperationen. 

KUSTFORSVARET -
ORGANISATION OCH DISLOKATION 

Efter det franska sammanbrottet i juni 1940 ockuperade tyskarna 
endast den norra och västligaste delen av Frankrike. Resten av landet, 
däribland Medelhavskusten, fick fortfarande stå under fransk över
höghet - Vichyregeringen. Först efter den allierade landstigningen 
i Nordafrika i november 1942 utsträcktes ockupationen till hela 
franska moderlandet, varvid dess Rivierakust fram till Marseille anför
troddes åt italienarna, utom Toulon. Efter den italienska kapitula
tionen i september 194 3 måste emellertid tyskarna ta över även denna 
försvarssektor, som inom ett år skulle utsättas för invasion.16 Vid 
utbyggnad av en "Medelhavsvall" fick alltså tyskarna ännu mindre 
tid på sig än beträffande Atlantvallen. Därtill kom att invasionsfaran 
i norr ställde hotet från söder i skuggan, vilket påverkade tilldelningen 
av kustförsvarsresurser. Detta gällde särskilt dispositionen av rörliga 
stridskrafter, när invasionen i norr blev ett faktum. 

Den 4 augusti 1944 översände chefen för armegrupp G, general
överste Blaskowitz, som svarade för försvaret av hela södra Frank
rike, en lägesbedömning till OB West. Han framhi:>11 där entydigt 
att hans mot Medelhavet grupperade 19. arme ej längre var i stånd 
att lösa sin uppgift. Skrivelsen började: "19. Arme war zu Beginn 
der Normandie-Invasion in einer Verfassung, die die Gewähr (garan
tin) bot, Landungen an der Mittelmeerki.iste abzuwehren, oder 
falls gegli.ickt sein sollten - den Gegner im Gegenangriff wieder 
ins Wasser zu werfen. Im Verlauf der letzen W ochen sind der 
Armee entzogen worden: - - " 
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Kust. Art.

Abschnitt 

Marseille 

Kust. Art.

Abschnitt 

Toulon 

Kust. Art. -

Abschnitt 

Cannes 

Seekommandant Franz. Riviera 
Wirkungsbereich der Kilstenbatterien 

}Ugr Nord (l-5} 
. )IJ�r Mil/• (6-9} 

) I.Jgr Si!d (l(J-12) 

}ugr Os/(13-17} 

I.Jgr La Cride {/8-19) 

} I.Jgr Mandrier (20-22} 

} I.Jgr St, Marguerite(23-24) 

}· ,..., /,s.,aJ 

o 10 20 30 40 50/<m 

KA-batterierna i de tre marinartillel'ia·vdelningarna och armekmtartilleriregementet var taktiskt indelade i Absclmitt och U ntergmppe (U gr). Cirklarna, held1·agna för marinkustbatt, streckade för armek11stbatt, anger maximiskottvidden. Siffroma hänvisar till löpnr i vidstående tabell. Skissen är e11 kombination av en skottvidd-skjutsektorskiss och en detaljliigeskarta, vilka för/ erhöll av kanteramiral R11h/11s 1948. 
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KUstenbatterien im Bereich des Seekommandanten Französische Riviera 

(aus Bericht K,Adm, Ruhfus, + = Ergänzungen) 

Lfd, Bezeichnung 
Nr, 

Truppenteil GeschUtze Reich- Wirkungsbereich 
Zahl cm weite a)rundum 

km b)verschartet

1 + Couronne HKB ? 

1/HKAR 1291 
1/MAA 611 

2 La Redonne 
+ (Cavalas)

za Niolon bas 

3 La Rove 2/HKAR 1291 
� Corbi�re 2/MAA 611 
4a Falaise Heer ? 
5 Estaque(Fenouille)3/HKAR 1291 
6 Pharo 3/MAA 611 
7 Chateau d'If 4/MAA 611 
7a + Mangue Heer ? 
8 Brf,gantine 7/MAA 611 

( Ratonneaut) 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
15a + 
16 
17 

18 
19 

20 
20a 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
26a 
27 

28 

29 
30 
31 

32 

Caveau 8/MAA 611 
Montredon 4/HKAR 1291 
Escalettes 5/HKAR 1291 
Napoleon 6/MAA 611 
Ile Verte 6/HKAR 1291 
Beaumette 10/MAA 611 
(Plaine Marine) 
La Ciotat 
(Cap Llauquet) 
Cap Louis 
Le Lecqu 
(Le Defend) 
La Cride 
Six Fours 
(Pointe Gueulois) 
Les Sablettes 
St,Elme 
Cap cf,pet 
Croix des Signaux 
Croupe La Malgue 
St,Marguerite 
Vogelberg 
(San Salvadour) 
La Badine 
Esterel 
Rade Hy�re 
(Hauvanne) 
Cap Bf,nat 

St,Tropez 
Theoule 
Aegulf 
+ Golfe Juan 
Cap d I Issembre 

9/HKAR 
? 

7/HKAR 
8/HKAR 

1/MAA 
2/MAA 

3/MAA 
3/MAA 
4/MAA 
5/MAA 
6/MAA 
7/MAA 
1/MAA 

1291 

1291 
1291 

682 
682 

682 
682 
682 
682 
682 
682 
627 

2/MAA 627 
Heer od,Flak? 
3/MAA 627 

4/MAA 627 

10/HKAR 1291 
12/HKAR 1291 
13/HKAR 1291 

11/HKAR 1291 

13,8 16,0 

3 - 22,0 20, 3 
4 - 12 10, 0 
4 - 9 16,0 
4 - 12,2 20,4 
3 - 7,5 12,5 

7,5 12,5 
4 - 10,5 11,3 
4 - 6,5 9 
'4 - 7,5 12,5 

22,0 20,3 
6 - 15,5 14,5 

4 - 13,8 18,3 
4 - 10,5 11,3 
4 - 12, 2 20, 4 
4 - 13,8 18,3 
4 - 12,2 20,4 
4 - 13,0 18,0 

3 - 17,0 29,2 
7,5 12,2 

4 - 10,5 11,3 
3 - 22,0 20,3 

3 - 13,8 18,3 
4 - 16,47 17,0 

4 - 10,5 11,0 
3 - 13,8 18,3 
4 - 34,0 35,0 
4 - 16,47 17,0 
4 - 7,5 10,0 
4 - 10,5Flakll,0 
4 - 13,8 18,3 

4 - 12,0 10,0 
7,5 12,2 

4 - 15,0 22,0 

4 -

6 -
4 -
4 -

10, 5Uto 
Flak14,6 

15,5 14,5 
7,5 11,3 
7,5 12,3 

3 - 22,0 20,s 

Tabellen återgiven från von Harniers bok, aa, s 15 J, 
HKB=Heeres-Kiisten-Batterie. 
HKAR = H eeres-Kiisten-Artillerie-Re giment. 
MAA =M arine-Artillerie-Abteilung. 

a 
a 
b 120° 

b 90° 

b 120° 

b 60° 

b 120° 

b 120° 

a 
a 

a 

b 120° 

b 120° 

b 120° 

a 

a 

b 120° 

a 
a 
a 

a 

a 
a 
Dopp,TUrme 
a 
a 
a 

b 120° 

a 

. b 120° 

a 
a 
a 
b 120° 

a 

U to-Flak =U-Boots-11nd T orpedoboots-Flu gabwehrkanone. 
verschartet = placering i täckt värn med angiven skj11tsektor (forts s 78). 
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Dopp. Tiirme=dubbeltom. 
Batt nr 32, som ej återfinns på närstående skiss, var under byggnad (ej 
insatsfärdigt) mellan nr 29 och JO, d v s  mitt i landstigningssektorn. 
Artillerimaterielen dominerades av s k  krigsbytespjäser. 

Här följde en uppräkning av urdragna förband, bl a tre av de bäst 
utrustade infanteridivisionerna, ett stort antal understödsförband samt 
två förstklassiga pansardivisioner, som icke längre kunde utnyttjas 
som strategiska reserver inom 19. armens område. Bland de fåtaliga 
tillförda förbanden redovisades sönderslagna rester av 716. infanteri
di visionen, tidigare grupperad inom den brittiska landstigningssektorn 
i Normandie.17 

Sex dagar senare, samtidigt med de första rapporterna om ut
löpande konvojer från italienska och nordafrikanska hamnar, erhöll 
19. armen en order om ytterligare reducering. Utan ersättning skulle
338. divisionen väster om Marseille underställas armegrupp B i norr.
Aven om avtransporten började redan den 11 augusti synes händelse
utvecklingen hindrat dess fullföljande. Den enda för 19. armen posi
tiva reaktionen på ovannämnda "nödropsskrivelse" blev en omgrup
pering av den återstående OKW-bundna pansarreserven i Sydfrank
rike, 11. pansardivisionen, från Toulouse till ett beredskapsområde
vid Avignon på ömse sidor om Rhone.18 

Läget vid 19. armen omedelbart före D-dagen den 15 augusti 
jämte motståndarsidans insatta markstridskrafter framgår av ovan
stående schematiska skiss (s 73). 

Stöttepelarna i det omedelbara kustförsvaret skulle här liksom vid 
Festung Europas övriga sjögränser utgöras av kustartilleribatterier. 
Men marinen, som ansvarade för denna uppgift, hade endast resurser 
för att tillgodose viktiga örlogsbaser och hamnar, här Toulon och 
Marseille. Därför hade armen ansett sig nödsakad att mitt under 
brinnande krig organisera sitt eget kustartilleri för att kunna ge för
svaret av de långa öppna kuststräckorna erforderlig tyngd. Emellertid 
blev denna uppdelning icke konsekvent genomförd. Därigenom mar
kerades ytterligare den dualism som rådde mellan armen och marinen 
beträffande principerna för kustens försvar. Resultatet härav för kust
artilleriets del, t e  för batteriernas personella, tekniska och fortifika
toriska standard, blev ungefär detsamma vid franska Rivieran som 
vid Atlantvallens Normandiesektor.19 Därför bör den på papperet 
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imponerande tabellen och kartskissen över KA-batterierna med räck
vidder studeras med viss reservation. Å andra sidan utgjorde de kust
bundna infanteriförbandens kanonskansar en välbehövlig förstärkning 
av det lätta kustartilleriet. 

Den synnerligen brokiga samlingen artilleri vid kust�n, som frans
män, italienare och tyskar i nämnd tidsordning bidragit till, kom
pletterades med andra kustförvarsmedel. Sålunda anlade tyskarna vid 
de fem viktigaste hamnarna inom sjökommendantens område fasta 
torpedbatterier, som inbyggdes i pirnockarna. I juli 1944 anbefallde 
kommenderande amiralen för Sydfrankrike, att utskjutningsplatser för 
italienska, fjärrstyrda torpeder skulle rekognoseras och byggas ut på 
alla platser lämpliga för landstigning. Sjökommendanten ansåg att 
detta vapensystem icke hade särskilt högt stridsvärde, efter som tor
pederna på grund av sin ringa gångtid inte kunde insättas på större 
avstånd än 1 200 m från stranden, alltså endast mot mindre fartyg. 
Dessutom försvårades valet av grupperingsplats genom kravet på visst 
vattendjup och jämnt sluttande bottenkontur. Därjämte måste varje 
torpedbatteri kunna skyddas av ett motståndsnäste. De platser, där 
förberedelserna hade nått längst, låg icke så till att någon insats blev 
möjlig mot landstigningen.20 

Under den senare hälften av juli spärrades de viktigaste hamnarna 
som Marseille, Toulon, Cannes och Nice med mineringar och blocke
rades delvis medelst fartygsförsänkningar. Hamnpirarna klargjordes 
för förstöring genom att sjunkbomber byggdes in. Sprängning fick ske 
på order av den chef, som utövade det territoriella befälet. 

Här bör inskjutas att det uppstod en schism mellan chefen för 
19. armen och kommenderande amiralen angående tidpunkten då
den förberedda förstöringen av Marseille och Toulon skulle utlösas.
Armen krävde redan den 25 juni att detta skulle ske omedelbart,
eftersom det under alla omständigheter måste förhindras att hamn
anläggningarna föll i fiendens händer. Marinen vägrade att gå med
härpå och hävdade att hamnarna borde utnyttjas så länge som möjligt
för egen basering och konvojtrafik. Resultatet blev att de mindre
hamnarna skulle förstöras men att man skulle anstå med storham
narna, även av politiska skäl.21 

Av övriga defensiva sjömineringar bör noteras att sådana av strand
försvarstyp delvis hann läggas ut i det aktuella anfallsområdet att 
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döma av de allierades svårigheter i Frejusbukten. Detta blev icke möj
ligt i Normandie. Liksom där ägnade armeförbanden vid Medel
havskusten mycket arbete åt strandhinder av olika slag. Raderna av 
"Rommelsparris", d v s  i botten nedkörda pålar, gick på 300-400 m 
avstånd från stranden. De utnyttjades också på öppna fält som luft
landsättningshinder. 

Hade då icke marinen någon möjlighet till omgruppering och kraft
samling vid och utanför kusten? Amiral Ruhfus nämner i sin rapport 
att i sista minuten gjordes ett 7,5 cm marinbatteri transportabelt och 
beordrades till St Tropezområdet, där landstigningen också kom. Men 
- fortsätter han - till sjökommendantens förfogande stod inga
stridsdugliga fartygsenheter, som hade möjlighet att offensivt be
kämpa en mot kusten framträngande motståndare.

De fartyg, som sjökommendanten disponerade över, var motor
båtar och fiskekuttrar ingående i de s k  hamnskyddsflottiljerna (se den 
marina organisationsskissen nedan). De utnyttjades främst för sjöbe
vakning i en zon omkring 10 distansminuter utanför kusten. Strax 
före invasionen måste de emellertid dras tillbaka, eftersom de allt 
oftare blev lätt byte för fientliga jagare och motortorpedbåtar. 

Den i 6. Sicherungsdivision ingående flottiljen disponerade visser
ligen ett par korvetter förutom ett tjugofemtal mindre fartyg, men de 
var alla franskt eller italienskt krigsbyte utan större stridsvärde. Deras 
uppgift var skydd av kusttrafiken mellan Spanien och Italien förutom 
minröjning och sjöbevakning. Under Sicherungsdivisionschefen lydde 
spaningsradarorganisationen med stridslednings- eller snarare underrät
telsecentral i Marseille. 

Den chef i vars hand marinens kvalificerade spaningsorgan var sam
lade, lydde märkligt nog icke under en regional, operativ befälhavare 
utan direkt under Befehlshaber der Sicherung West i Paris (skiss). 
Ej heller korresponderade gränserna för Sicherungdivisionernas om
råden med den övriga sjöterritoriella indelningen. Allt detta berodde 
på att organisationen hade tillkommit främst för att tillgodose kust
sjöfartens behov. Men invasionsförsvarets krav blev allt mer domine
rande och efter Normandielandstigningen underställdes 6. Sicherungs
division kommenderade amiralen i Sydfrankrike. Först i januari 1945 
blev dettta generellt gällande för alla krigsskådeplatser.22 

Återstår de åtta ubåtarna i 7. ubåtsflottiljen, baserad i Toulon och 
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underställd Fiihrer der U-Boote Mittelmeer. Denne hade sin stabs
plats i Aix en Provence liksom kommenderande amiralen, men stod 
under marinchefen Dönitz' direkta befäl. För att kunna spara sina 
ubåtsbesättningar hade tyskarna förlagt dem till Hyeres (Costadelles) 
utanför bombmålet Toulon. Men själva ubåtarna gick ej att skona. 
Kort före D-dagen var alla satta ur spel så när som på en, som senare 
hjälpligt kunde göras gångklar (se nedan). Tre dagar före D-dagen 
började ubåtsflottiljens och marinvarvets svårersättliga specialister 
liksom kvinnlig frivilligpersonal att borttransporteras från Toulon. 
På detta sätt bortföll möjligheten till offensiv ubåtsinsats mot den 
väntade invasionen.23 

Vad slutligen Luftwaffe beträffar, hade detta blivit hårdare åtgånget 
än vad den allierade underrättelsetjänsten hade bedömt. I augusti 1944 
stod endast 18 5 tyska flygplan till förfogande i hela Medelha vsom
rådet. D-dagen låg landningssektorn inom räckhåll för 14 bombplan 
(Do 217) utrustade med fjärrstyrda glidbomber, 65 torpedbombplan 
och några dussin jaktplan. Motståndaren kunde genomföra sin förbe
kämpning från luften i stort sett utan andra störningar än luftvärns
eld. De allierades luftherravälde försvårade också den tyska flyg
spaningen före invasionen; det fanns dagar då en sådan överhuvud
taget icke var möjlig.24 

TYSKA BEDOMNINGAR UNDER INVASIONSHOT 

Väsentligt för de tyska chefernas möjligheter att föra försvarsstriden 
i Sydfrankrike, att rätt disponera sina fåtaliga, rörliga stridskrafter 
var just underrättelsernas tillförlitlighet. Men därjämte inverkade i 
hög grad, att de tyska frontcheferna här liksom på övriga krigsskåde
platser var hårt bundna av direktiv från högsta ledningen, ja från 
Hitler personligen. 

Redan år 1941 hade Hitler bestämt att stranden skulle vara huvud
försvarslinje (Hauptkampflinie).25 Vid denna tidpunkt var frågan om 
försvarslinjer nästan akademisk men så icke 1944. Detta direktiv kom 
väl närmast sin praktiska tillämpning i Atlantvallen, där den s k
Rommellinjen förenade och kompletterade de mera utbyggda bastio
nerna. Välbekant är emellertid att denna princip om kraftsamling till 
kusten icke gillades av Rommels närmast överordnade - von Rund-
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stedt - och att slutresultatet blev en kompromiss, i varje fall när det 
gällde pansarreservernas utnyttjande.26 

Mot denna bakgrund är det intressant att det tyska överkomman
dot våren 1944, alltså före landstigningen i Normandie, tydligen icke 
kände sig lika bundet till 1941 års direktiv, när det gällde Medelhavs
kusten. Efter en inspektionsresa på ort och ställe utarbetade OKW 
flera olika alternativ för stridens förande i händelse av invasion i Syd
frankrike. "Sie erstreckten sich von der Ki.istenverteidigung bis zur 
Ri.icknahme der Front in eine Stellung in Anlehnung an die Schweizer 
Grenze unter Sperrung der Alpenpässe nach Italien." Dock. - så 
sent som den 13 augusti, alltså då inkomna rapporter redan indike
rade en förestående landstigning i söder, anbefallde Hitler alternativ 

nr 3: Verteidigung an der Ki.iste.27 

Möjligheten av en "Grosslandung" vid Medelhavskusten hade den 
tyska krigsledningen sedan länge räknat med. Möjligheten övergick 
till sannolikhet och visshet inför trycket av den allierade bomboffen
siven sedan maj 1944 och, fr o m  mitten av juli, allt trovärdigare 
rapporter om sammandragning av omfattande örlogs- och handelston
nage i Gibraltar och nordafrikanska hamnar.28 Svårare var det emel
lertid att fastställa, om Sydfrankrike eller norra Italien skulle bli mål 
för angreppet. I ett bedömande från överkommandots operativa stab 
(Wehrmacht-Fi.ihrungsstab) den 27 juli 1944 fastslogs, att man måste 
räkna med en fientlig överskeppning inom kort och att sannolikheten 
för en landstigning på den franska, italienska eller adriatiska kusten 
förhöll sig som 4:5:1.29 

Sedan de allierade med stor kraft brutit sig ur sitt inkapslade bro
huvud i Normandie och övergått till rörliga operationer i början av 
augusti, ansåg tyskarna att strategiska skäl övervägde för alternativet 
Sydfrankrike. Detta inrymde nämligen Marseille, vars möjligheter till 
omfattande och tämligen snabbt underhållstillskott bedömdes väga 
tungt för motståndaren. Utvärderingen av förbekämpningen från luf
ten, agentrapporter och informationer via diplomatiska kanaler pe
kade visserligen på Genuabukten som lika sannolik landstigningsplats. 
Å andra sidan fäste den militära underrättelsetjänsten stor vikt vid att 
samtliga franska förband dragits bort från fronten i Italien, att sådana 
lokaliserats på Korsika och slutligen att huvudparten stod strids
beredda i Nordafrika. General de Gaulles inställning till de fria 
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franska styrkornas användning var ingen hemlighet. De kom faktiskt 
att räkna 70 procent av den totala invasionsstyrkan.30 

Den JO augusti: Tyskarna fick de första rapporterna om att stora 
konvojer löpte ut från italienska och nordafrikanska hamnar.31 

Den 12 augusti: På morgonen inrapporterade två tyska flygplan 
två konvojer med ungefär 70-100 fartyg jämte hangarfartyg sty
rande mot samt inom själva Ajacciobukten på Korsika. Transport
kapaciteten kunde senare fastställas till en division. 

Den 13 augusti: Armegrupp G bedömde efter en orientering från 
OB West, att en landstigning mellan Rhone och Var (Nice) var trolig 
och inom de närmaste dagarna. För 19. armen höjdes beredskapen 
(Alarmstufe II). 11. pansardivisionen frigavs för insats.32 

Den 14 augitsti: Kl 1815 rapporterade flygspaningen att två kon
vojer med över 100 enheter löpte ut från Ajacciobukten, kurs nord
väst. 19. armen orienterade underställda chefer att en fientlig land
stigning på franska sydkusten kunde väntas under den kommande 
natten. Enligt beräkningar kunde armadan stå under sennatten vid 
Rivierakusten och i dagningen utanför Marseille. En landstigning väs
ter om Rhone bedömdes följaktligen ej sannolik, då en sådan skulle 
inträffa först under förmiddagen. 

Kl 2230: Marseilles centrum bombades. Då strax därpå luftlandsätt
ning av fallskärmsjägare i närheten rapporterades, bedömde 19. 
armen ett anfall på Marseille vara omedelbart förestående. En timme 
senare identifierades fallskärmstruppen som dockor. 

Kl 2320: Radarstationer ur Luftwaffe fick tätkonvojen på sina 
bildskärmar och kunde i fortsättningen följa upp den. 

Kl 0300 (15/8): Det var ännu icke möjligt att klarlägga den av
sedda landningsplatsen. Lägesbestämningen av de fientliga fartygs
förbanden sträckte sig från syd Marseille ända bort till Cannes. J agd
fiihrer Si.id anmälde: "47 US flygbrigaden startade kl 0020 i Syd
italien med 100-200 maskiner. Inom 4 timmar kan de nå kusten. 
Flygplan lär bogsera glidflygplan!" 

Kl 0455: LXII. reservkåren (Draguignan) rapporterade till 19. 
armen starka flygförband över eget område och en knapp halvtimme 
senare luftlandsättning. 

Kl 0500: Kommenderande amiralen meddelade 19. armen att två 
fartyg ur 6. Sicherungsflottille siktat invasionsflottan och att allierade 
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jagare hade angripit egna fartyg söder om St Tropez och utanför 
Hyeresöarna. Man var överens om att den tillbakaslagna framstöten 
mot La Ciotatbukten icke var ett allvarligt menat företag.33 

Intill kl 0800 gav 19. armehögkvarterets sammanställning av de tre 
försvarsgrenarnas underrättelseunderlag vid handen att motståndaren, 
frånsett den omfattande luftlandsättningen i området Draguignan 
Le Muy, anföll mellan St Raphael och Hyeresöarna. Kraftsamlingen 
bedömdes med hänsyn till de lokaliserade fartygsförbanden ligga vid 
Frejusbukten och kuststräckan St Tropez-Cavalaire. Antalet fartyg 
indikerade en totalinsats av cirka fyra divisioner. 

Ovanstående uppgifter, främst grundade på 19. armens krigsdag
bok, visar att tyskarna hade en tämligen riktig bild av motståndarens 
pågående verksamhet. De allierades förhållandevis stora satsning på 
avledande operationer redan långt före D-dagen lyckades icke av
vända tyskarnas uppmärksamhet från det valda invasionsområdet, 
franska Rivieran. Å andra sidan fick försvarssidan ingen möjlighet att 
i tid fastställa tyngdpunkten i anfallet inom detta vidsträckta område. 
Här torde de båda diversionsföretagen långt ut pil flankerna haft sin 
givna betydelse. Underrättelsetjänstens svar på de tre klassiska frrt
gorna - Var? När? och Styrka? kom alltså för sent för att möj
liggöra insats av omgrupperingsbara och rörliga stridskrafter i rätt tid 
och på rätt plats. 

Men hade i själva verket de tyska cheferna i Sydfrankrike några 
sådana kort att spela med såsom läget var och situationen utvecklade 
sig? Belysande är följande båda fragment ur 19. armens krigsdagbok: 
"Jagdfi.ihrer Slid meddelar på förfrågan att hans förband icke kan in
gripa före kvällen 15 /8." "Det föreligger kl 0800 inga meddelan
den om 11. pansardivisionens förflyttning (Marschbewegungen)."43 

Om den tyska underrättelsetjänsten fungerade relativt tillfredsstäl
lande intill första landstigningen, blev förhållandet helt annorlunda 
därefter. De längs kusten utspridda tyska försvarspunkterna blev 
snart engagerade eller isolerade med små möjligheter att rapportera 
uppåt och bli orienterade uppifrån. En stor andel däri hade den fran
ska motståndsrörelsen, som nu trädde fram öppet. En serie planlagda 
aktioner inleddes bl a mot det av ockupationsmakten utnyttjade tele
fonnätet. Genom sin lokalkännedom och kunskap om de tyska för
svarsanordningarna blev FFI ett ovärderligt stöd för de invaderande. 
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Men på försvarssidan medförde bortfallet av underrättelseorgan och 
sambandsförbindelser ett svårt handikapp för de högre chefernas 
stridsledning, där en sådan överhuvudtaget blev möjlig.35 

"AN OPERATION SO WELL ORGANIZED MUST SUCCEED" 

Under natten mellan den 14 och 15 augusti sände amiral Cunning
ham, brittiska Medelhavsflottans chef, denna uppmuntrande signal till 
sin amerikanske kollega, amiral Hewitt, som var marin chef för DRA
GOON.36 Förutsägelsen visade sig slå in i allra högsta grad. Over
skeppningen och landstigningen förlöpte enligt plan men en del av
vikelser skedde dock med eller utan invasionsledningens vilja. 

Till skillnad från OVERLORD gynnades DRAGOON av ett 
nästan spegelblankt hav under anfallsskedet. Trots klart väder försvå
rades dock den nattliga luftlandsättningen och commandoinsatsen av 
markdimma, vartill kom att månen var i nedan. Den franska com
mandostyrkans (omkr 650 man) felnavigering på västra flanken be
rodde emellertid på en oväntat kraftig strömsättning. Här kunde 
anfallsuppgiften ändock lösas. Men det lilla kompaniet på motsatta 
flanken blev helt upprivet i en ej tidigare lokaliserad landminering. 
Av luftlandsättningsdivisionen fälldes en hel fallskärmsbataljon fel
aktigt över St Tropezhalvön, 30 km för långt åt söder, med tragiskt 
resultat för dem som hamnade i Medelhavet. Anledningen var en fel
beräkning på 90° i vindprognosen. 

Endast i huvudlandstigningens CAMEL-sektor blev de allierade 
tvingade att göra ett direkt avsteg från sin anfallsplan. På grund av 
det tyska strandförsvarets styrka, på båda sidor om vattenlinjen, 
hejdades den i Frejusbukten anfallande regementsstridsgruppen och 
måste omdirigeras till en annan, redan tagen landstigningsstrand. 
Denna i det stora sammanhanget marginella händelse är av visst in
tresse. Den inbjuder nämligen till jämförelse med situationen framför 
OMAHA-stranden den 6 juni samma år.37 

Till följd av underrättelsetjänstens uppgifter hade de allierade se
narelagt stormningen i Frejusbukten (Beach RED) till kl 1400, alltså 
K + 6 timmar. Man hoppades därigenom att flygbombning, kustbe
skjutning och minröjning, som under hela amfibieoperationen kom 
att uppvisa ett närmast perfekt samspel, skulle få tillräcklig tid att 
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OPERATION DRAGOON 
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Kartskissen utgör en bearbetning av skisser Morison, aa, s 260 f, Roskill aa, 
map 30 och Staiger, aa, s 33. 

bryta ned försvaret även här. Men i stället erbjöd händelseförloppet 
ett för denna operation sällsynt exempel, då de allierade under
skattade motståndarens styrka. Härtill bidrog tyskarnas framgångs-
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rika ansträngningar att maskera strandförsvarsvärnen som oskyldiga 
strandkiosker, badhytter etc.38 

Betongkioskerna höll mot stormelden. Dess intakta pJaser, där
ibland den från Omahastranden beryktade 8,8 cm kanonen som på 
nytt bevisade sin effektivitet, tvingade de grundgående minsveparna 
att retirera. Resultatet blev att alla de 80 enheterna i anfallsgruppen 
hejdades. Efter ett andra misslyckat försök mottog chefen för 
CAMEL-styrkan följande signalmeddelande: "W ave being held back. 
Request instructions." Efter en dryg, för de väntande landstig
ningstrupperna pressande halvtimme kom svarssignalen: "Beach 364-A 
to be abandoned. All assault groups proceed to 264-B. Order effec
tive immediately". (De båda stränderna är markerade RED resp 
GREEN på detaljskissen över landstigningen). 

Med täten närmare stranden än en distansminut girade anfallsgrup
pen 180 ° och landade senare på eftermiddagen 10 km längre österut. 
Där hade ett annat regemente ur 36. US divisionen landstigit tidigare. 
Denna manöver att på så sent stadium omdirigera tre stormbataljoners 
samlade anfall under fientlig eld men i god ordning visar, att den 
anglo-amerikanska invasionstekniken uppnått en flexibilitet, som man 
tidigare icke trott vara möjlig. 

Slutligen bör det tillfogas, att tidtabellen rubbades i en för de 
allierade positiv riktning. Alla tre från sjön anfallande divisionerna 
uppnådde och delvis överskred redan under D-dagen den BLUE 
LINE (se skissen), som markerade gränsen för det planerade bro
huvudet dagen D + 2. Det överraskande svaga tyska motståndet 
föranledde chefen för 7. US armen att dagen D + 1 ge VI. armekåren 
tillstånd att börja utbrytningen ur brohuvudet i riktning Rhonedalen, 
trots att Il. franska armekårens båda Follow up-divisioner ännu icke 
slutfört sin landstigning.39 

Särskilda skäl kan finnas till "det överraskande svaga tyska mot
ståndet" och också anledning att återkomma därtill nedan. Uppmärk
sammas bör emellertid att de tre sjöburna divisionernas anfallsfront 
låg praktiskt taget inom ett enda regementes försvarssektor, Gren. 
Rgt, 765 ur 242 Inf Div (bodenständig).40 Och i ryggen på detta 
regemente hade en luftburen division landat. 

Till vilken insats kom då de perifert verkande stridsmedlen - KA
batterier och annat artilleri vid kusten, sjö- och flygstridskrafter? 

88 



Såsom framgår av grupperings- och skottviddsskissen ovan hade de 
allierade genom val av landstigningsplats så när kunnat undvika Ri
vierasjökommendantens trettiotal KA-batterier. Undantaget var 15 cm 
armekustbatteriet vid St Tropez. (Ett 22 cm och ett 16,47 cm batteri 
under byggnad i det aktuella området blev ej insatsfärdiga). St Tro
pezbatteriets öppet uppställda, sannolikt franska, modifierade fält
kanoner m/1916, nedhölls först av bombanfall och sedan av elden 
fdtn slagskeppet Texas och två franska kryssare.41 Det synes ej fått 
möjlighet att bekämpa landstigningsflottan. Emellertid betonar allie
rade källor envis och besvärande artilleribeskjutning från land. Denna 
eld kom från pansarvärns- och luftvämskanoner, betongskyddat eller 
fältmässigt uppställda vid stranden. Till skillnad från de fasta KA
batterierna var dessa sällan inregistrerade som mål i den kombinerade 
eldplanen, om de överhuvud hade lokaliserats före eldöppnandet. 
Sådana strandförsvarspjäser hade således en hög överlevnadsprocent 
under landstigningens första kritiska fas och visade sig vara ett all
varligt hot för minsvepare och landstigningsfarkoster inom räckhåll. 

Den enda möjligheten till samlad kustartilleriinsats under D-dygnet 
gällde skenföretaget mot La Ciotat mellan Marseille och Toulon. Buk
ten skyddades av ett marin- och fyra armekustbatterier mellan 22 
och 10,5 cm kaliber (Marseille Ugr Ost). Chefen för den lokala marin
artilleriavdelningen hade utexprimenterat och inövat ett skjutför
farande, som medgav eldsamling utan andra eldledningstekniska hjälp
medel än den återstående intakta spaningsradarn i närheten och ett 
gemensamt rutnät för det aktuella vattenområdet. Metoden tilläm
pades mot det nattliga företaget, enligt tysk uppgift med gott resultat. 
Några träffar har emellertid ej bekräftats av de allierade.42 

Invasionens enda sjöstrid ägde rum sent under D-natten mellan 
en amerikansk jagare och två små eskortfanyg tillhörande 6. Sicher
ungsflottille. De hade kvällen före löpt ut från Marseille på spanings
uppdrag och hann rapportera invasionsflottan, innan det ena fartyget 
sköts i brand och det andra sänktes efter 40 träffar.48

Av de ursprungligen åtta ubåtarna baserade i Toulon återstod efter 
de allierade flyganfallen endast tre. Såsom redan nämnts kunde endast 
en med stora ansträngningar göras gångklar och var först den 17 
augusti färdig för insats mot invasionsflotrnn. Under anlopp mot en 
amerikansk kryssare blev denna samtidigt beskjuten av ett KA-batteri 
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och drog sig undan. Därmed berövades ubåten sin enda anfallschans. 
Fyra dagar senare gick den på grund under laddning av sina batterier 
nära stranden och sprängdes av sin egen besättning.44 

Därmed sattes punkt för den tyska ubåtsinsatsen i västra Medel
havet. I stället sökte tyskarna här liksom i Normandie störa de allie
rades sjötransporter till brohuvudet genom massinsats av marina 
dvärgvapen (Kleinkampfmittel). Eftersom Toulon och Marseille ej 
längre kunde utnyttjas, baserade tyskarna dessa attackfarkoster på 
invasionsstråkets motsatta flank vid italienska gränsen. Först under 
september kunde enmanstorpeder, sprängbåtar och senare dvärg
ubåtar insättas i större antal. Genom närblockad av och flyganfall mot 
basområdet eliminerade de allierade detta senkomna hot mot DRA
GOON.45 

Luftwaffes enda attack under D-dagen och dess enda effektiva an
fall under hela invasionen gjordes i skymningen med bombflyg (Do 
217 och Ju 188). Därvid sänkte en fjärrstyrd glidbomb en fullastad 
LST (Landing Ship Tank) på grunt vatten med en förlust på 40 man. 
Dessutom förstördes två mindre landstigningsfartyg. Under de kom
mande båda dagarna gjorde tyska flygplan totalt omkring 140 insatser 
mot fartygsmål. Den 21 augusti tvingades de överge sina ursprungliga 
baser och all tysk flygaktivitet över Provence upphörde.46 

OVERVAGANDEN I OKW, BEF.ALSKRIS VID FRONTEN 

När Hitler sent på morgonen den 15 augusti i sitt högkvarter i Ost
preussen orienterades om landstigningen på den franska Rivieran, 
väntade hans närmaste män att Fi.ihrern skulle utfärda en ny appell 
- motstånd till sista man, eller - icke ett· steg tillbaka, såsom hade
blivit hans orubbliga vana, när de allierade tidigare öppnat en ny
front. Men till de närvarandes förvåning gick Hitler med på att den
tidigare utfärdade ordern om försvar vid kusten kunde upphävas.
Han uttryckte dessutom sin villighet att vidta erforderliga mått och
steg "för den händelse situationen i Frankrike skulle bli ogynnsam".
Den man, som högkvarterets inre krets häpet lyssnade till, var uppen
barligen märkt, icke blott av Stalingrad och Normandie utan även
och framför allt av 20 juliattentatet. Så fort föredragningen var slut,
kallade general Jodl sin närmaste man general Warlimont med orden:
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"Fiihrern har godkänt reträttplanerna för Frankrike" .47 

Den för tyskarnas ogynnsamma utvecklingen ledde dagen därpå till
det formella beslutet att hela Sydfrankrike skulle utrymmas. Arme
grupp G skulle med undantag för stridskrafter avdelade för Toulons 
och Marseilles försvar lösgöra sig från fienden och söka anslutning till
armegrupp B i norr. 11. pansardivisionen, som för sent frigivits för 
insats mot landstigningen, blev nu avdelad för skydd av Rhonedalen 
och senare som eftertrupp åt 19. armen. Fästningar och utbyggda mot
ståndsområden vid kusten skulle hålla stånd till sista man, Marseille 
och Toulon vardera med en division. Åt marinen uppdrogs att stödja 
försvaret och, så snart icke detta var möjligt, att sätta in besättningar 
och vapen på landfronten - - -48 

Det finns olika uppgifter om när denna betydelsefulla order från 
Hitlers högkvarter nådde de tyska cheferna i Sydfrankrike. 19. armen 
synes icke fått ordern om tillbakaryckning förrän sent den 17. augusti 
sannolikt på grund av sambandstekniska svårigheter. Hur kan det då 
förklaras, att infanteristödjepunkter i kustförsvaret utrymdes t o m
innan de allierade hade nått stränderna? Eller att chefen för ett 7,5 cm 
marinkustbatteri bakom Beach GREEN i CAMEL-sektorn redan D
dagens morgon fick följande telefonmeddelande från infanteridivi
sionsstaben: "Alla trupper skall dras bort omedelbart! Allierad land
stigning väntas i er sektor. Förbered sprängning och avdela ett par 
man till batteriet. Laddningarna utlöses först när fienden tränger in i 
batteriet - - -"49 I bjärt kontrast härtill sdr det hårdnackade för
svaret av Frejusbukten (CAMEL RED) endast 10 km västemt. 

I avvaktan på tillräckligt klarläggande fakta må här endast göras 
ett antagande. Overkommandots skilda alternativ för Medelhavskus
tens försvar torde på regional nivå omsatts i motsvarande planer, 
alltså även innefattande fördröjningsalternativet. Därigenom skapades 
den psykologiska bakgrunden till det, som faktiskt kom att ske senare, 
nifr cheferna på platsen själva konfronterades med motståndarens för
krossande överlägsenhet. Kännedom om sammanbrottet i Nordfrank
rike och den växande gerillaaktiviteten i ryggen fanns där redan. 
Under det tysta mottot rädda vad som räddas kan - synes front
cheferna spontant ha startat ett återtåg undan omfattning och för
intelse. Alltså det, som den högste krigsledningen i Ostpreussen fann 
nödvändigt att beordra något senare.50 
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Skillnaden mellan den politiska ledningens visioner och de militära 
realiteterna ledde som bekant till ett växande förtroendegap mellan 
Hitler och hans fältmarskalkar. Under månaderna mellan de båda 
landstigningarna i Frankrike blev detta särskilt markant, vilket ledde 
till de täta växlingarna på viktiga befälsposter i Väst. Liksom FFI 
aktivitet fick denna situation en hämmande, stundom förlamande 
effekt i frontlinjen, varför den något bör belysas i denna uppsats. 

Samtidigt som Hitler lät dekorera von Rundstedt med järnkorsets 
eklöv i början av juli, avpoletterade han honom som OB West. Fält
marskalk von Kluge blev efterträdaren. Men det skulle inte dröja 
länge, förrän denne delade sin föregångares och sina underlydande 
chefers pessimism inför det militära läget och deras skepsis till Hitlers 
löften om krigsavgörande "Wunderwaffen". Den 15 juli vidarebe
fordrade von Kluge till Hitler per f järrskrift ett tresidigt meddelande 
från chef en för armegrupp B, fältmarskalk Rommel. Efter en korrekt 
och därför skakande redogörelse för läget vid fronten förutsade denne 
motståndarens genombrott vid Normandiefronten inom 2-3 veckor. 
Fjärrskriften slutade med: "Ich muss Sie bitten, die Folgerungen aus 
dieser Lage unverziiglich zit ziehen". - "Die Folgerungen" betydde 
i klartext - anhålla om vapenstillestånd.51

Men endast två dagar senare var också Rommel borta ur bilden, 
svårt skadad, sedan hans bil utsatts för flyganfall. Efter ytterligare 
några dagar kom så 20 juliattentatet. Icke oväntat blev även de båda 
fältmarskalkarna föremål för Hitlers misstankar. De fick sin drama
tiska tillspetsning mot von Kluge den 15 augusti, alltså samtidigt med 
Rivieralandstigningen, då Hitlers högkvarter inte på 24 timmar lycka
des få kontakt med OB West personligen. Denne, som även övertagit 
befattningen som chef för armegrupp B, hade begett sig till fronten, 
där slaget i Falaisefickan ingick i ett kritiskt skede. Men Hitler fick 
för sig att hans högste befälhavare i Väst sökte förhandlingar med 
fienden och ersatte honom plötsligt med fältmarskalk Model. På 
vägen tillbaka till Tyskland begick den avsatte OB West självmord. 
I ett efterlämnat brev uppmanade von Kluge Fiihrern att sluta kriget, 
om läget ej skulle ändra sig till det bättre. A ven armegruppchefen i 
Sydfrankrike, generalöverste Blaskowitz, tillhörde de misstänktas 
skara och avskedades senare. 

Den atmosfär av osäkerhet och olust, som dessa händelser skapade 
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på hög nivå, måste ha spritt sig långt ner i befälshierarkin. Cheferna 
inom stridszonerna var väl icke lika utsatta i detta avseende. I stället 
kunde de drabbas av andra fataliteter, som armekårchefen och sjö
kommendanten vid franska Rivieran fick erfara. Chefen för LXII. 
armekåren, general Neuling, blev med sin hela stab i Draguignan av
skuren och senare tillfångatagen av den luftlandsatta divisionen. Däri
genom berövades de tyska förbanden i det angripna kårområdet både 
ledarskap och samband.52 

Sjökommendanten, konteramiral Ruhfus med tidigare erfarenheter 
från Norge i motsvarande befattning, hyste inga större förhoppningar 
om att kunna utöva stridsledning i egentlig bemärkelse, sedan en in
vasion verkligen inletts. Från början måste, enligt Ruhfus, artilleri
och batterichefer vara inställda på att självständigt leda striden efter 
de anvisningar, som utfärdats och efter bästa möjlighet inövats. Sjö
kommendantens huvuduppgift skulle bestå däri att, innan kampen om 
kusten började, förbereda allt i minsta detalj. Under själva striden, 
när invasionen var ett faktum, var han så att säga "kaltgestellt", 
såvida han icke erhöll en speciell stridsuppgift. 

Amiral Ruhfus förtänksamhet visade sig välgrundad. Under de 
hektiska invasionsdygnen ställdes han i rask följd inför tre olikartade 
befälsuppgifter med små möjligheter att effektivt fungera i någon av 
dem. Han återger nedan med egna ord (i översättning), hur han själv 
upplevde den situationen.53 

HUR EN REGIONAL CHEF UPPLEVDE INVASIONEN 
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Som tjänsteförrättancle kommenderande amiral: 

Den 11 augsti 1944 avled kommenderande amiralen för fran
ska Sydkusten viceamiral Wever i Aix (en Provence) av hjärt
slag. Vid telefonmeddelande härom fr/tn hans stabschef, Freg 
Kpt Massman, gav jag beskedet att jag skulle övertaga befälet 
men utöva det från T oulon, då man enligt mitt förmenande 
kunde vänta invasionen vilket ögonblick som helst och min när
varo som sjökommendant ovillkorligen var nödvändig. Likväl 
ringde mig Kpt Massman dagen därpå och bad mig en
träget komma till Aix. Jag gav efter för hans begäran, reste vid 



middagstid 13/8 dit och utnämnde Freg Kpt Ri.iling till mm 
ställföreträdare. 

Efter de sista spaningsrapporterna från Luftwaffe sent på 
eftermiddagen 14/8 om sammandragning av fientligt transport
tonnage i Ajaccio (på Korsika), räknade jag med invasion i St 
Tropez-St Raphaelområdet, 50m jag tidigare betraktat som 
känsligt. 

Underrättelsen om invasion vid St Tropez nådde Aix, efter 
vad jag kan erinra mig, genom radio från 19. armen 15/8 om
kring kl 1 på morgonen.54 Meddelandet vidarebefordrades per 
radio till underställda förband, vilka i mer än 4 veckor hade 
legat i Alarmstufe I och i ungefär 3 veckor i högsta alarmbered
skap.55 Särskilt den sista åtgärden, att hålla truppen i högsta 
alarmberedskap så länge hade en ogynnsam inverkan på denna 
(nervkrig). Fr o m  gryningen 15 /8 utsattes landsvägsförbindel
sen Toulon-Aubagne-Aix-Avignon samt Marseille-Aix
A vignon för fortlöpande, mycket kraftiga och framgångsrika 
jaktbombsvep, som avsevärt skadade underhållstrafiken söderut 
och evakueringstransporterna norrut. 

Underrättelserna från invasionsområdet var ytterst knapp
händiga. Det gick inte att få en klar bild av läget. Tidigt på 
morgonen 15/8 rapporterades att ett landstigningsförsök i La 
Ciotabukten hade avvisats. Enligt min uppfattning var detta 
mer att betrakta som en skenmanöver, ett avledningsförsök från 
motståndarens sida i bindande syfte. Det visade sig snart efter 
invasionens början att signalförbindelserna ej motsvarade be
hoven. En telefonförfrågan till 19. armen i Avignon gav intet 
nytt om läget. 

På kvällen 16/8 anlände till mig i Aix en ordonnansofficer, 
löjtnant von Eichhorn, från chefens för 242. inf div uppehålls
plats för att orientera om läget vid 19. armen. Genom honom 
fick jag veta att divisionen var inbegripen i häftiga strider i 
trakten av Brignoles. Det stod då klart, att motståndaren sökte 
sätta sig i besittning av den mot norr ledande vägen Brignoles
Aix-A vignon för att stöta vidare mot norr. von Eichhorns 
rapport vidarebefordrades med telefon till 19. armen. Vilka 
gärder som vidtogs känner jag icke till. Natten mellan 16/8 och 
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17 /8 kom genom 19. armens radiostation ordern att alla trupp
styrkor väster om Marseille omedelbart skulle börja återtåget 
norrut i riktning Lyon-Belfort, medan hamnarna Toulon och 
Marseille skulle hållas. Med anledning därav lät jag förbereda 
avtransport för kommenderande amiralens stab. Först av alla 
lämnade sambandsofficeren Aix med radiobilen för att invänta 
vidare order i en redan förberedd växel plats i A vignon. I Aix 
kvarblevo de militärer av alla grader, som vid strid skulle under
ställas den lokale försvarschef en. 

På middagen den 17 /8 anlände till Aix konteramiral Scheur
len från Tyskland för att övertaga befälet som kommenderande 
amiral för franska Sydkusten. För honom återstod endast upp
giften att leda tillbakadragandet av staben och sjökommen
dantens Montpellier ( = Languedoc) trupper. Själv återvände jag 
under natten 17/8-18/8 till Toulon-La Valette, min ordinarie 
stridsplats, för att återtaga befälet som sjökommendant. 

Som sjökommendant och Kampfkommandant: 

I min stab fanns ingen närmare kännedom om läget på 
fiendesidan. Jag begav mig därför på morgonen den 18/8 till 
försvarschefen i Toulon, överste Widman, vars uppehållsplats 
var belägen på Corniche omkring 3 km från mig för att få en 
underrättelseorientering. Under tiden pågick häftiga flygan
grepp mot Toulon och batteriplatserna på St Mandrier. Av 
överste Widman fick jag veta att en fientlig styrka han kände 
icke till vilka trupper den bestod av ryckte fram mot Hyeres 
i två kolonner, den ena på vägen Vidauban-Sollies Pont, den 
andra på kustvägen St Tropez-Bormes. Söder om Bormes 
hade häftiga strider ägt rum med delar av överste Langes rege
mente ur 242. infdiv. Det var omöjligt att sända några förstärk
ningar, eftersom de redan otillräckliga styrkorna mer än väl 
behövdes för försvaret av själva Toulon. 

Den 18/8 kom från 19. armen radioorder enligt vilken jag 
beordrades till Kampfkommandant i Toulon och överste Wid
man till min infanterirådgivare.56 Denna order blev dessutom 
bekräftad genom ett personligt signalmeddelande från storamiral 
Dönitz till mig.07 



Toulons slutstrid 

� Sjökommendentens upl 
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Den streckade pilen anger sjökommendantens förflyttning per motorbåt vid byte 
av uplats 22/8. Underlag Revue Historique d l'Armee No 4 1970, Paris, s 90 ff 
och Michelin Guide C6te d'Azur, Paris 1970 (stomkarta) jämte R11hf11s, aa. 
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Jag var fullt medveten om mitt tunga ansvar men hade sam
tidigt klart för mig att det i rådande läge och med befintliga 
resurser var omöjligt att hålla Toulon. Det fanns varken pansar 
eller flyg till förfogande. Förmodligen fick jag detta befäl för 
att jag var den till tjänsteställning äldste officeren i Toulon. 
Det kunde enligt min uppfattning här endast bli frågan om att 
genom hårdnackat motstånd binda fientliga krafter i syfte att 
möjliggöra det under natten 16/8-17 /8 beordrade återtåget för 
de egna trupperna väster om Marseille. Bortsett därifrån ansåg 
jag tidpunkten för byte av försvarschef så olämplig som tänkas 
kunde. Helt annorlunda hade saken legat till, om jag från första 
början, då jag tillträdde mitt befäl (som sjökommendant), klart 
hade fått i uppdrag att försvara Toulon; min egentliga uppgift 
var ju sjöfrontsförsvar inom mitt kustområde. A ven om jag i 
stora drag hade kännedom om vilka armeförband, som fanns 
i närheten av mig underställda batterier, och hur den yttre och 
inre försvarslin jen kring T oulon såg ut, fann jag dock detta 
uppdrag i rådande kritiska läge mycket vanskligt. Då överste 
Widman och mina uppehållsplatser låg för långt ifrån varandra, 
flyttade han med sin stab till mig i La Valette, så när som på 
sambandsofficeren. 

De fientliga flyganfallen mot Toulon tilltog särskilt mot 
batterierna på St Mandrier och där framför allt mot 34 cm 
batteriet Cap Cepet, vilket som enda långskjutande batteri hade 
tagit upp striden med tunga och lätta enheter ur den allierade 
flottan. Detta batteri fick 19/8 i strid med slagskepp, kryssare 
och jagare synbarliga resultat: på en kryssare och en jagare 
togs träffar och bränder.58 Båda fartygen drog sig undan. Dess
utom sköt marinlvavdelningen Toulon ner talrika fientliga flyg
plan, särskilt 10,5 mm batteriet St Marguerite, som också senare 
efter fall åstadkom icke obetydliga förluster för mot-
ståndaren under framryckning på mot Toulon. 

Så långt man kunde få fram ur de sparsamt inflytande rap
porterna, trängde motståndaren under hårda ,trider oemotstånd
ligt framåt. I den yttre försvarslinjens motståndsnästen kämpade 
överstelöjtnant Grundmanns bataljon förbittrat; hans uppehålls
plats var belägen på Mont Coudons sydostutlöpare. Enligt upp-



gift från krigsfångar imattes här delar av 9. franska kolonidivi
sionen. Det var lätt att inse att motståndaren med sin dragning 
mot norr eftersträvade att ta de båda bergen Mon Coudon och 
Mont Faran; ty den, som hade dessa båda höjder i sin hand, 
behärskade också Toulon. 

Efter striderna 19/8 och 20/8 föreföll det säkert att La Valette 
och därmed min kommandoplats inom kort måste falla. Toulon 
var nästan inneslutet från norr och öster. Jag beslöt mig därför 
att byta uppehållsplats och förlägga den till St Mandrier och 
682. marinartilleriavdelningens (MAA) kommandoplats. Där
ifrån skulle jag kunna utöva mitt befäl in i det sista. Halvön
St Mandrier måste och kunde försvaras ända till slutet. Men det
var ej längre möjligt att komma dit igenom staden. Därför
valdes vägen till kusten längs östra kanten av Toulon söderut till
en vik, den s k  Blå grottan, alldeles väster om batteri St Mar
guerite. Till denna plats beordrades chefen för MAA 682 per
telefon att sända en motorbåt.

Min kommandoplats lämnade jag 21/8 på kvällen omkring 
kl 22, men hemlighöll i stödjepunkten La Valette förflyttningen 
av säkerhetsskäl. Endast min sambandsofficer, som jag lämnade 
kvar, blev orienterad härom. Växlingen av stridsledningsplats 
meddelade jag per radio till 19. armen, maringrupp Väst och 
kommenderande amiralen. Jag åtföljdes av min stabschef, artil
lerispecialist, adjutant och stabsintendent samt av överste Wid
man, dennes operationsofficer (I A), artilleriofficer (I Art), ad
jutant, ordonnansofficer jämte en underofficer och två soldater. 
Den västra utfarten från La Valette var redan besatt av fienden. 
Utan att upptäckas av de främsta bevakningsorganen, som vi 
passerade på 30-50 m avstånd, nådde vi Blå grottan omkring 
kl 0430 på morgonen 22/8. Motorbåten låg icke på det avtalade 
stället. Försök gjordes att med en signalstrålkastare, som till
hörde ett närbeläget lvbatteri ur Luftwaffe, uppnå förbindelse 
med signalstationen på St Mandrier. Det misslyckades. Anda till 
dagningen väntade jag förgäves på motorbåten och beslöt mig 
sedan att gå till lvbatteriet St Marguerite, som nåddes kl 0730. 
Batteriet var sedan flera dagar invecklat i häftiga. strider och 
låg också denna morgon under våldsam granatkastareld med 
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samtidigt pågående kraftiga flyganfall. Jag orienterade chefen 
för marinlvartavdelningen om min avsikt och talade genom UK
telefoni med chefen för MAA 682. Han fick ännu en gång order 
att sända motorbåten, vilken på grund av något outrett miss
förstånd icke hade inställt sig på den angivna platsen. Batteriet 
och dess omgivning låg hela dagen under stark artilleri- och 
grana tkastarel d. 

På återvägen västerut till stranden träffade jag på kapten 
Renner, bataljonschef i regementet Lange. Med delar av sin 
bataljon hade han genom tapper strid och med hänsynslös insats 
av sin egen person slagit sig igenom från trakten av Bormes
La Lavandou över La Garde till batteri St Marguerite. Renner 
var en synnerligen duktig och modig officer, i striden en god 
förebild för sitt folk. Han blev senare allvarligt sårad under de 
hårda striderna om T oulon och dukade under för sina sår på 
militärsjukhuset i staden. Jag ingav per radio förslag om att han 
skulle tilldelas riddarkorset. 

På kvällen omkring kl 2100 fick vi tag i motorbåten vid en 
lvstrålkastarställning c:a 3 km väster om batteri St Marguerite. 
Båten kunde oantastad sätta över oss till St Mandrier. Utom en 
lätt sårad hade vi inga förluster. Omkring kl 2230 anlände jag 
till min nya uppehållsplats och meddelade per radio mina över
ordnade och underställda chefer att jag åter övertagit ledningen 
av striden från St Mandrier. 

Innesluten och inför kapitulationsbeslut: 

Den 23/8 hade motståndaren trängt in i Toulons östra delar. 
Samtidigt stötte franska trupper norrifrån fram mot Toulon 
över Le Beausset och Le Revest. Häftiga strider flammade upp 
kring motståndsnästena i staden, varvid de allierades flyg- och 
sjöstridskrafter lämnade understöd. Från 23/8 på eftermiddagen 
till 26/8 på kvällen låg St Mandrier under den kraftigaste 
(allerstärksten) eld från sjön, från luften och från de kringlig
gande höjderna. De allierade sjöstridskraf terna sköt med flyg
observation. De nästan ostörda eldledningsfJygplanen hade en 
väsentlig andel i det fientliga artilleriets verkan. Alla radiomed-



delanden med begäran om eget flyginsats dog obesvarade bort 
i etern. 

Eftersom alla luftvärnkanoner var sönderslagna, var det icke 
längre möjligt att bekämpa fiendens flyg. Mot motståndaren på 
sjön kunde nu endast insättas en pjäs med begränsad användbar
het ur 34 cm batteriet. 17 cm kanonerna var redan satta ur 
stridbart skick genom fiendens vapenverkan.59 Terrängen runt 
batteriet, 34 cm batteriets kommandoplats och min uppehålls
plats var som upplöjd och uppvisade djupa kratrar efter det 
fientliga flygets bomb mattor samt efter nedslagen från tungt 
fartygsartilleri och fältbatterier av medelkaliber. Trots mot
ståndarens materiella överlägsenhet och det utsiktslösa läget för
höll sig soldaterna av alla grader väl. Personalförlusterna höll 
sig inom uthärdliga gränser. Den 24/8 stupade överste Widman, 
medan han spanade mot den allierade flottan från kommando
platsen. 

Då jag Htt rapport om att den franska staben hade inkvar
terat sig i La Valette var det möjligt att bekämpa den med 
ännu begränsat användbara 34 cm kanonen. Jag avstod härifrån 
då det militära värdet härav var osäkert, medan däremot för
lusterna bland civilbefolkningen med säkerhet skulle bli stora. 

Då man kunde förutse att St Mandrier skulle falla inom kort, 
gav jag överste Widmans operationsofficer kapten Peters och 
adjutanten löjtnant Achenbach frihet att bryta sig ut. Deras 
avsikt var att ta sig fram till den italienska kusten med en stor 
motorbåt, som under befäl av en styrman låg i St Mandriers 
hamn. Jag rådde dem att efter utlöpandet gå så långt söderut 
som möjligt och först därefter styra ostlig kurs, för att försöka 
undvika kontakt med den allierade landstigningsflottan. De 
nådde också 28/8 i höjd med Imperia (65 km öster om Nice), 
men prejades av engelska motortorpedbåtar och råkade i fån
genskap. 

Den 27/8 hade den fientliga eldgivningen mot St Mandrier 
avtagit och blev på kvällen helt och hållet inställd. Samma dag 
var Toulon, så när som St Mandrier, i de allierades händer. Mot
ståndsnästena och hamnkommendantens uppehållsplats i Fort 
Malbousquet var i fiendehand, liksom batterierna La Cride och 
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Six Fours väster om Toulon. Den sista 34 cm pjäsen hade have
rerat. Av vapen hade jag på St Mandrier bara en delvis använd
bar 8,8 cm kanon, inga pansarbrytande vapen, kulsprutor och 
några stridsdugliga 3,7 cm kanoner. 

På kvällen 27/8 bestyrkte uppgifter från tagna fångar min 
uppfattning att man 28/8 kunde vänta ett förnyat, våldsamt 
anfall, som skulle understödjas av stridsvagnar, eldkastare och 
flyg liksom av tyngsta beskjutning från sjö- och landsidan. 
Eftersom alla (tyngre) vapen var sönderslagna, det ej längre 
fanns någon möjlighet att trotsa ett sådant anfall och då jag icke.: 
ville offra den ännu c:a 1 000 man starka truppstyrkan på St 
Mandrier till ingen nytta, beslöt jag mig under natten 27 /8-
28/8 för att kapitulera. Särskilt inYerkade också det skälet att 
jag ansåg en del av min uppgift som löst, ty det hette i Wehr
machtbericht av 22/8, att Toulons hårdnackade motstånd möj
liggjort lösgöringen av våra trupper i riktning Durance (biflod 
till Rhone). 

Kapitulationen ägde rum 28/8 kl 0600 på morgonen.60 

Ruhfits, Heinrich 

Kon ter amiral 

KOMPLETTERING OCH KOMMENTAR 

Konteramiral Ruhfus' självupplevda berättelse om Toulons slut
kamp nedskriven i krigsfångenskap för 25 år sedan kan med nu till
gängliga källor bekräftas och kompletteras. 

I sin sjökrigshistoria över andra världskriget redovisar Morison 
närmare den starka flottstyrka, som US amiralen Davidson fick till 
förfogande för att betvinga i första hand Toulon från sjösidan: 3 
slagskepp, 2 tunga och 12 lätta kryssare, 11 jagare och huvuddelen 
av tillgängliga minsvepare, Och Morison gör reflektionen: "These 
were none too many". 61 

Två månader tidigare hade de allierade gjort en liknande lärdom i 
mindre skala utanför det befästa Cherbourg. Ruhfus' kollega i det 
norra invasionsområdet, konteramiral Hennecke, som utövade sitt 
sjökommendantbefäl från just Cherbourg, åberopar i sina erfaren-
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"Big Willie" det dubbeltorn av 34 cmi batteriet Cap Cepet, som längst 
höll ut (fotot publiceras med tillstånd av U.S. Navy). Som en kuriosi
tet kan nämnas, att batteriets båda tom var t11gna från det franska 
slagskeppet Provence och att dess systerfartyg Lorraine, som ingick 
i bombarderingsstyrkan, fick äran att inleda och avsluta den veckolånga 
duellen med batteriet. 

heter av duell KA-batterier - örlogsfartyg det gamla franska ut
trycket: "U n canon sur terre vaut tm vaisseau sur mer." En mening, 
som han trots alla det senaste världskrigets skenbart motsägande hän
delser anser ej förlorat sin giltighet. 62 

En sådan styrkebalans mellan kanoner och fartyg torde överslagsvis 
varit för handen under den nio dagar långa kamp, som föregick Tou
lons kapitulation. Icke mindre än 147 separata beskjutningar utfördes 
då enbart mot kärnfästet St Mandrier. Fästningens tyngsta batteri, 
Cap Cepet med fyra 34 cm kanoner i dubbeltorn, fick under en 
vecka mottaga 810 bomber på 5 00 a 1 000 kilo och inte mindre än 
1 040 grova fartygsgranater.63 Genom sin stora kaliber och räckvidd 
(3 5 km) kunde de gamla franska slagskeppskanonerna, monterade och 
moderniserade av tyskarna, fjärrhålla de allierades tunga sjöstrids-
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krafter. Därigenom underlättades de övriga batteriernas insats mot 
minsveparna. Minröjningen var en förutsättning såväl för bombarde
ringsstyrkan att komma i skjutläge som för underhållskonvojerna att 
få tillträde till hamnen, sedan dess försvar väl hade nedkämpats.M 

Följden blev att anfallsrörelsen på sjöfr�nten icke kunde hålla tak
ten med framryckningen på landfronten. I ren desperation planerade 
amiral Davidson en nattlig commandoraid mot sjöfästningens stötte
pelare St Mandrier, vars kanoner skulle sprängas av specialstyrkor. 
Men planen behövde ej sättas i verket. För att snabbt försäkra sig om 
hamnkapacitet - Marseilles kustartilleriförsvar var nästan lika res
pektingivande som Toulons blev de allierade nödsakade att öppna 
Port de Bouc väster om de bilda storhamnarna, alltså inom den kust
sträcka som tyskarna skyndsamt evakuerade. 

Invasionspilen mot det kustavsnitt, där batteriernas skottvidds
cirklar är glesast eller saknas helt (se kartskissen sid 76), synes mar
kera det meningslösa med fasta befästningar i kustförsvaret. Men i 
själva verket har koncentrationen av dessa vid hamnarna redan tvingat 
den anfallande att planlägga och genomföra sin landstigning på öppen 
kust med krav på specialtonnage och andra tidskrävande förberedelser. 
För fullständighetens skull bör också invasionspilen mot kusten komp
letteras med anfallspilar längs kusten mot den hamn utan vilken en 
kustinvasion förr eller senare skulle strypa sig själv. Här inkasserar 
försvarssidan en andra fördröjningsutdelning, som för att bli maximal 
förutsätter balans i den befästa hamnens sjö- och landfrontsförsvar. 
Så var det ej i Toulon, där landfronten "in Eile aufgebaut worden 
war" och i motsats till försvaret åt sjösidan visade s1g vara "nicht 
widerstandfest," allt enligt OKW krigsdagbok.65 

Kustbefästningars statiska roll kontrasterar starkt mot rörliga re
servers möjlighet till koncentration mot en landstigande. Vid inva
sionen i Sydfrankrike hade 11. pansardivisionen denna möjlighet. 
Dess insats skulle vara värd en specialstudie. Den ställdes såsom tidi
gare framgått för sent till 19. armens förfogande för att hinna utdela 
ett avgörande klubbslag mot brohuvudet. D-dagen fann divisionen 
stående 200 km från landstigningsplatsen med endast en mindre del 
på rätt sida om Rhone.66 Redan dagen därpå utgick från Hitlers 
högkvarter ordern att pansardivisionens uppgift skulle ändras till 
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skydd av Rhonedalen och senare eftertrupp (Nachhut) åt 19. armen 
under reträtt.67 

Denna helomvändning sammanhängde givetvis med det försuttna 
tillfället till anfall mot brohuvudet men framförallt med beslutet om 
utrymning av Sydfrankrike. Detta ställde chefen för 19. armen inför 
en helt ny ledningsuppgift. Dittills hade alla ansträngningar varit in
riktade på att bestrida den från sjön och luften landsatta motståndaren 
varje fotsbredd mark i syfte att vinna tid för ett organiserat motan
fall. Den nya OKW-ordern innebar att armegrupp G snabbt skulle 
inleda återtåg mot norr för att undvika risken att bli avskuren och för 
att åter vinna at)slutning med armegrupp B. Hur denna uppgift löstes 
ligger utanför ramen för denna uppsats men erbjuder onekligen ett 
intressant studium i fördröjningsstrid under ytterligt svåra förhållan
den. Som exempel kan nämnas att den icke-stridande personalen i Syd
frankrike (förvaltningspersonal, arbetare, frivilliga m m  och deras an
höriga), som måste undanföras under organiserade former, var tre 
gånger så många som den stridande truppen. Risken för en oordnad 
reträtt eller flykt, "Riesen-Panik", var ständigt överhängande.68 

I början av september hade 19. armen någorlunda helskinnad 
lyckats dra sig ur den allierade kniptången och uppnått kontakt med 
egna bakre ställningar efter 450 km förflyttning.69 Den 12 september 
nådde franska stridskrafter framträngande från respektive brohuvud 
i Normandie och på Rivieran kontakt med varandra nära Dijon. Där
med fick också de båda ursprungliga amfibieoperationerna OVER
LORD och DRAGOON fysiskt samband, ehuru ej helt enligt de ur
sprungliga tankegångarna. 70 

LITTERATUR- OCH KKLLHKNVISNING 

Här upptas i kronologisk ordning den litteratur och övriga källor, 
som författaren huvudsakligen stött sig på. I notförteckningen nedan 
återfinns ytterligare källor. 

ALLIERAT UNDERLAG: 

WILSON, HENRY MAITLAND, Report by the Supreme Allied 
Commander Mediterranean to the Combined Chiefs of Staff on the 
Operation in Southern France, August 1944, London 1946 
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Detta är den högste befälhavarens officiella slutrapport över opera
tion DRAGOON. Den täcker hela det militärpolitiska och militära 
fältet från anfallsplanens födelse till de invaderande styrkornas pla
cering under Eisenhower hösten 1944. Wilsons avslutande Conclusion 
är mycket kortfattad. Han lämnar frågan öppen, om icke en satsning 
på general Alexander i Italien hade totalt sett givit större utdelning 
än den operation, som han karakteriserar som "outstanding success". 

Report af Operations. The Seventh US Army in France and Ger
many 1944-1945, Val I, Heidelberg 1946 

I avvaktan på publicering av en volym täckande DRAGOON i 
serien US Army in World War II är denna rapport jämte Morison 
den fullständigaste källan avseende de allierade stridskrafternas verk
samhet under operationen. Märkligt nog finns denna rapport ei till
gänglig i Sverige. Emellertid är den utnyttjad som en huvudkälla så
väl av Morison som Robichon och Staiger (se nedan). 

MOR/SON, SAMUEL E, History af US Naval Operations in 
W7 orld W7 ar Il, Val XI The Invasion af France and Germany 
1944-1945, Boston 1957 

Av här referade anglo-amerikanska källor ägnar denna mest ut
rvmme (62 s) åt DRAGOON. Författarens namn och hans källredo
visning borgar för en saklig skildring. Den marina aspekten är place
rad i centrum, men helheten täcks väl. En huvudkälla för Morison har 
varit viceamiral H Kent Hewitt's innehållsrika rapport, som förelåg 
redan 29 nov 1944. Hewitt ansvarade för den marina delen av DRA
GOON. (En mera lättillgänglig källa, som tio år senare ger den pen
sionerade amiral Hewitt's syn på operationen är hans två uppsatser 
i US Naval Institute Proceedings, 1954 juli- och augustinr). Morison 
disponerar sitt omfattande material systematiskt och lättöverskådligt 
med avseende på funktion, tid och plats. Uppladdning och underhåll 
behandlas intill en mån::id efter D-dagen. En särskild bilaga redovisar 
i detalj (bl a chefers och fartygs namn), de deltagande sjöstyrkornas 
sammansättning. 

ROSK!LL, S W, History of the Second World War, The W7ar at 
See, Val III The Offensive, Part Il 1st ]tme 1944-14th August 
1945, London 1961 

Denne brittiske marinhistoriker bör ha haft tillgång till samma 
primärkällor som sin amerikanske kollega ovan plus dennes slutpro
dukt. Roskill's källredovisning är emellertid mycket allmänt hållen. 
De två författarna både täcker och kompletterar varandra, ehuru 
den sistnämnde ägnar avsevärt mindre utrymme åt DRAGOON. I 
tabellform presenteras överskådligt antalet deltagande fartyg upp-

106 



delade på olika styrkor liksom de olika konvojernas sammansättning, 
fart och avsegling (tid och plats). I de många bilagorna redovisas bl a 
organisationen av det allierade Medelhavsflyget, tyska Small Battle 
Units (Kleinkampfmittel) jämte vissa andra tyska specialfartyg samt 
i detalj förluster av örlogs- och handelsfartyg på båda sidor. - I den 
brittiska serien väntas Vol V The Mediterranean and Middle East 
innehålla en speciell redogörelse för DRAGOON. 

ROBICHON, J ACQU ES, Le D�barquement de Provence, Paris 
1962 (Sidhänvisning i notapparaten gäller engelska upplagan, The 
Second D-day, London 1969) 

Författaren, fransk historiker och journalist, fick 1962 Prix Ray
mond-Poincare för denna bok. Dess sista kapitel är utformat som en 
resonerande källredovisning. Förutom ovan nämnda arbeten (utom 
Roskill) har Robichon kunnat utnyttja alla intill 1961 tryckta rap
porter och memoarverk, allierade som tyska. Såsom fransman har han 
tydligen fått starkt stöd av Section Historiques de la Marine fran�aise 
och dess chef, välkänd under namnet Jacques Mordal. Robichon har 
haft tillgång till franska radiotjänstens arkiv och ägnat mycken tid åt 
personliga intervjuer med chefet· för deltagande förband på båda 
sidar och på alla nivåer. Slutligen har han via press, radio och tele
vision sökt kontakt med krigsveteraner och civila, som kunnat ge 
egna vittnesmål. Nästan 1 000 personer svarade upp. 

Bearbetningen av detta enorma och skiftande material har resulte
rat i en både saklig och spännande skildring på drygt 300 sidor. 
Fransmannen har skrivit med inlevelse om sitt lands befrielse söder
ifrfo, men icke fallit för frestelsen att överbetona den franska insatsen. 
Närkontakten med många av de tusentals små händelser, som sam
mantagna ger hela stridsförloppet, gör Robichons bok lämplig som 
bakgrund (bredvidläsning) vid ett specialinriktat studium av opera
tionen. 

TYSKT UNDERLAG: 

RUHFUS, HEINRICH, Einsatz Seekommandant französische Ri
viera (Toulon), rapport Allendorf 1946-47 (förvaras vid MHA) 

Den H-sidiga rapporten jämte bilagor (tabell, karta och skott
viddscirklar över KA-batterierna) innehåller organisation, uppgifter, 
befälsförhållanden, sammansättning av underställda stridskrafter, be
dömanden inför invasionshotet samt slutligen händelseförloppet, in
klusive Toulons slutkamp, såsom författaren upplevde det. Denna 
väsentliga del av rapporten, som icke tidigare publicerats, återfinns i 
uppsatsen som oavkortad översättning. - Ruhfus reserverar sig för 
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att han skriver ur minnet och endast med stöd av sin dåvarande artil
leriadjutant. Emellertid är hans uppgifter kontrollerade och komp
letterade av von Harnier (se nedan). Se i övrigt uppsatsens inledning. 

SCHULTE-MöNTING, Einsatz des Kommandanten der Seever
teidigung Languedoc, rapport Allendorf 1947 (i utdrag vidMHA). 

Författaren var sjökommendant över det andra (västra) kustav
snittet i Sydfrankrike, alltså det som icke drabbades av invasionen 
utan beordrades evakuera. Hans uppgifter kompletterar Ruhfus' rap
port beträffande organisationen. 

Krie9:sta7,ebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (KTB OKW), 
Band IV:1 1944, Frankfurt am Main 1961 

Knappt tiotalet sidor är direkt ägnade den aktuella operationen: 
de båda avsnitten Der Bereich des AOK 19: die Siidfront samt Die 
R::iumung Siidfrankreichs. Det sistnämnda innefattar även förspelet 
till och stridshandJing-arna vid landstigningen. Därjämte klarläggs den 
högsta tyska krigsledningens bedömning av invasionshotet i söder och 
omständigheterna kring befälskrisen i Väst sommaren 1944. 

ST AIGER, JÖRG, Ruckwg durch RMnethal, Neckargemilnd l96S 

Boken har underrubriken Abwehr- und Verzögerungskampf der 
19. Armee im Herbst 1944 unter besonderer Beriicksichtigung des 
Einsatzes der 1 I. Panzer-Division och ingår i serien Die Wehrmacht 
im Kampf. Band 39. Källförteckningen upptar främst krigsdagböcker 
från de båda agerande armeerna, tvska 19. och ::i.merikanska 7. För
fattaren behandlar växelvis skeendet ur tysk och allierad synvinkel 
nch återger ordagrant betydelsefulla order och utdrag ur krigsda1r
böcker. Detta plus ett flertal kartskisser gör innehållet både lättill
gängligt och dokumentariskt. Rubricerad boktitel är något missvi
s;inde, eftersom nästan halva boken handbr om perioden före och 
under själva landstiiminj!en. Bokens huvudteni� är emellertid åter
tåget. Det genomfördes enligt författarens tillsoetsade formulering 

!T'ot en motståndare i besittning av alla medel för framgångsrik 
anfollsstrid och för egen del i avs.1knad av alla medel för en fram
g!Jngsrik fördröjning (utom 11. pansardivisionen). Den endast 120-
sidi!:rn boken är v::ird en större upomärksamhet än den synes ha Htt 
vid våra staber och militära undervisningsanstalter. 

VON H ARNIER, WILHELM, Artillerie im Kiistenkampf, Miln
chen 1969 

Boken ini::år som band 7 j serien Wehrwissenschaftliche Bel'ichte ut
givna av Arbeitskreis fiir Wehrforschung. Den är unik. Den ger näm-
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ligen i komprimerad form en fullständig redovisning av det tyska 
kustartilleriets omfattning, verksamhet och utveckling under och 
mellan de båda världskrigen. De nära trettio kartskisserna ger till
sammans läge, kaliber och pjäsantal för varje enskilt KA-batteri runt 
Fes tung Europas kuster. 

Att von Harnier ägnar KA-batterierna på franska Rivieran en för
hållandevis fyllig framställning beror på hans goda källmaterial. För
utom Ruhfus' rapport, som han fick tillgång till 195 2, har han kunnat 
stödja sig på ett omfattande franskt, icke publicerat material, bl a 
svar på specificerade frågor ställda till amiral Lemonnier, chef för de 
fria franska sjöstridskrafterna 1944. Därigenom har von Harnier 
sektor för sektor och batteri för batteri kunnat presentera ett detalje
rat händelseförlopp och samtidigt komplettera och stundom korrigera 
Morison och Roskill. - von Harniers och Steigers böcker ger till
sammans en väl täckande bild av det tyska kustförsvarets insats mot 
operation DRAGOON. 

Som källa åberopas även uppsatsförfattarens skriftväxling 1971 
med von Harnier (Kapitän zur See a.D.) som klarlagt många upp
komna frågor. 

Noter: 

1 Utdrag ur fältmarskalk von Rundstedts, Oberbefehlhaber der Westen, be
dömande avgivet till Oberkommando der Wehrmacht enligt generallöjtnant Bodo 
zV Zimmermann, Ia i OB West stab (Military Review, febr 1950, s 20. 

2 Morison, aa, s 291.
3 Liddell Hart, History of the Second World War, London 1970, s 523 o 526. 
4 Churchill, Winston S, Andra världskriget, 6. bandet Triumf och tragedi, 

Stockholm 1954, s 110. 
5 Ibid, s 70. 
6 Fuller, J F C, The Second World War 1939-1945, London 1948, s 324.
7 Morison, aa, s 237. 
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Summary 

This paper, entitled The Forgotten Invasion, is a study in the attack on and 
defence of the South Coast of France in August 1944. This amphibious opera
tion ANVIL/DRAGOON - was the last Allied seaborne invasion in the 
West <luring the Second World War. This took place after Operation OVER
LORD and was naturally overshadowed by that event, which has been called the 
greatest landing operation in history. 

The political and strategic value of "the forgotten invasion" is still debated. 
Tactically and technically it was a success, and it is justly regarded as a fine 
example of the highly competent Anglo-American amphibious technique. From 
this point of view alone it is worthy of closer study. 

This paper seeks to present an overall picture of the attack and the defence 
involved, subjects which have been treated cavalierly by military historians to 
date. Fresh material became availablc from German sources in the Sixties and 
this has helped to rectify the balance in the accounts. The literature and source 
references given are intended to scimulate the reader to forther study. 

The political prelude and the military planning provide the background for 
an examination of the organisation and command of the coastal defences, and 
this is followed by an account of the actual landing seen from the points of 
view of both attackers and defenders. In fact, the Allies held the trumps and 
indeed all the top cards, as the German coastal defence was obliged to operate 
almost entirely without either naval or air support and under constant threat 
from the French Resistance, not to mention the complications brought about by 
Hitler's purges of the German senior commanders. It is particularly interesting 
to note the part assigned to the fixed coastal artillery defences and to the mobile 
Panzer reserves and how this part was played, 

This paper centres round the naval commander's (Seekommandant) personal 
memories of the invasion. His illuminating account, which was passed to the 
author in 1948 hut has not been published previously, shows the gap that existed 
at the time between German assignments and resomces, and between defence plans 
and reality. 
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SVERIGE I BRITTISKA BEDÖMNINGAR 

UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 

Av BENGT HOLTZE 

I. Läget hösten 1914

Efter krigsutbrottet på kontinenten vid månadsskiftet juli/augusti
1914 framhöll utrikesminister Knut Wallenberg för brittiske ministern 
i Stockholm, Esme Howard, att Sverige, om Storbritannien gick med 
i kriget, kunde bli tvingat att välja sida. Wallenberg tillfogade, att 
han personligen med hänsyn till opinionen i landet ansåg det ute
slutet, att Sverige skulle kunna göra gemensam sak med Ryssland. 

Wallenbergs uttalanden i förening med andra rapporter och rykten 
om svensk mobilisering skapade ovisshet om Sveriges hållning. Ho
ward föreslog i London kategoriska försäkringar från brittisk sida 
om att Sveriges neutralitet skulle respekteras. Den brittiske utrikes
ministern Edward Grey tog upp och utvecklade denna tanke i hän
vändelser till Paris och Petersburg med förslag om gemensamma dek
larationer i Stockholm. Sådana kom också till stånd. Wallenberg mot
tog den 4-7 augusti efter Storbritanniens inträde i kriget ententemak
ternas ministrar, som var för sig på respektive regeringars vägnar 
garanterade Sveriges oberoende och integritet under och efter på
gående stormaktskrig. Garantierna gavs under förutsättning att 
Sverige förblev neutralt. De tre allierade makterna förklarade sig ut
tryckligen fria från varje förbindelse, om Sverige gick med i kriget 
på Tysklands sida. 

Under åren före 1914 och vid krigsutbrottet cirkulerade uppgifter 
om ryska anfallsplaner och brittiska planer på annexion av en bas i 
Norge eller på den svenska västkusten. I den mån Grey hade tänkt sig 
att genom en direkt hänvändelse till svensk opinion kunna motverka 
dessa rykten och klargöra, att ingen fara hotade från de allierades sida, 
så misslyckades detta försök. Wallenberg erkände mottagandet av 
försäkringarna, men de offentliggjordes inte. Den svenske utrikes
ministern förklarade sig uttryckligen vara emot en publicering.1 
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2. Brittiska förmaningar i Petrograd

A ven efter en markant minskning av den svenska militära bered
skapen senhösten 1914 ansågs Sveriges politik oklar. I december 1914 
framhölls från brittisk sida i Petrograd efter instruktioner från Grey 
till den brittiske ambassadören George Buchanan önskvärdheten av 
att Ryssland utnyttjade varje tillfälle att markera sin vänskapliga in
ställning till Sverige. Buchanan skulle också om tillfälle gavs beröra 
den finska frågan med utrikesminister Sasonow och mana ti11 modera
tion. Som motiv för sitt initiativ anförde Grey förhållandet, att han 
nyligen informerats om aktivistiska och protyska stämningar inom den 
svenska officerskåren och i militära kretsar i Sverige. Också andra 
tecken hade iakttagits, som antydde möjligheten av svensk anslutning 
till Tyskland under 1915. Grey hade svårt att personligen tro på en 
sådan utveckling, men att stämningen i Sverige måste betecknas som 
ogynnsam ur de allierades synpunkt kunde å andra sidan inte be- · 
tvivlas liksom att misstron mot Ryssland bestod i många svenska 
sinnen. 

I sitt svar till Grey framhöll Buchanan, att Sasonow var helt in
förstådd med de åsikter som hade förts fram från brittisk sida. Den 
ryske utrikesministern hade försäkrat, att allt skulle göras för att 
skingra de svenska farhågorna. Om Finland hade Buchanan inte sagt 
någonting. Den franske ambassadören Paleologue hade varit när
varande under samtalet och han hade, framhöll Buchanan, vid flera 
ti1lfällen för Sasonow understrukit hur önskvärd en försonlig rysk 
politik i Finland var.2 

3. Det allmänna krigsläget och Sveriges ställning 1915

Krigets tyngdpunkt flyttades 1915 till ostfronten. Pressen på Ryss
land var hård och rykten om tysk-rysk separatfred cirkulerade även 
om ryssarna visade prov på en oväntad offensiv förmåga, kombine
rad med ett försvar av stor seghet och motståndskraft. Efter ett för 
ryssarna förhållandevis framgångsrikt skede inledde emellertid tys
karna 2/5 1915 en offensiv i stor skala. Först i september stabilisera
des fronterna. Tyskarna hade då erövrat Weichsellinjen och ocku
perat Polen. I Baltikum hade den tyska anfallsvågen nått fram till 
Riga och den starkt befästa Di.inalinjen. Till bilden hörde också i hög 
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grad Storbritanniens och Frankrikes e�gagemang vid Dardanellerna, 
där en expeditionskår landsattes i april 1915 efter fruktlösa brittiska 
försök att med sjöstridskrafter forcera sunden och öppna en tillfarts
väg till det hårt beträngda Ryssland. Anfallet på Dardanellerna hade 
som bekant förordats av den dåvarande sjöministern Winston Chur
chill i polemik mot förste sjölorden Fisher, som ville hålla den brit
tiska högsjöflottan samlad i Nordsjön och undvika en splittring av 
krafterna. Fisher tänkte sig att eventuellt etablera direkt kontakt med 
Ryssland över Ostersjön. Danmark hade om detta alternativ förverk
ligats sannolikt dragits in i kriget och Sveriges position hade också 
blivit i hög grad utsatt. Emellertid ledde meningsmotsättningen mellan 
Churchill och Fisher till den senares avg!tng från posten som förste 
sjölord och närmast ansvarig för den sjöoperativa planläggningen. 
Ostersjöprojektet skrinlades, även om det någon gång längre fram 
under kriget kunde skymta i diskussionen. 

För Sveriges del innebar Dardanellerföretaget minskade risker och 
ett större mått av handlingsfrihet. Västmakterna hade valt att söka nå 
förbindelse med Ryssland över Turkiet. Skandinavien låg inte längre 
i blickfånget på samma sätt som tidigare. Men samtidigt kom Sveriges 
hållning med hänsyn till utvecklingen på ostfronten att tillmätas en 
särskild betydelse. En kombinerad tysk-svensk framstöt mot Petro
grad kunde inte lämnas helt ur räkningen och bedömdes kunna få 
ödesdigra konsekvenser. Också Norges ställning ingav bekymmer. 
Drogs Sverige in i kriget på Tysklands sida fanns det enligt brittisk 
uppfattning en viss risk för att tyskarna på ena eller andra sättet fick 
kontroll också över Norge, där Storbritannien hade särskilt stora in
tressen att bevaka ur såväl militär och strategisk som ekonomisk syn
punkt.3 

4. De svensk-brittiska förbindelserna försämras våren 1915

För britterna var det vlisentligt, att den blockad som hade inletts
mot Tyskland blev så effektiv som möjligt. Krav på garantier mot 
reexport av västerifrån importerade varor till Tyskland avvisades 
emellertid från svensk sida med hänvisning till folkrätten och Sveriges 
ställning och förpliktelser som neutral makt. Under de konjunkturer 
som rådde våren 1915 hårdnade det svenska motståndet mot den brit-
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tiska blockadpolitiken samtidigt som den aktivistiska agitationen till 
förmån för Tyskland och den svenska pressens antibrittiska hållning 
på sitt sätt bidrog till att försämra de svensk-brittiska relationerna. 
Britterna ville undvika en brytning. Att göra avkall på principerna 
för blockadpolitiken kom dock knappast i fråga. Men provisoriska 
lösningar var tänkbara i avvaktan på hur ställningar och förhållanden 
skulle gestalta sig längre fram. Läget komplicerades, när den ur rysk 
synpunkt särskilt i rådande pressade läge, viktiga transitotraf iken ge
nom Sverige licensbelades av den svenska regeringen den 4 maj 1915 
som en repressalieåtgärd mot brittiska ingrepp i sjöfarten över Nord
sjön. Ett brittiskt förslag till förhandlingar besvarades överhuvudtaget 
inte. Misstron accentuerades, när statsminister Hammarskjöld reste till 
Berlin för överläggningar. Ett planerat besök i London inhiberades. 
Några hotfulla vändningar av kung Gustaf i ett tal 3/5 vid pansar
båten Sveriges sjösättning i Göteborg uppfattades också som ett dåligt 
omen och gav anledning till rykten och spekulationer.4 

5. Svenska uttalanden och framställningar under den italienska krisen

Särskild stor uppmärksamhet väckte en svensk demarche i Rom
25/4, känd i litteraturen under benämningen Bildtska demarchen. En 
vädjan framfördes genom Sveriges minister i Rom, Carl Bildt, till den 
italienske konungen och utrikesministern, som uppmanades att söka 
förekomma en hotande brytning i pågående förhandlingar med Oster
rike. Som motiv för denna inblandning i italiensk politik anfördes de 
påfrestningar som Italiens inträde i kriget på de allierades sida kunde 
väntas medföra för Sveriges del. 

De svenska föreställningarna i Rom, som föregicks av att Wallen
berg bl a i samtal med Howard gav uttryck för sina farhågor i hän
delse av att kriget utvidgades genom Italiens inträde, ökade väsentligt 
ovissheten om Sveriges ställning och gav intryck av långtgående sam
förstånd mellan Stockholm och Berlin. 

På brittiskt initiativ mottog Wallenberg den 12 maj 1915 från 
ententemakternas ministrar förnyade försäkringar om att Sveriges 
självständighet och neutralitet skulle respekteras. När Wallenberg 
även denna gång visade sig ovillig att offentliggöra förklaringarna ord
nades 20/5 eller ett par dagar före Italiens inträde i kriget en inter-
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pellation i det brittiska underhuset, varvid från den brittiska rege
ringens sida meddelades, att de allierade regeringarna i början av 
augusti 1914 hade garanterat Sveriges neutralitet och oberoende såväl 
under pågående stormaktskrig som för framtiden, förutsatt att Sverige 
förhöll sig neutralt. Den exakta ordalydelsen meddelades i en kom
munike från beskickningen i Stockholm och publicerades 26/5 i svensk 
press: "Early in August the British, French and Russian Governments 
off ered assurances to the Swedish Government that they would 
guarantee to respect the independence and integrity of Sweden both 
now and in the future, so long as Sweden remained neutral."5 

6.1. En granskning av förhållandet till Sverige inom Foreign Office 

De försämrade svensk-brittiska förbindelserna och särskilt utrikes
minister Wallenbergs uttalanden om Italien föranledde en mera ut
förlig granskning inom Foreign Office av Sveriges position. En pro
memoria eller utredning i ämnet, daterad 1/4 1915 delgavs War 
Council för kännedom.6 

6.2 Sverige ett redskap i tysk politik 

Utredningen i fråga var hållen i en ganska pessimistisk ton. Sveriges 
hållning ingav förhållandevis starka betänkligheter. Wallenbergs ut
talanden till Howard hade observerats och tillmättes stor betydelse 
i all synnerhet som rykten samtidigt cirkulerade om svenska militära 
förberedelser. De antibrittiska stämningarna i Sverige noterades lik
som vad som från brittisk sida uppfattades som svenska undanflykter 
i frågor som rörde importen. 

Sverige framställdes, närmast med ledning av rapporter från Ho
wards föregångare, Cecil A Spring-Rice, som helt avhängigt Tysk
land. Särskilt påtagligt ansågs samarbetet på det militära området vara. 
Aven om det inte förelåg någon formell överenskommelse var re1a
tionerna mellan de tyska och svenska generalstaberna "known to be of 
the closest". En parallell drogs med de fransk-brittiska militära kon
takterna på stabsnivå före kriget. Som en viktig faktor noterades 
också en ny aggressiv anda i Sverige, som under åren före 1914 hade 
funnit uttryck i revanschstämningar och en tilltagande fientlighet 
gentemot Ryssland. 
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Den svenska neutralitetsförklaringen i augusti 1914 hade föregåtts 
av konsultationer i Berlin. Det utgick man från i London på grund av 
Wallenbergs uttalanden till Howard vid krigsutbrottet. Men läget 
hade förändrats främst till följd av den brittiska blockadpolitiken, 
som bedömdes ha avsevärt reducerat Sveriges betydelse för Tysk
lands försörjning. Ett viktigt skäl för Sveriges neutralitet hade där
med sett ur tysk synpunkt fallit bort. Tyskland kunde nu beräknas 
sätta in alla krafter på att försöka dra in Sverige i kriget. Risken för 
att Sverige i detta läge skulle ge efter för tyska påtryckningar ansågs 
långtifrån utesluten. Det fanns ett starkt protyskt och inflytelserikt 

, parti i Sverige, som stod i opposition mot den av regeringen förda 
neutralitetspolitiken. Man tvivlade inte på Wallenbergs uppriktiga 
vilja att hålla landet utanför kriget. Men andra krafter kunde visa 
sig starka nog att tvinga fram en ändring. Och det var i detta perspek
tiv som den svenske utrikesministerns uttalande till Howard i den 
italienska frågan borde ses. 

6.3. Ett svenskt krigs/all 

Hur skulle Storbritannien ställa sig, om Sverige intervenerade i 
kriget? Det fanns först en militär aspekt. Sverige bedömdes som 
förhållandevis starkt ur militär synpunkt med en effektiv och efter 
tyska mönster utbildad arme på omkring 450 tusen man. Invasion 
över havet mot Ryssland var det alternativ som syntes mest sannolikt. 
En svensk operation över landgränsen i norr ansågs inte kunna få 
någon större betydelse med hänsyn till de stora avstånden och andra 
ogynnsamma geografiska förhållanden. 

En överskeppning var emellertid möjlig endast under förutsättning 
att tyskarna behärskade havet. Frågan om herraväldet i Ostersjön an
sågs därför bli akut om Sverige gick med i kriget, Utredningen uteslöt 
inte helt möjligheten av brittiska försök att forcera Bälten och Ore
sund i syfte att neutralisera verkningarna av en svensk intervention. 

6.4. Norges ställning 

Politiskt dominerades perspektivet av frågan om hur Norge skulle 
påverkas av en svensk uppslutning i kriget på Tysklands sida. Norges 
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nyckelposition belystes på ett intressant sätt, även om det handlings
program som skisserades gör intryck av skrivbordsprodukt: 

Inga försök borde göras att få Norge till bundsförvant. Risken 
syntes alltför uppenbar, att svenskarna i ett sådant läge skulle in
vadera landet och etablera en bas för Tysklands räkning på den norska 
västkusten, vilket kunde förändra hela situationen i Nordsjön och 
under alla förhållanden hota kommunikationerna med Ryssland via 
Arkangelsk, "which are for the present at least our main link with 
Russia". 

Norge var inte fallet för äventyrspolitik, men en intressegemenskap 
fanns med Sverige gentemot Ryssland. Detta förhållande tillmättes 
den största betydelse. Sverige fick inte i Norge framstå som provoce
rat av Ryssland att gripa till vapen. Det måste göras klart för all
männa opinionen i Norge "that Sweden was the aggressor, and that 
Russia, in this instance at least, was not the culprit". Det framstod 
mot denna bakgrund som särskilt angeläget, att de allierade och 
främst d� Ryssland i det längsta höll förhandlingsvägen med Sverige 
öppen. "No effort should, in fact, be spared in negotiating with 
Sweden to the last, and Russia should take a prominent part in urging 
her pacific intention as regards Sweden." 

Ett program skisserades också för hur de allierade makterna skulle 
uppträda i Kristiania för den händelse Sverige drogs in i kriget: Nor
ges neutralitet och oberoende skulle omedelbart garanteras på nytt. 
Men inte nog härmed. De allierade borde också binda sig för status 
quo i Norden efter kriget. Norge skulle med andra ord inte behöva 
frukta för att Ryssland fick fast fot i Skandinavien genom erövringar 
på Sveriges bekostnad. Ryssarna antogs desto lättare kunna lämna en 
sådan garanti som de redan hade lovats fria händer vid Konstan
tinopel, om kriget fick en för de allierades sak gynnsam utgång. 

Storbritannien skulle av hänsyn till Norge verka för att maktför
hållandena i Skandinavien bestod orubbade och detta oberoende av 
hur Sverige ställde sig. 

Norge fick inte komma under vare sig tysk eller rysk kontroll. 

Det var kärnan i här refererade brittiska bedömning från april 
1915. 
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7. Lägesbedömning inom den brittiska generalstaben 12/5 1915. För
bereder tyskarna svensk landstigning i Baltikum?

Den misstro gentemot Sverige som den inom Foreign Office i mars 
1915 utarbetade promemorian reflekterade kom till uttryck också i 
en bedömning 12/5 1915 av chefen för generalstabens operationsav
delning (the Director of Military Operations). I utredningen, som 
översändes till Foreign Off ice för kännedom, uppmärksammades 
vissa tyska trupprörelser i Baltikum, som ansågs kunna tyda på att 
tyskarna förberedde en svensk landstigning. 

En operation över Finland mot Petrograd eller landstigning i Kur
land framstod som plausibla svenska operationsalternativ. Alterna
tivet Kurland ansågs medföra fördelar med hänsyn bl a till befolk
ningens mot Ryssland fientliga inställning. En svensk landstigning i 
Baltikum bedömdes också få avsevärd effekt: "Operations in this 
direction could hardly fail to have considerable effect on Russian 
plans, in view of the threat to Petrograd, and to the Russian lines of 
communication between Petrograd and the forces in the field." 

Den svenska armen hade av brittiska officerare rapporterats "as 
composed of good material". Sverige bedömdes kunna ställa upp 
100 tusen man linjetrupper, organiserade på sex fördelningar och en 
kavallerifördelning. Reserverna uppskattades till 400 tusen man. 

Den svenska flottans stridsvärde skattades däremot inte särskilt 
högt: "The Swedish Navy is of little account, consisting with one 
exception, of a few old battleships and an armoured cruiser, all of 
small tonnage." Undantaget utgjordes av pansarskeppet Sverige om 
7 000 ton, men detta fartyg var ännu inte färdigställt. En fördel ur 
sjömilitär synpunkt kunde Sverige dock erbjuda Tyskland i händelse 
av allians. Gick Sverige med i kriget på Tysklands sida kunde svenska 
hamnar utnyttjas som baser för tyska enheter. 

Generalstabspromemorian utgick från rapporter om tyska trupp
rörelser, som kunde tydas som förberedelser i syfte att underlätta en 
svensk landstigning i Kurland. Avslutningsvis anfördes att också 
vissa sjömilitära iakttagelser pekade i samma riktning: "Any contem
plated operations by Swedish troops in the Russian Baltic provinces 
would in all probability be preceded by increased German naval 
activity in the Baltic, and of this apparently there have been some 
recent indications."7 
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Sir Esme Howard, brittisk minister Stockholm under första världskriget 

8, Rysk oro i Stockholm 

När Italien i slutet av maj gick in i kriget utan att för den skull 
Sverige drogs med betraktades inte längre risken för omedelbar svensk 
intervention som på samma sätt påtaglig, även om, särskilt från rysk 
sida, Sveriges hållning fortfarande gav anledning till farhågor. 
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Den ryske mm1stern i Stockholm Nekljudow rapporterade 2/6 
1915 utförligt om läget i Sverige. Han fruktade statskupp och svensk 
intervention i kriget under hösten. Krigspartiet i Sverige, som domi
nerades av den svenska officerskåren med generalitetet i spetsen, 
hade redan 1914 visat sin makt, då Staaff störtades på försvarsfrågan. 
Sedan dess hade försvaret byggts ut systematiskt och den svenska 
armen försatts i fullständig krigsberedskap. Tätt invid gränsen till 
Finland låg en hel division svenska trupper. Inom två till tre veckor 
kunde upp till 250 tqsen man linjetrupper mobiliseras, väl övade och 
rustade. 

Nekljudow rekommenderade en utbyggnad av det fasta försvaret 
i de centrala delarna av Finland, dit artilleri och trupper borde kon
centreras vid första tecken på fara. Mera ostentativa militära åtgärder 
särskilt i norra Finland borde däremot undvikas med hänsyn til1 
opinionen i Sverige. 

De ryska militära myndigheter som tog del av Nekljudows rapport 
var införstådda med Stockholmsministerns synpunkter. Sverige borde 
inte ges någon förevändning att ingripa. I konsekvens härmed hade 
inte heller några mera omfattande omgrupperingar eller truppför
stärkningar dittills ägt rum i Finland. 

Howard och den franske ministern i Stockholm Thiebaut hade, 
rapporterade Nekljudow, hänvisat bl a till samtal med Staaff, som 
framhållit, att aktivisterna var isolerade och att de inte kunde räkna 
med någon framgång för sin agitation. Nekljudow var dock långt
ifrån övertygad, Han trodde visserligen inte på ett omedelbart in
gripande, men till hösten, när skörden var bärgad, kunde läget bli 
kritiskt i händelse av avgörande tyska framgångar i Baltikum. 

I telegram 1/6 meddelade Howard, att Nekljudow tänkte föreslå 
ryska truppkoncentrationer till Finland "to show Swedes that Russia 
was prepared for all eventualities". Den ryske rnilitärattachen som 
delade beskickningschefens uppfattning hade framhållit, att den sven
ska armen var fullt beredd på aktion "and that we must not assume 
that such an eventuality was impossible". Howard var orolig för att 
ryssarna i sin nervositet skulle slå in på en väg, som kunde leda till 
direkt konfrontation med Sverige. I ett nytt telegram 2/6 kunde han 
emellertid rapportera, att Nekljudow hade modifierat sin ståndpunkt: 
"Russian Minister tells me that he did not af ter all suggest to Russian 
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Minister for Foreign Affaires any concentration of troops in Finland, 
as he also feared that this might have a bad effect here." Nekljudow 
hade nöjt sig med att föreslå "that necessary defence works against 
possible Swedish attack should be prepared in Central Finland". 

I Foreign Office övervägdes med anledning av Howards första 
telegram en instruktion till Buchanan, som för Sasonow skulle fram
hålla de risker som var förenade med truppsammandragningar i Fin
land. Frågan fick emellertid förfalla, när Nekljudow ändrade mening. 
Men i Petrograd lät Buchanan, som tagit del av Stockholmsministerns 
synpunkter, vidarebefordra dessa till det ryska utrikesministeriet. 

Howards telegram kommenterades också av den brittiske ministern 
i Kristiania, Findlay, som framhöll, att rykten var i omlopp i Norge 
om brittiska krav på en flottbas vid Kristiansand, samtidigt som det 
ryktades om svensk mobilisering. Findlay hänförde ryktesbildningen 
till tyska intriger och såg ett samband med militärpartiets attityd i 
Sverige. Han föreslog ett uttalande i parlamentet "recapitulating as
surances given by the Allies to both Sweden and Norway, and 
directly charging Germany and Swedish military party with endea
vouring to drag Scandinavia into war". Findlay menade, att en så
dan förklaring skulle ge det liberala partiet i Sverige vapen i htinderna 
i kampen mot aktivisterna (the weapon they require to attack mili
tary clique). 

Findlay var enig med Howard om att ryska truppkoncentrationer 
till Finland skulle kunna verka provocerande och ge aktivisterna i 
Sverige tillfälle att förklara landet i fara och få det grepp om ut
vecklingen som de f n saknade. 

I Foreign Office ansågs det emellertid knappast vara praktisk poli
tik att blanda sig i inre svenska förhållanden genom att som Findlay 
hade föreslagit öppet attackera aktivisterna i Sverige. offentlig
görande av garantin från augusti 1914, eventuellt i kombination med 
en varnande not, var däremot en utväg, som skisserades, men som inte 
heller kom att prövas i praktiken. 

9. Handelsförhandlingar med militärpolitisk bakgrund

Efter föreställningar från brittisk sida inleddes överläggningar 1 

handelspolitiska frågor i juli i Stockholm. Foreign Office represen-
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terndes av dåvarande sekreteraren Robert Vansittan (senare perma
nant undersecretary), som i sina minnen The Mist Procession betonar 
förhandlingarnas militärpolitiska bakgrund. 

Omedelbart före och under förhandlingarna i Stockholm gjordes 
från rysk sida framställningar i London om brittiska eftergifter gente
mot Sverige. Pessimistiska rapporter från Nekljudow oroade såväl 
den ryska utrikes- som militärledningen. Ryssarna försummade inte 
att framhålla, att det var Ryssland, som för närvarande bar den 
tyngsta bördan i kriget och att Petrograd därför borde få ha ett ord 
med i laget vid utformningen av den brittiska blockadpolitiken. Saso
now erinrade också ganska irriterat om att britterna själva inte hade 
sparat på förmaningar till ryssarna att gå försiktigt fram. 

De ryska synpunkterna understöddes i Foreign Office av krigs
minister Kitchener, som med anledning av rykten från Köpenhamn 
om svensk mobilisering i handbrev 23/6 framhöll, att Storbritannien 
var lika beroende av att hålla fred med Sverige som med Förenta 
Staterna: "We can no more afford to alienate Sweden over postal 
and contraband details than we can aff ord to alienate the United 
States." Om ryssarna tvingades koncentrera trupper till Finland för 
att möta en svensk invasion skulle situationen på den östra krigstea
tern bli kritisk. "The neutrality of Sweden is more important at the 
present time than preventing food and contraband reaching Ger
many." Tyska diplomater sparade inte på krafterna i sina försök att 
bringa Sverige till omedelbar handling. Kitchener hoppades, att brit
terna (our people) i sin tur gjorde allt för att motverka det tyska in
flytandet. 

I början av augusti framhöll Howard, att aktivistpartiet i Sverige 
höll på att förlora i inflytande. I en följande rappon 9/8 fruktade 
han, att detta kunde leda till slutsatsen, att en överenskommelse med 
Sverige nu vore mindre angelägen än tidigare "and that, therefore, 
we can afford to be stiffer with the Swedes than we should otherwise 
be". En sådan politik hade varit möjlig, om man endast hade haft att 
ta hänsyn till Sverige och Skandinavien, men också Ryssland måste 
tas med i beräkningen. A.ven om ryssarna gick till överdrifter, var det 
ett obestridligt faktum, att de önskade, att en överenskommelse med 
Sverige kom till stånd "even at the risk of allowing considerable 
quantities of goods to go through to Germany". Nekljudow hade på 
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nytt uttryckt allvarliga farhågor för ett svenskt angrepp Finland 
i samband med en tysk offensiv i Baltikum. En tysk expeditionskår 
till Finland var också tänkbar som understöd i händelse av svensk 
landstigning. Howard trodde för sin del inte på att tyskarna skulle 
lyckas att dra in Sverige i kriget, men i rådande läge vägde de ryska 
synpunkterna inte desto mindre tungt: "However unlikely it may be 
that the Germans would succeed at the present moment in drawing 
Sweden into the war, it seems that we must to a great extent take 
these Russian fears into consideration in dealing with Sweden, and 
avoid anything that would be likely to give the Russian Government 
cause to complain that we had not sufficiently considered Russian 
interests in this respect." 

Något avgörande träffades inte i Stockholm i augusti. Två av de 
brittiska delegerade återvände till London för instruktioner och under 
tiden lades förhandlingarna på is. Men när överläggningarna återupp
togs i oktober hade till svenskarnas överraskning britternas inställning 
väsentligt hårdnat. I augusti hade en möjlighet till kompromiss skym
tat, men i oktober låstes positionerna och förhandlingarna förklarades 
avslutade utan att man hade nått fram till en överenskommelse. 

När britterna gick in för en hårdare linje ansågs risken för svensk 
militär intervention åtminstone för tillfället övervunnen. 

I en intressant rapport 4/10 1915 framhöll Howard, att faran för 
ett svenskt deltagande i kriget minskade f fä varje dag som gick. I 
öster hade den ryska fronten stabiliserats, på västfronten hade de allie
rade gått till offensiv och härtill kom att vintern var i annalkande. 
Även om bitterheten mot Storbritannien fortfarande var stor i affärs
kretsar trodde sig Howard kunna konstatera en förskjutning i svensk 
opinion, som inte längre .var lika beredd som tidigare att acceptera 
"every German excuse as regards the German conduct of the war, as 
well as to be reluctantly and tardily adopting the view that Germany 
is not injured innocent she poses as being". Aktivisttidningarna fort
satte visserligen sin kampanj mot England från en tid till en annan, 
men det var Howards intryck, att de hade förlorat terräng. Det 
fanns dock fortfarande risk för att någon incident kunde inträffa 
"causing a popular ebullition in Sweden against Russia or England, 
which might go as far as to rouse the country to war f ever". Howard 
avslutade sin rapport med en varning: "There would also be eon-
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siderable danger if British supplies of coal to Sweden were to be 
stopped, and factories shut clown and large numbers of men put out 
of work in consequense. Short, however, of these occurences, I hope 
that the possibility of Sweden entering the war is now practically 
eliminated, or at least will be so when the winter has begun."9 

JO. Robert Vansittart varnar för eftergifter i blockadfrågan 

Ur brittisk synpunkt var det i första hand en blockadfråga hur 
politiken gentemot Sverige skulle utformas. Inom Foreign Office hade 
1914 under A Crowe en avdelning för krigshandels- och kontra
bandsfrågor organiserats, som i februari 1916 omvandlades till ett sär
skilt ministerium (the Ministry of Blockade) med Robert Cecil som 
chef. Som redan omnämnts representerades Foreign Office av Robert 
Vansittart i den handelsdelegation som 1915 sändes över till Stock
holm. Vansittart var inom Foreign Office knuten till kontrabands
avdelningens svenska sektion. Mot bakgrunden av nya ryska fram
ställningar om brittiska eftergifter försvarade Vansittart 14/2 1916 
i en intressant och skickligt skriven promemoria, som tillställdes det 
brittiska kabinettets ledamöter för kännedom, den dittills förda politi
ken gentemot Sverige. En politik som burit just kontrabandsavdel
ningens och Crowes signatur. 

Vissa brittiska beslag under senhösten 1915 hade väckt stor indigna
tion i Sverige och på nytt försämrat de svensk-brittiska relationerna. 
Detta var emellertid, hävdade Vansittart, rörelser på ytan. Aktivis
terna i Sverige tog varje tillfälle i akt att gå tyskarnas ärenden och 
blåsa under misstämningen mot Storbritannien. I själva verket var det 
tyska stämningar, som den svenska aktivistpressen speglade. Ju svårare 
Tyskland hade det i ekonomiskt avseende och ur försörjningssynpunkt 
desto högljuddare var aktivistbladen i Sverige. Detta hade, hävdade 
Vansittart, mycket litet att göra med svenska förhållanden som de 
verkligen gestaltade sig. Situationen kunde, menade han, bli kritisk, 
om de brittiska blockadåtgärderna drabbade den svenska industrin 
så att arbetslöshet uppstod. Men detta kunde undvikas. Britterna hade 
möjligheter att genom kontakter i Sverige från fall till fall reglera 
och avväga råvarutillförseln. 

De allierades politik gentemot Sverige kunde inte, framhöll Van-
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sittart, få bestämmas av hänsyn till de svenska aktivisterna, som vis
serligen var högröstade, men fåtaliga och i varje fall så länge den 
svenska ekonomin inte allvarligt stördes utan avgörande politiskt in
flytande. Hammarskjöld var visserligen besvärlig och kunde spela 
med i det aktivistiska spelet till en viss gräns, men inte var han beredd 
att gå i krig. "That would conflict with the pedant's history and 
character." Vad monarken beträffade så hade, hävdade. Vansittart, 
1914 års kris i Sverige ådagalagt, att hans möjligheter var begränsade. 

Vansittart var synnerligen kritisk mot den ryska legationen i Stock
holm, som han betecknade som utpräglat svag. Nekljudow hade före
gående sommar yrkat på fullständig kapitulation för de svenska kra
ven. Utvecklingen hade, menade Vansittart, visat, hur felaktig en 
sådan politik skulle ha varit. Ryssarnas nervositet, som byggdes under 
av rapporter från Stockholmslegationen, var ogrundad. Vansittart 
ville bestämt varna för ryska förslag i London om efter gifter mot 
Sverige, eventuellt kompenserade genom en skärpt politik mot andra 
neutrala t ex Holland. Detta skulle vara en ytterst farlig väg att be
träda och kunde äventyra hela den policy som byggts upp i blockad
frågan. Storbritanniens prestige skulle dessutom lida allvarligt av
bräck.10 

Il. Läget kring årsskiftet 1915/ 16. Sveriges förhållande till Norge 
skjutes i förgrunden. 

Vansittarts utredning, som var ett inlägg i en ganska omfattande 
diskussion om Sverige i början av 1916, torde på det hela taget 
ganska väl ha reflekterat Crowes och blockadavdelningens åsikt att 
eftergifter till förmån för den svenska ståndpunkten kunde få ödes
digra konsekvenser för hela blockadpolitikens utformning. 

Vansittart hade en mycket bestämd uppfattning att Sverige inte 
skulle gå i krig. Andra bedömare hade en mera ambivalent inställning. 
Man tog i London intryck av i explicit form och på hög nivå fram
förda ryska farhågor. Men också en så tränad bedömare av svenska 
förhållanden som Howard var kring årsskiftet 1915/16 rätt pessimis
tisk inför framtiden. 

De brittiska och franska legationerna i Stockholm höll nära kontakt 
med ledande vänsterpolitiker i Sverige. I allmänhet hade man också 
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ganska gott hopp om vänsterpartiernas och den moderata högerns 
möjligheter att rida spärr mot en utveckling, som skulle kunna föra 
Sverige in i kriget på Tysklands sida. Med särskilt stort förtroende 
omfattades Wallenberg, som ansågs oumbärlig. Under hösten och 
vintern 1915/16 sviktade emellertid Howards tro på vänsterns möjlig
heter. Den antibrittiska stämningen i landet var uppskruvad på grund 
av handelspolitiska kontroverser och det kunde ifrågasättas om inte 
Wallenbergs position försvagats. Howard var oroad såväl över den 
fighting spirit som utmärkte den brittiska blockadpolitiken som över 
Hammarskjölds principrytteri, vilket lätt kunde föra Sverige in i en 
återvändsgränd, där en brytning med Storbritannien skymtade. Att 
inget handelsavtal existerade var påfrestande för Howard, som på 
platsen hade att bära dagens tunga. Så enkelt som i Vansittarts pro
memoria tedde sig inte förhållandena i verkligheten. 

Men framförallt spelade naturligtvis det allmänna krigsläget in vid 
bedömningen av Sveriges hållning. Det rådde en allmän pessimism i 
det allierade lägret efter alla nederlag och kriser året 1915. Rysslands 
ställning var särskilt prekär. Ett ryskt sammanbrott eller rysk separat
fred kunde ända med katastrof också på fronten i väster och för 
västmakterna. Största möjliga hänsyn måste därför tas till ryska 
önskemål och framställningar, även om, som Vansittart hävdade, 
ryssarna var illa underrättade och i sin nervositet överdrev situatio
nens vansklighet. Avgörande var emellertid ovissheten ännu i början 
av 1916 om tyskarna skulle fullfölja 1915 års offensiv på ostfronten, 
avbruten i oktober, då Balkan ställdes i fokus av den tyska krigsled
ningen. En tysk offensiv med Petrograd som mål ansågs fortfarande 
utgöra en svår frestelse för Sverige att gripa in och söka förbättra sin 
ställning i Ostersjöområdet. 

Men också andra alternativ var tänkbara. I militärattachekretsar 
diskuterades möjligheten av ett svenskt angrepp på Norge. Howard 
och Findlay enades kring årsskiftet 1915/16 om ett förslag till skydd 
för Narvik mot en befarad svensk framstöt över Ofotenbanan. 

Narvikfrågan initierade en prövning på regeringsnivå i London av 
Storbritanniens förhållande till Sverige och i samband härmed en ut
redning av den brittiska generalstaben om de strategiska konsekven
serna av en svensk intervention i kriget. 

Men Norge sköts under januari och februari 1916 också av andra 

128 



skäl i förgrunden. Tanken att på ena eller andra sättet engagera Norge 
i Sveriges rygg för att på detta sätt binda och neutralisera den svenska 
armen förespråkades av ryssarna och föranledde brittiska sonderingar 
i Kristiania, även om den brittiska militärledningen knappast räknade 
med någon militär insats i Skandinavien. 

Med den tyska offensiven vid Verdun förlades emellertid krigets 
tyngdpunkt åter till västfronten och risken för ett av Tyskland in
spirerat svenskt anfallsföretag mot Ryssland kunde inte längre be
dömas som akut. Läget ansågs dock labilt ännu i maj. Det var Ålands
frågan som gav anledning till oro i London. Den hade aktualiserats 
på grund av ryska befästningsarbeten på öarna. Den aktivistiska agi
tationen i Sverige blossade upp och det var nu ryssarnas tur att få 
motta brittiska och franska maningar till moderation och eftergifter. 
Den ryska utrikesledningen visade sig emellertid, när det kom från 
sounds to things, lika obenägen som den brittiska att ge svenskarna 
något på hand. 

Läget kring årsskiftet 1915/16 skall studeras mera ingående i de 
närmast följande avsnitten, som i tur och ordning kommer att be
handla Narvikfrågan, generalstabens och det brittiska kabinettets be
dömning av Sverige, samt sonderingarna i Kristiania med anledning 
av det ryska förslaget om samverkan med Norge. Slutligen finns det 
anledning att åter något knyta an till blockadfrågans läge i början av 
1916.11 

12. Förslag till överenskommelse med Norge om skydd för Narvik
mot en befarad svensk framstöt över Ofotenbanan

Hösten 1915 förstärkte norrmännen oförmodat gränsskyddet vid 
Ofotenbanan. Som visats i en studie i Aktuellt och historiskt 1969 
kopplade den svenska generalstaben samman de norska åtgärderna 
med underrättelser från den svenske militärattachen i London, Erland 
Mossberg, om brittiska landstigningsplaner i Skandinavien med syftet 
att etablera en direkt kontakt med Ryssland. Norrmännen misstänktes 
för att gå britternas ärenden och handla på order från London. Den 
norska militära aktiviteten i norr, som också bl a omfattade viss un
derrättelseverksamhet på den svenska sidan om gränsen, föranledde 
svenska underhandskontakter och föreställningar i Kristiania i såväl 
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utrikes- som försvarsdepartementen. Sannolikt berördes frågan också 
under ett privat besök av utrikesminister Wallenberg i den norska 
huvudstaden. Samtidigt förlades efter förslag från den svenske gene
ralstabschefen svensk trupp till trakten av Riksgränsens station och 
order utfärdades om förberedelser till sprängning av vissa brof örbin
delser och tunnlar i området. 

De militära åtgärderna på ömse sidor om gränsen i det ömtåliga 
Narvikområdet gav anledning till åtskilliga rykten och skriverier sär
skilt i norsk press. I den interna diplomatiska diskussionen togs frågan 
om Narvik upp av den franske militärattachen i Stockholm, Thomas, 
som i december lät Howard ta del av en utredning för den franska 
generalstaben om tänkbara interventionsalternativ. Det framgår av 
Howards referat i rapport till Foreign Office 20/12, att Thomas hade 
en realistisk uppfattning om Sveriges militära kapacitet, så till vida att 
han bestämt avvisade tanken på en svensk landstigning i Baltikum för 
samverkan med tyskarna där. Thomas trodde inte heller på någon 
svensk expedition till Finland, förutsatt att inte också tyskarna sände 
trupper dit. Den förödande materielförbrukningen i ett modernt krig 
kunde nu överblickas och Thomas uppmärksammade, att den svenska 
armen skulle få avsevärda svårigheter att täcka behovet av ammuni
tion. Att försörja en expeditionskår skulle också ställa sig svårt redan 
av kommunikationstekniska skäl. Tillgången på transportmateriel var 
begränsad och vägarna dåliga i större delen av Sverige. Den franske 
militärattachen tvivlade på att Sverige skulle gå med i kriget. Men 
kom det trots allt därhän borde man inte i första hand räkna med en 
svensk operation österöver utan i stället en framstöt västerut mot 
Narvik i syfte att etablera en ba5 för tyska ubåtar. En attack mot 
Narvik skulle i själva verket, menade Thomas, bättre tillgodose tyska 
intressen än ett anfall på Finland. Thomas ansåg, att situationen ford
rade någon form av allierad planläggning och en övrenskommelse med 
Norge, "whereby the Allies would be entitled as soon as Sweden 
entered the lists to occupy Narvik on behalf of Norway". 

Howard fann den franske militärattachens resonemang bestickande 
och förordade hans förslag. Frågans politiska aspekter berördes i en 
rapport 29/12 1915. Tidigare hade Howard i polemik mot Findlay 
hävdat såväl officiellt till Foreign Office som i handbrev till Grey, 
att tendenser till svenskt-norskt samarbete på det utrikespolitiska om-
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rådet under kriget inte borde motverkas från brittisk sida. Försök 
i den vägen kunde få en högst olycklig effekt i såväl Norge som 
Sverige. Vad Sverige beträffar fäste Howard särskilt avseende vid att 
utrikesminister Wallenberg och de mot Stoi'britannien vänligt in
ställda liberala och socialdemokratiska partierna verkade för en 
entente med Norge och häri såg en återförsäkring för neutralitets
politiken. Howards kollega i Kristiania, Findlay, ansåg däremot för 
sin del, att Norge inom ramen för ett svenskt-norskt samarbete, sak 
samma om det var inspirerat från vänsterhåll i Sverige, löpte en på
taglig risk att dras in i den ty5ka intressesfären, och att det var svårt 
för britterna att finna sig i detta. 

I sin rapport den 29 december kom Howard in på denna menings
motsättning. Han höll fortfarande fast vid att man från brittisk sida 
inte borde blanda sig i vad som måste betraktas som interna skandi
naviska angelägenheter, men var samtidigt under intryck av de på 
nytt försämrade relationerna mellan Storbritannien och Sverige be
redd att acceptera det avsteg från en strikt noninterventionslinje, som 
Thomas' förslag till överenskommelse med Norge om Narvik innebar. 
Howard framhöll, att den av honom förordade politiken kunde leda 
till en brytning med vänligt sinnade och probrittiska kretsar i Sverige. 
Avgörande för hans bedömning var emellertid en minskad tilltro till 
just dessa kretsars förmåga att göra sitt inflytande gällande och rida 
spärr mot en utveckling, som hotade att ta en allvarlig vändning. 
Wallenbergs inflytande var, framhöll Howard, på väg att neutrali
seras av Hammarskjöld. Statsministern ville visserligen hålla fast vid 
neutraliteten, men han spelade inte desto mindre krigspartiet i hän
derna genom sin inställning i handelspolitiska frågor, som omöjlig
gjorde varje överenskommelse och förbättrade kommersiella rela
tioner. Ett fullt utvecklat handelskrig innebar risk för an ultimate

breach mellan Storbritannien och Sverige. Det var i detta perspektiv 
som den av Wallenberg och vänsterpartierna eftersträvade ententen 
med Norge tedde sig farlig för Storbritannien, menade Howard. Ett 
intryck som förstärktes av att också ultrahögern och de protyska ele
menten i landet hade börjat att intressera sig för ett svenskt närmande 
till Norge. 

Howards förslag till överenskommelse med Norge om skydd för 
Narvik kommenterades av Findlay i en rapport 31/12 1915. Findlay 
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sände samtidigt över en promemoria av marinattachen Consett, som 
var stationerad i Kristiania, men ackrediterad också i Stockholm och 
Köpenhamn. 

En svensk attack mot Narvik hade en tid ansetts utgöra en påtaglig 
fara i Norge, rapporterade Consett. Men detta var numera en över
vunnen ståndpunkt. Den norska regeringen hade tagit intryck av 
argument som hade förts fram från sjömilitär expertis. Ytligt sett 
framstod Narvik som en flottbas av stor strategisk betydelse, men 
hamnen kunde i själva verket inte försvaras effektivt mot angrepp 
från sjösidan på grund av omgivande terrängförhållanden och vatten
djupet. Det gick inte att föra fram artilleri och lägga ut minor i till
räcklig omfattning. Norska militära bedömare trodde därför inte på 
någon isolerad framstöt mot Narvik i händelse av krig med Sverige 
utan räknade med angrepp på flera punkter längs gränsen. En svensk 
intervention ansågs osannolik. Men gick Sverige med i kriget så var 
det å andra sidan uteslutande för att kunna angripa Norge: "The 
opinion of staff officers in Norway is that under no circumstances 
will Sweden come into the war, except with the object of attacking 
Norway. This is not considered probable, but it is considered to be 
the only reason that might tempt the Swedes ta participate in the 
war." Consetts militära kontakter i Norge bedömde läget så att Sve
rige knappast skulle våga att attackera Ryssland via Finland med risk 
för en kombinerad norsk-brittisk attack i ryggen. Slöt Sverige upp på 
Tysklands sida skulle, uppgav man, hela den norska armen dras sam
man till gränsen. För att gardera sig i väster beräknades Sverige be
höva koncentrera cirka 75 tusen man mot Norge och ytterligare 100 
tusen man till västkusten och de södra delarna av landet som skydd 
mot en v:-intad brittisk landstigning i trakten av Marstrand. 

Consett avslutade sin promemoria med att citera ett brev, som han 
hade skrivit i början av året till en kontakt i War Office. Också här 
hade Consett framhållit, att Norge band stora svenska styrkor, även 
om den norska armens kvalitet var närmast undermålig vid en jäm
förelse med svenska förhållanden: "The Swedish army, in the opinion 
af all foreign attaches I have met, is considered for its size to be 
absolutely first dass." För den svenska flottan hade däremot Consett 
inte mycket till övers. Han betecknade den som "by far the most 
'showy" men i övrigt underlägsen de norska och danska marinerna. 
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Särskilt det svenska ubåtsvapnet var underutvecklat, vilket var ägnat 
att förvåna "when we take into consideration that they are extremely 
good mechanics." 

Mot bakgrunden av vad Consett hade anfört i sin promemoria före
slog Findlay, att ett eventuellt arrangemang med Norge "should 
merely consist of a secret understanding that they would give us im
mediate information if ever they had reason to believe that a Swe
dish attack on Narvik, Trondhjem, or any other point was impen
ding; that we should be prepared to render them all possible assistance 
in repelling such an attack on receipt of telegraphic information, and 
should take steps beforehand to have a sufficient naval and military 
force ready to act at a moment's notice with this object". Findlay 
förutsatte, att ingen norsk hamn skulle ockuperas av britterna utom 
på direkt anmodan från norsk sida. Consett hade framhållit för ho
nom, att Sverige lätt kunde attackeras från Narvik och att det inte 
var otroligt att de svenska trupperna vid gränsen hade förstärkts som 
skydd mot en sådan attack. Findlay föreslog avslutningsvis, att åt
gärder skulle vidtas för att underlätta telegramtrafiken med Narvik. 
Ett brittiskt fartyg med utrustning för trådlös telegrafi borde ständigt 
vara stationerat i Narviks hamn. Findlay framhöll också, att järn
vägen från Narvik till gränsen var minerad, vilket skulle komma att 
fördröja en svensk framryckning. Järnvägen från svenska gränsen till 
Trondhjem försvarades av artilleri. "It is believed that these guns 
could hold up an attack sufficiently long to give the Norwegians time 
to concentrate, and consequently, for us to come to their assistance." 

I telegram 17/1 1916 gav Howard sitt oreserverade stöd åt Find
lays plan för en överenskommelse med Norge, "which seems to be best 
possible in present circumstances and to entail least danger of be
coming known here and so creating difficulties in Sweden". Howard 
erinrade åter om att han tidigare hade varit emot ett närmande till 
Norge, men att han nu var allvarligt oroad över hur den närmaste 
framtiden skulle gestalta sig. Han hade en intiutiv känsla av att 
Tyskland till våren skulle göra allt "to bring Sweden in, if only to 
create fresh complicates for allies". Det svenska fredspartiets möjlig
heter kunde emellertid bättre överblickas efter de inledande debat
terna i riksdagen, som öppnades samma dag. Howard föreslog därför, 
att man skulle avvakta utvecklingen under den närmaste tiden i 
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Sverige, innan någon åtgärd vidtogs i Kristiania. Samtidigt var han 
övertygad om att frågan fordrade allvarligt övervägande och att man 
borde vara beredd på alla eventualiteter under våren.12 

13. Foreign Office föreslår att frågan om risken för svensk intenven
tion skall bedömas av kabinettets krigskommitte (W ar Committee)

Rapporterna till Foreign Office kring årsskiftet 1915/16 om Narvik 
kompletterades med ytterligare material från Howard om möjlig
heten av svensk mobilisering under våren i syfte att för Tysklands 
räkning öva påtryckning på Ryssland samt två redogörelser från 
Consett om nya kontakter med norska militära bedömare. Inom den 
norska flottan trodde man enligt Consett på ett svenskt angrepp. 

I Foreign Office fanns knappast någon deciderad åsikt om hur 
uppgifterna från Stockholm och Kristiania om ett svenskt hot skulle 
värderas och tolkas. Den uppfattningen kom emellertid till synes, att 
Storbritanniens hållning gentemot Sverige borde bli föremål för be
dömning på högre nivå, än vad som dittills hade varit fallet. För
hållandet till Sverige hade huvudsakligen varit en angelägenhet för 
kontrabandsavdelningen, men det syntes uppenbart, att också andra 
militära och politiska aspekter kom in i bilden. 
"I venture once again to urge the great importance of asking the 
General Staff and the War Staff to study the result of a declaration 
of war by Sweden", skrev Robert Cecil till Grey i en kommentar till 
Howards rapport 29/12 1915. Cecil efterlyste ett handlingsprogram 
såväl diplomatiskt som militärt. "The danger though not imminent is 
serious," sammanfattade han sina intryck. 

En anteckning av Greys hand i anslutning till Cecils kommentar 
ger vid handen att utrikesministern tillskrivit premiärminister Asquith 
i ärendet. Förberedelser vidtogs sålunda för ett ställningstagande eller 
i varje fall en diskussion på regeringsnivå. En sådan kom också till 
stånd vid kabinettets krigskommittes sammanträde 3/2 1916 under 
premiärministerns ordförandeskap.13 

14. lmperial General Staff utreder de strategiska konsekvenserna av
en svensk intervention

För överläggning under punkten Sverige förelåg vid sammanträdet 
med War Committee 3/2 1916 en rapport av chefen för Imperial 
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General Staff, generalen W R Robertson, om de strategiska konse
kvenserna av en svensk intervention. 

Utredningen tog i ganska bestämd form avstånd från tanken att 
Sverige skulle planera ett angrepp på Norge. Sverige hade ingenting 
att frukta från vare sig Norge eller Danmark, som inte skulle företa 
sig någonting bara de lämnades i fred. svenskt angrepp på Norge 
måste antas syfta till en erövring av Narvik eller Trondhjem eller 
båda dessa hamnar, som emellertid saknade varje betydelse för Sve
rige och knappast heller kunde bedömas ha något större intresse för 
Tyskland. Vinsten av två ubåtsbaser på den norska kusten kunde 
inte ur tysk synpunkt uppväga nackdelarna av att Norge drogs in i 
kriget på ententens sida, vilket skulle göra det möjligt för Storbritan
nien att effektivt blockera hela Skandinavien. 

För Sveriges del skulle ett angrepp på Norge emellertid framförallt 
innebära en icke önskvärd kraftsplittring, Ryssland var huvudmot
ståndaren och gick Sverige med i kriget på centralmakternas sida så 
var det för att kunna utnyttja en för Ryssland ogynnsam konjunktur 
och göra sig kvitt "den ryska maran (incubus)". Vissa krafter måste 
Sverige emellertid avdela som skydd för gränsen i väster och mot 
eventuella brittiska raider över kusten. 

Den brittiska generalstaben räknade med detacheringar till gränsen 
mot Ryssland i norr inom ramen för det operationsalternativ, som 
ansågs sannolikt, nämligen en svensk landstigning i Estland. Det fanns 
tecken som tydde på att tyskarna förberedde en offensiv på ostfron
ten. Tänkte sig den tyska krigsledningen en framstöt norröver mot 
Petersburg bedömdes en landstigning i Estland i ryggen på det ryska 
försvaret vid Dilna ingå som ett led i planläggningen. Endast inom 
ramen för tyska operationer i Baltikum kunde en svensk intervention 
få någon större betydelse. Historiska synpunkter kunde också anföras: 
"The shores of the Gulf of Finland have pleasant historical associa
tions for the Swedes, as they were the scene of the victory of Charles 
XII, the national hero, over the Russians at Narva, a fact which 
might be used to overcome any disinclination on the part of the 
Swedes to embark on a foreign war." 

Den svenska insatsen beräknades till sex divisioner friska trupper 
i god kondition. För ammunitionsförsörjningen var Sverige beroende 
av tillförsel från Tyskland och den brittiska generalstaben utgick från 
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att tyskarna skulle ta över kontrollen av den svenska armen. Vår
vintern erbjöd mycket gynnsamma yttre betingelser för en landstig
ning medan den ryska flottans huvudkrafter låg bundna av is i Finska 
viken. I Ostersjön pågick islossningen, som medgav överskeppning 
samtidigt som den försvårade minförsvar och ubåtsaktivitet vid den 
baltiska kusten. 14 

15. War Committee 3/2 1916

När Asquith i kabinettets krigskommitte (War Committee) frågade
om något kunde göras med anledning av generalstabens utredning, 
svarade Robertson att så inte var fallet (there was nothing to be 
done). Sverige bedömdes i rådande konjunktur ha en militärt sett 
tämligen oåtkomlig position. De inlägg som förste sjölorden, amiralen 
Jackson, gjorde under diskussionen låg i linje med generalstabens upp
fattning. Jackson framhöll, att den ryska flottan var bunden av isen 
till fram i april. Utredningen inom Foreign Office 1/4 1915 speku
lerade i möjligheten av en brittisk expedition till Ostersjön i syfte att 
förhindra en svensk landstigning i Baltikum. Jackson betonade i War 
Committee, att det var absolut omöjligt att forcera tillfartsvägarna 
till Ostersjön på grnnd av minfaran. 

Blockadfrågan berördes under diskussionen. Asquith framhöll be
tydelsen av importen från Sverige av järnmalm. Lloyd George, vid 
denna tidpunkt ammunitionsminister, ansåg att ökad egen brytning 
skulle kunna göra Storbritannien mera oberoende. Dåvarande sjö
ministern Balfour var skeptisk. 

I anslutning till detta meningsutbyte framhöll finansministern i 
Asquiths ministär, Mc Kenna, att det kunde vara en klar fördel att 
ha Sverige öppet emot sig, bara Norge förblev neutralt (remained on 
our side). Balfour instämde, men reserverade sig med hänsyn till effek
ten på ryssarna av en svensk landstigning i Baltikum. Dåvarande 
kolonialministern, Bonar Law, framhöll, att den brittiska blockaden 
av Tyskland skulle underlättas, om Sverige gick med i kriget. Jackson 
deklarerade, att det inte gjorde någon skillnad för Storbritannien, hur 
Sverige ställde sig, men för Ryssland var det inte likgiltigt. 

Behövde ryssarna inte frukta ett svenskt angrepp på Finland hade 
Storbritannien större möjligheter att gå hårdare fram i blockadfrå�an. 
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Ryssarna försummade inte att framhålla detta, när de officiellt i Lon
don 2/2 1916 föreslog ett brittiskt närmande till Norge, sedan saken 
först hade bragts på tal av Sasonow enligt telegram 30/1 från Bucha
nan, med redogörelse för ett samtal samma dag med den ryske utrikes
ministern. 

En av ryssarna understödd mera aktiv linje gentemot Sverige kunde 
te sig lockande i London. Men Robertsons utredning talade å andra 
sidan knappast för ett brittiskt militärt engagemang i Skandinavien. 

Ryssarna tänkte sig nämligen, att Storbritannien skulle hjälpa Norge 
militärt. En brittisk expeditionskår borde ingå i planläggningen. 
Kunde ett samförstånd etableras med Norge skulle si stora svenska 
styrkor bindas i väster att ett anfall på Finland förhindrades. 

Vid War Committees sammanträde 3/2 anmälde Grey Buchanans 
telegram 30/1. Utrikesministern framhöll Sveriges beroende av Norges 
hållning samt att Ryssland var angeläget om att britterna skulle lova 
Norge understöd med vapen och trupper i händelse av krig. Grey 
meddelade, att han hade telegraferat till Norge (Findlay) i ärendet. 
Utan att gå in på sakfrågan frågade utrikesministern, huruvida den 
ryske ambassadören, om han tog kontakt i ärendet "should be told 
that the matter would be discussed between the Russian and British 
Military Authorities, and be instructed to send the Military Attache 
to the War Office". Krigsminister Kitchener instämde, men ansåg, att 
amiralitetet borde ha "a voice in the discussion of any plan of cam
paign in that part of the world, which would entail great difficulties 
for the navy".15 

16. Förslaget om samverkan med Norge

Utöver den knapphändiga informationen i protokollet från War
Committee finns det ryska förslaget om samverkan dokumenterat i 
det diplomatiska materialet. 

Inom Foreign Office svarade Arthur Nicolson (permanant under
secretary 1910-1916) i stor utsträckning för kontakterna med den 
ryska ambassaden i London. Nicolson var russofil och hade som 
brittisk ambassadör i Petersburg 1906-1910 mycket aktivt med
verkat till den kursändring i brittisk utrikespolitik som närmandet 
till Ryssland 1907 innebar. Bland Foreign Office's skandinaviska 
dossierer för januari 1916 finns en för kabinettet avsedd uppteckning 
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av Nicolson från ett samtal 24/1 med den ryske ambassadören i Lon
don, Benckendorff, som hade visat Nicolson en kopia av ett telegram 
från Nekljudow till Petrograd. Nekljudow var djupt oroad över ut
vecklingen av de svensk-brittiska förbindelserna, som allvarligt stördes 
av handelspolitiska motsättningar. Liksom Howard tvivlade Neklju
dow på vänsterpartiernas möjligheter att göra sig gällande. Branting 
hade t ex skrivit en artikel, som i och för sig var utmärkt, men utan 
effekt. Nekljudow framhöll betydelsen av att britterna iakttog för
siktighet och takt i sina förbindelser med Sverige: "In short, the 
Russian Minister considered that the general situation was more com
plicated than it had ever been before," summerade Nicolson. 

Någon tid efter Nicolsons samtal med Benckendorff eller 30/1 
förelåg redan omnämnda telegram från Buchanan med förslag från 
Sasonow om samverkan med Norge. Telegrammet sammanfattades 
i Foreign Office på följande sätt: "M Sazonof points out that, if we 
could secure ca-operation of Norway by promising her military sup
port, the danger from Sweden would be neutralised." 

Den ryske utrikesministern hade, rapporterade Buchanan, refererat 
till en norrman som nyligen anlänt till Petrograd och som uppgav 
att han fått sina informationer från en medlem av den norska rege
ringen. Norrmannen hade för biträdande ryske utrikesministern om
talat, att kung Haakon under trekungamötet i Malmö "had declared 
that, if Sweden departed from her attitude of neutrality, Norway 
would not be able to maintain hers. His Majesty had hinted that, in 
that case, Norway might be in the opposite camp to Sweden. The 
King of Norway had added that, as the Norwegian Army was very 
inferior in numbers to the Swedish, the King could not side with us 
unless he was assured of military assistance from Great Britain". 

Sasonow tänkte sig, att den brittiska regeringen skulle sondera den 
norske konungen "on the subject of his eventual attitude in the event 
of Sweden joining Germany". En brittisk expeditionskår som sam
verkade med den norska armen "would suff ice to contain the Swedish 
Army and prevent it advancing into Finland". Om genom löfte om 
militärt understöd "H. M. Government already had security of pro
mise of Norwegian ca-operation, it would greatly diminish the danger 
of Swedish intervention and strengthen the hands of H. M. Govern
ment in dealings with the contraband question." 
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Sasonows samtal med Buchanan följdes upp i Foreign Office av 
Benckendorff, som den 2 februari överlämnade ett memorandum i 
ärendet. Mot bakgrunden av rapporter från Nekljudow, som ingav 
allvarlig oro för utvecklingen av förbindelserna med Sverige, föreslog 
Sasonow, att den brittiska regeringen skulle söka verifiera f örelig
gande informationer om Norges hållning i händelse av svensk inter
vention. Sasonow ansåg också, att det inte fanns anledning att upp
skjuta studiet av det inte bara moraliska utan även materiella stöd 
som skulle ges åt Norge, "de maniere a mettre ce Royaume en etat 
de servir de contrepoids a la  Suede, si celle-ci devait se decider a nous 
attaquer". Ett sådant stöd borde, ansåg Sasonow, med nödvändighet 
komma i första hand från England. Tidigare hade noterats, att den 
brittiska regeringen hade särskilt vänskapliga förbindelser med Norge 
och att frågan om ett närmande därför borde tas upp och drivas från 
London. 

Den 3 februari, eller samma dag som Sverige diskuterades i W ar 
Committee, mottog Grey den ryske ambassadören, som utan att vara 
instruerad, personligen uttryckte starka farhågor för en tysk offensiv 
mot Petrograd till våren: "Count Benckendorff spoke to me with 
very great anxiety, making it clear that he spoke not at all under 
instructions and not knowing the views of the Russian Government, 
but just expressing his own personal opinion, founded on what he had 
gathered from military and naval experts." Grey tog intryck av all
varet i Benckendorffs framställning och tillställde War Committe en 
uppteckning av samtalet för kännedom: "The matter having been 
pressed upon me with so much earnestness by Count Benkendorff, I 
think it right to circulate to the War Committee this record of what 
he said."16 

17. Findlay konsulteras. Norge har i augusti 1914 förbundit sig att
inte angripa Sverige

Vid War Committees sammanträde 3/2 meddelade Grey, att han 
hade telegraferat till Findlay med anledning av Sasonows förslag. 
Telegrammet, daterat 1/2 1916, var försiktigt formulerat. Det hade 
antytts "that Sweden will not enter the war unless assmed of the neu
trality of Norway". Det skulle, framhöll Grey, "be very desirable 
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to know what the attitude of Norway would be if Sweden joined 
Germany and to make sure that Norway will not set Sweden's hand 
free by entering in advance into a compact with Sweden to remain 
neutral". Grey önskade inhämta Findlays synpunkter på möjligheten 
att sondera den norska regeringen i frågan och om detta lät sig göras, 
vilken metod som i så fall skulle vara den bästa. "Should it be done 
through the King of Norway?" 

I sitt svar 4/2 hänvisade Findlay till en rapport 9/8 1914 om den 
svensk-norska nonaggressionsöverenskommelsen vid krigsutbrottet. De 
båda regeringarna hade förklarat sig utesluta möjligheten av att rå
dande krigstillstånd i Europa skulle kunna medföra att det ena landet 
vidtog fientliga åtgärder mot det andra. I en rapport 29/1 1916 hade 
Findlay redogjort för ett samtal med statsminister Knudsen. Findlay 
hade sonderat Knudsen om Norges hållning och framhållit, att det 
också var ett norskt intresse, att Sverige hölls utanför kriget. Risken 
för svensk intervention skulle, hade Findlay framhållit, minska om 
Sverige inte kunde vara säker på, hur Norge skulle komma att ställa 
sig. Knudsen hade hänvisat till augustideklarationen, som han förut
satte, att Findlay kände till. Vi måste, hade han sagt, hålla vårt ord. 
Findlay replikerade, att han inte tänkte sig, att Norge skulle angripa 
Sverige. Men det vore klokt att inte binda sig ytterligare. När Findlay 
meddelade, att han hade informationer om svensk mobilisering till 
våren, förklarade Knudsen med stort efter tryck, att om Sverige mo
biliserade, skulle Norge omedelbart göra detsamma "in order to guard 
our frontier". Men Knudsen trodde inte, framhöll han, på någon 
svensk intervention. Ett visst intryck ansåg sig dock Findlay ha gjort. 

Knudsen var, ansåg Findlay, a firm friend. Han kände och miss
trodde svenskarna, men han var en optimist "and unless practically 
forced ta do so he will defer making up his mind". Den norske ut
rikesministern Nils Ihlen misstrodde Findlay. Att sondera kung 
Haakon, var, menade han, inte tillrådligt: "It would do His Majesty 
harm and discount his possible influence at a crisis." 

Findlay hade, ansåg han, även bortsett från samtalet med Knudsen, 
"very good authority for stating that Norwegian Government have 
arrived at general decision to mobilise if Sweden goes to war and to 
close Norwegian frontier to all transit", Det fanns ingen anledning 
förmoda, att detta beslut hade ändrats. Findlay räknade också med en 
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okänd storhet i bakgrunden nämligen förre statsmm1stern W C 
Michelsen. "He is believed to be on our side and might emerge from 
retirement and upset calculations based even on positive assurance." 
Findlay hade sig också bekant "that in high quarters and well in
formed naval circles it is recognized as very important that Govern
ment should decide in advance exactly how to act in a crisis. In 
these quarters step on our part with this effect would be wellcomed 
for Navy are convinced that Sweden will attack Norway."17 

18. Kung H aakons uppfattning om den svensk-norska nonaggressions
överenskommelsen och om Norges hållning i händelse av svensk in
tervention

I Foreign Office var man tveksam om, huruvida Findlay hade 
tolkat den svensk-norska ickeangreppsöverenskommelsen rätt och det 
diskuterades, hur säkra informationer om Sveriges planer skulle kunna 
införskaffas. Robert Cecil tänkte att en utomordentlig beskickning 
till tsaren skulle ta vägen över Skandinavien och att det norska 
kungaparet och den svenska kronprinsessan Margareta i detta sam
manhang skulle kontaktas. 

En framstående expert inom Foreign Office på Ryssland, Hugh 
O'Beirne, kommenterade Findlays uppgift om att Norge förbundit 
sig att inte angripa Sverige så här: "If it were true, as Mr. Findlay 
says, that Norway had 'committed herself' not to attack Sweden 
whatever action Sweden took, this might certainly increase our 
difficulties in restraining Sweden from taking hostile action against 
Russia. But I think that, read as a whole, the agreement between 
Norway and Sweden - - - may be fairly taken to bind Norway not 
to attack Sweden only so long as Sweden maintains her neutrality." 

I telegram till Findlay 7/2 tog Grey fasta på O'Beirnes synpunkt. 
Utrikesministern meddelade, att tveksamhet uppstått om innebörden 
av den svensk-norska överenskommelsen. Det föreföll i Foreign Office 
som denna var bindande endast så länge Sverige förhöll sig neutralt. 

Findlay kunde emellertid i sitt svar 13/2 hänvisa till kung Haakon, 
som under ett samtal med ministern hade tagit del av rapporten 4/2 
i sammandrag. Kungen bekräftade riktigheten av vad som där hade 
anförts om 1914 års överenskommelse. Findlays tolkning var den 
rätta. 
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På en väsentlig punkt korrigerade eller modifierade emellertid 
kungen Findlay. Frågan om en gränsstängning hade uppmärksammats 
vid flera tillfällen och diskuterats i regeringen, men framhöll kung 
Haakon, något beslut hade inte fattats. Själv ansåg dock kungen ett 
sådant steg ofrånkomligt och han var för att informera den svenska 
regeringen härom. Kungen trodde, att detta skulle få en återhållande 
effekt, men han var inte säker på att den norska regeringen någonsin 
skulle samtycka till ett sådant meddelande. 

Michelsen hade kungen nyligen besökt och funnit om inte pro
brittisk så i varje fall våldsamt emot Tyskland. Den tyske ministern 
hade bemödat sig om att lära känna Michelsen, som då hade tagit till
fället i akt och sagt honom många beska saningar. "I regard this as 
very important in view of possible eventualities," kommenterade 
Findlay. 

Vad frågan om en överenskommelse med den norska regeringen be
träffar så var det kungens bestämda uppfattning att man måste 
fram gradvis och indirekt (that subject should be approached gra
dually and indirectly). Kungen var, hade han framhållit, en konstitu
tionell monark och han kunde inte överge Norge under kriget, 
"though he might threaten to abdicate after its conclusion if his 
advice were not followed in a possible crisis". 

Ett närmande mellan Storbritannien och Norge borde, ansåg Find
lay, initieras av den brittiske premiärministern i brev till statsminister 
Knudsen. Findlay tänkte sig, att fördel härvid eventuellt skulle kunna 
dras av en brevväxling i november 1914 mellan de båda regerings
cheferna. Konungen gillade denna tanke. 

Findlay skisserade innehållet i en sådan framställning: Norge skulle 
rådas att stänga gränsen omedelbart i händelse av svensk mobilisering, 
"so as to enable us to continue to allow imports to reach Norway". 
Med andra ord Norge skulle hotas med blockad, om gränsen inte 
stängdes. Frågan om militärt understöd till Norge tänkte sig Findlay 
skulle angripas från utgångspunkten att ett svenskt hot förelåg mot 

Trondhjem eller Narvik, vilket allvarligt berörde brittiska intressen. 
Storbritannien, som inte tvivlade på att Norge skulle försvara sig, 
var, skulle det framhållas i brevet, berett att på anmodan ge all möjlig 
hjälp. Med hänsyn till nödvändigheten av att vidta förberedelser i för
väg räknade den brittiska regeringen med att bli informerad omedel-
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bart, när Norge ansåg sig hotat, t ex vid svensk mobilisering eller 
trupprörelser mot hotande punkter. 

Om tillfredsställande svar erhölls från Norge på en sådan skrivelse 
från den brittiske premiärministern skulle, menade Findlay, diskussio
nen sedan kunna fortsätta från denna plattform. 

Kung Haakon framhöll, att man från brittisk sida borde undvika 
att basera ett förslag om samverkan på integritetstraktaten (stormakts
garantin efter unionsupplösningen 1905 av Norges integritet och obe
roende). Tyskland måste i så fall informeras och regeringen skulle 
frukta för konsekvenserna. Monarken framhöll också att stor för
siktighet måste iakttagas för att inte skrämma den norska regeringen 
"by any appearance of desire to force them into position wich might 
endanger their neutrality". De var rädda att bli behandlade som 
Grekland. 

Kung Haakon utgick från att samtalet med Findlay rörde en situa
tion, där Norge primärt var hotat av Sverige. Han var, framhöll han, 
personligen övertygad att om Sverige gick med i kriget, så skulle 
Norge angripas först. De skilda krigsfallen kan inte hårdras. Grän
serna var flytande. Men det läge som kungen tänkte sig var inte det 
som Findlay i första hand avsåg. Den brittiske ministerns sondering 
gällde Norges möjligheter att spela en roll som motvikt i ett läge då 
Sverige stod i begrepp att understödja en tysk offensiv mot Ryssland. 

Väsentligare var emellertid, att kungen, när allt kom omkring, lik
som Knudsen ställde sig skeptisk till att Sverige överhuvudtaget skulle 
gå med i kriget. Risken hade minskat avsevärt under de senaste två 
veckorna. Kungen hänvisade till den diskussion som förts offentligt 
i Sverige om den svenske konungen hur han personligen blandade sig 
i utrikespolitiken och om möjligheten av en mobilisering. Det mode
rata partiet var nu, framhöll kung Haakon, på sin vakt. Ett svenskt 
inträde i kriget var inte troligt, men möjligheten borde inte förbises. 

Findlay avslutade sin rapport 13/2 med en rekommendation att 
frågan om ett närmande till Norge borde få vila tillsvidare. Innan 
kontakt togs med statsminister Knudsen "on confidential subjects" 
måste först vissa handelspolitiska motsättningar, som vållat stark 
norsk irritation, avvecklas. Statsministern var inte diplomatisk och 
kunde i rådande läge ge ett mindre väl genomtänkt svar på en invit 
från brittisk sida.18 
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19. Kung Haakon sonderas om eventuella förbindelser mellan svenska
och tyska hoven med syftet att dra in Sverige i kriget

Att Norge förbundit sig att inte under några förhållanden angripa 
Sverige var en besvikelse, framhöll Hugh O'Beirne i en kommentar 
till Findlays rapport, men man borde trots allt utgå från att Sverige 
i rådande läge inte med säkerhet visste, hur Norge skulle ställa sig 
i händelse av svensk intervention. Nya norska försäkringar till Sverige 
borde förhindras, menade O'Beirne. 

Inte heller Cecil ville ge fältet förlorat. Han hade en konstruktion 
i tankarna, som gick ut på någon form av norsk-brittisk defensiv
allians. Stod denna möjlighet öppen såg Cecil häri "a powerful deter
rent upon Sweden even though Norway is precluded from attacking 
her". Nicolson var av samma uppfattning och ansåg, att det måste 
stå Norge fritt att ansluta sig till Storbritannien, om Sverige inter
venerade. 

O'Beirne framhöll, att det borde göras klart för Findlay, att av
sikten inte var att släppa "these tentative approaches to the Nor
wegian Government altogether". Nicolson replikerade, att Findlay 
dock först måste konsultera London, innan han vidtog några ytter
ligare åtgärder. 

I telegram till Findlay 18/2 förklarade sig Grey införstådd med att 
ingenting för närvarande sades till den norska regeringen. Han förut
satte emellertid, att Findlay skulle underrätta honom om och när det 
kunde anses önskvärt eller opportunt att ta upp frågan om ett när
mande. Samtidigt instruerades Findlay på förslag från Cecil, att när 
tillfälle gavs diskret höra sig för hos den norske konungen, om denne 
hade någon anledning misstänka "that there is an understanding be
tween the Swedish Court or any member of it and the German 
Emperor as ta the eventual entry of Sweden into the War". 

Först en månad senare eller den 27 mars 1916 blev Findlay i till
fälle att besvara Greys telegram. Den brittiske ministern hade åter 
haft ett långt och högst konfidentiellt samtal med den norske mo
narken. Kung Haakon hade emellertid inga informationer om några 
kontakter mellan de tyska och svenska hoven med innebörden att 
Sverige skulle dras in i kriget. Kungen hade inte heller hört talas om 
att kejsar Wilhelm skulle ha förmått den svenske kungen att ta initia
tivet till det möte mellan de skandinaviska stats- och utrikesminist-
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rarna, som just hade ägt rum i Köpenhamn. Däremot trodde kungen, 
att Köpenhamnsmötet medvetet hade förlagts i tiden så att det sam
manföll med den stora tyska Verdunoffensiven. Aven trekungamötet 
i Malmö skulle ha koordinerats på motsvarande sätt. Kungen framhöll 
också, att om tyskarna mötte ett effektivt motstånd, så skulle detta 
avsevärt inverka på Sveriges hållning. Findlay fick vidare veta, att 
några utfästelser inte hade gjorts till Sverige i Köpenhamn, "Certainly 
no 'guarantees' of neutrality had been given." Den norske konungen 
anförtrodde också den brittiske ministern, att han starkt misstänkte 
tyskarna för att försöka locka Sverige med erbjudanden om Själland, 
medan resten av Danmark skulle tillfalla Tyskland. "This susp1c1on 
was only instinctive, but was also held in Denmark."19 

20. Rysk-brittiska kontakter

I anslutning till Findlays första rapport 4/2 framhöll Hugh
O'Beirne, att något nu borde sägas till Ryssland om vad som före
hades i Kristiania. O'Beirne var rädd för att ryssarna kanske hade 
blivit oroade av de avslutande två styckena i ett telegram nyligen till 
Petrograd, "wich amounted to saying that we thought that Sweden 
might very possibly attack Russia". Avsåg britterna att hålla fast vid 
sin kontrabandspolitik i Sverige, så måste man, menade O'Beirne, und
vika att öka Rysslands fruktan för den svenska faran och istället så 
långt som möjligt söka inge ryssarna tillförsikt. Han ville därför 
föreslå, att Sasonow skulle underrättas om att britterna handlade i 
Kristiania "in the direction suggested by him to Sir G. Buchanan". 
Nicolson instämde. Man kunde säga till Sasonow, att ministern i 
Kristiania konsulterades och att man skulle återkomma. Emellertid 
hade Grey, meddelade han i en anteckning till Nicolsons inlägg, redan 
informerat Benckendorff om att Findlay tillfrågats. 

Sasonow förefaller emellertid ha blivit oroad av britternas före
havanden i Kristiania. Risken för läckor var ju uppenbar. Under alla 
förhållanden önskade den ryske utrikesministern nu begränsa varje 
diskussion om militärt stöd till de allierades egen krets. Sasonows 
ståndpunkt, förmedlad av Benckendorff 8/2, sammanfattades i Fo
reign Office på följande sätt: "M Sazonof considers that any negotia
tions as to providing support for Norway in case of necessity should 
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be conducted very secretly between England, France and Russia only." 
O'Beirne kommenterade: "We have not yet quite reached the stage 
of considering armed support to Norway. This communication may 
be allowed to rest for the moment." Ordet quite, som O'Beirne till
fogade efteråt i texten, understryker att frågan om militärt stöd till 
Norge dryftats och att O'Beirne ansåg, att man var på väg mot att 
ta ställning konkret i frågan. 

I sin rapport 13/2 rådde emellertid Findlay Foreign Office att av
vakta tillsvidare. Tidpunkten var på grund av handelspolitiska mot-
sättningar inte läglig för ett närmande. 

Denna rapport nummer två från Findlay kommunicerades muntligt 
och i sammandrag den ryska ambassaden i London efter direktiv från 
Nicolson. 

Findlay hade, meddelades ryssarna, framhållit, att varje diskussion 
med den norska regeringen "must be initiated gradually and with 
great care", att tillfället ännu inte var kommet härför samt att enligt 
välunderrättade norska kretsar risken för att Sverige skulle gå i krig 
hade minskat avsevärt den senaste tiden. Det var vidare högst önsk
värt, att inga steg togs som kunde verka alarmerande och få Norge 
att frukta för att britterna försökte tvinga in landet i en position 
"as to take engagements, wich rnight endanger her neutrality". Det 
för en tjänsteman vid den ryska ambassaden 17 /2 upplästa samman
draget av Findlays rapport avslutades med följande passus: "The 
uncertainty of what could be the attitude of Norway in the event of 
Sweden going to war, would always exercise a rnoderating and 
restraining influence on Sweden."20 

21. Frågan om en överenskommelse med Norge skrinlägges tillsvidare 

Findlays tredje och sista rapport 27/3 delgavs inte ryssarna, men 
frågan om ett närmande till Norge betraktades som utagerad tills
vidare. "An interesting record. In view of this no action is desirable 
at present," var den enda kommentar som Findlays telegram 27 /3 
föranledde i Foreign Office. 

Enligt Sasonows uppfattning borde överläggningar om militärt stöd 
till Norge strängt begränsas till de allierades egen krets. Att sonde
ringarna i Kristiania upphörde berodde väl dock på andra faktorer. 
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Krigsläget hade förändrats i och med Verdunoffensiven. Risken för 
en tysk kraftsamling mot Ryssland syntes inte samma sätt över
hängande som vid årsskiftet 1915/16. Härtill kom de i stort sett 
lugnande beskeden från Kristiania, där risken för en svensk interven
tion bedömdes ha minskat avsevärt. Dessutom ansåg Findlay, att tid
punkten under alla förhållanden var olämplig för en framstöt om 
samverkan. Även bortsett från motsättningarna på det handelspoli
tiska området framgick det ju också med all önskvärd tydlighet av 
samtalen med kungen, att den ansvariga norska regeringen kunde 
väntas inta en betydligt mera restriktiv hållning än monarken till 
brittiska alliansinviter. Sonderingarna i Kristiania gav också vid han
den, att den svensk-norska nonaggressionsöverenskommelsen kompli
cerade hela frågan om ett närmande till Norge. Överenskommelsen 
hade på sin tid inspirerats av Wallenberg, som tänkte sig att den bl a 
skulle försvåra en norsk anslutning till ententen. Det ursprungliga 
förslaget från svensk sida tunnades emellertid ut under överlägg
ningarna med norrmännen, som inte önskade någon högre grad av 
intimitet med hänsyn till Sveriges orientering åt Tyskland. Augusti
deklarationen har i litteraturen inte tillmätts någon konkret politisk 
betydelse. Effekten låg har det ansetts snarare på det psykologiska 
planet. Som något avgörande hinder betraktades inte heller det svensk
norska arrangemanget i Foreign Off ice. Hur långt man från brittisk 
sida hade tänkt sig att gå i Kristiania, om de yttre förutsättningarna 
varit andra och hotet från Sverige ansetts mera akut är emellertid 
svårt att ha någon uppfattning om. De rysk-brittiska kontakter på 
stabsnivå, som aviserades i War Committee 3/2 har inte kunnat ut
redas inom ramen för denna studie; vare sig om de kom till stånd 
eller i så fall omfattning och karaktär. 

Det finns emellertid anledning att erinra om den brittiska general
stabens påfallande restriktiva hållning i utredningen till War Com
mittee. Om någon militär insats i Skandinavien var det inte tal (there 
was nothing to be done). Den brittiska militärledningen stod kvar på 
samma ståndpunkt längre fram under våren. Som redan omnämnts 
orsakade Alandsfrågan nytt alarm i London i maj 1916. Grey ansåg, 
att Tyskland gjorde desperata försök att få Sverige med i kriget och 
kanske skulle lyckas med detta. Utrikesministern framhöll bl a att det 
var en fråga för de militära myndigheterna att bedöma om en svensk 
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insats i Rigaområdet ingick i den svensk-tyska planläggningen. I an
slutning härtill meddelade Kitchener, att inga tyska trupprörelser hade 
noterats på Rigafronten. Krigsministern framhöll också, att han var 
ense med förste sjölorden om att man från brittisk sida var hänvisad 
uteslutande till diplomatiska medel (there is nothing we can do out
side diplomatic action). 

Några militära maktmedel stod sålunda inte till buds för att på
verka utvecklingen i Skandinavien. Situationen var densamma i feb
ruari som i maj 1916. Militärledningens passiva inställning hade rim
ligen verkat återhållande om sonderingarna i Kristiania fortsatt och 
fråga uppstått om ett mera konkret ställningstagande.21 

22. Blockadfrågan i början av 1916

Under diskussionen om Sverige i War Committee 3/2 1916 fram
höll, som redan omnämnts, Lloyd George i en replik till Asquith, 
att brytning av egna fyndigheter i Cumberland i förening med större 
sparsamhet borde kunna göra Storbritannien mera oberoende av järn
malmsimporten från Sverige. Mc Kenna och andra ledamöter av War 
Committee deklarerade i detta sammanhang, att det ur blockadsyn
punkt kunde vara till fördel att ha Sverige öppet emot sig. Det var 
likgiltigt hur Sverige ställde sig, om man inte haft att ta hänsyn också 
till Ryssland. 

En utvidgning av blockaden till Ostersjön hade övervägts senhösten 
1915, men ryssarna hade reagerat mycket kraftigt mot förslag i den 
vägen. I en rapport 1/3 1916 varnade Howard för direkt mot Skandi
navien riktade blockadåtgärder. Howard hänvisade till en utredning 
av den franske militärattachen, som diknade med svensk mobilisering 
i händelse av en till svenska hamnar utsträckt blockad. I detta läge 
förelåg risk för att också Norge och Danmark hamnade i central
maktslägret vid Sveriges sida, vilket till varje pris borde undvHrns. 
Thomas räknade med allierat understöd åt Norge. Kunde Norge och 
de allierade efter ett inledande defensivt skede vända defensiv till 
offensiv var Göteborg ett givet mål. Ett angrepp på Göteborg skulle 
binda den svenska armens huvudkrafter i väster. Ryssarna hade inga 
krafter disponibla för offensivföretag mot Stockholm eller Norrland. 
Thomas ansåg det också uteslutet, att britterna skulle kunna forcera 
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inloppen till Ostersjön. Militärattachen avsåg en forcering i större 
skala. Ubåtar tog sig igenom och kunde samverka med ryska sjöstrids
krafter. 

Den franske militärattachens synpunkter var väl värda att upp
märksammas, framhöll Howard och erinrade om ett budskap, som 
han för någon tid sedan hade erhållit från ledarna för de liberala och 
socialdemokratiska partierna "to the effect that if any measure of 
blockade against Scandinavian ports were contemplated, this would 
compel them to rally to any counter-measure the Swedish Govern
ment might propose". Det var också, framhöll Howard, riskabelt 
(very risky) att för närvarande söka blockera de tyska hamnarna vid 
Ostersjön. "I apply the words 'at present' advisedly with regard 
to the second measure, for I am sure that once the tide of war has 
turned and the Germans have suffered some serious defeat, it will be 
quite possible to blockade German Baltic ports and cut them off 
effectively from communication with Scandinavia without producing 
any unfortunate reaction in this country. Then such a measure might, 
if effectively carried out, not only shorten the war, but even add to 
our prestige in the Scandinavian countries. Until, however, they are 
certain that Germany's side is the losing side, which Swedes still al
together refuse to believe, it would be playing with fire to attempt 
anything of the kind, unless we are prepared to take all risks." 

Howard diskuterade också de påtryckningsmedel som britterna 
disponerade över gentemot Sverige. Bunkerkolen var, framhöll han, 
det utan tvivel effektivaste vapnet. Men brittiska repressalier kunde 
i rådande läge mötas med nog så effektiva motåtgärder från svensk 
sida genom inskränkningar i transitotrafiken och exportförbud på 
järn, stål och andra förnödenheter "mast useful at the present time". 
Härigenom skulle tyska intressen gagnas. Tyskarna skulle också dra 
fördel av den missämja mellan Storbritannien och dess allierade, som 
kunde bli följden om britterna gick för hån fram mot Sverige. Sär
skilt ryssarna var "always ready to cry out that our blockade policy 
is causing them inconvenience in one way or another". Ovade brit
terna ekonomisk press på Sverige för att förhindra en svensk mobiJi.
sering kom dock saken i ett annat läge och ryssarna kunde då väntas 
ställa sig mera positiva "than if it were used simply to make a 
blockade more effectual". 
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Att Howard yrkade på återhållsamhet i relationerna med Sverige 
var naturligt med hänsyn till hans ställning som brittisk minister i 
Stockholm. Han fick emellertid ett mäktigt stöd i ett ställnings
tagande 15/2 1916, då ammunitionsministeriet i London besvarade 
skrivelser från Foreign Office av den 2 och 30 januari "with regard 
to the possible failure in the supply of materials from Sweden and 
Norway, and to the extent to which His Majesty's Government are 
dependent on such materials for the manufacture of munitions of 
war". Ammunitionsministeriet presenterade en omfattande utredning 
om importen från Norge och Sverige av strategiskt viktiga varor. Det 
bör ha varit något av en förkrossande läsning för de ledamöter i War 
Committee, inklusive ammunitionsministeriets chef Lloyd George, 
som ansett, att det var likgiltigt, hur Sverige ställde sig, om man bara 
inte haft Ryssland att ta hänsyn till. Ammunitionsministeriets rapport 
belyste, hur beroende den allierade krigsindustrin var av import från 
såväl Norge som Sverige, vad gällde Sverige i första hand av den 
svenska järn- och stålindustrins produkter. 

Storbritannien och Frankrike hade i eget välförstått intresse all 
anledning att hålla på status quo i Norden och undvika hårdare kon
frontationer, som kunde leda till en brytning, särskilt 1915 och 1916 
som krigsläget då gestaltade sig. 

2 3. Utvecklingen från hösten 1916. Allmänt 

Från hösten 1916 räknade knappast den politiska ledningen i Lon
don längre med någon risk för svensk intervention. I den militära 
bedömningen spelade emellertid Sverige fortfar ande en viss roll. Im
perial General Staff uteslöt inte möjligheten av ett svenskt angrepp 
på Norge i samband med ett tysk-norskt krigsfall, en eventualitet 
som blev aktuell, när Norge hösten 1916 i allt större utsträckning 
inordnades i det brittiska blockadsystemet. Ovissheten om Sveriges 
hållning var också en i viss mån återhållande faktor, när frågan om en 
allierad bas på den norska sydkusten diskuterades 1917. Efter USA:s 
inträde i kriget och Rysslands sammanbrott och sedan under hösten 
1917 Sverige dessutom fått en vänsterregering ansågs emellertid risken 
för en svensk intervention på Tysklands sida på det hela taget elimi
nerad. Snarare skymtar i diskussionen möjligheten av en svensk an
slutning till de allierade. 
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Norge under första världskriget har behandlats av Wilhelm Keilhau 
i ett grundläggande arbete 1927. Den bild som Keilhau ger komplet
terades väsentligt och fördjupades av Olav Riste 1965 i den skick
ligt disponerade avhandlingen The neutral ally. Riste kommer i en 
intressant skildring av utvecklingen från hösten 1916 ganska mycket 
in på det tysk-norska krigsf allet och på diskussionen om en brittisk 
bas i Norge. De norsk-brittiska kontakterna i denna och andra frågor 
med militär anknytning belyses. 

Riste bygger skildringen av brittiska förhållanden på material i 
främst Lord Milners samling, New College, Oxford. Foreign Office's 
skilda serier var däremot ännu inte tillgängliga för forskning, när 
Riste skrev sin bok. Även bland amiralitetets papper i Public Record 
Office finns icke utnyttjade dossierer med anknywing till den norska 
frågan. Ristes infallsvinkel är naturligtvis en annan än i föreliggande 
studie, men för de närmast följande avsnitten är icke desto mindre 
en allmän hänvisning till hans arbete på sin plats. 

ökad tysk ubåtsaktivitet i norska och angränsande farvatten 
ledde hösten 1916 till svåra förluster för den norska handelsflottan 
och tolkades allmänt som repressalier för att Norge tillmötesgått 
brittiska krav på begränsningar i exporten av fisk och kopparpro
dukter till Tyskland. Ett förbud 13/10 1916 för främmande ubåtar 
att utnyttja norskt territorialvatten utlöste en kris i de norsk-tyska 
förbindelserna, som bilades först på nyåret 1917. Norges relationer 
med Storbritannien var också hårt ansträngda och en tid vintern 
1916/ 17 stoppade britterna koltillförseln till N arge. 

För Storbritannien var det ett vitalt intresse att Norge inte gav 
efter för Tyskland. Importen från Norge och kanske framförallt det 
norska tonnaget var av stor betydelse för de allierade. De häftiga 
tyska och norska opinionsyttringarna i samband med ubåtskrisen 
hösten 1916 skruvade upp stämningen i det allierade lägret. Tidvis 
rådde inte minst i Paris en påfallande nervositet.23 

24. Bedömningar i \V ar Committee och Imperial General Staff hösten
1916

Ett omfattande memorandum av Crowe 29/10 1916 till War 
Committee bidrog inte till att dämpa oron. Tvingades Norge att ge 
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efter för Tyskland blev, menade Crowe, följden sannolikt, att hela 
det brittiska blockadsystemet bröts upp och föll sönder. Crowes 
memorandum hade en klart aktivistisk accent. Det var blockadpoli
tiskt en fördel att få med Norge i kriget på de allierades sida. En ur 
norsk synpunkt självfallet mycket farlig synpunkt, eftersom Stor
britannien i sin tur kunde öva sådan press att en brytning med Tysk
land blev oundviklig. 

Crowes promemoria var bestickande och imponerade genom sin 
stränga logik och ordnade argumentation. Robert Cecil, som inom 
regeringen var ansvarig för blockadpolitikens utformning, gav Crowe 
sitt fulla erkännande. Cecil fäste särskilt avseende vid de negativa följ
derna för Storbritanniens del om Norge tvingades att kapitulera för 
tyska påuyckningar. Men vägande invändningar kunde också göras 
61 a från skilda militära utgångspunkter. Från sjömilitärt håll fram
hölls i War Committee, att Crowe inte hade räknat med möjligheten 
av ett svenskt angrepp. Han hade också överskattat det norska hamn
och kustförsvaret, som var mycket blygsamt. 

Egna resurser tillät inte ett engagemang i Norge. En insats av trup
per var knappast tänkbar och krigsmateriel av någon omfattning 
kunde inte heller gärna undvaras. Flottan ansågs visserligen kunna 
skydda mot företag i större skala över havet, men skulle baser upp
rättas i Norge innebar detta en kraftsplittring och en uttunning av 
eget invasionsförsvar. Angreps Norge skulle hjälp ges efter förmåga 
och i den utsträckning som omständigheterna medgav. Men Stor
britannien borde inte aktivt främja ett norskt inträde i kriget. Den 
brittiska ståndpunkten, som den tog form under den tysk-norska 
ubåtskrisen hösten 1916, gick ut på att Norge skulle uppmanas att 
stå fast gentemot tyska krav, men undvika en brytning. I händelse av 
tyskt angrepp kunde Norge dock påräkna brittiskt bistånd. 

De militära synpunkterna (lant- såväl som sjömilitära) samman
fattades av Robertson 2/11 1916 i en av general- och marinstaberna 

gemensamt förberedd promemoria. 
Utredningen utmynnade i slutsatsen, "that both naval and military 

interests would best be served by Norway remaining neutral, and that 
it would be detrimental to those interests if she became an Ally". 
Tvingades emellertid Norge att välja mellan krig eller alternativt 
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underkastelse för tyska krav i kontrabandsfrågan, måste från brittisk 
sida ställning tas till frågan om de handelspolitiska fördelarna av att 
ha Norge som allierad uppvägde nackdelarna ur militär synpunkt. 

Skickligt tecknades i promemorian Norges position mellan de krig
förande stormakterna. Här kom också Sverige i bild som en osäker
hetsfaktor att ta hänsyn till. Ett tyskt angrepp i större skala mot 
Norge kunde sättas i scen, endast om Sverige slöt upp på Tysklands 
sida. I augusti 1916 hade Rumänien gått med på ententens sida i 
kriget och ryssarna var fullt upptagna med att hjälpa rumänerna. 
Svenskarna kunde därför i lugn och ro koncentrera huvudkrafterna 
mot Norge. Utredningen framhöll i en intressant passus Bodenför
svarets betydelse för en svensk defensiv vid gränsen mot Finland 
under en uppgörelse med Norge. 

Emellertid bedömdes Tyskland inte ha något primärt intresse av att 
med svensk hjälp få kontrollen över på den norska västkusten be
lägna hamnar, som möjligen med undantag för Trondhjem ansågs 
otjänliga som baser för i varje fall större flottenheter. De var dess
utom sårbara för brittiska raider över sjön. Den tyska högsjöflottans 
handlingsfrihet skulle också begränsas genom ett engagemang i större 
skala i Norge: "In fact, in view of the exposure to British naval 
attack, it is doubtful if Germany would be the gainer by the opening 
to her of the Norwegian western ports. Without oversea responsibili
ties the German navy is a powerful force, able to choose its own time 
to attack the British fleet; but once oversea responsibilities are placed 
on it, some of its freedom to avoid action with our fleet is lost, as it 
may be compelled to g� to sea at times other than those of its own 
selection." 

Väsentligar� ur tysk synpunkt bedömdes vara att tillkämpa sig 
herraväldet över Skagerack genom ockupation av Jylland och härefter 
Kristiansand på den norska sydkusten. Från Kristiansand skulle tyska 
Zepellinare kunna attackera norska och brittiska mål och hålla ett 
öga på den brittiska flottan genom spaningsverksamhet. Fick tyskarna 
kontrollen över Skagerack, skulle Sverige isoleras för att eventuellt 
senare träda in i kriget vid en för tyskarna lämplig tidpunkt. 

Ingrep inte Sverige och gick tyskarna inte heller till anfall över 
Jylland var Norge tämligen osårbart, även om landet kunde nås av 
punktvis insatta angrepp från luften. 
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Risken för ett tysk-norskt krigsfall bedömdes på det hela taget 
inte som särskilt stor, men det gick inte heller att bortse från möjlig
heten av ett tyskt försök att nå ett avgörande och bryta den brittiska 
blockaden genom att dra in Skandinavien i kriget. 

Inom Foreign Office och i politiska kretsar behandlades en svensk 
intervention som mer eller mindre utesluten. Både Howard och Nek
ljudow hade från ett samtal med utrikesminister Wallenberg 28/10 ett 
bestämt intryck av att Sverige i varje fall inte skulle gå emot Norge. 

Att den svenska allmänheten och pressen tog Norges parti observera
des, och den 31 oktober kunde Howard rapportera, att Wallenberg 
med kungens samtycke för den tyske ministern i Stockholm hade 
framhållit, att den svenska regeringen delade den norska regeringens 
uppfattning i tvisten med Tyskland. I en intressant rapport 16/11, 
som delgavs det brittiska kabinettet för kännedom, kunde Howard 
meddela, att opinonen i Sverige var på väg att svänga. Särskilt var 
detta fallet i affärskretsar, där man började tröttna på Hammar
skjölds politik. De allierade framgångarna under det gångna året 
hade imponerat och särskilt Rysslands insatser ingav svenskarna en 
hälsosam respekt "perhaps the beginning of wisdom". Framförallt 
hade emellertid utvecklingen av de norsk-tyska förbindelserna givit 
anledning till skarp svensk kritik mot Tyskland: "Last, but not least, 

I may mention that the action of Germany in trying to bully Norway 
by sinking her merchant ships wholesale and without excuse has 
roused considerable feeling of sympathy for Norway and antipathy 
for Germany in this country." 

De brittiska staberna var emellertid i utredningen 2/11 som redan 
omtalats inte helt övertygade om Sveriges pålitlighet: "The possibili
ties of Swedish intervention should not be entirely excluded from 
any consideration of the present situation. It is true that competent 
authorities in Scandinavia report that Swedish public opinion is 
wholeheartedly on the side of Norway in the present controversy, 
and that there is no doubt that Germany could readily find some 

more popular pretext for causing Sweden to join her. At the same 
time nations are at the mercy of their Governments, and therefore 
it would be unsafe to put aside all thought of Swedish action."24 
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2 5. Den franska militärledningens förslag till plan i händelse av 
svenskt angrepp på Norge 

Om Sverige av brittiska militära bedömare betraktades med skep
sis, så gav det franska högkvarteret intryck av att helt ha förlorat 
kontakten med verkligheten i en skrivelse 11/12 1916 från den franske 
armtchefen, generalen Joffre, till Robertson. Möjligheten av ett kom
binerat tysk/svenskt angrepp på Norge motiverade, framhöll Joffre, 

ofördröjlig allierad planläggning, så att lämpliga motåtgärder kunde 
sättas in. Joffre hade uppdragit åt sin stab att undersöka "the condi
tions under which assistance could be rendered to Norway". Resul
tatet av ifrågavarande överväganden hade nedtecknats i en prome
moria, som bilades Joffres skrivelse. 

Den franska promemorian tog inte som motsvarande brittiska ut
redning upp skilda alternativ utan var helt koncentrerad till ett 
svenskt av Tyskland inspirerat och understött krigsfall. Sverige för
utsattes vilja ha revansch för 1905 och dessutom för sin järnmalms
export tillgång till Atlanten över norska hamnar. De svenska huvud
kraf tema skulle, baserade på Värmland, sättas in mot Kristiania. Som 
mål för bioperationer angavs Trondhjem och Narvik. Norge måste 
informeras om att hjälp var att vänta från de allierade i händelse av 
angrepp. Vidare borde förberedelser från brittisk sida vidtas för ocku
pation under angiven förutsättning av inloppen till Narvik och 

Trondhjem. Planer borde också göras upp för insats av trupper i 
hotade områden och den norska generalstaben kopplas in för för
beredande åtgärder i Norge. Ryssarna förfogade i Riga-Petrograd
regionen för försvar av kusten över en arme om 4½ divisioner in
fanteri och 1 ½ di vision kavalleri. En del av denna arme borde kunna 
föras över till Sverige "either by rail which runs round the Gulf of 
Bothnia, or by sea, or even <luring Winter, across the ice, on the 
northern part of the Gulf". En rysk intervention enligt dessa rikt
linjer skulle verka paralyserande på den svenska armen och borde 
förberedas av den ryska generalstaben. 

Sammanfattningsvis anfördes i den franska promemorian: 

"If Norway is attacked by Germany and Sweden, she will receive 
the support of the Allies by sea and land. 
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On sea The measures to be taken are to be thought out and 
prepared by the British Admirality. They comprise, in any case, the 
occupation of a maritime base and the closing of the ports seized by 
the enemy. 

On land The Allies should consider and prepare: 

(a) The landing of English or Anglo French contingents whose 
strength will depend upon events and the assistance given by Ger
many to Sweden. 

(b) The intervention of Russian contingents in the rear of the
Swedish Army. 

The Norwegian Army, on its part, should prepare, from the pre
sent moment, the organisation for defence of the regions of Narvik 
and of Trondhjem and to place sufficient garrisons there. 

She should also put herself in a position to concentrate rapidly all 
her available active forces in the region of Christiania to arrest the 
offensive of the bulk of the Swedish forces." 

J offre utbad sig i skrivelsen 11/12 Robertsons synpunkter på det 
franska förslaget till planläggning. Någon svarsskrivelse från general
stabschefen har emellertid inte kunnat återfinnas i undersökta arkiv
serier. Däremot finns (bilagd här utnyttjade engelska översättning av 
den franska framställningen) en promemoria 22/12 1916 benämnd: 
Admirality observations on the French note on the intervention of 
Norway and Sweden in the European conflict. 

Promemorian i fråga, utarbetad inom Adrnirality War Staff, tog 
inte ställning till möjligheten ur lantmilitär synpunkt av att sätta in 
allierade trupper i Norge. Den brittiska flottan var emellertid redan 
hårt engagerad i underhållet av skilda expeditionsstyrkor. Det kunde 
under alla förhållanden förutses att något handelstonnage inte skulle 
vara disponibelt för transporter och underhåll av ens en jämförelsevis 
liten styrka i Norge. 

Om Admitality War Staff var kritisk mot tanken på en expedi
tionskår tiH Norge var dock inställningen i basfrågan inte på samma 
sätt negativ som i den av Robertson signerade utredningen om Norge 
något tidigare i november. 

Admirality War Staff framhöll, att om Sverige förblev neutralt 
under ett krig mellan Tyskland och Norge och förutsatt att Sveriges 
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neutralitet verkligen var att lita till, så skulle en brittisk bas på den 
norska sydkusten vid Kristiansand erbjuda vissa fördelar. En sådan 
bas skulle inte få den avgörande betydelse som fransmännen tänkte sig 
i sin utredning, men den skulle underlätta brittiska ubåtsinsatser mot 
den tyska högsjöflottan vid operationer i Nordsjön och framförallt 
erbjuda den fördelen "that supply ships could not reach German ports 
by keeping in neutral waters along the coast of Norway".25 

26. Basfrågan kring årsskiftet 1916/ 17

I december 1916 blev Lloyd George premiärminister efter Asquith
medan Balfour efterträdde Grey som utrikesminister. W ar Committee 
ersattes av War Cabinet. 

Vid sammanträde i W ar Cabinet 12/ 12 1916 diskuterades den 
norska frågan och befarade norska eftergifter gentemot Tyskland. 
Findlay var i en rapport 9/12 inte främmande för ytterlighetsåtgärder 
"which might include the demand for or even the seizure of a naval 
base". Cecil erinrade i War Cabinet om stabsutredningen 2/11, som 
klart hade uttalat "that it would not be an advantage if Norway 
joined the Allies". Förste sjölorden, amiralen Jellicoe, framhöll, att 
om Norge var fientligt, var det omöjligt att ockupera en bas, "though, 
if Norway were favorable to us, this could be done". Krigskabinettet 
beslöt att öva hårdast möjliga diplomatiska och ekonomiska press på 
Norge. Ett beslut som fick till konsekvens att exporten av kol till 
Norge stoppades från årsskiftet 1916/17 och en tid framöver. 

De sjömilitära övervägandena om Norge utmynnade i december 
1916 i viss planläggning avseende inrättande av en brittisk bas vid 
Kristiansand i händelse av ett tysk/norskt krigsfall. I skrivelse 20/11 
1916 meddelade amiralitetet chefen för Grand Fleet, amiralen Beatty, 
att avsikten var att i händelse av fientligheter mellan Tyskland och 
Norge basera en brittisk sjöstyrka, sammansatt av lätta kryssare och 
jagare samt ubåtar, på Kristiansand. Vissa förberedande åtgärder för 
att underlätta en minering och avspärrning av farvattnen vid Kristian
sand hade vidtagits. Den norska regeringen var emellertid, framhöll 
amiralitetet, utomordentligt försiktig och ville undvika att ge tyskarna 
en förevändning för angrepp. Man kunde inte heller utgå från att 
samtliga medlemmar av regeringen var för de allierades sak och fria 
från tyskt inflytande. Detsamma kunde sägas om det norska amirali-
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tetet. Norge kunde väntas begära hjälp först när kriget var oundvik
ligt och nära förestående, men det kunde då bli svårt att med så kort 
varsel lämna begärt bistånd. Åtgärder hade emellertid vidtagits för att 
sondera vederbörande norska sjömilitära myndigheter "especially in 
regard to aff ording information as to their plans for defence and the 
positions of minefields, etc". Beatty skulle informeras om sonde
ringarna lyckades och hållas underrättad om lägets utveckling. 

Några dagar före ovan relaterade skrivelse till chefen för Grand 
Fleet hade denne själv gjort framställning i amiralitetet och anhållit 
om instruktioner, som gjorde det möjligt att ingripa mot kontra
bandstrafik och annan fientlig verksamhet i norska territorialvatten. 
Amiralitetet bemötte Beattys synpunkter i en promemoria 30/12 1916 
till War Cabinet. I sak var amiralitetet av samma uppfattning som 
amiralen. Men att gå bröstgänges till väga och kränka Norges neutra
litet måste väcka principiella betänkligheter och kunde bortsett häri
från få allvarliga konsekvenser med hänsyn till intrycket av en sådan 
neutralitetskränkning i Sverige och USA. 

Den brittiske marinattachen i Kristiania arbetade emellertid ener
giskt på att få Norge med i kriget, och för en skärpning av blockaden 
i allmänhet. I ett handbrev 12/12 1916 till Cecil framhöll Howard, 
att Consett, vilket i och för sig var naturligt, mest höll till i Norge. 
Marinattachen var nära lierad med Findlay och Howard antydde en 
frontbildning. Consett tyckte illa om Sverige. Howard kunde, fram
höll han, dela marinattachens fördomar, men lät samtidigt förstå att 
dennes personliga antipatier inte kunde få bli vägledande i frågor av 
politisk betydelse. 

När Consett vid årsskiftet 1916/17 i två promemorior föreslog en 
brittisk bas i Norge, som Storbrittannien mer eller mindre skulle 
tvinga sig till mot norrmännens vilja avvisades detta projekt såväl i 
Foreign Off ice som i amiralitetet. 

Howard belyste fast i försiktiga formuleringar de risker bl a med 
hänsyn till Sveriges hållning som en kränkning av Norges neutralitet 
kunde väntas innebära. Lord Hardinge, som efterträtt Nicolson som 
p e r  m a n a  n t u n d e r  - s e  c r e t a r  y, kommenterade: "This des
patch demonstrates how dangerous such a policy would be." Robert 
Cecil tillfogade ett bitande: "Captain Consett is a public danger." 

I utlåtande till Foreign Office 31/1 1917 med anledning av Con-
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setts förslag framhöll amiralitetet, att anledning inte förelåg att frångå 
den ståndpunkt som hade intagits i december. Amiralitetet tillfogade, 
att de lantmilitära myndigheterna förklarat, att trupper inte fanns 
disponibla ens i händelse av tysk kupp mot någon norsk hamn "or 
other action in Norway directly detrimental to our interests - -" och 
att under sådana förhållanden "it would not be possible to occupy 
a harbour in Norway if that country were hostile". Under ärendets 
beredning framhölls bl a, att Consett hade tagit för mycket intryck 
av tysk strategi. Det var också en fråga om moral: "As we en ter ed 
the war in defence of Belgium, it would hardly be consistent to make 
use of Norwegian harbours unless the Norwegians ask for assistance." 

I februari bekräftade amiralitetet på nytt att inga planer förelåg 
baser i Norge. Rykten om sådana planer cirkulerade nämligen i 

Stockholm och Foreign Office inhämtade 28/2 amiralitets synpunkter 
på en dementi genom Howard. Amiralitetet hade i svar 4/3 inte något 
att invända. Howard kunde informeras om att den brittiska regeringen 
definitivt hade tagit ställning mot ockupation av en bas på den norska 
kusten (have definitely decided against the suggestion that they 
should seize a Naval base on the Norwegian Coast). Howard kunde 
också bemyndigas att göra detta beslut känt, om han så fann lämpligt. 

Beatty framhöll i sin skrivelse i december 1916 till amiralitetet, 
att om britterna utsträckte kontrollen av Nordsjön till att omfatta 
också norska territorialvatten, kunde detta få till resultat, att Norge 
kastades in i kriget. Men detta vore, framhöll amiralen till fördel ur 
sjömilitär synpunkt: "If it is represented that the result of such 
action may be to throw Norway into war, I would point out that 
even with Norway as an enemy the situation would permit of the 
more effective use of our naval power, whilst with Norway as an ally 
the general strategic position would be immensely relieved." 

Från exklusivt sjömilitära utgångspunkter var det sålunda ett klart 
önskemål vid årsskiftet 1916/17 att dra in Norge i kriget. Från fransk 
sida yrkades på kraftåtgärder under den norsk-tyska krisen hösten 
1916 såväl genom militära som diplomatiska kanaler. Den franska 
oron torde i hög grad ha varit betingad av fruktan för att exporten 
från Norge av vissa för ammunitionstillverkningen viktiga varor 
skulle stoppas, om Norge på det ena eller andra sättet råkade hamna 
i det tyska kraftfältet. Särskilt Norsk Hydros produktion av nitrater 
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var av intresse för Frankrike. Att en norsk anslutning till de allierade 
ur blockadpolitisk synpunkt kunde te sig lockande framgick av 
Crowes utredning, applåderad av Cecil i War Committee. Argument 
av moralisk och politisk natur kunde emellertid samtidigt anföras mot 
att i varje fall aktivt medverka till ett norskt inträde i kriget. Dess
utom och det var avgörande ställde sig såväl den lantmilitära som 
sjömilitära ledningen avvisande till ett engagemang i Norge. 

Den brittiska generalstaben under Robertson deklarerade, att inga 
trupper fanns disponibla för insats i Norge. Härvid tilldrog sig 
Sveriges position ett betydande intresse. Rubbades status quo i Nor
den, måste man räkna med möjligheten av en svensk uppslutning 
i kriget på Tysklands sida och ett svenskt angrepp på Norge. Stor
britannien kunde i ett sådant läge inte åta sig att försvara Norge. 

Amiralitetet intog i skilda utlåtanden kring årsskiftet 1916/17 en 
negativ ståndpunkt till ett engagemang i Norge. Den lantmilitära be
dömningen tillmättes härvid en avgörande betydelse. Ur sjömilitär 
synpunkt kunde en bas på den norska sydkusten vid Kristiansand 
medföra fördelar, men en sådan bas kunde inrättas endast under 
förutsättning av garanterad svensk neutralitet. 

Ovissheten om Sveriges hållning och respekten ur militär synpunkt 
för Sverige verkade sålunda återhållande och komplicerade liksom 
tidigare också nonaggressionsöverenskommelsen 1914 frågan om en 
norsk-brittisk allians. 

Annu i början av 1917 höll Storbritannien fast vid en restriktiv 
hållning i frågan om ett militärt engagemang i Norge.26 

27. Utvecklingen 1917. Sveriges ställning

Under loppet av våren 1917 undergick, som redan framhållits, det
allmänna krigsläget väsentliga förändringar. Tyskland deklarerade 1/2 
det oinskränkta ubåtkriget som ett motdrag till den brittiska blocka
den, vars verkningar nu på allvar började göra sig gällande. Ubåts
deklarationen ledde till att de diplomatiska förbindelserna mellan 
Tyskland och Förenta staterna redan 3/2 avbröts, varefter USA 5/4 
trädde in i kriget efter en omfattande krigspropaganda. Till bilden 
av ett förändrat läge bidrog också i hög grad Rysslands sönderfall. 

Det oinskränkta ubåtskriget och USA:s krigsförklaring medförde en 
väsentlig skärpning av hela krigföringen och ledde bland mycket annat 
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till en omprövning av Storbritanniens förhållande till Norge. Härom 
mera längre fram, men först några rader om Sveriges ställning 1917. 

Sveriges position försämrades radikalt från våren 1917, när USA 
successivt tog en alltmera aktiv del i blockaden av Tyskland, sam
tidigt som transitotrafiken till Ryssland snabbt förlorade i värde som 
utbytesobjekt. Sverige råkade in i en mycket allvarlig försörjningskris, 
som bidrog till en radikalisering av opinionen. 

Den 30 mars 1917 avgick regeringen Hammarskjöld och ersattes 
av ministären Swartz-Lindman, som efter andrakammarvalen i sep
tember lämnade plats för en vänsterregering med Nils Eden som stats
och Johannes Hellner som utrikesminister. Redan under Swartz' 
statsministertid började avvecklingen av den handelspolitik som i hög 
grad hade burit Hammarskjölds signatur men som verksamt under
stötts av särskilt Undman och förre utrikesministern Eric Trolle. 
Under Hellners tid som utrikesminister skedde en skickligt genom
förd och nödvändig anpassning till det förändrade läget i Europa. 

Hellner åtnjöt stort förtroende i London. Under regeringskrisen i 
oktober 1917 vidtog Howard, som fruktade, att en konservativ kom
bination på nytt skulle ta makten, förberedelser för en skarp vid
räkning med den tidigare förda svenska politiken i form av en de
marche från de allierade makternas sida i Stockholm. En sådan fram
ställning från de allierade skulle, menade Howard, kunna bilda platt
form för vänsteroppositionen i riksdagen. Den brittiske ministern 
fick emellertid inte önskat stöd för aktionen i fråga hos sin amerikan
ske kollega i Stockholm. Också Foreign Office avvisade tanken på 
direkt intervention i svenska inre förhållanden. synpunkt som 
Howard f ö själv tidigare hade förfäktat gentemot Findlay. Howards 
plan ·hade under alla förhållanden inte behövt komma till utförande, 
eftersom den svenska regeringskrisen löstes efter linjer, som var accep
tabla för de allierade. En reminiscens av Howards plan finns emeller
tid i utrikesdepartementets arkiv. Hellner mottog nämligen efter till
trädet på utrikesministerposten en sammanställning av Howard över 
de brott och avvikelser från neutraliteten, som Sverige enligt brittisk 
uppfattning tidigare 1,mder kriget gjort sig skyldigt till. 

Efter Förenta staternas inträde i kriget följde omfattande överlägg
ningar i Washington om hur de allierades krigsansträngningar bäst 
skulle kunna koordineras. Blockadfrågan och USA:s relationer till de 
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återstående neutrala makterna blev självfallet en av huvudfrågorna 
under dessa diskussioner. Av intresse här är en promemoria 31/7 1917 
om Sverige till State Department av den brittiske ambassadören 
Spring-Rice; som redan omnämnts minister i Stockholm under 
några år före kriget. 

Frågan gällde närmast den svenska järnmalrnsexporten till Tysk
land, som Storbritannien önskade stoppa. I samband härmed gav 
Spring-Rice en återblick på de svensk-brittiska förbindelserna under 
kriget. Ambassadörens historieskrivning var väl något tillrättalagd, 
men har ändå sitt värde. Intill slutet av 1916 grovt räknat hade, fram
höll Spring-Rice, britterna varit rädda för att pressa Sverige för hårt 
främst av hänsyn till Ryssland: "So far as the British Government 
were concerned, we did not indeed, believe that Sweden would ever 
throw in her lat with Germany, but the Russian Government repre
sented so strongly the disastrous eff ects on the military situation of 
any threat to Russian communications in Finland that we had perforce 
to adopt a cautious attitude at the behest of our ally." Under de 
första månaderna 1917 minskades emellertid de brittiska farhågorna 
"and we finally came to the settled conclusion that the possibility of 
Sweden taking Germany's part actively might be ruled out of con
sideration". Riktigheten av denna slutsats hade kunnat prövas under 
våren, då Sverige praktiskt taget hade blockerats och tvingats till 
betydelsefulla eftergifter vad gällde i Ostersjön infruset brittiskt ton
nage. "We have no longer any fear that Sweden might go to war 
with us," slog Spring-Rice fast. Inte heller behövde de allierade frukta 
ett tyskt angrepp pil Sverige. 

Maktförhållandena var sådana, att Sverige nu utan risk kunde pres
sas till fullständig kapitulation: "As you know, in our view Sweden 
should be required to stop all exports to Germany; to maintain ex
ports to the Allies; to employ her shipping fully in agreement with 
you and us, and to guarantee regular transit across her territory to 
and from Russia."27 

28. Den norska frågan 1917

Det förändrade läget våren 1917 efter den tyska ubåtdeklarationen
och USA:s inträde i kriget ledde också till en omprövning av Stor
britanniens förhållande till Norge. 
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Ubåtsdeklarationen följdes av en hemlig överenskommelse i april 
1917 om överlåtelser av norskt tonnage till de allierade. Såväl Cecil 
som den norske ministern i London Vogt och Findlay i Kristiania såg 
pessimistiskt på Norges möjligheter att efter tonnageöverenskommel
sen hålla sig utanför kriget. Consett var på sitt håll verksam för att 
få Norge med. 

Från april 1917 drev Cecil energiskt frågan om norsk anslutning. 
Han initierade ärendet i skrivelse 11/4 till premiärministern: "You 
will have seen from the telegrams that Sir M. Findlay is again raising 
question of Lhe desirability of Norway's entry into the war on our 
side. M. Vogt, the Norwegian Minister here, is keen that this should 
happen, and I have received from Lord Cowdray a long letter from 
a Norwegian correspondent, urging similar views." Cecil ifrågasatte, 
om saken inte på nytt borde prövas av de lant- och sjömilitära myn
digheterna. "It would no doubt involve supplying to Norway some 
20 aeroplanes and anti-aircraft guns. It might enable the Norwegians 
to arm their vessels, and it would of course cut off the nickel supply 
from Norway to Germany." Cecil avslutade sitt brev med ett tungt 
vägande argument: "I imagine that Sir David Beatty would rather 
welcome it, as facilitating the work of the Northern patrol." 

Den 20 april lät Cecil sända över till amiralitetet Findlays syn
punkter på en eventuell norsk anslutning. Findlay hävdade, att frågan 
kommit i ett väsentligt annat läge efter USA:s inträde i kriget. 

Cecils initiativ ledde till en omprövning av amiralitetets stånd
punkt i den norska frågan. Amiralitetet föreslog i skrivelse till Foreign 
Office 7/5 1917 överläggningar med Förenta staterna i syfte att för
må amerikanerna att öva starkast möjliga press på Norge, som skulle 
tvingas till ytterligare begränsningar av exporten till Tyskland. Detta 
kunde leda till tysk-norsk brytning och USA borde därför samtidigt 
tillfrågas, om det var berett att militärt bistå Norge "by despatch 
of a sufficiant naval force and other equipment to Southern Nor
way". 

Emellertid avvisade den norska regeringen den 7 maj 1917 officiellt 
en invit genom Cecil om samverkan. Diskussionen i London fortsatte 
dock. Amiralitetet var positivt och den aktiva sjöledningen. Norr
männen höll sig emellertid på sin kant: "The Norwegians, although 
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asked, have as yet furnished no detailed information - - -" anteck
nades 30/6 vid planering mera i detalj av en bas vid Kristiansand. 

Avgörande när amiralitetet hösten 1917 på nytt växlade stånd
punkt i basfrågan var emellertid att USA efter skilda kontakter ställde 
sig negativt till varje insats även i mera modifierad form jämfört med 
amiralitetets plan i maj. Härtill kom som ett mycket viktigt argument 
mot ett brittiskt engagemang i Norge förhållandet att de allierades 
resurser till sjöss i växande utsträckning togs i anspråk av det system 
med konvojer, som hade tagit form 1917. 

Frågan om en bas i Norge lades i september 1917 på is tillsvidare 
för att emellertid tas upp på nytt 1918 i samband med att ett beslut 
från 1917 om en ubåtsspärr i Nordsjön då förverkligades (the Nor
thern Barrage).28 

29. Bedömningen av Sverige. De neutrala nordeuropeiska makternas
position utredes. Robert Cecils inställning.

Diskussionen i den norska frågan skall inte här följas i sina detaljer. 
Men något skall sägas om Sveriges roll i sammanhanget och om den 
kommitte för utredning av de nordeuropeiska neutrala makternas 
position, som tillsattes av War Cabinet i juli 1917. 

I samband med en redogörelse för kontakter i alliansfrågan med 
den norske ministern i London, framhöll Cecil i W ar Cabinet 2 5 I 4, 
att Sverige enligt underrättelser från Stockholm eventuellt kunde vän
tas sluta upp på Norges sida i händelse av ett tyskt angrepp. Vid ett 
följande sammanträde med War Cabinet 21/5 fattades beslut om att 
Foreign Off ice noggrant skulle observera "the possibility of bringing 
in Norway on the side of the Allies". Under diskussionen framhölls, 
att amiralitetet nu på det hela taget var för en norsk anslutning, 
"while the ob jections to it, which had been put forward by the W ar 
Office, had been due mainly to the possibility of hostile action by 
Sweden against Norway, of which the risk, however had decreased 
very much". 

Emellertid kunde i juni en opinionsyttring från generalstaben note
ras. The Director of Military Intelligence framhöll i skrivelse 12/6 
till War Cabinet, att det ur lantmilitär synpunkt inte fanns anledning 
frångå den uppfattning som kommit till uttryck i stabsutredningen 
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om Norge 2/11 1916, med mindre säkerhet fanns, att Sverige inte 
skulle angripa Norge. Även för en kort period var det omöjligt för 
Storbritannien att ansvara för försvaret av Norge. Att förse Norge 
med flyg och luftskyddsmateriel skulle också hårt tära på egna re
surser. I händelse av tysk-norsk konflikt förelåg emellertid risk för 
tyska angrepp från luften mot industriella mål i Norge av stor be
tydelse för den allierade produktionen av krigsmateriel. En norsk 
anslutning till de allierade skulle också ge Tyskland en förevändning 
att ockupera Jylland, vilket skulle innebära en fördel ur försörjnings
synpunkt och förbättra möjligheterna att kontrollera tillfartsvägen 
till Ostersjön genom Bälten. 

Skrivelsen från generalstaben föranledde Cecil att begära förnyad 
prövning i War Cabinet av frågan om Norges anslutning. En sådan 
prövning kom till stånd 22/6. Krigsministern Lord Derby anförde, 
att generalstaben var emot Norges inträde i kriget, om detta kunde 
undvikas. "The question was, however, more naval than military, 
and if the naval advantages outweighed the disadvantages the General 
Staff would waive their objections." General Macdonough (Director 
of Military Intelligence) betonade risken för en tysk ockupation av 
Jylland och de fördelar för Tyskland, som var förenade med ett så
dant besittningstagande. 

Vid sammanträde i War Cabinet 20/7 1917 tillsattes en särskild 
kommitte "to investigate the position of Norway and other Nor
thern neutral countries (Sverige, Danmark och Holland) in relation 
to the war, and to obtain from our Naval and Military Staffs full 
information as to their plans". Ordförande för kommitten, i vilken 
Cecil och ett antal högre militärer ingick, blev en ledande brittisk 
politiker och ledamot av krigskabinettet, Sir Edward Carson. 

Kommitten, som avgav sitt betänkande 27/8 1917, konstaterade, 
att från lantmilitär synpunkt ingenting fanns att vinna av en norsk 
anslutning. Tvärtom skulle Norge komma att utgöra en belastning 
på redan hårt ansträngda resurser. För flottans del kunde emellertid 
en bas på den norska sydkusten medföra flera fördelar och fullt ut
arbetade planer fanns "for carrying out the operation of establishing 
a base for light cruisers, destroyers, submarines, and aircraft at 
Kristiansand, including the provision of a stock of mines and anti
submarine nets for the defence of that port, which is at present 
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weakly defended". Kommitten beslöt rekommendera, att planen skulle 
verkställas i händelse av ett tyskt-norskt krigsfall. 

Allmänt ansågs dock inte fördelarna ur sjömilitär synpunkt av 
att ha Norge som allierad överväga nackdelarna. Genom ökad ekono
misk press från USA kunde Norge emellertid tvingas in i kriget. Inga 
säkra informationer fanns om hur USA ställde sig till ett militärt 
engagemang i Norge och åtgärder borde därför vidtas för att få till 
stånd ett ställningstagande. 

Faran för ett svenskt angrepp på Norge ansågs ha minskat väsentligt 
jämfört med läget som det gestaltade sig två år tidigare. Helt elimine
rad var emellertid inte risken för en tysk-svensk kombination, i vilket 
fall Norge inte kunde påräkna någon hjälp från Storbritannien. Inte 
heller Sverige kunde enligt kommittens uppfattning få någon hjälp 
om landet mot förmodan råkade i krig med Tyskland. 

Störst intresse i Carsons utredning tilldrar sig emellertid en reserva
tion av Cecil. Blockadministern, alarmerad redan av Crowes prome
moria om Norge i oktober 1916, hade från april 1917 energiskt drivit 
frågan om en norsk anslutning. I Carsons kommitte tog Cecil från 
allmänna politiska utgångspunkter klart ställning till förmån för Nor
ges inträde i kriget. Cecil argumenterade efter samma linjer som 
tyskarna, när dessa 1915 diskuterade möjligheten av en allians med 
Sverige. Cecils inlägg var representativt för en allt hårdare attityd 
också i Storbritannien från 1917 till kriget, som drog ut över åren 
utan att ett avgörande ens skymtade. Följande synpunkter anfördes av 
Cecil: "Apart from naval and military considerations, the entry inta 
the war on our side of any of the Northern neutrals might be ex
pected to have an important political and moral effect in Germany. 
The German people are undoubtedly feeling their increasing isolation 
from the rest of the world and they fear the economic eff ect of the 
loss of their markets af ter the war, and the destruction of the politico
commercial system that they have built up in various foreign count
ries. There is evidence that the declaration of war, or even the rupture 
of relations, by a comparatively unimportant South American Repu
blic produced considerable moral effect in Germany. If, then, one of 
the Northern Neutral States were to take side against the Germans it 
might well be the climax of their discouragement and might even 
drive them to sue for peace. This consideration seems to counter-
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balance any strictly na val and military disadvantages that would at
tach to the declaration of war on Germany,at any rate by Norway." 

När War Cabinet 3/9 1917 behandlade Carsonkommittens be
tänkande utvecklade Cecil sin från kommittemajoriteten avvikande 
mening. Under inga förhållanden fick, framhöll han, Förenta staterna 
bibringas den uppfattningen, att Storbritannien i alla lägen ansåg en 
intervention av de nordeuropeiska neutrala makterna som icke önsk
värd. "He also urged rnore particularly the desirability of giving our 
diplomatic representatives a definite lead on the matter, so that they 
should not be at a disadvantage if a critical situation arose suddenly." 

Den linje som Cecil företrädde innebar naturligtvis ur norsk syn
punkt en fara. Tidigare hade risken för en svensk intervention verkat 
återhållande liksom hänsynen till Ryssland. När Sverige bortfailit 
som potentiell osäkerhetsfaktor kunde visserligen fortfarande från 
militärt håll invändningar göras, men dessa var enligt Cecils uppfatt
ning inte längre så tungt vägande, att de balanserade fördelarna av att 
få Norge med i kriget. Det bör framhållas, att Cecil i Carsonkom
mitten anförde inte i första hand blockad- utan allmänpolitiska motiv 
för sin ståndpunkt. Den psykologiska effekten på Tyskland av en 
krigsförklaring från Norge och möjligen också från andra dittills neu
trala makter ställdes i förgrunden.29 

30. Den allierade mimpärren i Nordsjön

I december 1917 blev Norges position åter föremål för diskussion.
Denna gång i samband med förberedelser för en avspärrning av Nord
sjön med syftet att hindra tyska ubåtar att gå runt Skottland och hota 
förbindelserna med USA. 

En av Admirality Naval Staff 6/12 utarbetad promemoria i den 
norska frågan förelades 10/12 War Cabinet, som remitterade den till 
Carsons kommitte för yttrande. 

Utredningen gällde inrättandet av en bas på den norska kusten 
(numera Stavanger). Fördelarna av en sådan fast punkt vid den före
slagna minbarriärens avslutning i öster syntes uppenbara. Endast risk 
för svensk intervention kunde äventyra projektet. Det var därför nöd
vändigt att först försäkra sig om Sveriges neutralitet: "If Sweden 
entered the war against Norway the small poorly equipped Nor-
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wegian Army could not hold out long and it would only be a ques
tion of time before Norway was overrun by the powerful Swedish 
Army. Under these conditions, the Navy could not remain in occupa
tion of Norwegian bases without considerable military assistance 
which cannot be provided." Det var därför väsentligt, att Sveriges 
hållning med säkerhet var känd i förväg. 

Marinstaben räknade med Norges frivilliga medverkan. Man var 
inte beredd att ockupera en bas mot Norges vilja. Norskt samtycke 
erfordrades. Detta var å andra sidan en självklarhet, eftersom fort
farande inga trupper stod till förfogande för insats i Norge. Gick 
USA med på planen kunde Norge pressas till att samtycka. Men det 
var också uppenbart, att Admirality Naval Staff hyste moraliska be
tänkligheter mot att gå bröstgänges till väga och tvinga in Norge i 
kriget. 

Vid sammanträde 14/12 behandlade Carsons kommitte den norska 
fdgan. Kommitten tog intryck av argument som framförts av Naval 
Staff att en bas vid Stavanger skulle underlätta vakthållningen av 
minbarriären över Nordsjön och reducera insatsen av jagare. Kom
mitten rekommenderade, att en sådan bas skulle säkras "with the 
assent of Norway". Förutsatt att Sverige förblev neutralt var det till
fördel att få med Norge i kriget på de allierades sida. Norge borde 
informeras om att bistånd skulle lämnas i händelse av tysk land
stigning och mot angrepp från luften i större skala. Accepterade War 
Cabinet det föreslagna programmet borde nödvändiga diplomatiska 
åtgärder vidtagas, Förenta staternas regering informeras och ameri
kansk medverkan utverkas. 

Ännu vid årsskiftet 1917/18 spelade Sverige en roll i den militära 
brittiska bedömningen av den norska frågan. Innan någonting före
togs i Norge måste säkerhet vinnas om fortsatt svensk neutralitet. 
Betraktelsesättet var knappast uteslutande formellt utan gav uttryck 
för eftersläpande värderingar, där Sverige fortfarande ingick som en 
militärt betydelsefull och oviss faktor att ta hänsyn till. 

Den norska frågans vidare öden skall inte följas här. Den brittiska 
attityden hårdnade väsentligt, när minspärren effektuerats och tyska 
ubåtar utnyttjade norskt territorialvatten för att komma förbi och 
ta sig ut i Atlanten. Krav på minering av passagen genom norska 
vatten framfördes med avsevärd skärpa. President Wilson personligen 
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motsatte sig emellertid en kränkning av Norges neutralitet. När 
Norge dessutom självt hösten 1918 ordnade en minspärr i anslutning 
till den allierade var denna kris i de norsk-brittiska förbindelserna 
strax före vapenstilleståndet i Europa övervunnen.30 

31. Sammanfattning och n/lgra avslutande reflexioner

Föreliggande studie behandlar Sverige i brittiska bedömningar un
der första världskriget och bygger på politiskt och militärt material 
om Skandinavien i Public Record Office. 

Vid krigsutbrottet och under det för de allierade kritiska året 1915 
samt i början av 1916 före Verdun ansågs Sveriges hållning oviss och 
man räknade i London med möjligheten av en svensk uppslutning i 
kriget på Tysklands sida. En tysk offensiv mot Petrograd bedömdes 
innebära en särskilt svår frestelse för Sverige att utnyttja en gynnsam 
konjunktur och förbättt'a sin position i Ostersjöområdet. 

På brittiskt initiativ avgav de allierade makterna i augusti 1914 
och senare i april 1915 försäkringar i Stockholm enligt vilka Sveriges 
oberoende och integritet garanterades. I Petrograd manade samtidigt 
britter och fransmän ryssarna till försiktighet i sina relationer till 
Sverige. Framförallt borde ryssarna visa moderation i den finska 
frågan. Den ryska utrikesledningen försökte å sin sida att förmå Stor
britannien till eftergifter gentemot Sverige på det handelspolitiska 
området. Rysslands prekära läge väckte allvarliga farhågor för att en 
fortsatt tysk press kunde leda till sammanbrott eller separatfred. Ly
hördheten för ryska krav och önskemål var betydande i London. Att 
rubba på principerna före blockadpolitikens utformning kom dock 
knappast i fråga. Den oböjliga attityd som britterna här intog belyses 
flerstädes i föreliggande framställning. 

I en utredning för W ar Committee i januari 1916 räknade Imperial 
General Staff med en insats av sex divisioner svenska trupper i Balti
kum för samverkan med tyskarna där i ett offensivföretag mot Petro
grad. Den svenska armfa bedömdes vara av god kvalitet och kunde 
bli ett krafttillskott av betydelse särskilt i en situation, där tyskarna 
hade börjat att tära på sina reserver. Några brittiska motåtgärder 
diskuterades inte och i War Committee slogs det fast att ingenting 
kunde göras. 
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Imperial General Staff räknade med vissa detacheringar till gränsen 
mot Norge. Däremot avvisades spekulationer kring årsskiftet 1915/16 
om ett svenskt angrepp på Norge med avsikten att för Tysklands 
räkning erövra en bas (Narvik) på den norska västkusten. Norge kom 
emellertid också i blickpunkten i f ebnnri och i mars 1916. Rys
sarna föreslog nämligen en brittisk expeditionskår till Norge i hän
delse av svensk mobilisering. De brittiska trupperna skulle i samverkan 
med den norska armen binda så stora svenska styrkor att ett svenskt 
infall i Finland förhindrades. Från brittisk sida sonderades terrängen 
genom den brittiske ministern i Kristiania, Findlay, som tillsammans 
med den norske konungen drog upp riktlinjer för ett brittiskt när
mande till Norge. Tidpunkten var emellertid enligt Findlays uppfatt
ning inte läglig på grund av aktuella handelspolitiska motsättningar, 
som först måste avvecklas. De besked som lämnades i Kristiania om 
Sveriges hållning var också på det hela taget lugnande och frågan 
fick falla, när också krigsläget under våren 1916 förändrades. Ett när
mande till Norge komplicerades för övrigt av den nonaggressions
överenskommelse som Sverige och Norge på initiativ av Knut Wallen
berg hade slutit i augusti 1914. 

Fdn hösten 1916 räknade knappast den politiska ledningen i 
London längre med någon risk för svensk intervention. I den militära 
bedömningen spelade Sverige emellertid fortfarande en roll. Imperial 
General Staff räknade med möjligheten av ett svenskt angrepp på 
Norge i händelse av krig mellan Tyskland och Norge, en eventualitet 
som blev aktuell, när Norge från hösten 1916 i allt större utsträck
ning inlemmades i det brittiska blockadsystemet. Ovissheten om 
Sveriges hållning var också en i viss mån återhållande faktor, när 
frågan om en allierad bas på den norska sydkusten diskuterades 
1916/17. Efter USA:s inträde i kriget och Rysslands sammanbrott och 
sedan under hösten 1917 Sverige dessutom fått en vänsterregering an
sågs emellertid risken för en svensk intervention på det hela taget 
eliminerad, även om en eftersläpning gjorde sig gällande i den militära 
bedömningen. 

Vid behandlingen av den norska frågan från hösten 1916 har all
mänt hänvisats till Olav Ristes avhandling om Norge och norsk 
neutralitet under första världskriget. Riste har emellertid inte haft 
anledning att analysera just Sveriges roll. Bedömningen i London av 
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Sverige, som i föreliggande studie står i förgrunden, har dock in
tresse också från norska utgångspunkter sett. Ovissheten i det allierade 
Higret om Sveriges hållning höll 1915/16 på att veckla in Norge i 
svårigheter. Motsatsen kan sägas ha varit fallet under krigets senare 
skede, då Sverige som militär osäkerhetsfaktor verkade återhållande, 
när möjligheterna att dra in Norge i kriget diskuterades. Avsevärt 
intresse tilldrar sig Cecil i rollen som befrämjare av planerna på en 
allians med Norge. Några moraliska skrupler att dra in en vänligt 
sinnad neutral småstat i kriget hade inte blockadministern. För Cecils 
inställning i den norska frågan är reservationen i Carsons kommitte 
särskilt belysande. Cecils hållning kan kanske sägas reflektera den 
tilltagande desperationen också i Storbritannien över kriget med dess 
alltmer fruktansvärda offer i människoliv och i materiella tillgångar. 

De tyska alliansinviter, som verkligen framfördes i Stockholm 1915, 
avvisades från den ansvariga svenska utrikesledningens sida så pass 
kategoriskt som läget tillät. Intressant är emellertid att också den 
tyska generalstaben tänkte sig en svensk insats i Baltikum i hän
delse av allians. På operationer i större skala i Finland hade man 
däremot inte en tanke. Här misstog sig både svenskar och ryssar. 
Väsentligare var emellertid att såväl Sverige som Storbritannien och 
Ryssland räknade med ett uttalat tyskt intresse av en svensk interven
tion. Något sådant påtagligt intresse fanns emellertid knappast. Tys
karna var ganska desillusionerade efter kontakter före och under 
kriget, som just inte hade gett något resultat. De var också särskilt i 
sjöofficerskretsar i hög grad missnöjda med Sverige, som inte ansågs 
visa tillräcklig hänsyn för skilda tyska önskemål och alldeles för hårt 
hålla på sin neutralitet. Inte heller hade man från tysk sida några 
överdrivna föreställningar om den svenska armens kapacitet. Den 
dög gott till försvar av hemorten, men kunde inte utan omfattande 
förberedelser sättas in i offensiva operationer. Värdet av en allians 
med Sverige låg, framhöll den tyske generalstabschefen Falkenhayn 
i november 1915 i samband med ett av prins Max av Baden för
medlat tyskt allianserbjudande, på det psykologiska inte främst på 
det militära planet. I princip sålunda samma synpunkter som Cecil 
anförde om Norge 1917. Men även om en svensk anslutning betrakta
des som värdefull genom den nedslående effekt den i psykologiskt av
seende beräknades få på de allierade, hade vare sig den tyska utrikes-
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eller militärledningen stort hopp om att få se en sådan plan f örverk
ligad, i all synnerhet som tyskarna inte planerade någon offensiv 
1916 mot Ryssland utan avsåg att vända huvudkrafterna mot väster. 

Upprustningen av det svenska försvaret från sekelskiftet 1900 hade 
rönt omvärldens uppmärksamhet redan före 1914. 

Den svenska armen framstod i brittiska bedömningar under första 
världskriget som en i vissa lägen betydande maktfaktor. Den svenska 
flottan däremot värderades inte särskilt högt. Den ansågs hänvisad 
till lokalförsvar. De omdebatterade Sverigeskeppen blev med undan
tag för det första fartyget i serien färdiga först efter kriget. 

Den svenska armens styrka och effektivitet överskattades, men 
detta var ganska naturligt i ett läge, där varje ny bataljon som mot
ståndaren ställde upp måste kunna balanseras. 

I den svenska generalstaben såg man med utpräglad misstro på 
Storbritannien och fruktade att Norge skulle dras in i kriget på de 
allierades sida, varvid också Sverige kom i farozonen. I mellankrigs
tidens svenska försvarsdebatt synes även efter den tyska upprust
ningen på 1930-talet möjligheten av ett hot västerifrån över Norge 
i händelse av en stormaktskonflikt ha förbisetts. Intresset inriktades 
på Finland, som kom att dominera svenskt militärt perspektiv, tills 
kan med någon tillspetsning sägas tyskarna den 9 april 1940 stod 
i Norge.31 

Hänvisningar till källor och litteratur 

1 Storbritannien, Frankrike och Ryssland benämnes i föreliggande framställning
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politik. 
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förkrigstiden redovisas i en artikel av D W Sweet, The Baltic in British Diplo
macy before the First World War. The Historical Journal, XIII, 3 (1970), pp 
451-490.
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1931-1936, Reihe II:6 nr 599. 

3 Den brittiska insatsen under första världskriget har skickligt analyserats av 
Paul Guinn i boken British Strategy and Politics 1914 to 1918, Oxford 1965, 

4 Gihl a a s 122 ff, 127 f. 
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av denna studie också förhållandet till andra neutrala makter in i bilden. Full 
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test of merit. Thanks were tendered by Grey, Crowe and Esme Howa1·d 'while 
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Ryska farhågor och påtryckningar i London. Die internationalen Bezie-
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Reihe II:8:1 nr 129, 130, 137, 143, 183, 253; Reihe Il:8:2 nr 502. 
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S11mmary 

The present paper deals with British opm1ons concerning Sweden during the 
First World War and is based on political and military material about Scandi
navia in the Public Record Office. 

At the outbreak of hostilities and during 1915, a critical year for the Allies, 
as well as in the beginning of the following year before Verdun, the British were 
doubtful about the Swedish attitude and some quarters expected Sweden to join 
the war on the side of Germany. A German offensive against Petrograd was 
considered as constituting a particular temptation for the Swedes to improve 
their position in the Baltic. 

On British initiative the Allies in August 1914 and later, during the Italian 
crisis, made representations in Stockholm guaranteeing Swedish independance, and 
meanwhile the British and French in Petrograd also advised the Russians to be 
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cautious in their relations with Sweden, particularly stressing the need for mode
ration with regard to Finland. The Russians in their turn repeatedly sought to 
persuade Britain to make concenssions to Sweden in the commercial field. Britain 
was at this time very receptive to Russian wishes and demands, hut there was, 
however, no question of changing the main principles governing the blockade. 

In a report to the War Committee in January 1916 the Imperial General 
Staff estimated that the Swedes would be able to send six divisions tö the Baltic 
States to reinforce the German troops there in the event of an attack on Petro
grad. The Swedish Army was considered to be of high quality and capable of 
adding considerable strength to the German side if reserves were to run low. 
However, no British countermeasures were discussed and the general opm10n in 
the War Committee was that nothing could be done to prevent such a develop
ment. 

The Imperial General Staff expected the Swedes to send detachments to the 
Norwegian fronder, hut speculations at the end of 1915 and the beginning of 
1916 that Sweden would attack Norway in order to take Narvik as a base for 
the Germans were discounted. Norway once again became the centre of interest 
in February and March of that year, when the Russians suggested that a British 
expeditionary force should be sent there in case of a Swedish mobilisation. The 
British troops were to cooperate with the Norwegian Army and hold clown 
enough Swedish troops to prevent a Swedish attack on Finland. This idea was 
sounded out by the British envoy in Kristiania, who with the help of the Nor
wegian King drew up directives for a British rapprochement with Norway. 
However, the Minister did not consider the moment opportune on account disa
greements between the two countries in the commercial field, which would first 
have to be sett!ed. Meanwhile reports about the Swedish attitude reaching Kristia
nia were generally reassuring and the question was dropped when the course of 
the war took a new turn in the spring of 1916. 

From the autumn of that year onwards Britain's political leaders ceased to 
regard Swedish intervention on the side of Germany as being very likely, 
although the British military leaders still reckoned with the possibility. The 
Imperial General Staff thus believed that the Swedes might attack Norway in 
the event of a war between that country and Germany, a development which 
appeared imminent when Norway became more closely linked with the British 
blockade. Uncertainty in Britain regarding the Swedish attitude was also to some 
extent a limiting factor when the question of an Allied base on the south coast 
of Norway came up for discussion. After America's entry into the war, the 
collapse of Russia and the advent in Sweden of a left-wing government with 
pro-Allied sympathies, the risk of Swedish aid to the Germans regarded as finally 
eliminated in the antumn of 1917. 
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