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FÖRORD 

Frihetsrörelser och befrielsekamp i vår omvärld engagerar idag 
i påfallande grad svensk opinion. Att detta icke är någon ny före
teelse framgå,· av ett av bidragen till 1972 års "Aktuellt och Histo
riskt" - dess nittonde clrgång - där Polens fruktlösa kamp för 
oberoende under 1800-talet blir belyst. Dessförinnan presenteras 
emellertid tre uppsatser, som från helt skilda utgångspunkter mer 
eller mindre centreras kring den väsentliga frågan om behovet av 
och tillglingen till krigsmateriel under perioden närmast före men 
även efter andra världskriget; bl a hur den politiska, ekonomiska och 
militära handlingsfriheten påverkades därav. 

Årsskiftens inledande uppsats "Västtyska flottans uppbyggnad" 
har som författare viceamiral Friedrich Ruge, tillika honorärprofes
sor vid universitetet i Tubingen och författare till ett flertal krigs
historiska och militärpolitiska arbeten. Som chef för västtyska ma
rinen (Inspekteur der Bundesmarine) under dess första lir (1957-61) 
krönte Ruge en märklig karriär som sjöofficer, inledd redan 1914. 
Första världskrigets slutakt upplevde han som sekond p& en torped
båt vid den internerade tyska högsjöflottans sänkning för egen hand 
i Scapa Flow 1919. I andra världskrigets slutskede var han chef för 
Amt fur Kriegsschiffbau i Berlin efter att dessförinnan bl a ha fun
gerat som Rommels närmaste marine medarbetare inför den allierade 
invasionen över Engelska kanalen. D/1, han tio Jr efter krigsslutet 
kallades att bygga upp en ny tysk flotta, kunde han således g& till 
verket med en rik fond av erfarenheter från tre tidigare tyska mari
ner: kejsartidens, Weimarreptiblikens och Hitler-Tysklands. - Ruge 
redogör här ing&.ende för de stora svårigheter och problem av skilda 
slag - politiska, ekonomiska, tekniska, personella, ideologiska m m 
- som mötte under denna intensiva upprustningsperiod.

Genom fil dr Arne Stades uppsats "Stridsvagnsvapnet under 1936
Jrs försvarsordning" f/1,r upprustningsproblematiken en annan och 



svensk belysning. Pansarvapnets uppkomst i vårt land brukar hän
föras till 1922. Det nu 50-åriga truppslaget har fått en tidigare ut
vecklingsperiod dokumenterad av samme författare i Kungl Krigs
vetenskapsakademiens /lrsberättelse 1969 (KKrVA Handl o Tidskrift 
nr 9/1970). Föreliggande fortsättning torde ha speciellt intresse mot 
bakgrund av dagens kärva ekonomiska läge avseende armens mate
rielanskaffning, ett bakåtperspektiv till eventuell nytta för fram
tidsplaneringen. 

Den just nu sil aktuella frågan om internationell vapenhandel -
ämne för bl a SIP Rl:s årsbok 1971 - får en historisk punktgransk
ning genom fil mag Inger Ström-Billings studie "Tyska intressen i 
svensk krigsmaterielindustri 1934-35". Problematiken för ett litet 
land med internationella fredsambitioner och egen högt utvecklad 
rustningsindustri kommer här klart till synes. I mitten av 1930-talet 
försökte Tyskland att via bulvaner vinna ekonomiskt inflytande 
inom svensk krigsmaterielindustri, i första hand AB Bofors; övriga 
företag som berördes var AB Flygindustri i Limhamn och AB Lands
verk i Landskrona. D/l man inom regering och riksdag blev med
veten om den tyska intresseinblandningen, resulterade detta i skärpt 
lagstiftning samt upprättandet av krigsmaterielinspektionen, som 
bl a fick till uppgift att utöva noggrann kontroll över tillverkningen 
av krigsmateriel resp av importen och exporten härav. 

Vad slutligen beträffar 1. arkivarie Nils F Holms undersökning 
"Sverige och 1800-talets polska frihetsrörelser" är denna koncentre
rad till de två tillfällen, då polackernas försök att frigöra sig från 
Ryssland ledde till öppet uppror, nämligen 1830-31 och 1863. 
Holm påvisar bl a att den svenska reaktionen vid det första tillfället 
kom att inskränka sig till sympatittttalanden och demonstrationer på 
grund av Karl XIV Johans ovilja att ge understöd åt de grupper som 
stod bakom resningen i Polen. Vid det senare tillfället ställde sig 
visserligen Karl XV positiv till hjälpåtgärder, men utan aktiv med
verkan av stormakterna bedömdes ett svensk ingripande som orealis
tiskt, varför det även då stannade vid begränsade aktioner från 
svensk sida, bl a ett mindre antal frivilliga. 

Stockholm i augusti 1972. 

BERTIL STJERNFELT 



VÄSTTYSKA FLOTTANS UPPBYGGNAD 

Av FRIEDRICH R UGE 

På sommaren 1945 fanns inte längre någon tysk marin. Endast ett 
antal minröjningsförband var fortfarande i tjänst för att under allie
rad ledning hjälpa till med att röja minor i de nordvästeuropeiska 
kustfarvattnen. Tyskland var fullständigt avväpnat, de allierade ver
kade beslutna att för alltid förhindra en återupprustning. Men enligt 
alla historiska erfarenheter kan ett militärt vakuum inte bestå i ett 
område med politisk spänning, såsom läget var i Mellaneuropa efter 
kriget. Sålunda började Sovjet redan 1946 att i sin ockupationszon 
sätta upp östtyska militära förband, den kasernerade folkpolisen. 

Inledande kontakter och förhandlingar 

Några officerare ur amerikanska marinen, stationerade i USA:s 
ockupationszon och i Berlin, tog mycket snart kontakt med f. d. 
tyska marinofficerare. Ytterligare kontakter uppstod genom att 
amerikanska militärhistoriker på ett tidigt stadium besökte fångläg
ren för att försöka få fram den tyska synen på vissa händelser och 
problem under andra världskriget. 

Efter den politiska omvälvningen i Tjeckoslovakien 1948 och 
Berlinblockaden, som började samma år, öppnades vägen för ett när
mare samarbete. Amiral Patzig samlade en liten grupp officerare, 
som under beteckningen Naval Historical Team i Bremerhaven bear
betade erfarenheterna från sjökrigföringen i de östeuropeiska far
vattnen. Denna verksamhet började 1949 strax innan NATO bilda
des, de tre västliga ockupationszonerna sammanslogs och Förbunds
republiken Tyskland grundades, 

Under intryck av det försämrade politiska klimatet och den änd
rade militära balansen i Europa påbörjades 1950 förhandlingar om 
ett tyskt bidrag till Västeuropas försvar. Förbundskansler Adenauer 
ansåg, att en fullständigt försvarslös Förbundsrepublik skulle bli 
helt beroende av andra staters vilja. 

Men han var också klart medveten om de psykologiska svårig
heter, som en återupprustning skulle medföra. Fördraget i Dun-
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querque 194 7 mellan Frankrike och Storbritannien var uttryckligen 
riktat mot Tyskland. Brysselpakten 1948 och NATO-fördraget om
nämnde visserligen inte Tyskland, men i synnerhet Frankrikes förbe
håll var fortfarande mycket starka. Därför sökte Adenauer integ
rera det tyska militära bidraget med de västliga grannstaternas 
stridskrafter. Detta låg också helt i linje med hans och den franske 
utrikesministern Schumanns strävan att närma Frankrike och Tysk
land. 

Som militär expert utsåg förbundskansler Adenauer generalen 
Graf Schwerin, som emellertid snart blev avlöst av ledamoten i för
bundsdagen Theodor Blank. Denne fungerade som förbundskanslerns 
ombud för frågor, som sammanhängde med ökning av de allierade 
styrkorna i Tyskland. Inför den sovjetiska hållningen förstärkte 
nämligen de allierade sina stridskrafter, som de tidigare hade redu
cerat till tolv svaga divisioner i Västtyskland. Amt Blank blev sedan 
den gängse beteckningen för denna myndighet, där generalerna 
Speidel och Heusinger inträdde som de första militära medarbetarna. 
Något senare blev kommendör Zenker anlitad som expert på marina 
frågor. 

Som resultat av ett tidigare initiativ från Graf Schwerin samlades 
i oktober 1950 ett antal f. d. arme-, flyg- och marin officerare till 
en konferens nära Bonn, där de p[ uppdrag av förbundskanslern 
drog upp riktlinjerna för ett västtyskt försvarsbidrag. Från marinen 
deltog amiral Gladisch, som redan före krigsutbrottet hade pensione
rats i befattningen som flottchef, kommendör Schulze-Hinrichs, 
under kriget jagarflottiljchef, samt författaren s3-som representant 
för Naval Historical Team. 

Bestämmande för marinens ställningstagande var insikten om att 
huvudbidraget måste komma från armen och det taktiska flygvap
net, beroende på det politiska och geografiska läget. Men å andra 
sidan gällde det för sjöstridskrafterna att i Nord- och Östersjöfar
vattnen lösa uppgifter, vilka inte utan vidare de stora NATO
marinerna kunde ta på sig. Deras resurser togs i anspråk på oceaner
na, och de förfogade inte heller över alla typer av mindre örlogs
fartyg, lämpade för de speciella förhållandena i grunda farvatten. 
Här hade den tyska marinen samlat rika erfarenheter, och det låg 
i linje med arbetsfördelningen inom pakten att utnyttja dessa. 
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I händelse av anfall österifrån angavs för marinen följande upp
gifter: 
- medverkan i försvaret av Östersjöutloppen sil.som det viktigaste

strategiska området i Nordvästeuropa,
- insatser i Östersjön för att i tid upptäcka och om möjligt hejda

anfall samt för att vålla avbräck i motståndarens sjöförbindel
ser,

- tryggandet av egna sjöförbindelser genom Nordsjön,
Med utgil.ngspunkt från att de stora marinerna skulle komma att

ställa n&gra jagare och fregatter till förfogande, föreslog de marina 
representanterna i konferensen följande fartygsbestånd: 

12 mindre jagare (1200 ton), samtidigt snabba minfartyg 
36 torpedb&tar, även de utrustade för minfällning 
24 små ubåtar (300 ton), specialkonstruerade för Östersjön 
12 eskortfartyg (800 ton) 
24 minsvepare (600 ton) 
12 ubåtsjagare 
36 bevalmingsfartyg av trålartyp 
36 landstigningsfartyg, därav 12 med raketpjäser 
30 spaningsflygplan 
30 attack- och ubåtsjaktflygplan 
84 jaktflygplan 
Marina dvärgvapen (Kleinkampfmittel) 
Ett antal trängfartyg för underhåll till sjöss 

Detta ansågs som ett minimikrav för de väntade uppgifterna. 
Fartyg med tyngre artilleri (kanonbåtar) ansågs inte oumbärliga, i 
synnerhet som man inte visste vart utvecklingen på robotområdet 
skulle leda. Erfarenheterna från kriget visade klart behovet av ett 
mindre marinflyg om man skulle kunna nå erforderliga resultat vid 
spaning och strid mot fartyg. 

Den promemoria som utarbetades vid den nyssnämnda Bonnkon
ferensen 1950 utgjorde grundval för den tyska ståndpunkten vid de 
följande förhandlingarna angående det tyska försvarsbidraget. Dessa 
syftade i enlighet med den franske försvarsministern Plevens ideer 
till en "europeisk försvarsgemenskap" (Europäische Verteidigungs-
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Gemeinschaft, EVG; i samband därmed uppstod begrepp "europaarmen"). Armen och de taktiska flygstridskrafterna gavs väsentligt
högre prioritet än marinen. Promemorians föreslagna antal och typer av fartyg skars ner avsevärt. Men trots detta krävdes det även där
efter stora ansträngningar från de marina representanterna inom
Amt Blank för att uppnå att en liten tysk marin kom med i plan
läggningen överhuvudtaget. Slutligen stannade man för följande
enheter:

24 större minsvepare 36 mindre minsvepare (Räumboote)
18 eskortfartyg ( ung. 600 ton)60 torpedbåtar 
2 minfartyg 

} Därutöver 85 reservbåtar

10 hamnbevakningsbåtar, därtill 40 i reserv36 små landstigningsfartyg (LCT) 24 spaningsflygplan 
30 helikoptrar Ett kustartilleriregemente på 3 000 man
Hela marinens personalstyrka skulle inte få överstiga 12 000 man.Emellertid var planerat att dessutom upp till 6 000 man ständigtkunde vara inkallade för övning. 
Detta skulle ha blivit en utpräglat lätt flotta, visserligen med rik· liga materiella reserver i händelse av krig men bara med torpedbåtarsom stridsfartyg. För övrigt ingick huvudsakligen fartyg för minröj

ning och sjöbevakning, men däremot varken jagare, ubåtar ellerattack- eller ubåtsjaktflyg. Även för denna lätta marin erkändesemellertid behovet av speciella flygplan för dess egna uppgifter. 
Mot förväntan drog EVG-förhandlingarna långt ut på tiden. Visserligen undertecknades fördraget den 27 maj 1952 av de sex medlemsländerna, dvs Frankrike, Italien, Benelux och Förbundsrepubli

ken Tyskland, av vilka fem sedan ratificerade det. Undantaget varFrankrike, vars nationalförsamling underkände fördraget i slutet avaugusti 1954. Då ingrep framför allt England, och på förvånansvärtkort tid lyckades man utverka att Förbundsrepubliken skulle upptagas i NATO. Redan i oktober 1954 ingicks de s. k. Parisavtalen.
8 



Därigenom vidgades Brysselpakten av· 1948 genom Italiens och För
bundsrepubliken Tysklands inträde till Västeuropeiska unionen 
(WEU), och därmed gjordes sistnämnda land till femtonde medlem 
i NATO. Efter ratificeringen i maj 1955 trädde avtalen omedelbart 
i kraft. 

Planering och uppbyggnad 

Den totala personalstyrkan för den västtyska försvarsmakten var 
planerad till maximalt 500 000 man, därav armen 400 000, flygvap
net 80 000 och marinen 20 000. Betydelsefullt var också att För
bundsrepubliken vid Parisavtalen hade förbundit sig till vissa be
gränsningar. Sålunda sattes gränsen för övervattensstridsfartyg till 
3 000 ton och för ubåtar till 350 ton. Detta inverkade inte på plan
läggningen, eftersom några större fartyg ännu så länge inte var aktu
ella. För övrigt fanns enligt avtalen möjlighet att hos Västeuropeiska 
Unionen hemställa om korrigeringar ifall den tekniska utvecklingen 
eller andra skäl gjorde det nödvändigt att bygga större fartyg. 
Denna klausul åberopades några år senare för att justera gränserna 
för utbildningsfartyget, trängfartyg (som var bestyckade och därför 
räknades som stridsfartyg), jagare (på grund av deras robotar) samt 
ubåtar, och detta vållade inga svårigheter. 

För marinen fastställdes nu följande antal enheter: 
12 Jagare 
2 minfartyg 

12 ubåtar 
40 torpedbåtar 
24 kustminsvepare (NATO-typ) 
30 snabba minsvepare 
6 eskortfartyg 

12 landstigningsfartyg 
10 hamnbevakningsbåtar 
58 attackplan 
20 ubåtsjaktflygplan 

Medel till nämnda enheter beviljades hösten 1955 med det undan
taget, att endast 8 jagare och 30 torpedbåtar inrymdes i anslagstill-
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Under 1960-talet 11tgjorde jagarna av HAMBU RO-klassen kärnan i den väst
tyska flottan. Dessa fartyg har omfattande elektronisk 11tmstning av h11v11dsak
ligen holländsk tillverkning 1men f ö konventionella vapen. Bilden visar jagaren 
SCHLESW'JG-HOLSTEIN. 

delningen. Däremot tillkom ett trängfartyg, ett utbildningsfartyg, ett 
segelskolskepp samt ett antal helikoptrar och sjöräddningsplan. 

För torpedbåtar, kustminsvepare, snabba minsvepare och hamn
bevalmingsbåtar fann man snart varv med erfarenhet, vilka även 
kunde utveckla dessa typer. Först skulle jagare, eskortfartyg (senare 
kallade fregatter) och ubåtar konstrueras. Minfartyg och landstig
ningsbåtar skulle om möjligt övertas från USA-flottans reservbe
stånd. En egen flygplanindustri fanns inte. Därför utvaldes väl prö
vade engelska typer, Seahawk till attackflygplan och Gannet till 
ubåtsjaktflygplan. Med trängfartygen brådskade det inte. 

Den 12 november 1955 blev den officiella starten för Förbunds
republikens försvarsmakt. Denna dag överräckte försvarsminister 
Theodor Blank, vars Amt nu blivit upphöjt till departement, de 
första fullmakterna till ett antal militärer. Blank efterträddes på 
hösten 1956 av Franz Joseph Strauss. I början av sistnämnda år 
ryckte de första frivilliga in. De som skulle tillhöra marinen inställ
de sig i Wilhelmshaven. De hade alla erfarenhet från tidigare sjö
tjänstgöring, ty först och främst gällde det att skapa en stamkader 
av instruktörer. 
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Vid denna tid förde kommendör Zenker befälet i egenskap av 
äldste sjöofficer. Men det var hela tiden planerat att betydligt äldre 
officerare skulle placeras i ledande befattningar. Den 5 december 
1955 frågade minister Blank personligen konteramiral Gerhard 
Wagner och författaren, om vi var beredda att överta ledningen av 
marinavdelningen i hans försvarsdepartement, författaren som chef 
och Wagner som ställföreträdare. Vi ställde båda upp och trädde i 
tjänst i början av mars 1956 i Bad Godesberg vid Bonn. Det var en 
stor fördel, att vi kände varandra väl sedan gammalt, och vi hade i 
nästan fyra år arbetat tillsammans i Naval Historical Team. Wagner 
förde med sig stor stabserfarenhet från den operativa sjökrigsled
ningen och jag kände väl till kustfarvattnen och därmed samman
hängande problem. Vi kompletterade alltså varandra bra. Wagner 
var god vän med general Heusinger och jag med general Speidel. 
Vårt samarbete flöt helt störningsfritt. 

Efter tiden från samarbetet i Naval Historical Team var det alltid 
god kontakt mellan oss och företrädarna för marinen i Amt Blank.

Vi hade också redan haft tillfälle att tala med representanter för 
NATO-högkvarteret i Paris. Kvartalet mellan vårt jakande svar 
och tillträdet gav oss vidare tid till förberedelse för de kommande 
uppgifterna. 

Att dessa inte skulle bli lätta stod fullt klart. Reaktionen mot 
missbruket av det militära systemet under nazisttiden, förstärkt 
genom ockupationstidens erfarenheter, ledde till att militärer i all
mänhet inte var särskilt populära. De betraktades mest som något 
nödvändigt ont även av dem som ansåg att de behövdes av poli
tiska skäl. Nu gällde det alltså att neutralisera detta, annars skulle 
det inte glä att bygga upp en försvarsmakt med inre sammanhåll
ning. Det måste bli självklart för officerare och underofficerare att 
uppträda balanserat och inte låta sig provoceras. De måste också 
vara insatta i de politiska sammanhang, som nödvändiggjorde ett 
militärt försvar. 

Inom försvaret hade marinen det delvis lättare och delvis sv&rare 
än armen och flygvapnet. Framför allt måste vi med vår ringa per
sonalstyrka se upp med att marinen fick vad den behövde. Här 
hjälpte det, att marinen bevisligen endast krävde ett absolut mini
mum av fartyg och anslag. 
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Av särskild betydelse var att marinen kom i mycket nära kontakt 
med de allierade. Det lades stor vikt vid att lösa detta problem med 
förutseende, taktkänsla och språkkunskaper. Alla som fick kommen
dering utomlands, vare sig för utbildning eller i en befattning, fick 
först den nödvändiga språkutbildningen. Av ca 3 000 från marinen, 
som fram till 1961 genomgick utbildning hos de allierade, återvände 
bara sex eller åtta på grund av språksvårigheter. Några underoffi
cerare, vilka som enda tysk elev kommenderades till amerikanska 
vapenskolor, gick ut som den bäste på resp. kurs. Två "language 
trainers" per 15-mannalogement var i gång från morgon till kväll 
i Flensburg och Bremerhaven och bidrog avsevärt till detta resultat. 

I den moderna krigsmakten måste människan och tekniken kom
plettera varandra väl. I den höggradigt tekniska marinen är detta 
särskilt viktigt. Under de första åren av uppbyggnaden måste män
niskan sättas långt före maskinen. Eftersatt får hon överhuvudtaget 
aldrig bli. Först anställdes sådana officerare och underofficerare, 
som hade möjlighet att efter en kort kurs undervisa andra frivilliga 
och sedan utbilda rekryter. Eftersom det var svårare för underoffi
cerarna än tidigare med hänsyn till de högre krav som numera ställ
des på dem, inrättades snart en underofficersskola, först provisoriskt 
i Brake an der Weser (förläggningsplats för den kortlivade marinen 
1848) och sedan för gott i Plöm. Inte en enda underofficer fick 
truppbefäl, innan han genomgått en tre månaders kurs. Där utvid
gades hans allmänna kunskaper och han fick dessutom lära sig upp
träda framför trupp, undervisa osv. 

Erfarenheterna från den kejserliga marinen hade visat, att bety
dande konflikter kunde uppstå mellan de olika kategorierna, särskilt 
mellan sjöofficerare och mariningenjörer. På grund därav hade redan 
den efterföljande Reichsmarine sörjt för en förbättring genom lik
värdig utbildning för alla aspiranter. Nu inrättades gemensamt för 
alla officersaspiranter en enhetlig grundutbildning. Denna började 
med tre manaders landtjänstgöring, följdes av tre manaders sjömans
utbildning (senare på segelskolfartyget Gorch Fock) och tre måna
ders teknisk utbildning vid marinens skolor i Bremerhaven. Så följde 
3/4 års utlandsresa, sa snart lämpliga fartyg stod till förfogande, 
ett ars sjökrigsskola i Miirwik för allmänna grunder i befälsföring 
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och personaltjänst, tjänstegrensutbildning, sjökrigshistoria osv. En 
påföljande teknisk kurs innehöll alla specialtjänsterna (artilleri, tor
ped, samband, maskin osv). Först därefter började den åtskilda 
tjänstegrensutbildningen. Meningen var att officeren skulle HI, en 
vidsträckt överblick över hela marinen och dess uppgifter, innan 
han specialiserade sig. På detta sätt var det också möjligt att ur varje 
tjänstegren plocka ut några som hade anlag för högre befäl. Detta 
var ingalunda en enhetsutbildning, som t. ex. den amerikanska mari
nen hade vid tiden för första världskriget. Då förekom det att navi
gationsofficeren och fartygsingenjören på ett slagskepp kunde byta 
befattning. Något sådant eftersträvade inte vi. 

Vad fartygsmaterielen beträffande, tog vi emot allt vi kunde få 
som var någorlunda användbart för vll.ra ändamål. Ett äldre han
garfartyg och en kryssare avstod vi emellertid ifrån, eftersom de 
var .för stora och kostnadskrävande för våra uppgifter. Ju tidigare 
vi kunde komma ut till sjöss igen, desto bättre var det med tanke 
pli den långa tid som gått sedan kriget. Det visade sig omöjligt att, 
som det ursprungligen var planerat, bygga upp försvaret på tre år. 
Beräkningen att varje års avbrott (1945-1955) skulle kosta ett års 
uppbyggnad, kom verkligheten ganska nära. 

Tekniken blev på intet sätt försummad. Det visade sig dock snart 
att det fanns betydande svårigheter att åter knyta an till utveck
lingen utomlands. Marinledningen begärde sålunda från vintern 
1956-57 luftvärnsrobotar för våra största fartyg. Försvarsdeparte
mentets materielenhet kunde inte åstadkomma detta, varför slut
ligen tre jagare med Tartarrobotar måste beställas från USA 1964. 
Även byggandet av jagarna av Hamburg-klassen med konventionell 
beväpning pågick längre än de planerade tre-fyra åren. Det tog upp 
till tio år. Härom finns mer att säga i ett kommande sammanhang. 

På samma sätt gick det med en hel del vapen och annan utrust
ning. Samarbetet med de allierade på det tekniska området måste 
finslipas. Vidare var det nödvändigt att lösa frågan om och i vilken 
omfattning en egen vapenindustri åter skulle igångsättas. Härvid 
visade det sig att en firma som Krupp mot bakgrund av de senaste 
erfarenheterna inte var villig att tillverka vapen eller bygga örlogs
fartyg. Det tog inte mindre än 17 månader att få fram varvskon-
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trakt för jagarna av Hamburg-klassen. Detta berodde dels på att ett 
varv tillhörande Krupp "hoppade av" och de andra inte kunde be
stämma sig, dels pli att försvarsdepartementets jurister, som skulle 
avsluta förhandlingarna, först måste lära sig denna konst på nytt. 

Försvarsdepartementets organisation inverkade ocksf.l försvårande, 
eftersom det brast i den inre samordningen. Sedan några år hade 
dess organisation anpassats till de enskilda vapensystemen. På den 
tiden kunde chefen för avdelning VII (marinen) lika litet som chefer
na för de andra militäravdelningarna ge direktiv till materiel-, per
sonal-, förvaltnings- eller upphandlingsavdelningarna utan endast 
föresHl eller hemställa. Enade man sig inte om exempelvis en skepps
dockas maskinanläggning, vilket verkligen hände, eller en officers
kommendering, kunde endast försvarsministern avgöra eller i hans 
frånvaro statssekreteraren. Dessa herrar blev på det sättet överbe
lastade, eftersom de redan hade mer än nog att göra med att leda 
hela arbetet i departementet och vara politiska företrädare inför 
regeringen och de allierade. 

Dessa förhållanden rubbade ingenting i uppgiften att på kortast 
möjliga tid ställa upp användbara stridskrafter. General Heusinger 
hade begärt en förberedelsetid på 18 månader men fick bara tre, 
Därför blev det en särskild hjälp för marinen att tre små sjögående 
förband fanns att tillgf.l, som man kunde falla tillbaka på. Det var 
för det första det minsveparförband, som amerikanska flottan förut
seende hade övertagit från britterna och stationerat i Bremerhaven, 
när dessa ville lägga upp fartygen. Vidare var det den lilla sjöbevak
ningsavdelningen som ingick i gränsbevakningen (Bundesgrenzschutz) 
och slutligen ett förband på sex torpedbåtar, mycket lika dem vi 
använde under kriget. De var byggda i Tyskland för engelsmännen 
och hade använts i Östersjön med tysk besättning och engelskt befäl 
för spaning och skydd, 

Från dessa besättningar anmälde sig tyvärr bara hälften till den 
nya marinen, eftersom det uppstod svårigheter vid beräknandet av 
tjänstdUdern och man inte tillräckligt snabbt kunde övervinna de 
byråkratiska hindren. Materielen gick emellertid helt över till mari
nen, Av amerikanerna fick vi sex större och tolv mindre minsvepare 
samt åtta bevakningsbåtar. Fr/l.n gränsbevakningen kom ungefär 30 
bevakningsbåtar, i huvudsak mellan 60 och 150 ton, men också två 
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De svenska och västtyska flottorna har varit banbrytande d(l det gällt 11tveck
ling av stora, sjög!lende torpedb!ltar. I motsats till de svenska enheterna är de 
tyska byggda av trä men har trots detta visat sig kunna uppn!l stor livslängd. 
En mindre del av JAGUAR-klassens 40 båtar ( fotot visar W'OLF) har i början 
av 1970-talet moderniserats och försetts med modern tele11tr11stning och fjärr
styrda torpeder. 

förutvarande kanadensiska korvetter på 480 ton, vilka lämpade sig 
väl som utbildningsfartyg. Därtill kom de sex engelska torpedbåtar
na samt fem mindre minsvepare, som franska marinen återlämnade. 
En del av dessa fartyg måste genomgå en grundlig översyn och tor
pedbåtarna bestyckas. Men på det hela taget kunde vi börja att gå 
till sjöss mycket tidigare än om vi skulle ha behövt vänta på egna 
nybyggen. 

En ytterligare hjälp var sju fregatter av engelska Runt-klassen 
(1 050 ton), som vi köpte förmånligt. Dessutom lånade amerikanska 
flottan oss sex jagare av Fletcher-klassen (2 750 ton) förutom ett 
antal landstigningsbåtar. Emellertid kom samtliga i tjänst först efter 
två år eller senare, eftersom förhandlingarna samt ombyggnad och 
ombestyclming för våra ändamål tog lång tid. Fortare gick det med 
de två små ubåtarna Hai och Hecht av typ XXIII (250 ton, diesel
elektriska), som sänktes vid krigsslutet och nu togs upp igen. De 
kompletterades senare med Wilhelm Bauer, även den lyft från bot
ten, typ XXI (1 620/1 820 ton). Dess storlek orsakade först vissa 
politiska problem. Teknikerna behövde emellertid ubåten för försök 
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med undervattensapparatur, och Västeuropeiska Unionen godkände 
den sedan med reducerad maskinstyrka och civil besättning. 

Personal, utbildning och organisation 

Många äldre officerare anmälde sig frivilligt. Kvaliteten var na
turligtvis ojämn men inget annat var att vänta. Ett flertal kom till
baka för att de inte hade haft särskild framgång i civila yrken. 
Detta hängde inte alltid ihop med deras kvalifikationer. Om famil
jerna till följd av utbombning eller flykt österifrån hade hamnat på 
landsbygden eller i småstäder, var det svårt att finna arbete. Det 
kom också sådana som lämnade en mycket god anställning, eftersom 
de föredrog officersyrket och var så övertygade om nödvändigheten 
av en marin, att de gärna fann sig i en betydligt mindre inkomst. 
På så sätt blev alla nyckelbefattningar väl besatta. 

Svårare var det att få tillräckligt många unga officerare. Deras 
tjänstegrad motsvarade inte längre deras levnadsålder, och de hade 
i allmänhet haft det lättare att finna andra yrken. Behovet kunde 
täckas knapphändigt. En mer flexibel personalledning hade här kun
nat leda till ett bättre resultat. 

Personalen från de ovannämnda, övertagna förbanden och fr1b 
återanställningen täckte någorlunda behovet av underofficerare och 
kontraktanställd fackpersonal. I början anmälde sig tillräckligt 
många frivilliga. Marinen ville ha högst tio procent värnpliktiga. 
På 60-talet måste emellertid denna kvot höjas något. En stor nackdel 
var att det erforderliga antalet officersaspiranter inte nåddes från 
början. Nackdelen kunde endast delvis avhjälpas genom det nya 
alternativet med korttidsanställda officerare, dvs. studerande som 
binder sig för fyra, sex eller tolv år för att sedan kunna fortsätta 
sina studier eller ägna sig åt ett annat yrke. De erhåller vid av
gången en premie, vars storlek motsvarar längden på deras tjänste
tid. Men de kan också gå över till aktiv stat. Utbildningen är något 

förkortad med hänsyn till deras tjänstgöringsskyldighet och anpassad 
till deras användning som vakthavande officer, plutonchef osv. 
Systemet med korttidsanställda officerare har inte bara den fördelen 
att det tillför försvaret unga officerare det hjälper också att sam
manlänka den civila och militära sektorn. Vid återuppbyggnaden 
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visade det sig vilken stor fördel det var, att så många officerare och 
underofficerare hade utövat ett civilt yrke. Detta kommer att fort
sätta genom de korttidsanställda officerarna i en något annan form 
och är särskilt viktigt för marinen. Ty denna har förhållandevis 
färre reservister än de andra försvarsgrenarna och därmed mindre 
förbindelser med det civila samhället. 

Eftersom anmälningarna inte räckte inom alla kategorier ökades 
rekryteringsansträngningarna. En marinutställning, som framför allt 
besökte västra och södra delen av landet, visade sig ge god utdelning. 

Självfallet strävade vi efter att fortast möjligt få igång militära 
enheter för repetitions- och rekrytutbildningen liksom skolor för 
vapen- och teknisk utbildning. Därtill måste emellertid byggnader 
sökas upp och sättas i stånd, specialister anställas och installeras 
samt materiel anskaffas. Underhållsskolan var den första som kom 
igång. Den började redan på våren 1956 att utbilda intendenter, 
köks- och expeditionspersonal. Enligt alla våra erfarenheter lade vi 
särskilt stor vikt vid väl tillagad förplägnad samt vid sparsam hus
hållning med pengar och varor. 

A ven de övriga skolorna ( artilleri, torped, bevakning, samband, 
skeppsteknik) startade . provisoriskt sin verksamhet och utvidgade 
den, när tillfälle gavs. Utbildning vid de andra NATO-marinerna 
hjälpte till att övervinna igångsättningssvårigheterna. Sålunda ge
nomfördes utbildningen av marinflygarna helt i England och USA 
under de första åren. För att bygga upp marinflyget lånade Royal 
Navy ut en grupp förstklassiga fackmän under ledning av en sär
skilt erfaren marinflygare, som själv hade flugit över 300 olika typer 
av flygplan, delvis vid krigsinsats men för det mesta vid utprov
ning. 

De officerare och underofficerare som skulle mönstra på Gorch 
Fock for till Italien för att där friska upp sina kunskaper på segel
skolfartygen. Specialister avsedda för de amerikanska jagare vi fått 
låna erhöll sin utbildning vid skolor i USA. Sedan marinen övertagit 
dessa fartyg, övade de i amerikanska farvatten och gick igenom 
samma grundliga kontroll som USA:s egna jagare. Andra specialister 
(för artilleri, samband, navigation osv) utbildades i England, Frank
rike och Holland. Det uppstod aldrig några principiella svårig
heter. I stort gick det smidigare än vi vågat tro. 
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Hur stor viljan var att hjälpa visade sig vid min första tjänste

resa till USA sommaren 1956. I Pentagon framgick det av de redan 

utarbetade planerna för att sätta i stånd och lämna över "låne

jagarna" och landstigningsfartygen att man räknade med två skilda 
grupper, den ena vid marinvarvet Brooklyn (New York), den 
andra i den stora örlogsbasen San Diego i södra Californien. Men 
marinen kunde bara skicka ett litet kommando för sin lednings
verksamhet. En uppdelning på två så vitt skilda ställen skulle ha 
försvårat arbetet avsevärt och även ökat kostnaderna. Dessutom var 
Brooklyn inte den bästa platsen för vil.rt sjöfolk att gå och driva 
på. Jag föreslog därför amiral Arleigh Burke (Chief of Naval 
Operations, känd som "Thirty-one-Knots-Burke") att koncentrera 
arbetena till ett varv, om möjligt vid en liten maringarnison med 
historisk bakgrund. Mitt förslag var Charleston i South Carolina, 
som tycktes mig särskilt lämpat, och detta gick Burke med på, en 
ändring som visade sig värdefull i alla avseenden. Varvet i Charles
ton arbetade utmärkt. Staden och dess invånare visade sig mycket 
intresserade. Det uppstod ett personligt vänskapsförhållande mellan 
Burke och mig, som består än i dag. 

Redan pil ett mycket tidigt stadium ställde den franska marinen 
några platser till förfogande för unga officerare på skolkryssaren 
Jeanne d' Arc under dess årliga långresa på 8-9 månader. Detta var 
särskilt tacknämligt, eftersom vi på detta sätt fick fram en grupp 
officerare som talade franska flytande, som inifrån kände förhållan
dena i den franska marinen och som framför allt hade personliga 
kontakter med denna. Det var i enlighet med förbundskansler 
Adenauers politik att riva ner den gamla fiendskapen mellan de 
båda grannfolken. Här gavs ett värdefullt praktiskt bidrag. 

Det blev mycket snart ett gott förhållande med den belgiska ma
rinen, som helt hade koncentrerat sig på minröjning. Detta berodde 
inte minst på det stora tillmötesgående som dess chef, kommendör 
Robin, visade. Sedan den belgiska minerings- och minröjningsskolan 
hade färdigställts med amerikansk hjälp, kunde vi årligen skicka 
minröjningsförband på en kort "uppryckningskurs" i Ostende med 
dess utmärkta utbildningsanordningar. Något senare engagerade sig 
också den holländska marinen i denna skola. 
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Marinens organisation var enkel och ändamålsenlig. Under för
svarsdepartementet stod direkt tre kommandon, nämligen: 
- Kommandot över sjöstridskrafterna (senare flottkommandot)
- Kommandot över baserna (senare baskommandot)

Kommandot över marinens utbildning (senare centrala marin
kommandot)

I början fanns det dessutom det oberoende fartygsprovningskom
mandot, som var nödvändigt för att snarast möjligt sätta äldre och 
nyare fartyg i stridsdugligt skick. Under flottkommandot organise
rades efter hand särskilda kommandon för jagare, torpedbåtar, min
svepare, marinflyg, ubåtar och amfibieförband (landstigningsfartyg, 
attack- och röjdykare, däremot icke marininfanteri och marina 
dvärgvapen). Detta skedde i så god tid, att fartygen genast fick en 
hemvist. 

Att avlasta flottkommandot från alla underhållsproblem och från 
tjänsten i land blev en uppgift för baskommandot. Under detta pla
cerades därför trossfartygskommandot och två avsnittskommandon 
(örlogsbasområden), i Nordsjön respektive Östersjön. Vartdera fick 
till sitt förfogande ett varv (Kiel och Wilhelmshaven), örlogsdepåer 
i alla marina hamnar, underhållsanstalter, ett hamnbevaknings
(senare kustbevaknings-)fartygsförband, sambands- och underrät
telseförband samt en musikkår. Kustbefästningar planerades inte; 
kustförsvaret vilade under uppbyggnadstiden framför allt pli. armen 
men i samverkan med baskommandot. Alla anläggningar för utbild
ning på land och till sjöss var underställda utbildningskommandot. 
Detta låg i Kiel, baskommandot i Wilhelmshaven. 

I början av 60-talet utvidgades utbildningskommandot till marin
ledning (Marineamt) i likhet med armens och flygvapnets organisa
tion. Något senare upplöstes baskommandot. Förvaltningen jämte 
underhållsanstalterna i land inordnades i marinledningen. De rörliga 
basförbanden samt signal- och underrättelseförbanden överfördes till 
flottkommandot. Strävan i den riktningen hade tidigare funnits, men 
jag var inte övertygad om denna lösning. Enligt min mening skulle 
chefen för flottkommandot belastas alltför mycket, om en stor del 
av underhållsuppgifterna överfördes på honom. Dessutom var ut
bildningen så viktig, att det syntes bättre att låta den vara själv
ständig. Slutligen medförde tre stora kommandon under försvarsde-
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partementet en bättre fördelning av de mycket omfattande upp
gifterna än bara två. 

Marinavdelningen i försvarsdepartementet fick följande fem un-
deravdelningar: 

Personal och "Innere Fi.ihrung" 
Ledning 
Organisation 
Underhåll 
Fartyg och vapen 

I juni 195 7 omdöptes denna avdelning till marininspektionen 
(Inspektion der 1l/larine) och dess chef till inspektör, liksom i armen 
och flygvapnet. Inspektörerna hade då inte mycket att säga till om. 
Det var ett kuriosum, att de varken kunde ge order eller hade be
straffningsrätt, inte ens gentemot den egna staben. Självklart skulle 
alla principiella frågor avgöras av försvarsministern. Men han blev 
utan tvivel onödigt belastad med otaliga tekniska detaljer och disci
plinära frågor gällande de 4 000 människor, som efter några få år 
tjänstgjorde i departementet. Först 1970 kom en ändring till stånd. 

Under förnuftiga människor kan man arbeta i nästan vilken orga
nisation som helst, till och med utan en sådan. Men alla människor 
är inte alltid förnuftiga! 

Enligt planerna skulle den marina utbildningen sätta igång så 
fullständigt som möjligt under det första året. Det andra året skulle 
tyngdpunkten ligga på uppbyggnaden av baserna, och i anslutning 
därtill skulle sjöstridskrafterna organiseras och utbildas. Staberna 
bemannades genast och gjordes arbetsdugliga. Detta föranledde viss 
kritik i massmedia över det, enligt deras mening, alltför stora anta
let amiraler. Men man kom inte med några förslag om, hur man 
annars skulle gå tillväga. Ju mer erfarenhet som kunde utnyttjas i 
de högre staberna, desto bättre. 

Liksom den sjögående delen av marinen var beroende av opera
tionsklara fartyg, så krävdes tak över huvudet för den landbaserade 
delen. Det visade sig snart att det lönade sig att vara flexibel, att ta 
emot vad som bjöds och inte skygga för omflyttningar. Avdelning 
VII (marinen) startade sitt arbete i början av 1956 i Bad Godesberg 
nära Bonn i en byggnad, som delades med avdelning VI (flygvap
net). Efter en kortare tid i Köln, betingad av utrymmesskäl, åter-
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vände vi våren 1957 till grannskapet av Bonn, där under tiden de 
första byggnaderna för det slutgiltiga försvarsdepartementet hade 
blivit färdiga. 

Redan på den tiden eftersträvade man på många håll att inrätta 
särskilda försvarsgrensstaber och förlägga dem till orter utanför 
Bonn. För de väpnade styrkorna i en demokrati torde det emellertid 
vara viktigare, om den militära ledningen lever och arbetar i ome
delbar kontakt med den politiska. Detta var särskilt nödvändigt 
vid den aktuella uppbyggnaden och den höga ömsesidiga arbetsbe
lastningen därunder. På så sätt minskades också misstanken att för
svarsmakten bildade en stat i staten, såsom den ständigt blivit an
klagad för att ha varit under \Veimarrupublikens dagar. Det gamla 
påståendet stämde i vilket fall inte på marinen. Nu stod det klart 
för alla officerare som var engagerade i uppbyggnaden av försvaret, 
att detta inte kunde leva ett liv för sig och att den militära strategin 
endast kunde vara en del av den totala. För denna "Grand Stra
tegy", dess integration och ledning, var emellertid politikerna ansva
riga. 

De höga staberna måste stå till förfogande för försvarsutskottet 
i förbundsdagen. Politiker och militärer måste personligen lära kän
na varandra, och officerarna måste vid besök av allierade staters 
försvarsministrar och överbefälhavare (och även journalister) kunna 
ställa upp snabbt. Detta kunde endast garanteras om de satt med 
sina staber i själva försvarsdepartementet. Detta behövde inte vara 
något hinder för det nödvändiga inflytandet på förbanden och blev 
det inte heller. 

På så sätt säkerställdes också ett nära samband med försvarsmi
nistern, statssekreteraren och de andra avdelningscheferna. Statssek
reteraren höll varje tisdag eftermiddag en mycket nyttig orientering 
med avdelningscheferna och inspektörerna. Militädedningen (Mili
tärische Fiihrungsrat) med generalinspektören som ordförande sam
manträdde inte fullt så ofta. Generalinspektören hade anvisningsrätt 
till inspektörerna men kunde inte hindra dem att framföra sina �sik
ter och önskningar personligen till försvarsministern. Detta var vik
tigt just för marinen såsom den minsta försvarsgrenen. Personalen i 
staben fördelades enligt proportionen 6:3:1 på resp. armen, flyg-
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vapnet och mannen efter den totala, försvarsgrensvisa personal
styrkan. 

Marinen hade börjat med 80 man. I slutet av 1956 var det cirka 
8 000, ett år senare 14 000 man. Sedan steg antalet långsammare; 
vid min pensionsavgång 1961 var det 26 000 man och nu tio år 
senare är det 36 000, mer än dubbelt så många som i Weimarrepubli
kens marin. I slutet av 1957 var 83 fartyg och båtar i tjänst, 1961 
cirka 200 jämte 100 flygplan. Sedan dess har antalet knappast för
ändrats men materielen är delvis förnyad. 

Marinens operativa förband är utan undantag underställda 
NATO; de första blev 1. och 2. minröjningsavdelningarna i början 
av 1957. Endast skolfartyg, bevakningsbåtar och förrådsfartyg står 
under nationellt befäl. Förbundsrepubliken har i dessa avseenden 
gått längst av alla NATO-medlemmarna. 

Som följd av NATO:s indelning i operativa havsområden under
ställdes i början våra förband i Nordsjön det mellaneuropeiska 
kommandot, medan Östersjöförbanden placerades under nordkom
mandot, eftersom Elbe var och är gränsen. Enligt vår uppfattning 
hade det varit lämpligare om denna dragits i Skagerack, men detta 
gick inte att få igenom. Ett framsteg gjordes 1960, då ComBaltAp 
(Command of the Baltic Approaches) inrättades och därmed 
ComNavBaltAp (Naval Command of the Baltic Approaches). Där
under lyder nu den västtyske operative flottchefen med alla sina 
förband. 

Detta underlättar väsentligt samverkan mellan stridskrafterna i 
de båda havsområdena. 

Marinen tar fastare form 

Av de fartyg som tagits upp i flottplanen var det endast jagarna 
och segelskolfartyget, som ifrågasattes av förbundsdag och allmän
het. Framför allt i massmedia framfördes gång på gång, att jagarna 
var "dicke Schiffe" och därmed alltför stora och påkostade för våra 
förhållanden. Man såg då enbart till det enstaka fartyget, som skulle 
angripas av en mängd flygplan och duka under för dem. Man var 
okunnig om att denna fartygstyp - den minsta fullständigt sjödug
liga - var användbar för en lång rad uppgifter. Den skulle inte 
användas offensivt i Östersjön, ty där var överlägsenheten på den 
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andra sidan för stor och det geografiska läget alltför ogynnsamt. 
Slagordet hos oss var "inget Skagerackslag i Östersjön". Men ett 
jagarförband är för mineringsuppdrag nästan utan konkurrens i 
fråga om kapacitet och fart liksom självförsvar. Det lämpar sig 
också synnerligen väl för skydd av värdefulla konvojer, som luft
värnsparaply vid trupptransport från ö till ö, för ubåtsjakt, för att 
bara nämna några av dess användningsområden. 

Det var förståeligt att de höga kostnaderna avskräckte. Förbunds
dagen gav klarsignal till endast fyra av de åtta planerade jagarna. 
Sedan tog det så lång tid att bygga dem att nästa beställning på, tre 
jagare med Tartarbeväpning kunde göras i USA först 1964. Den 
lucka som skulle uppstått i utbildningsprogrammet fylldes av de sex 
från USA lbade jagarna, vilka kom i tjänst mellan 1958 och 1960. 
Med deras robusta konstruktion och deras goda, om än inte i varje 
mening helt moderna beväpning, var de mycket lämpliga just i 
början, då alla måste sätta sig på skolbänken. 

Vira egna jagare av Hamburg-klassen fick den franska 10 cm 
kanonen i enkellavettage som huvudbeväpning, helautomatisk med 
70 skott i minuten. Kalibern kritiserades ibland som alltför liten. 
Men avgörandet måste träffas redan vintern 1956-57. Vi hade 
gärna valt en 12 cm. kanon (Bofors), men denna skulle först 1964 
bli klar för de praktiska proven som enkelpjäs. Så länge kunde vi 
inte vänta, och det övervägdes redan då att senare ersätta de båda 
aktra kanonerna med robotställ. Den franska kanonen visade sig 
hålla måttet och installerades också på fregatterna, trängfartygen 
och utbildningsfartyget. 

Segelfartyget Gorch Fock karakteriserades gärna som ett resultat 
av "gamla sjöbjörnars romantiska läggning". Så är det inte alls. 
I praktiken inskränker sig romantiken till tiden mellan 19.30 och 
20.00 om vädret är vackert. Då samlas hela den vaktfria delen 
av besättningen på mellandäck och sjunger gemensamt sjömanssång
er. För övrigt är segelfartyget det bästa medlet att på kort tid ge 
eleverna den omedelbara känsla för vind och sjö, som är nödvändig 
i en marin som vår med många små fartyg. Därför flyttades också 
meteorologutbildningen från marinskolan till Gorch Fock, ty ombord 
intresserar man sig mer för vädret än i varma klassrum. Arbetet i 
riggen hjälper till att fostra s.'l.väl fysiken som karaktären. Vidare 
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Det stod politisk strid kring byggandet 
av segelskolfartyiet GORCH FOCH. 
Bortsett från att fartygstypen som si/dan 

, ___ var militärt omdiskuterad, ansågs den i 
civila ögon "riskabel" 1med hänvisning 
till en samtidigt inträffad katdstrof med 
handelsflottans segelskolfartyg PAMIR. 

är detta fartyg det enda, där hela besättningen och därmed en hel 
årgång officersaspiranter arbetar ihop för ett mål bokstavligen 
under chefens ögon. Detta kräver den sammanhållning, som är så 
väsentlig för marinen. Slutligen har Gorch Fock väl hävdat sig som 
en sorts politisk isbrytare. Efter vad som hände under kriget var 
det inte lätt att åter inleda mänskliga kontakter, särskilt inte i ham
narna hos våra skandinaviska allierade. Segelskolfartyget har öpp
nat vägen, det har alltid varit välkommet och besökts av tusentals 
människor. 

När Gorch Fock var under byggnad, gick handelsflottans segel
skolfartyg Pamir under i en orkan. Från skilda håll kom genast 
enträgna rekommendationer att inställa byggnaden av det "riskabla" 
fartyget. Frågan behandlades i försvarsutskottet. Man lyckades be
visa att förlusten av Pamir berodde på otillräcklig stabilitet och 
bristfällig fartygsledning. I förening med nyssnämnda skäl för segel
fartygsutbildningen övertygade detta dem som skulle fatta beslut. 
Gorch Fock kunde följaktligen färdigställas. Därvid ökades stabi
liteten och flytbarheten på förslag från en fackman vid tekniska 
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högskolan i Hannover. Fartyget har sedermera företagit talrika re
sor och därvid råkat ut för stormar med upp till 30 sekundmeters 
vindstyrka och klarat sig bra. 

De nya kustminsveparna (KM-boote), snabba minsveparna (SM
boote) och torpedbåtarna (S-boote) löpte av stapeln med början 
1957, och de flesta var i tjänst 1960. Vid proven och i tjänsten till 
sjöss visade sig dock en del tekniska svårigheter. 

Torpedbåtarna erhöll fyra högvarviga dieselmotorer från två olika 
firmor, som vidareutvecklat den under kriget beprövade typen. 
Därvid ökades den enskilda motorns styrka från 2 500 till 3 000 
hästkrafter. Detta medförde störningar som inte kunde bemästras i 
början. Men när sedan de båda firmorna började samarbeta, lycka
des de lösa detta problem. 

Av de 24 kustminsveparna byggde Burmester i Burg i närheten 
av Bremen 18, varvet Amiot i Cherbourg sex. Förebilden var den 
franska Mercure (380 ton, 15 knop), byggd på det senare varvet. 
De sex sveparna var helt lyckade och bidrog dessutom till att skapa 
ett gott förhållande med staden Cherbourg och med fransk min
röjning. 

De 18 "tyska" minsveparna var något större och snabbare ( 405 
ton, 16 knop) och konstruerade enligt NATO-standard. De var lika
så byggda av trä, men det nya var att de var helt limmade utan en 
enda bult eller spik i skrovet enligt erfarenheter från civilt yacht
bygge. Visionen av fartyg som till havs upplöstes i sina beståndsdelar 
förverkligades lyckligtvis inte. Konstruktionen visade sig elastisk 
och underhållsfri. Visserligen kostade det mycket pengar att även 
göra motorerna någorlunda omagnetiska. Man uppnådde ett gott 
skydd mot magnetminor. Dock visade de sig i praktiken ha dålig 
stabilitet och alltför oroliga rörelser i våra kustfarvattens krabba 
sjö. För att komma till rätta med detta togs den översta delen av 
bryggan bort, och dessutom limmade man på ytterligare fyra meter 
akterskepp, Minsveparna gick då betydligt bättre i sjön, och dess
utom fick man bättre plats för det magnetiska kabelsvepet. 

En större omkonstruktion visade sig nödvändig på de snabba min
sveparna. Det planerade Voith-Schneidermaskineriet (roterande ski
vor i st. f. propellrar) visade sig nämligen obrukbart. Marinen hade 
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En för västtyska flottan speciell fartygst)•P iir de snabba minsveparna, som gör 
en fart av 24 knop. Den höga farten gör dem lämpade även för bevakningmpp
drag samt ger ökade möjligheter att minröja även under fientligt hot. Pli bilden 
minsveparen W'EGA. 

före och under kriget haft mycket goda erfarenheter av detta ma
skineri med föregångarna, s. k. Räumbooten. Farten blev visserligen 
något lägre än med vanlig propellerdrift vid samma maskineff ekt. 
Men i stället var bogseringsfönnågan väsentligt bättre, de gick lug
nare i sjön och var ojämförligt mycket lättare att manövrera. Inget 
fartyg med propellrar kan gira 360° på stället på delar av en minut. 

De nya minsveparna skulle kunna göra 24 knop mot 18-19 för 
de gamla. Det fanns ingen tid att pröva detta i förväg; firman var 
säker på att det var genomförbart. Men när den första sveparen 
gick ut på provtur visade det sig, att vattenmotståndet gjorde det 
omöjligt att utnyttja fulla maskinstyrkan för den avsedda högre 
farten. Knappt 20 knop kunde uppnås, och man måste övergå till 
propellerdrift. Det betydde en större ombyggnad av de fyra första 
i serien. Den ekonomiska förlusten delades av firman och försvars
departementet. 

De sex fregatterna av Köln-klassen (2 500 ton, 2 st 10 cm kan 
ubjaktbeväpning, 29 knop) började löpa av stapeln 1958 och trädde 
i tjänst fr. o. m. 1960. De har diesel för marschfart och kan koppla 
in gasturbiner för höga farter. Detta nya maskineri visade sig väl 
fylla kraven. 
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De första av de tolv ubåtarna blev in te klara förrän 1961/ 62. 
Konstruktionsarbetet hade fördröjts, eftersom det visade sig besvär
ligt att få in de åtta planerade torpedtuberna i 350-tonsbåtar. Minis
ter Strauss tog upp detta inför Västeuropeiska Unionen, som höjde 
gränsen till 450 ton. Dessutom tilläts ytterligare tolv ubåtar av 
denna typ, och senare, på begäran av NATO, sex ubåtar pil 
750/1000 ton för ubåtsjakt i norra Nordsjön. Av dessa "extra" 
ublltar fanns 1971 ännu inte en enda i tjänst. Vid proven med de 
första båtarna visade det sig, att det omagnetiska stål som teknik
avdelningen valt ut för tryckskroven förstördes i havsvatten. Tyd
ligen hade korrosionsproven förväxlats. De fyra första ubåtarna fick 
då ett tryckskrov av vanligt stål. De skulle sedan ersättas av ny
byggnader, men dessa har ännu inte tillförts marinen. De övriga 
åtta byggdes med ett bättre omagnetiskt stål och var 1968 alla i 
tjänst. 

Västeuropeiska Unionen ökade antalet flygplan fr:in 58 till 72. 
Som efterföljare till Seahawk följde marinen flygvapnets val av 
F 104 (Starfighter). Detta plan var framför allt för spaningsända
mål tillräckligt snabbt även i stigning. Grundutbildning och under
Mll blev enklare och billigare. Under de första åren hade marinen 
med Starfighter endast en tredjedel så många olyckor som med 
Seahawk på samma antal flygtimmar. 

U tbildningsf artyget Detttschland ( 4 st 10 cm och lättare kanoner, 
ubåtsjaktbeväpning, 21 knop) löpte av stapeln i november 1960. 
Det var då med sina 5 400 ton förbundsmarinens största fartyg. 
På grund av beväpningen räknades det som stridsfartyg, varför 
samtycke från Västeuropeiska Unionen krävdes. Fartyget gör regel
bundna övningskryssningar. 

Anläggningarna i land kom delvis mycket långsamt till stånd. 
Förrådsutrymmena räckte tidtals inte till för det snabba tillflödet av 
ammunition och materiel. Först 1964 blev Wilhelmshaven fullt an
vändbar som huvudbas i Nordsjön (Kiel i Östersjön), då den stora 
Raederslussen blev färdig. 

Det finns inga klippor vid vår kust som i Sverige, om man undan
tar den lilla och helt obefästa ön Helgoland. Därför skaffade sig 
marinen i stället en rörlig basorganisation för att vara så oberoende 
av hamnar som möjligt. Därtill upprättades, med hjälp av de allie-
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E/tersom västtyska flottan saknar naturliga basområden har det varit nödvändigt 
att satsa på en stor sjögående träng/artygsflotta. Såväl torpedbåtar och min
svepare som ubåtar kan med hjälp av sina depdfartyg operera till sjöss 11nder 
lång tid och ut/öra upprepade företag. På bilden syns 11båtsdepåfartyget LAHN. 
Enheterna i denna serie är uppkallade efter tyska floder (Lalm är en biflod till 
Rhen). 

rade, tillbakadragna reservförråd och förbereddes reparationsmöj
ligheter. 

Det militära samarbetet med de allierade kom ganska snabbt att 
gå friktionsfritt. Därtill bidrog integrerade staber, där vi snabbt 
blev företrädda, samt gemensamma övningar med sjöstridskrafter. 
Två minröjningsförband deltog redan sommaren 1957 i NATO
övningar och redde sig bättre än vi själva väntat. Från och med då 
deltar våra förband varje år minst tre veckor i dessa övningar. 

Som en följd av krigsårens ockupation mötte vi i Danmark och 
Norge till att börja med en reserverad hållning. De mänskliga rela
tionerna förbättrades dock. Härtill bidrog de gemensamma torped
båtsövningarna, som varje år genomfördes under sex veckor, av 
vilka en tredjedel i danska, norska respektive tyska farvatten. Befä
let utövades av värdlandet, vars hammar besöktes under veckosluten. 
Reservofficerare (RNVR) från Royal Navys "London Flotilla" 
tjänstgjorde några veckor varje år på våra förband. K ven detta 
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förbättrade den ömsesidiga förståelsen och tillika språkkunskaperna. 
Mycket nyttigt blev också utbytet av enstaka lärare mellan Naval 
Academy i Annapolis och vår marinskola i Flensburg-Miirwik lik
som kommenderingar till Naval War College i Newport, Rhode 
Island. 

Marinen i samhället 

Den egna handelsflottan är också att betrakta som en allierad. 
Dess befäl behandlades tyvärr ganska opsykologiskt i den kejserliga 
marinen, och motsvarande negativa attityd kunde någon gång spåras 
även efter första världskriget. I det stora hela var förhållandet emel
lertid gott. Kriegsmarine hade anställt ett stort antal handelsfartygs
befäl vid den stora utökningen efter 1933, genomgående med gott 
resultat. Under kriget var skillnaden i stort sett borta mellan de 
olika officerskategorierna, framförallt i minröjnings-, ubåtsjakt-, 
bevaknings- och eskortförbanden. Efter kriget gick aktiva officerare 
över till handelsflottan, somliga också till fiskeflottan. 

I det nya strategiska läget var det ytterst viktigt att vi sörjde för 
att handelsflottan vid en konflikt kan fortsätta sjöfarten och även 
får betryggande skydd. NATO har skapat goda förutsättningar här
för genom Planning Board for Ocean Shipping (PBOS). Vi avstod 
uttryckligen från att kräva handelsflottans besättningar som perso
nalreserv åt marinen. I stället lades stor vikt vid att utbilda dem 
genom korta kurser i eskorttjänst, signaltjänst, åtgärder vid ubåts
och flyganfall o. s. v. Vi avstod också från ett eget stabsorgan för 
handelssjöfarten och förlade detta i samförstånd med kommunika
tionsdepartementet till dess sjöfartsavdelning i Hamburg. Det har 
lett till ett nära och verkligt gott samarbete. Att ordföranden i 
tyska sjökaptensförbundet och inspektören för marinen som unga 
seglat på samma torpedbåt 1916-1917 försämrade just inte för
hållandet. 

Upprustningen välkomnades inte av den stora allmänheten. Kriti
ken var stark, även då ringa anledning fanns. Massmedia lämnade 
utan avseende att uppbyggnaden inte alls startade från plus minus 
noll, som det ganska ofta påstods, utan långt ner på minusplanet. 
I motsats till 1920 var hela försvarsorganisationen med förvaltning 
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och infrastruktur upplöst. Och de tio årens stillastående skärpte de 
negativa verkningarna. 

Samhället hade också förändrats i hög grad. Det hade stöpts om 
grundligt i tre omgångar - 1918, 1933 och 1945. Följderna därav 
visade sig först så smbingom och är inte på långt när övervunna. 
Ekonomiskt befann sig Förbundsrepubliken pil uppgång 1956. Fler
talet av de unga rekryter som anmälde sig hade otillräckliga kun
skaper om de svåra tiderna. De visste mer om sina rättigheter än om 
sina plikter. Deras kunskaper i nutidshistoria och politiska samman
hang var för det mesta mycket bristfälliga. Det blev tydligt att 
karaktärsfostran delvis hade fått sitta emellan genom den koncen
trerade satsningen på materiell uppbyggnad. Vidare fanns det en 
utbredd motvilja mot att ärligt göra upp med och sakligt ta ställ
ning till det förflutna. 

I denna i flera hänseenden oklara situation förde Graf Baudissin 
fram sin uppfattning om "medborgare i uniform" och "Innere 
Fiihrung". Han ville förhindra att den nya försvarsmakten utan 
vidare eftertanke knöt an till de gamla militära traditionerna, kon
ventionerna och formerna. I marinen var faran för detta visserligen 
inte stor. Problemet hade noga penetrerats före återuppbyggnaden. 
På så vis kunde redan i juli 1956, när Seegrenzschutz övertogs, föl
jande offentliga riktlinjer utfärdas: 

"Vi har att återigen skapa oss en tradition. Vi vill inte �tälla upp 
några idoler men heller inte skära bort delar av vår historia. Vi 
skall noga pröva det som ligger bakom oss, ta över det goda och 
dra lärdomar av det andra. Därvid får vi inte glömma bort, att 
människan alltid skall sättas i centrum." 

Med denna inriktning utgav marinen, utan att få kritik, sina 
traditionsföreskrifter, medan de som gällde för hela försvaret kom 
ut först 1965 och då rönte viss kritik. Baudissin sökte vägar att foga 
in den oberoende, moderna människan i försvarskrafterna, så att 
dessa kunde fylla sina uppgifter utan att därför individens inre 
frihet skulle inskränkas otillbörligt. Hans ideer passade väl in på 
tekniskt kvalificerade förband, där det visserligen liksom förr behövs 
en viss "drill", men som ännu mer behöver självständigt tänkande 
och handlande människor med självdisciplin. Marinen hade inte till
räckligt förstått detta före 1918 men sedermera noga utvärderat 
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erfarenheterna från nämnda års myterier och revolter. Eftersom 
marinen å ena sidan sedan länge präglats av en tekniskt högt utveck
lad verksamhet och å andra sidan alltjämt är starkt beroende av 
elementen, hade de militära formerna utvecklat sig något annorlunda 
där än inom armen. Lagarbete var sedan länge regel, utan att det 
soldatmässiga blev lidande därpä. 

Som Baudissin själv säger, gäller för "Innere Fiihrung": 
att överföra de positiva krigserfarenheterna i personalledning 
(Menschenfiihrung) till fredsutbildningen, 
att sammanlänka dem med rättsstatens principer, 
att inordna dem i det fria samhällets livsformer samt 
att anpassa dem till dagens syn på kriget liksom på militäryrket. 

I denna anda har marinen medvetet byggts upp med de rika erfa
renheterna särskilt från smäfartygsförbanden. I praktiken börjar det 
med omsorgen om förplägnad och den rätta vaktfördelningen samt 
med motivation för förelagda uppgifter. Det krävs vidare en god 
kontakt med de underlydande och sidoordnade (liksom med över
ordnade). Det låter enklare än det är. Det måste vara ett rättvist 
och förstående uppträdande utan att skämma bort eller krusa. Det 
viktigaste är alltid det rätta urvalet och utbildningen av officerare 
och underofficerare. Här kan man icke vara tillräckligt omsorgsfull. 
Under de första uppbyggnadsären var det till stor hjälp att många 
av dem som återinträdde var vana att ha med folk att göra. 

"Medborgaren i uniform" är, fortfarande enligt Baudissin, "solda
ten som vet vad han står för och mot vem han står". Det var enklare 
i början än i dag, eftersom personalens livserfarenhet då var större 
och mer mångsidig. De inre förhällandena i marinen utvecklade sig 
därför ganska väl och det uppstod inga allvarligare friktioner. En 
negativ effekt fick emellertid den allmänna opinionen, som lade in 
alltför olika betydelser i begreppen "innere Fiihrung" och "med
borgare i uniform" liksom att massmedia hade benägenhet att fel
aktigt återge eller blåsa upp enstaka uttalanden och händelser. Vid 
närmare kontakt visade det sig för det mesta dock, dessbättre, vara 
en storm i vattenglas. 

I kustbandet var förbindelserna med pressen från början så väl
skötta att de fungerade bra även i fortsättningen. Besvärligare blev 
det med TV och särskilt med vissa tidskrifter. Så t. ex. pil.stod 
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"Spiegel" i februari 1961 att marinen hade planer på att skaffa 
120-140 ubåtar, en felaktig uppgift som väckte irritation utom
lands.

Med hänsyn till den offentliga debatten, ägnades speciell upp
märksamhet åt valet av fartygsnamn. Därvid hade vi två utgångs
punkter, att knyta an dels till tidigare tyska marina epoker, dels till 
inlandet för att där göra marinen till ett levande begrepp. Sålunda 
fick jagare och fregatter namn efter delstater och större städer, som 
alla tidigare varit företrädda i marinen. Kustminsveparna uppkalla
des efter medelstora städer, som av erfarenhet visade större marint 
intresse än storstäderna. Vi föredrog att inte välja ortsnamn från 
inlandet för de ännu mindre fartygen, eftersom deras möjligheter 
till representation var för små. TorpedMtarna fick därför rovdjurs
och rovfågelsnamn samt de snabba minsveparna stjärn- och sago
namn, som nästan alla hade använts tidigare. Ubåtarna fick nöja sig 
med nummer, precis som under de båda världskrigen. Senare sökte 
orter i inlandet kontakt med marinen och blev fadderorter för våra 
fartyg. 

Endast skolfregatterna fick namn från historiska personer. Det 
började med Raule, uppkallad efter den holländske organisatören av 
den brandenburgska marinen på 1650-talet och Brommy, namngiven 
efter flottans chef 1848. De båda fartygen döptes vid samma till
fälle, det förstnämnda av den holländske marinchefen i NATO

kommandot i Mellaneuropa, det senare av en ättling till 1848 års 
marinminister. Schamhorst och Gneisenau var gamla marinnamn och 
valdes, liksom namnet Deutschland på det stora utbildningsfartyget, 
i en konkurrenssituation med Tyska demokratiska förbundsrepubli
ken (DDR). Scheer, Hipper och Graf Spee erinrade slutligen om 
första världskriget. Namn från det senaste kriget kunde väljas för 
de tre USA-byggda Tartarjagarna, en för varje försvarsgren, Lut
jens, Mölders och Rommel. Kaserner och ankarplatser (kajer) fick 
namn efter kända män ur marinens historia.* 

1961 var marinen på det hela taget utbyggd, även om viss modern 

* Det tidigare nämnda segelskolfartyget Gorc/1 Fock döptes efter diktaren
Hans Kinaus författarpseudonym. Kinau, som ägnade havet sin diktning, var 
från Kiel och stupade i Skagerackslaget 1916. Hans kropp drev i land på 
svenska västkusten och är begravd utanför Fjällbacka. (Red anm) 
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Skaparen av västtyska flottan, viceamiral Friedrich R11ge (t h) i samband med 
att han 1961 avlämnar sitt ämbete till efterträdaren, konteramiral Zenker. 

materiel delvis saknades. Samtidigt skedde den första vaktavlös
ningen i ledningen. De amiraler som börjat sin bana före och under 
första världskriget och blivit flaggmän under det andra, lämnade 
plats för en väsentligt yngre grupp. Den första fasen i uppbygg
naden var slut. Det hade inte gått så fort som man föreställt sig i 
Amt Blank, eftersom de personella och i än högre grad de tekniska 
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problemen visat sig alltför stora. Marinen var emellertid vuxen sina 
uppgifter i vad gällde utbildning och uppträdande till sjöss, dess 
organisation arbetade tillfredsställande, och förhållandet till övriga 
paktmedlemmar var gott. Allt som allt erbjöd marinen ett använd
bart bidrag till närmare europeiskt samarbete inom ramen för den 
atlantiska gemenskapen. 

Summary 

The first plans for rearming the Federal Republic within a western alliance 

were made in 1950. They proposed 400 000 men Army, 80 000 Air Force, and 
20 000 Navy. The naval tasks were to be cooperation with the other services 
and the Allies in defending the Danish position, hampering enemy naval efforts 
in the Baltic, and escorting own supply traffic through the North Sea. The 
largest vessels were to be destroyers and frigates, then MTBs, small submarines 
(350 ts), minesweepers, a small fleet air arm, guardvessels and auxiliaries. 

Actual reconstruction on these lines did not begin before the end of 195 5. 
The naval organisation was simple, a staff in the Ministry of Defence, under it 
the Fleet, the Fleet Base (for logistics), and the Training Command. Especially 
for the first phase personal was much more important than materiel. As the 
result of the gap of ten years, initial difficulties were considerable. Lack of 
young officers and long-term volunteers had to be overcome as well as a num
ber of serious technical set-backs. All combat-ready units were assigned to 
NATO. Special attention was given to improving relations with the former 
enemy and now allied navies. These gave great help with training and materiel. 
In this way, a good standard of efficiency was soon reached. It did not prove 
difficult to meet the demands of the new concepts of leadership in the Armed 
Forces of a democracy. 

In 1961, the Bundesmarine had 26 000 men and 83 vessels in commission, with 
many more building. It was sound and began to fill its allotted place in NATO. 

Anm, Fotografierna till denna artikel har ställts till förfogande genom förf. 

(Foto: Marine-Fotograf Renard, Kiel, sid 10, 15, 26, 28, 33; Foto-Druppel, Wil
helmshaven, sid 24). Bildtexterna är utarbetade i samband med artikelns redige

ring. 
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STRIDSVAGNSVAPNET UNDER 

1936 ÅRS FÖRSVARSORDNING 

Av ARNE S'fADE 

I oktober 1930 hade Kungl Maj :t tillsatt en parlamentarisk kom
mission med uppdrag att enligt angivna riktlinjer allsidigt utreda 
försvarsfrågan. Kommissionen, som antog benämningen 1930 års för
svarskommission, kom att verka under närmare fem år. Först sen
sommaren 1935 presenterades dess "Betänkande med förslag till 
ordnande av Sveriges försvarsväsende".1 

Att uppdragets fullgörande kom att kräva så lång tid synes främst 
ha berott på att de militärpolitiska förutsättningarna för kommis
sionens arbete oavlåtligt förskjutits i allt mer hotfull riktning paral
lellt med att utredningen pågick. Kommissionen hade gått till sitt 
värv med en målsättning som närmast innebar en ytterligare ned
pressning av försvarskostnaderna eller åtminstone ett bibehållande 
av status quo. Den ökande världspolitiska spänningen och den där
med sammanhängande kapprustningen mellan stormakterna gjorde 
det dock redan på ett tidigt stadium fullt klart, att en ytterligare 
nedskärning av försvarsorganisation och försvarskostnader måste 
anses utesluten. Vad frågan sedan gällde var blott hur långt på upp
rustningens väg som även Sverige av säkerhetspolitiska skäl borde gå. 

Att försvarskommissionens uppgift inte varit lätt, därom vittnade 
vältaligt de påfallande stora meningsskiljaktigheterna mellan kom
missionsledamöterna. Antalet reservationer till betänkandets huvud
förslag var också uppseendeväckande stort. Bakom detta stod i 
själva verket en "majoritet", bestående av blott fyra av kommis
sionens tretton ledamöter. Dessa fyra nyckelmän representerade de 
s k mellanpartierna, bondeförbundet och folkpartiet. Deras förslag 
var kostnadsberälmat till 148 milj kronor. Något längre ville 

Utarbetandet av denna studie har främjats genom älskvärt tillmötesg�ende av 
personer och företag, som kunnat meddela egna Mgkomster och/eller ställa 
skriftligt källmaterial till förfogande. Till alla de åsyftade de flesta namn
givna i notapparaten - framför författaren sitt varma tack. 
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högerledamöterna gll (till 160 milj), medan socialdemokraterna ville 
stanna på en avsevärt lägre kostnadsnivll, 114 milj kr. Till jäm
förelse må nämnas, att den av kommissionen anlitade militära ex
pertisen ("underkommissionen") hade förordat en kostnadsram av 
nära 200 milj kr - förvisso mycket pengar på den tiden.2 

Det principiellt viktigaste i kommissionens förslag var strävandet 
att så långt möjligt bringa freds- och krigsorganisation i överens
stämmelse med varandra. Samma princip hade präglat även 1914 
års härordning men däremot inte 1925 års. Vid utformandet av den 
senare hade främst utbildningsbehoven fått bestämma fredsorganisa
tionens omfattning. Att gå så långt som skett 1914 ansåg kommis
sionen nu inte möjligt. Den nöjde sig med en kompromisslösning, 
där önskvärdheten av ett organiskt samband mellan freds- och 
krigsorganisation å ena sidan vägdes mot kravet på en ändamåls
enlig utbildningsorganisation å den andra.8 

Konkret fick denna strävan sitt uttryck bl a däri, att samtidigt 
som tre infanteriregementen föreslogs till indragning kadrerna för de 
återstående i gengäld föreslogs bli förstärkta. Eljest var det främst 
på den materiella sidan som förbättringar förordades. För armens 
del beräknades materielanskaffningsbehovet till 79.5 miljoner kro
nor. Shäl kaderölmingen som materielanskaffningen ansågs böra 
fördelas över en tioårsperiod. Denna övergångstid tänktes i sin tur 
uppdelad på tre skeden, omfattande det första blott budgetåret 
1936-1937, det andra åren 1937-1940, det tredje åren 1940-
1946. 

Försvarskommissionens förslag kom endast delvis att läggas till 
grund för den kungliga proposition "angående försvarsväsendets 
ordnande", som avlämnades i slutet av mars 1936. Denna har be
tecknats såsom "medelproportionalen mellan socialdemokraternas 
och mellanpartiernas bud i försvarskommissionen". Kostnadsmässigt 
beräknades nämligen den av regeringen föreslagna försvarsorganisa
tionen till något mer än 130 milj kr. Inte mindre än fem infanteri
regementen föreslogs till indragning - med ett undantag dock andra 
än de som försvarskommissionen hade tänkt sig. Anslaget till mate
rielanskaffning för armen hade skurits ned till 50 milj kr.4

Propositionen behandlades av riksdagens särskilda försvarsutskott 
under april och maj. I stort sett innebar dess utlåtande en återgång 
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till försvarskommissionens förslag - det var mellanpartierna som 
dominerade i utskottet liksom i kommissionen. Riksdagen följde 
försvarsutskottet. Den 11 juni fattade den sitt beslut. Ikraftträdandet 
av den nya försvarsordningen skulle i vissa avseenden ske redan i 
och med nästkommande budgetårsskifte, alltså med ingången av juli 
månad 1936.5 

1. F örsvarskommissionen och stridsvagnsvapnet

Det svenska stridsvagnsvapnet befann sig vid mitten av 1930-
talet i ett ganska bekymmersamt läge. Till namnet hade Sverige då 
haft ett stridsvagnsvapen ett tiotal år. Men det rörde sig närmast om 
en pappersorganisation. 

Vissa försök med stridsvagn hade igångsatts - vid Svea livgarde 
redan i början av 1920-talet. Såsom vapnets födelsedag brukar 

man räkna den 11 augusti 1922, dagen för det första kungl brevet 
om anordnande av sådana försök.6 En fastare form hade verksam
heten dock fått först sedan genom 1925 års försvarsordning blivit 
beslutat, att en stridsvagnsbataljon skulle organiseras vid Svea liv
garde. Redan påföljande år hade riksdagen beslutat att i stället an
sluta förbandet till Göta livgarde. Beslutet trädde i kraft med in
gången av &r 1928. Sedan dess hade stridsvagnsförbandet ing&tt i 
Göta livgarde såsom dess andra bataljon. - Med undantag av batal
jonschef en hade officerarna tillhört andra regementen och inne
haft sina beställningar vid stridsvagnsbataljonen p& förordnande. De 
bildade trots detta en fast sammansvetsad kår, tekniskt kunnig, en
tusiastisk och med stark tro på sitt unga vapens framtidsmöjligheter 
och betydelse för rikets försvar.7 

S& l&ngt var allt gott och väl. Vad som var bekymmersamt var 
materielläget. I huvudsak hade man varit hänvisad till att arbeta 
med tio fr&n Tyskland införskaffade vagnar av världskrigstyp 
(strv fm/21, efter vissa förbättringar kallade m/21-29), långsamma, 
otympliga, svagt beväpnade och bepansrade samt tekniskt i hög grad 
ofullgångna. Dessa vagnars tekniska brister och ringa prestations
förmåga torde på ett ödesdigert sätt ha bidragit till den misstro mot 
stridsvagnsvapnet överhuvud taget, som får sägas ha präglat den 
svenska opinionen ända fram till andra världskriget, 8 
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Bortsett från några udda nyförvärv av om möjligt ännu sämre 
kvalitet utgjorde "21 :orna" hela det svenska stridsvagnsbeståndet 
ända fram till mitten av 1930-talet. Då fick man äntligen ett ny
tillskott i form av tre nykonstruerade vagnar (strv m/31) av AB 
Landsverks fabrikat. Även dessa, dyrt förvärvade, vagnar visade sig 
dock snart vara behäftade med så allvarliga "barnsjukdomar", att de 
knappast kunde anses användbara i fält.9 

Så var läget beträffande det svenska stridsvagnsvapnet vid mitten 
av 1930-talet, inför avgörandet i försvarsfrågan. Det var förvisso 
hög tid att krafttag togs, om vapnet överhuvud taget skulle förmå 
fylla en plats i den svenska försvarsorganisationen. 

Hur såg då försvarskommissionen på stridsvagnsvapnet och dess 
uppdämda behov, framför allt på materielsidan? Så långt det gällde 
rent allmänna - man höll på att säga: till intet förpliktande -
värdeomdömen uttryckte sig kommissionen i hög grad positivt. Det 
heter i dess betänkande bl a: 

"Med hänsyn till de uppgifter, som i fält kunna tilldelas stridsvagns
förband och de möjligheter att lösa dessa uppgifter, som vid tillgång på 
modem stridsvagnsmateriel föreligga, är  enligt försvarskommissionens me
ning en betydande 11tök11ing av stridsvagnsvapnet moiiverad."10 

"Stridsvagnstrupper utgöra ett medel i armek!rchefens hand att säker
ställa och fullfölja en framgång vid en viss begränsad del av fronten, 
framför allt genom att stödja infanteriet och Mlla dess anfallsrörelse fly
tande, För att vara mäktiga en strids genomförande, varvid möjligheterna 
till framgång främst är beroende av överraskningsmomentet, måste strids
vagnsförbanden vara lltmstade imed modern, snabbgående mdteriel."11 

När det emellertid sedan gällde att gå "from sounds to things" 
tog man med andra handen tillbaka det mesta av vad man tyckts 
vilja ge med den ena. Med hänsyn till "terrängförMllandena i vårt 
land" ansågs det inte nödvändigt att gå lika långt som "flerstädes 
utomlands", åtminstone inte i fråga om antalet stridsvagnar. En så 
hög ambitionsnivå vore för övrigt utesluten av ekonomiska skäl.12 

Fredsorganisationen borde i alla fall utökas från en till två batal
joner, vardera om tre kompanier, av vilka ett dock avsågs för pan
sarvärnstjänst. Tillika borde befälskadern utökas till att motsvara 
krigsorganisationens krav. Härigenom skulle "lämplig överensstäm
melse" nås med den avsedda krigsorganisationen. Denna utsvällning 
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motiverade i sin tur att stridsvagnsförbandet fick bilda ett själv
ständigt truppförband: "Det nuvarande Göta livgarde bör därför 
enligt kommissionens meriing utvecklas till ett stridsvagnsrege

mente". Arskostnaderna härför beräknades till 420 000 kr, vilket var 
avsevärt mindre än vad övriga regementen beräknades komma att 
kosta. För "underMll och försök med stridsvagnar" beräknades ett 
årligt anslag av 50 000 kr, varmed må jämföras motsvarande anslag 
för artilleriets motorfordon: 300 000 kr. De "driftsmässiga" kost
nadsstegringarna skulle alltså bli relativt måttliga.13 

Ett besvärligare problem utgjorde frågan om stridsvagnsmate
rielens förnyelse och utökning. "I viss utsträckning" måste naturligt
vis något åtgöras även här. Men några extravaganser varken fanns 
behov av eller hade man råd till. HurJångt kunde och borde man 
sträcka sig? 

Den försvarskommissionen adjungerade, av militära experter sam
mansatta s k underkommissionen hade hösten 1934 enligt uppdrag 
utarbetat ett samlat organisationsförslag, kallat "novemberförslaget". 
För anskaffning av stridsvagnar hade i detta förslag upptagits ett 
belopp av 6 000 000 kr, motsvarande 40 vagnar a 150 000 kr (något 
mer än vad "31 :orna" hade kostat). Detta var relativt sett verkligen 
inte mycket: behovet skulle nätt och jämnt räcka till att täcka an
skaffningsbehovet för en stridsvagnsbataljon (två kompanier).14 

Det i "novemberförslaget" upptagna totala anslagsbeloppet fann 
försvarskommissionen helt oacceptabelt. "Underkommissionen sattes 
delvis ur funktion", har det omvittnats; direktiv för alternativa nya 
organisations- och kostnadsförslag gavs i stället direkt till försvars
grenssekretariaten. Resultatet härav för stridsvagnsvapnets del blev, 
att även det i och för sig så blygsamma beloppet för stridsvagnsan
skaffning ytterligare skars ned: från 6 000 000 till 4 500 000 kr. En
ligt den använda beräkningsgrunden skulle detta räcka till anskaff
ning av 30 stridsvagnar, motsvarande behovet för 11/2 stridsvagns
kompani. Och detta alltså för hela den kommande tioårsperioden.15 

Det nedskurna beloppet godtogs av försvarskommissionen liksom 
sedermera av riksdagen.16 (Hela anskaffningsanslaget skulle dock få 
förbrukas före utgången av 1939). 

Märkligt nog framfördes i begynnelsen ingen offentlig kritik mot 
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försvarskommissionens styvmoderliga behandling av stridsvagnsvap
net. Endast chefen för Östra armefördelningen (generalmajor G Lil
liehöök) uttalade i sitt remissyttrande över försvarskommissionens 
betänkande helt allmänt, att en utökning av stridsvagnsvapnet ut
över vad kommissionen föreslagit inom en snar framtid syntes ej 
endast motiverad utan även nödvändig.17 

Först händelserna under det andra världskrigets inledningsskede 
väckte till liv den tillbakahållna kritiken mot vad som hade före
slagits och beslutats 1935-1936. Först att gripas av efterklokhetens 
klarsyn var Ny Militär Tidskrift, som 1935/1936 ännu knappast 
tycktes ha uppmärksammat, att det överhuvud taget fanns ett strids
vagnsvapen. Ingen - förklarades det nu förnumstigt - "lär vilja 
påstå, att det svenska pansarvapnet blev väl tillgodosett 1936". 
Framförallt var de anslag, som ställdes till förfogande, helt otill
räckliga. Tidskriften fortsatte: 

"Vad berodde denna bristande framsynthet p�? Det främsta skälet var 
otvivelaktigt den motvilja mot tillräckliga anslag, som dl trots allt ännu 
behärskade samtliga politiska partier. Man trodde ännu i grund och botten 
icke pa möjligheten av ett krig. Härtill kom vanlig svensk konservatism, 
som uppmuntrades av den omständigheten, att de dittills disponibla svenska 
stridsvagnarna icke varit ägnade att ingiva något större förtroende, Slut
ligen hade vid denna tid ännu icke den våldsamma utvecklingen av vissa 
utländska pansarvapen begynt."18

Detta skrevs "mot den verkningsfulla bakgrunden av kriget i 
Polen". Men uppenbarligen hade just i Polen terrängförhållandena 
varit speciellt gynnsamma ur stridsvagnssynpunkt. Ett och ett halvt 
år senare, våren 1941, - alltså efter det tyska pansarvapnets fram
gångar i Frankrike och framför allt på Balkan kunde det märk
liga krigshistoriska fenomenet omöjligt längre förklaras genom hän
visning till speciellt gynnsamma lokala terrängförhållanden. Kritiken 
flammade nu också upp på nytt och med förstärkt låga. Såsom 
exempel må anföras en ledare i Svenska Dagbladet den 8 maj 1941: 

"Anslaget för anskaffning av stridsvagnar beräknades av kommissionen 
s! lågt att envar kunde räkna ut att dessa bataljoner måste bli illa tillgodo
sedda. Förslaget godtogs av riksdagen och därmed lades en mycket svag 
grund för det svenska pansarvapnet." 

Stor uppmärksamhet tilldrog sig ett par artiklar "I pansarfrå
gan", publicerade likaledes i Svenska Dagbladet i slutet av maj och 
början av juni samma år. Författare var dåvarande översten C A 
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Ehrensvärd.19 Det hette i den första av de båda artiklarna bl a: 
"Det vore oriktigt om man p�stod, att pansarfdgorna intogo n�gon 

dominerande plats under den svenska försvarskomrnissioncns Ungdragna 
debatter. I slutet av kommissionens livstid framlades inför den ett utkast 
till organisation av en större svensk pansarenhet, en brigad, vartill Göta 
livgarde skulle utgöra den fredstida stommen. Förslaget hade uppgjorts 
under ledning av Stridsvagnsbataljonens dåvarande chef överstelöjtnant 
Klingspor, men det väckte icke något större intresse inom kommissionen. 
Det fanns alltför mfoga andra gapande luckor att fylla inom den avsedda

snäva ekonomiska ramen,"20

Ehrensvärd ville dock ej lasta enbart parlamentarikerna för vad 
som hade uraktlåtits 1935-1936: "Det vore synd att säga, att vap
net var populärt, det var icke ens allmänt erkänt som nödvändigt 
inom armen". Med sympatisk uppriktighet tillade han: 

"Jag erkänner oförbehållsamt, att jag på den tiden, d/l all krigserf aren
het saknades om vad nutida pansarförband kunna uträtta, hade uppfatt
ningen att i 'tävlingen mellan pansar och projektil vinner i det Unga lop, 
pet alltid den senare' ... Det föreföll mig då, som om vi , , , borde . , . 
sträva efter en stark utveckling av pansarvärnet och endast måttligt följa 
med beträffande stridsvagnsförbanden." 

Det var, som sagt, endast stridsvagnsvapnets egna som fram till 
slutet av 1930-talet helhjärtat trodde på dess möjligheter och fram
tida betydelse även för svenskt försvar. Men dessa fantaster hade 
alltså ingen riktigt velat tro på. Deras försäkringar och vädjanden 
hade förklingat ohörda. De bad ju också s a s  för sin sjuka mor.21 

2. Fredsorganisationen i stöpsleven

Det kan möjligen förvåna att under förarbetena för 1936 års för
svarsordning det aldrig synes ha övervägts att låta stridsvagnsvapnet 
utgå ur infanteriet för att i stället - såsom flerstädes skett utom
lands - anslutas till kavalleriet, som redan svarade för pansarbil
tjänsten.22 En sådan tanke tycks ha varit helt främmande för för
svarskommissionen, som i sitt betänkande utan närmare motivering 
fastslog att stridsvagnsvapnet "fortfarande synes böra ingå i infan
teriet" .23 Tesens riktighet ifrågasattes heller inte av vare sig regering 
eller riksdag och hade kanske på den tiden något av det självklaras 
ovedersäglighet. 

I ett annat avseende blev däremot vad som för försvarskommis
sionen syntes självklart ingalunda oemotsagt. Försvarskommissionen 
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hade, såsom nämndes, kommit till uppfattningen att stridsvagns
vapnet fredsorganisatoriskt borde utökas från en till två bataljoner. 
Tydligen som en ganska självklar konsekvens härav föreslog den att 
Göta livgarde skulle omvandlas till stridsvagnsregemente (och se
kundchefen för detta regemente därmed automatiskt få ställning och 
ansvar som ett slags målsman för vapnet). Men så blev det nu inte 
- försvarsbeslutet kom att gå i en helt annan riktning.

Endast i ett avseende hade försvarskommissionen icke varit helt 
enig i sina förslag rörande stridsvagnsvapnet. Den socialdemokratiske 
reservanten Algot Törnkvist hade önskat att·_ bland åtskilliga 
andra regementen - Göta livgarde skulle dras in; det därigenom 
hemlösa stridsvagnsregementet skulle i stället förflyttas till Skövde 
och förläggas i Skaraborgs regementes (I 9) kaserner, sedan dessa 
förhoppningsvis - blivit disponibla i och med att det dittills där
varande infanteriregementet likaledes drogs in.24 På sitt sätt -
fastän förmodligen på annat sätt än reservanten själv hade tänkt sig 
- skulle förslaget från pansarsynpunkt kunna betecknas såsom rätt
framsynt. Närmast var det emellertid uppslaget att dra in Göta liv
garde som kom att få praktisk betydelse.

I regeringens försvarsproposition till 1936 års riksdag ifrågasattes 
inte i och för sig - liksom ej heller av reservanten Törnkvist - att 
stridsvagnsvapnets fredsorganisation borde utökas i enlighet med 
försvarskommissionens förslag. Däremot hade man kommit på ett 
radikalt nytt sätt att lösa det administrativa problemet. För första 
gången framfördes nu tanken att (det utökade) stridsvagnsförbandet 
borde uppdelas och bataljonsvis anslutas till två olika infanteriför
band, allts11. en organisationsform liknande den som dittills hade gällt 
beträffande Göta livgarde.25 

I fd.gan vilka dittillsvarande infanteriregementen som borde om
vandlas till kombinerade infanteri-stridsvagnsregementen, utveck
lades i propositionen vissa principiella synpunkter. De bägge ifråga
kommande regementena borde "lämpligen tillhöra samma fredsför
delning, då härigenom en armefördelningschef under armechef en kan 
betraktas såsom stridsvagnsvapnets m11.lsman". Vidare borde förlägg
ningsorterna vara så belägna, att stridsvagnsförbandens "samverkan 
med armens övriga infanteritruppförband" underlättades. Beaktas 
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borde naturligtvis också "förläggningsortens övningsförhållanden för 
stridsvagnar". 

Resultatet av övervägandena blev, att Livregementets grenadjärer 
(I 3) och just Skaraborgs regemente föreföll mest lämpliga såsom 
"sådana kombinerade infanteriregementen". Emot en slidan lösning 
kunde väl skenbart tala att de föreslagna regementena tillhörde 
skilda fördelningsområden. Men denna olägenhet bedömdes inte allt
för allvarlig. Den kunde elimineras genom att Livregementets gre
nadjärer överfördes till samma fördelning som Skaraborgs regemente 
redan tillhörde. 26 

Hur motiverades då det grundläggande förslaget - att dela upp 
stridsvagnsförbandet - ett förslag vars förverkligande dock rimligt
vis måste komma att försvåra en enhetlig ledning och utveckling av 
vapnet? Den enda motivering som klart angavs - i gengäld på två 
ställen i propositionen var, att därigenom skulle "undvikas de 
mycket höga kostnader, som skulle bliva förknippade med utflytt
ning av ... Göta livgarde (stridsvagnsregementet) från Stockholm 
till Järvafältet" .27 Det var närmast kostnaderna för uppförande av 
nya kaserner som härmed avsågs. Med tanke pli att även den före
slagna lösningen måste komma att dra med sig icke obetydliga nyan
läggningskostnader (för garage, verkstäder m m) kan det betvivlas, 
att denna besparingssynpunkt har varit utslagsgivande.28 Mera av
görande torde ha varit önskemålet att på Göta livgardes bekostnad 
rädda Västerbottens regemente, som av försvarskommissionen hade 
föreslagits till indragning. 

Det nämndes att försvarsbeslutet i förhållande till regeringspro
positionen i stort kom att innebära en återgång till försvarskommis
sionens förslag. På vissa punkter gick likväl (försvarsutskottet och) 
riksdagen regeringen till mötes. Så just i principfrågan om strids
vagnsvapnets fredsorganisation (uppdelningen på två infanteriför
band). Endast i den relativt underordnade frågan vilka regementen 
som borde bli kombinerade, ville riksdagen inte helt följa regerings
förslaget. Skaraborgs regemente kunde man godta men inte Liv
regementets grenadjärer. Det visade sig likväl inte vara så lätt att 
finna ett annat regemente, som kunde anses lämpa sig bättre. Svårig
heten kringgicks till slut på så sätt, att avgörandet i frågan om de 
kombinerade regementena lades i Kungl Maj:ts hand.29 Frågan var 
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inte heller överhängande, eftersom riksdagen bestämt att beslutade 
fredsorganisatoriska förändringar skulle genomföras först vid andra 
övergångsskedets slut, hösten 1939.30 

- För att någorlunda till
godose behovet av enhetlig ledning av det unga stridsvagnsvapnet 
bestämde riksdagen tillika, att infanteriinspektionen skulle för
stärkas (från hösten 1939) med en regementsofficer (överstelöjtnant 
eller major) för handläggning av pansarärenden.81 (Stridsvagnsbatal
jonen själv förstärktes bl a med en majorsbeställning.)32

Genom att mellanpartirepresentanterna i försvarsutskottet, liksom 
sedermera riksdagen, accepterade den av den socialdemokratiska re
geringen föreslagna lösningen av stridsvagnsfrågan kunde två ange
lägna - sinsemellan nära sammanhängande önskemål tillgodoses. 

Förslaget att dra in Västerbottens regemente, ett förslag som mött 
stark opposition från skilda håll, kunde återtas men likväl de sam
manlagda årskostnaderna för den nya försvarsorganisationen hållas 
inom den sakrosankta 148-miljonersramen. Gentemot dessa fördelar 
ansågs det tydligen väga lätt att man "avstod från tanken på ett 
samfällt och enhetligt utbildat stridsvagnsvapen och tillskapade för 
två nya regementen samma olyckliga organisationsform, vars nack
delar . . . Göta livgarde i sin sista tillvarelseform i rikt mått fått 
erfara". Citatet är hämtat från en riksdagsmotion några år senare.33

Höjdes då inga varnande röster innan beslutet fattades? För visso 
skedde så. Sekundchef en för Göta livgarde överste Folke Hell gren 
vilken visserligen själv inte var stridsvagnsutbildad men biträddes 
av chefen för stridsvagnsbataljonen, stridsvagnsexperten och då
varande majoren Curt Klingspor - hade vid mitten av maj person
ligen uppvaktat försvarsutskottet och därvid ingående belyst vå
dorna av den lösning, som utskottet ville förorda. I anförandet, som 
genom den livaktiga Götagardesföreningens försorg befordrades till 
trycket och även tillställdes samtliga riksdagsledamöter, framhölls 
emfatiskt att den av försvarskommissionen förordade organisations
formen - alltså med stridsvagnsvapnet sammanhållet inom ett rege
mentsförband vore "den enda riktiga". Huru stridsvagnsvapnet 
skulle kunna tillfredsställande ledas och utvecklas enligt regerings
propositionens förslag hade Hellgren - "med den erfarenhet jag har 
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från Göta livgarde" - svårt att förstå. "Den som ersättare för rege
mentschefen tänkte officeren i inspektörens för infanteriet stab kan 
ingalunda utgöra en sådan målsman, som tarvas .. ,"34 

Fanns då från militär synpunkt inget positivt att säga om den på
tänkta lösningen? Nej, ansåg överste Hellgren. Han hade visserligen 
"hört uppgivas", att det fanns militärer som menade, att frågan om 
samövningar med infanteriet "icke rationellt skulle kunna lösas 
annat än genom ett införlivande med infanteriet i fredstid", ja även, 
"att den föreslagna organisationen skulle gynna en utveckling av 
stridsvagnsvapnet". - Hellgren ställde sig helt oförstående till si
dant tal.35

Beträffande frågan om samövningar gjorde han en jämförelse med 
artilleriet och hävdade, att behovet av sådana övningar kunde "lika 
litet tagas till intäkt för stridsvagnsförbandens uppdelning på infan
teriet i fred som samövningarna mellan infanteriet och artilleriet 
kunna utgöra skäl för artilleriregementenas indragning och divi
sionernas införlivande med infanteriregementena" - "en åtgärd som 
mig veterligen ingen hittills påyrkat", tillade han. - Talet att en 
uppdelning skulle gynna vapnets utveckling fann Hellgren dunkelt. 
Var den bakomliggande tanken att de kombinerade regementena 
framdeles skulle omvandlas till renodlade stridsvagnsförband eller 
menade man i stället, att av dessa regementen skulle skapas s k  meka
niserade förband? Den förra målsättningen kunde Hellgren från sin 
utgångspunkt i princip ha förståelse för men menade dock, att en 
framtida utökning av stridsvagnsvapnet lika lätt skulle kunna ge
nomföras "med utgångspunkt från ett 'moderregemente' " som från 
"splittrade bataljoner". Var det däremot blivande mekaniserade för
band man tänkte sig, hur skulle det då gå med stridsvagnsunder
stödet till det övriga infanteriet?36 

Det kan möjligen misstänkas - och försvarsutskottet gjorde kan
ske det att vad som låg överste Hellgren om hjärtat inte så mycket 
var stridsvagnsvapnets bästa som fastmer att rädda Göta livgarde.37 

Det kanske ocksi kan sägas, att han i vissa avseenden överdrev nack
delarna med den föreslagna organisationsformen. I ett avseende 
gjorde han det säkerligen inte: beträffande de negativa konsekven
serna ur ledningssynpunkt. - Anda fram till början av andra 
världskriget framträdde - såsom C A Ehrensvärd omvittnade våren 
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1941 - "ganska tydligt olägenheterna av att inom armeledningen 
intet organ centralt handlade pansarfrågorna". Varken i infanteri
inspektionen, som handlade ärenden rörande utbildning och taktik, 
eller i anneförvaltningens tygdepartement, som skötte materielfrå
gorna, var heller den praktiska sakkunskapen på stridsvagnsom
rädet särdeles väl tillgodosedd. Sä mycket värdefullare borde det ha 
varit, om en auktoritativ målsman för vapnet hade funnits ute pä 
"fältet". 

3. Stridsvagnsvapnet och frågan om de "kombinerade" regementena

I försvarspropositionen till 1936 års riksdag hade försvarsminister
Ivar Vennerström namngett två infanteriregementen såsom väl läm
pade att bli s k  kombinerade regementen; Skaraborgs regemente (I 9) 
i Skövde och Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro. I sin pläde
ring inför försvarsutskottet berörde överste Heligren kritiskt ocksä 
detta val av förläggningsorter, närmast från utbildningssynpunkt. 
Mot övningsfältet i Skövde var väl i och för sig inget att invända, 
men det var dock "i minsta laget även för ett så litet förband som 
kompani". Övningsfältet i Örebro utdömdes helt.38 

Möjligen var det åtminstone i någon mån under intryck av dessa 
kritiska fackmannasynpunkter som försvarsutskottet förordade ett 
uppskov i förläggningsfrågan. Vad som avgörande bestämde ut
skottet för uppskovslinjen torde dock ha varit att det eljest nödgats 
ta ställning till en mellanpartimotion, som pläderade för att, i stället 
för Livregementets grenadjärer, det till indragning föreslagna Norra 
skånska infanteriregementet (I 6) i Kristianstad skulle bli det andra 
kombinerade regementet. Överste Hellgren hade f ö utdömt även 
detta alternativ. 

För att få underlag för sitt beslut i förläggningsfrågan hänsköt i 
sin tur Kungl Maj :t - regeringsskifte hade under mellantiden in
träffat - i slutet av juni samma lir ärendet till tillförordnade chefen 
för armen i och för närmare utredning. Utredningen omgavs med 
stor hemlighetsfollhet - t o m cheferna för berörda regementen hölls 
utanför saken.39 

Först i början av november lyftes slöjan, även för allmänheten. 
Det visade sig att Kungl Maj:t hade fattat ett delvis överraskande 
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beslut. Till kombinerade regementen hade utvalts, förutom Skara
borgs regemente - det valet hade kunnat förutses - Södermanlands 
regemente (I 10) i Strängnäs.40 Vilka överväganden och synpunkter 
hade då lett fram till det märkliga beslutet märkligt alltså i vad 
avser Södermanlands regemente? 

Frågan om lokaliseringen av de kombinerade regementena hade, 
närmare besett, flera aspekter än de i försvarspropositionen antydda. 
Frågan kunde ses inte blott från utbildningssynpunkt utan även från 
strategisk, krigsorganisatorisk, militäradministrativ, möjligen ytter
ligare någon, synpunkt. Den måste vidare bedömas med hänsyns
tagande ej blott till stridsvagnsförbandet utan också - och framför 
allt - till det stympade infanteriförbandet. 

Beträffande den "infanteristiska" aspekten skall denna såsom i 
detta sammanhang periferisk endast antydas. Den var närmast av 
krigsorganisatorisk natur men hade också visst samband med av
sedda förändringar i rikets militäradministrativa indelning. Det 
gällde, kort sagt, att till kombinerat välja ett regemente som vid 
revisionen av den militäradministrativa indelningen skulle komma 
att få sitt rekryteringsunderlag reducerat. Så var fallet närmast med 
Upplands regemente (I 8), något som kunde tala för att detta gjordes 
till kombinerat regemente. Men man kunde också tänka sig att ett 
rullföringsområde (nr 53) överfördes från Södermanlands regementes 
inskrivningsområde till Upplands. Då skulle den sålunda reducerade 
värnpliktstillgången inom det förra inskrivningsområdet "komma att 
täcka behovet för ett kombinerat regemente". Det kunde vara en till
talande tanke att därför välja just Södermanlands regemente till 
kombinerat (för så vitt det också ur stridsvagnssynpunkt höll måt
tet). I en "Sammanfattning av utredningar inom organisationsav
delningen angående s k kombinerade infanteriregementen" framhöll 
avdelningschefen, major Sven Carlsson, att i första hand Skaraborgs 
regemente borde ifrågakomma som kombinerat men i andra hand 
Upplands eller ev. Södermanlands.41 

Ur stridsvagnsförbandets synpunkt måste utbildningsaspekten ges, 
om icke högsta så dock hög prioritet. Den blev också ganska in
gående belyst i en vid generalstabens utbildningsavdelning utarbetad 
"V.P.M. rörande stridsvagnsbataljonernas förläggning". 
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Som det fr/ln utbildningssynpunkt mest väsentliga framhölls "att 
i kasernens närhet finnes tillgång till omväxlande övningsterräng 
(-fält), vilken (vilket) fritt kan användas". Till underlättande av 
samövningar borde vidare stridsvagnsbataljonerna förläggas nära 
varandra. Å andra sidan syntes önskvärt att de tillhörde olika för
delningar, "så att kunskapen om och intresset för det nya vapnet 
snart utbredes". 

Slutsatsen blev - med beaktande jämväl av andra på frågan in
verkande faktorer - att i första hand Skaraborgs regemente borde 
väljas. I andra hand kunde man tänka sig Livregementets grenad
järer (I 3) eller ett av de båda småländska regementena (I 11, I 12). 
Södermanlands regemente nämndes överhuvud taget inte.42 

Utbildningsaspektens avgörande betydelse erkändes också av 
avdelningschefen vid generalstabens centralavdelning, major C A 
Ehrensvärd, i en den 16 september dagtecknad "V.P.M. angående de 
båda kombinerade infanteriregementenas förläggning". För central
avdelningen måste dock enligt sakens natur den strategiska aspekten 
främst komma i beaktande. Förläggningsorterna för stridsvagnsför
banden borde då väljas så att dessa därifrån snabbt kunde nå de 
tänkbara krigsskådeplatserna. Såsom sådana bedömdes, "under nu
varande militärpolitiska läge", i första hand Skåne, i andra hand 
Vikbolandet-Nyköpingsområdet. - Sett från denna aspekt kunde 
Skaraborgs regemente i Skövde inte gärna ifrågakomma. Så där
emot främst ettdera av de skånska infanteriregementena i kombina
tion med antingen Livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping eller

Södermanlands regemente i Strängnäs. 

Även i generalstaben gick alltså meningarna i sär - om en enhet
lig uppfattning kan man inte tala. Avgörande tycks under sådana 
förhållanden ha fått bli att tillförordnade inspektören för infante
riet, generalmajor GM Hanngren, ganska bestämt uttalade sig för i 
första hand Skaraborgs regemente, i andra hand Södermanlands re
gemente. I hans yttrande framhävdes, naturligt nog, främst de ut
bildningsmässiga och fredsorganisatoriska aspekterna. Med hänsyn 
till att "stridsvagnsvapnets centrala ledning är avsedd att förläggas 
till Stockholm" var det fördelaktigt, att Strängnäs låg så relativt 
nära. Detta skulle underlätta för ledningen att följa utbildningen 
och anordna försök. 
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Den 23 oktober 1936 redovisade generallöjtnant Oscar Nygren så
söm t f chef för armen i skrivelse till Kungl Maj:t resultatet av den 
honom ålagda utredningen rörande de kombinerade regementenas 
förläggningsorter.43 Skrivelsen utmynnade i förslag, "att I 9 och I 10 
från tidpunkt, som senare kommer att angivas, skola vara kombi
nerade med stridsvagnsförband". Detta blev alltså även Kungl Maj:ts 
beslut. 

En av många aspekter som ingående belystes under utredningarna 
rörande de kombinerade regementenas förläggningsorter, var den 
krigsorganisatoriska. Men det frapperar vilken obetydlig roll -
strängt taget ingen alls - som stridsvagnsförbandens krigsorganisa
tion därvid spelade. Det enda som från krigsorganisatorisk synpunkt 
tycktes intressera var vilka konsekvenser som den nya fredsorganisa
tionsformen kunde komma att få för de drabbade infanteriförban
den. 

Men kanske var detta egentligen inte så underligt. I realiteten 
saknade stridsvagnsvapnet ännu en krigsorganisation, och det stod i 
vida fältet när det överhuvud taget skulle kunna få den organisation 
om två fältstridsvagnsbataljoner, som försvarskommissionen och 
statsmakterna hade utgått ifrån vid beräknandet av fredsorganisa
tionens behövliga omfattning. 

För armen som helhet skulle med ingången av år 1937 en ny provi
sorisk krigsorganisation, "1937 års krigsorganisation", träda i kraft.44 

I denna var stridsvagnsvapnet ingalunda bortglömt - det represen
terades av en stridsvagnsbataljon om stab och två kompanier. Men 
det rörde sig närmast om en fiktion. I det förslag till mobiliserings
planer (F-planer) för 1937 års krigsorganisation, som chefen för 
generalstaben i slutet av maj 1936 insänt till Kungl Maj:t, hade han 
påpekat att mobilisering av stridsvagnsbataljonen f n vore utesluten, 
eftersom stridsvagnar saknades och att förbandet därför tills vidare 
finge uppfattas närmast som "en kader av stridsvagnsutbildad per
sonal".45 

När "1937 års krigsorganisation" fastställdes sommaren 1936 hade 
redan konturerna dragits upp till en helt ny krigsorganisation, 
"1940 års krigsorganisation", byggd på försvarskommissionens ut-

4 49 



redningar och förslag och principbeslutad i och med 1936 års för
svarsordning.46 Den nya krigsorganisationen

> 
som skulle träda i kraft 

den 1 januari 1940, innebar en utsvällning av stridsvagnsvapnet till 
två bataljoner. Det var därför tidpunkten för uppsättandet av de 
båda nya pansarbataljoner som skulle ersätta Göta livgardes strids
vagnsbataljon hade bestämts just till hösten 1939.47 Men åtminstone
den ena av den nya krigsorganisationens stridsvagnsbataljoner var 
och skulle sannolikt under överskådlig tid förbli lika fiktiv ("reserv
bataljon") som den enda bataljonen i 1937 års krigsorganisation.48

Och av samma anledning, Också den skulle kunna fungera endast 
(eller i bästa fall) som "en kader av stridsvagnsutbildad personal". 
Det var under sådana förhållanden begripligt att det talades tyst 
om de krigsorganisatoriska konsekvenserna i samband med över
väganden och beslut om utlokalisering av stridsvagnsvapnets freds
organisation. 

I försvarskommissionens betänkande har ett kapitel rubriken 
"Sveriges behov av militära försvarsmedel".49 Ett utkast till detta 
kapitel har bevarats - det tycks ha utaribetats vid generalstabens 
centralavdelning. Här anges - i en i betänkandet struken passus -
såsom motiv för den föreslagna stridsvagnsorganisationen: "att vid
makthålla möjligheterna att med gynnsammare konjunkturer kunna 
bättre tillgodose detta ... ytterst betydelsefulla truppslag".50 Denna
fromma önskan har alltså kommissionen inte velat offentligt stå för. 
Men den till synes meningslösa överdimensioneringen (i förhållande 
till den faktiska krigsorganisationen) av fredsorganisationen torde 
visa> att tanken som sådan ej heller har varit kommissionen - lik
som statsmakterna främmande. Man medgav därmed i princip 
behovet av två fältstridsvagnsbataljoner, fastän man i dåläget inte 
kunde förmå sig att ta de fulla ekonomiska konsekvenserna av 
denna insikt. Kanske skulle det inte bli krig ... 

,; 

Den 1 oktober 1939 drogs planenligt Kungl Göta livgardes strids
vagnsbataljon in - till ackompanjemang av stridslarmet från de 
tyska pansardivisionerna i Polen.51 Först i början av nästa år skulle
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emellertid de nya pansarbataljonerna i Skövde och Strängnäs kunna 
börja helt fungera.52

Under några kritiska höstmånader saknade det svenska strids
vagnsvapnet alltså funktionsduglig fredsorganisation och mobilise
ringsdepå. En plötsligt framtvingad mobilisering av det svenska 
stridsvagnsvapnet skulle ha fått ske vid Göta livgardes "avveck
lingsorganisation".53 "En ganska makaber situation" - har det om
vittnats av en som var med.54 

4. Stridsvagnstypfrr!lgan under omprövning

Stridsvagnstypfrågan kan definieras såsom frågan om vilka egen
skaper som främst borde känneteckna den idealiska svenska strids
vagnen. Det grundläggande dokumentet i typfrågan är ett av chefen 
för generalstaben den 3 december 1928 dagtecknat "program inne
fattande de fordringar som torde ställas på en svensk stridsvagn". 
Fordringarna gällde främst bestyckning (eldkraft), bepansring och 
hastighet (rörlighet). 

Den svenska idealstridsvagnen borde enligt generalstabsprogram
met vara bestyckad med såväl kanon som kulspruta (kulsprutor). 
Den borde ha ett pansar som skyddade mot frontal eld från 37 mm 
kanon. Dess hastighet borde i medelsvår terräng uppgå till 10 km/ 
tim, på väg till minst det dubbla. Högsta prioritet gavs kravet på 
eldkraft (samt på god framkomlighet i svensk terräng). Vid snabbhet 
fästes något mindre avseende. Kravet på pansarskydd kunde också, 
om nödvändigt, något nedprutas. Avgörande var här, att strids
vagnens totala vikt inte fick överstiga 12 ton, detta med hänsyn till 
de svenska landsvägsbroarnas bedömda ringa bärighet. 55

I princip hade detta "program" gällande kraft ännu vid mitten 
av 1930-talet. Atminstone gällde oförändrad den grundläggande 
taktiska mlllsättningen, att det svenska stridsvagnsvapnets huvud
uppgift skulle vara att "såsom hjälpvapen åt infanteriet ingripa på 
den avgörande punkten i det avgörande ögonblicket". Detta bör fast
slås, eftersom utomlands uppfattningen i detta avseende efter hand 
hade börjat luckras upp i riktning mot ett mera självständigt uppträ
dande av stridsvagnsförbanden inom den operativa målsättningens 
ram. Man talade i detta sammanhang om "mekaniserade" förband.56 
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De allmänna förutsättningarna för stridsvagnsförbands uppträ
dande hade emellertid under förra hälften av 1930-talet såtillvida 
förändrats, att medlen till motverkan avsevärt effektiviserats. Redan 
under första världskriget hade framkommit en snabbskjutande flack
banepjäs som kallades infanterikanon. Efter tekniska förbättringar 
hade denna till huvuduppgift fått stridsvagnsbekämpning och där
med efter hand börjat ges den mera adekvata benämningen pansar
värnskanon. Såsom sådan föreföll vapnet att kunna utvecklas till 
ett dödligt hot mot stridsvagnen. Vid en kaliber av 37 mm och med 
en utgångshastighet av 800 m/sek hade projektilen tillräcklig kraft 
för att på avstånd upp till 300 m vid 60° anslagsvinkel genomslå 
30 mm tjockt pansar. - Frågan kunde mot denna bakgrund ställas, 
om det överhuvud taget längre hade någon mening att söka genom 
ökad bepansring skydda stridsvagnen och dess besättning; om inte 
i stället huvudvikten borde läggas på ökad snabbhet såsom ett säk
rare medel att undandra sig verkan av försvarets pansarvärnseld. 
Detta gällde alltså generellt, inte speciellt beträffande det svenska 
stridsvagnsvapnet. 

Inom den svenska generalstaben, närmare bestämt dess organisa
tionsavdelning, togs i slutet av 1934 frågan om "antistridsvagns
vapnen" och andra på typfrågan inverkande spörsmål upp till in
gående studium. Anledningen var närmast en från dåvarande arme
förvaltningens artilleridepartement framställd förfrågan "angående 
krigstillverkning samt fredsanskaffning av stridsvagnar". Denna för
frågan hade i sin tur föranletts av den försenade leveransen av de 
tre flera år tidigare från AB Landsverk i Landskrona beställda 
medeltunga stridsvagnarna (m/31).57 

Resultatet av den företagna utredningen i typfrågan redovisades 
i en V.P.M.58 "Generalstäbler haben keine Namen", men det torde 
vara en plausibel gissning att författaren var kapten Anders Nord
ström, tidigare vid stridsvagnsbataljonen.59 

- I promemorian kon
staterades först att det aktuella mobiliseringsbehovet av stridsvagnar 
(inom ramen för 1928 års krigsorganisation) var 23 st ett kom
pani om 18 vagnar samt 5 i depån) men att fältdugliga vagnar över
huvud taget saknades. Det gällde alltså att nu från ingenting börja 
bygga upp ett svenskt stridsvagnsvapen som förtjänade namnet. Att 
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därvid typfrågan underkastades en omprövning var desto mera 
motiverat som "numera möjligen de taktiska uppgifterna för svenska 
stridsvagnar kan skarpare preciseras än 1931" (då m/31 fastställdes). 

Utredningen utgick från följande tre frågor: 

"1. Ställer 1937 års (krigs-)organisation andra krav på stridsvagns
vapnet än de 1928 och 1930 framförda? Om så är fallet, moti
vera då dessa krav en typändring? 

2. Har utvecklingen på eldvapnens eller stridsvagnarnas område
nödvändiggjort en typändring?

3. Finnas andra skäl, kommunikationstekniska, ekonomiska eller
dylika, vilka tala för ändrad stridsvagnstyp?"

Svaret på den första frågan blev: nej! "De data som med hänsyn 
till stridsvagnens taktiska användning då betecknades som önskvärda 
kunna ännu anses aktuella". 

Beträffande den andra frågan konstaterades också, att de från 
början uppställda kraven på rörlighet och beväpning alltjämt hade 
giltighet. Däremot var bepansringsfrågan mera komplicerad, vilket 
just sammanhängde med att "under de senaste åren ... antistrids
vagnsmedlen avsevärt utvecklats". Med hänsyn till denna utveck
ling måste, om generalstabsprogrammets krav skulle vidhållas, pan
sartjockleken (max 24 mm på m/31) så avsevärt ökas, att 12-tons
gränsen torde komma att överskridas. I detta avseende kunde alltså 
en modifiering av kraven enligt 1928 års program ifrågakomma, 
d v s  man skulle kunna nöja sig med ett relativt tunt pansar. Men 
sedan slutet av 1920-talet hade å andra sidan tillkommit grovkalib
riga kulsprutor med 13-20 mm pansarbrytande ammunition. Åt
minstone mot detta nya "antistridsvagnsmedel" måste frontalt skydd 
krävas; därför kunde ändå ingen reducering av den aktuella pansar
tjockleken (24 111111) medges. Alltså, när allt kom omkring, även här 
ingen förändring. 

Återstod då blott den tredje frågan. Naturligtvis vore det i och 
för sig önskvärt att kunna nedbringa stridsvagnens vikt och därmed 
öka dess framkomlighet och taktiska användbarhet. A ven eko
nomiska skäl talade härför, eftersom man då inom en given kostnads
ram borde kunna anskaffa ett större antal stridsvagnar. Men huru 
detta skulle vara möjligt med ett vidhållande av kraven på eldkraft 
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och skydd (åtminstone mot grovkalibriga kulsprutor) - den frågan 
fick inget direkt svar. 

Avslutningsvis hänvisades emellertid till att "just för närvarande 
vid Landsverk en 6-tonsvagn är under byggnad", som kanske skulle 
kunna erbjuda en lösning. "Skulle typen i övrigt hava goda egen
skaper kan en övergång till denna typ av viktshänsyn möjligen vara 
motiverad".60 Svaret på frågan huruvida den i generalstabsprogram
met av 1928 skisserade och i stridsvagn m/31 materialiserade svens
ska stridsvagnstypen borde revideras eller ej ställdes alltså till sist i 
beroende av om AB Landsverk skulle lyckas ta fram en stridsvagn 
som inom en avsevärt reducerad viktsram skulle ha bevarat i stort 
sett samma egenskaper, som generalstabsprogrammet på sin tid hade 
uppställt som krav. Det kan möjligen tyckas att i denna slutkläm 
låg något av en "västgötaklimax". Svaret borde väl ha varit ganska 
givet på förhand. 

Den fråga som här inställer sig är: varför tycks promemorieför
fattaren trots allt - man vore frestad att säga: mot bättre vetande 
- ha varit benägen att satsa på den nya lätta Landsverks-vagnen?

Förklaringen skulle kunna tänkas ligga i förhandskännedom om
den blygsamma anslagsram som försvarskommissionen skulle komma 
att föreslå för anskaffning av stridsvagnsmateriel, alltså en variant 
av maximen att göra en dygd av nödvändigheten. Men även en 
annan omständighet kan ha spelat in. 

Man tycks i Sverige från mitten av 1930-talet ha i och för sig, 
d v s  på rent militära grunder, tillmätt rörligheten en mycket större 
betydelse än som hade skett i generalstabsprogrammet av 1928, 
samtidigt som man tog mera lätt på dess krav på eldkraft och pan
sarskydd. Detta antydes eller utsäges klart i flera sammanhang. Så 
t o m  av överste Hellgren i hans anförande inför försvarsutskottet 
våren 1936.61 Så även i en promemoria rörande 1940 års krigsorgani
sation av major Ehrensvärd från november samma år.62 Mest signi
fikativ är likväl en passus i ett av t f chefen för armen undertecknat, 
men förmodligen vid organisationsavdelningen uppgjort, förslag till 
"Instruktion för studiekommissionen i stridsvagnsfrågan" från bör
jan av 1937. Åsyftade passus lyder: 

"Svenska stridsvagnar böra till sin huvuddel utgöras av smit (lätta) och 
snabbgående vagnar med erforderlig framkomlighet ... , de skola där-
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jämte kunna verkställa strategiska förflyttningar oberoende av järnväg. 
Vid en mindte del av vagnarna skall beväpningen vara kanoner .•. "63 

Här är avståndstagandet från 1928 års generalstabsprogram slut
giltigt genomfört. Bilden av en svensk stridsvagnstyp med helt andra 
egenskaper manas fram. 

Detta konstaterande föranleder en ny fråga: vad slags övervägan
den låg bakom denna snabba och radikala omvärdering? Promemo
rian från hösten 1934 ger ingen ledtråd och inga spår av företagna 
nya utredningar i typfrågan har kunnat återfinnas. En tänkbar för
klaringsgrund må dock påpekas. 

Hösten 1935 - några månader efter offentliggörandet av för
svarskommissionens betänkande - publicerade två av stridsvagns
bataljonens officerare, majoren Gösta Bratt och löjtnanten Viking 
Lindblad, en skrift med titeln "Stridsvagnsvapnet. Teknik, taktik, 
organisation". Grundtemat i denna bok antydes i förordet: strids
vagnsvapnets utveckling har internationellt sett "passerat ett av
gränsat försöksstadium". Stormakterna har "utexperimenterat en 
vagnmateriel, vilken först nu kan anses motsvara de fordringar, på 
vilka den gångna efterkrigstidens försöksverksamhet inriktats". Vad 
utvecklingen nu pekar mot - säges det längre fram - är, "att 
stridsvagnen vid sidan av sin uppgift såsom infanteriets hjälpvapen 
i anfallet har en ännu betydelsefullare uppgift i operationer på egen 
hand ... "64 

Taktiskt-operativt hade författarna säkert tolkat tidens tecken rätt 
- det skulle framtiden komma att utvisa. Slutsatsen att utvecklingen
tekniskt sett gick mot "lättare vagnar med förhållandevis svagt pan
sar" var däremot förhastad och blev kanske ödesdiger. Framhållas
bör dock att författarna likväl inte föreställde sig att utvecklingen
också gick mot minskad eldkraft. Hur den föreställningen kunnat
uppkomma i den svenska generalstaben synes helt oförklarligt.

5. 1937 drs stridsvagnskommitte och anskaffningsfr&gan

Den 11 juni 1936 hade riksdagen fattat sitt beslut i försvarsfrågan.
Beslutet innefattade anskaffning av stridsvagnar för 4.5 milj kronor. 

Redan en dryg månad senare den 17 juli - ställde Kungl 
Maj:t det av riksdagen för budgetåret 1936/1937 anvisade reserva-
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tionsanslaget för materielanskaffning till armeförvaltningens (artil
leridepartementets) förfogande. Anslaget skulle få disponeras efter 
samråd med t f chefen för armen, men Kungl Maj :t förbehöll sig att 
först godkänna dispositionsplanen.65 En sådan förelåg redan i slutet 
av augusti. Denna upptog dock ingen redovisning för hur strids
vagnsanslaget var avsett att disponeras. Artilleridepartementet sak
nade nämligen underlag härför.66 

- Ännu våren 1937 var läget i 
detta avseende alltjämt oförändrat. Men saken brådskade - nu 
måste något göras. 

Lördagen den 3 april 19 3 7 samman trädde på artilleridepartemen
tet (de blivande) toppfigurerna i armen för att dryfta situationen. 
Såsom ordförande fungerade t f chefen för armen generallöjtnant 
Nygren. Den teknisk-ekonomiska sakkunskapen företräddes av ge
neralfälttygmästaren och inspektören för artilleriet, generalmajor 
Osterman, den taktiska av t f inspektören för infanteriet, general
major Hanngren. Frågans betydelse från riksförsvarets synpunkt 
underströks därav, att även t f chefen för försvarsstaben, general
löjtnant Thörnell deltog: - De närvarande beslöt att en kommitte 
- 1937 års stridsvagnskommitte - skulle tillsättas för snabbutred
ning av anskaffningsfrågan. Kommittens betänkande skulle utmynna
i förslag till konkreta åtgärder.

Till ledamöter av kommitten utsågs följande personer: 
överstelöjtnant Curt Klingspor, chef för stridsvagnsbataljonen 
major Carl August Ehrensvärd, avdelningschef vid generalstabens 
centralavdelning (försvarsstabens armeoperationsavdelning) 
major Gösta Bratt, förordnad vid stridsvagnsbataljonen men tjänst
görande vid artilleridepartementet 
kapten Eric Gillner, chef för artilleridepartementets konstruktions-
avdelning 
kapten Fale F:son Burman, chef för utrustningsdetaljen vid general
stabens (armestabens) organisationsavdelning. 

Ordförande i kommitten blev överstelöjtnant Klingspor, vilken 
dock, under åberopande av semester, lämnade densamma i början av 
juni. Ordförandeskapet kom därigenom att under det avgörande 
slutskedet utövas av major Ehrensvärd. Såsom sekreterare fungerade 
kapten Burman. 

Stridsvagnskommitten sammanträdde första gången redan den 
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6 april och höll sedan ytterligare sex protokollförda sammanträden. 
Vid det sista sammanträdet, den 19 juni, föredrogs och godkändes 
dess "Betänkande angående anskaffning av stridsvagnar för i 1936 
års försvarsordning anvisat engångsanslag".67 

Av betänkandet framgick bl a: 
att kommitten hade infordrat anbud från två firmor: AB Lands

verk i Landskrona och det tjeckiska företaget C:eskomoravska-Kol
ben-Danek (C:.K.D.) i Prag; 

att kommitten efter granskning av anbuden förordade en delad 
upphandling) innebärande att från Landsverk skulle beställas 16 st 
kanonstridsvagnar och från C:.K.D. 46 st kulsprutestridsvagnar, till
hopa alltså 62 st vagnar; 

att denna lösning främst baserats på den principiella uppfatt
ningen att kulsprutevagnar av stridstaktiska skäl "böra" bilda mer
parten av det svenska stridsvagnsbeståndet och att kanonvagnarnas 
antal "därför bör" hållas lågt. Bidragande hade emellertid också 
varit önskemålet att kunna köpa så många stridsvagnar som möjligt 
för de knappa disponibla medlen (mindre än 4 milj kr sedan en del 
annan materiel·redan beställts under detta anslag). 

Kungl Maj:t godtog kommittens förslag. 

5.1. Två vittnesberättelser 

Två av stridsvagnskommittens ledamöter har sedermera i me
moarform redovisat sina personliga hågkomster av verksamheten i 
kommitten. Det gäller CA Ehrensvärd och Fale F:son Burman. Vissa 
kompletterande upplysningar om kommittens verksamhet torde 
kunna inhämtas av dessa vittnesberättelser. Därvid bör dock beaktas 
att Ehrensvärds memoarbok utkom 1965 och Burmans först fyra år 
senare, ett förhållande som från källkritisk synpunkt inte saknar be
tydelse. 

Det stod från början klart, skriver Ehrensvärd, att man av kost
nadsskäl inte kunde skaffa enbart (kanonbeväpnade) Landsverks
vagnar. "Det gällde att få så många vagnar, att de räckte till öv
ningar med en krigsorganiserad bataljon . .. Genom studieresor visste 
man, att ett stort företag i Prag tillverkade utmärkta stridsvagnar i 
olika prislägen. Kommitten reste dit ... " Det visade sig att den 
tjeckiska firman kunde leverera kulsprutebeväpnade - och billiga 
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- lätta stridsvagnar. För att "ett någorlunda tillräckligt antal vag
nar" skulle kunna anskaffas beslöt man då föreslå delad upphand
ling.

Detta var alltså en nödlösning. Direktören för den tjeckiska fir
man påpekade spontant att den ifrågavarande vagnen var en spa
ningsvagn. Ehrensvärd svarade med en hänvisning till det blyg
samma anslag som stod till förfogande. Direktören utbrast då: "Och 
så handlar det rika Sverige ett eller kanske två år före nästa världs
krig!" - Ehrensvärd återgav vid hemkomsten detta replikskifte för 
"försvarsminister Janne Nilsson och andra". Men varken försvars
ministern eller de "andra" föreföll intresserade.68 

Burmans berättelse är utförligare och mera detaljerad, delvis också 
i sak avvikande. Enligt honom borde enligt dittillsvarande erfaren
heter stridsvagnsförband vara sammansatta av såväl kanon- som en
bart kulsprutebeväpnade vagnar. Det ansågs också, likaledes av 
stridstaktiska skäl, att kulsprutevagnarna borde utgöra flertalet, låt 
vara att utvecklingen pekade mot ökad betydelse för kanonvag
narna. K ven kostnadsskäl, liksom Landsverks ringa tillverknings
kapacitet, talade för att till övervägande del skaffa kulsprutevagnar. 
Sådana måste köpas utomlands, men även här var möjligheterna be
gränsade. "Köp t ex i Tyskland var också av politiska skäl nästan 
uteslutet ... " 

Emellertid visste Burman "av en händelse" att en tjeckisk firma, 
med vilken Svenska Ackumulator AB J ungner hade förbindelser, 
tillverkade stridsvagnar. "Min fader, som var anknuten till Jungner
bolaget, kopplades av mig in på att ... efterforska leveransmöjlig
heterna". Positivt besked erhölls, varpå artilleridepartementet "upp
manades till direktkontakt". Departementet följde uppmaningen, vil
ket ledde till att tre av kommitteledamöterna samt Burmans fader, 
såsom representant för Jungnerbolaget, reste till Prag. Besöket där 
blev givande. Det visade sig att tjeckerna hade en redan utprövad 
kulsprutevagn, som de var villiga att sälja. Kommitten fann att 
huvudparten av stridsvagnarna borde inköpas härifrån, eftersom man 
endast på så sätt skulle "kunna få så många stridsvagnar att övningar 
i bataljonsförband verkligen kunde ske". Beslutet blev också detta, 
och "därmed skapades embryot till det svenska moderna stridsvagns
vapnet". 69 
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De väsentligaste skillnaderna mellan de två berättelserna är föl
jande. - Enligt Ehrensvärd var det närmast av ekonomiskt nöd
tvång som man beslöt att förorda inköp av kulsprutestridsvagnar. 
Ehrensvärd var själv ingalunda entusiastisk härför, men det var enda 
sättet om man skulle kunna öva i bataljonsförband. Enligt Burman 
har visserligen ekonomiska (utbildningstelmiska) skäl spelat in, men 
det överensstämde med gällande taktisk uppfattning att huvud
delen av stridsvagnarna var (enbart) kulsprutebeväpnade.70 

- Enligt 
Ehrensvärd var det genom tidigare studieresor, som man fått känne
dom om möjligheterna att köpa stridsvagnar i Tjeckoslovakien, En
ligt Burman hade han själv, tydligen genom sina personliga för
bindelser, fått kännedom härom och även på eget bevåg låtit göra 
vissa förberedande sonderingar, innan den följsamma förvaltnings
myndigheten (artilleridepartementet) sattes på spåret. - Varken 
Ehrensvärd eller Bunnan nämner något om eventuella alternativa 
inköpsmöjligheter utomlands. Burman antyder dock, att köp från 
Tyskland möjligen kunde ha ifrågakommit, om inte politiska skäl 
hade lagt hinder i vägen. 

Alltnog. Man får efter att ha tagit del jämväl av de båda memoar
skildringarna ett bestämt intryck, att omständigheterna i samband 
med stridsvagnsanskaffningen 1937 har varit mera komplicerade än 
vad framställningen i stridsvagnskommittens betänkande låter ana. 
Flera frågetecken kvarstår. Främst anmäler sig följande frågor: 
1. varför dröjde man så länge med att på allvar ta itu med strids

vagnsfrågan?
2. varför infordrades anbud just från de bägge berörda firmorna,

och endast från dessa?
3. vilka var de verkliga (avgörande) motiven för förslaget om in

köp företrädesvis av kulsprutestridsvagnar?

5.2. Den nya Landsverks-stridsvagnen 

Det fanns inom landet vid denna tid endast ett företag som syss
lade med stridsvagnstillverkning: det tyskdominerade AB Landsverk 
i Landskrona. Artilleridepartementet uppehöll sedan slutet av 1920-
talet förbindelser med Landsverk och hade i början av 1930-talet hos 
denna firma beställt de tre medeltunga stridsvagnar, som kallades 
strv m/31. Förbindelserna hade likväl inte saknat vissa friktioner. 
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Landsverk hade inte hållit de utlovade leveranstiderna, och de om
sider levererade produkterna hade inte motsvarat förväntningarna. 

Emellertid hade Landsverk såsom i det föregående berörts71 
-

i mitten av 1930-talet tagit fram ett par nya, förbättrade strids
vagnstyper. Särskilt den större av dessa föreföll lovande. Det var en 
lätt vagn, som sades väga omkring 7 ton (nästan 5 ton mindre än 
strv m/31), ha en hastighet av närmare 50 km/tim samt vara be
styckad med en helautomatisk 20 mm kanon och en kulspruta. Pan
sartjockleken var emellertid blott max 13 mm (strv m/31 24 mm). 
Det svaga pansarskyddet var det pris man hade måst betala för den 
minskade vikten och den ökade hastigheten (rörligheten).72

Ett provexemplar av denna nya Landsverks-vagn hade redan i 
september 1935 demonstrerats och fältmässigt prövats inför chefen 
för generalstaben, inspektörerna för artilleriet och infanteriet, se
kundchefen för Göta livgarde, chefen för stridsvagnsbataljonen 
m fl.73 Intrycket hade blivit gott, och det fanns anledning tro att 
typen sedan dess ytterligare förbättrats och nu skulle kunna vara 
någonting att reflektera på för det svenska stridsvagnsvapnet. Den 
skulle förmodligen också bli betydligt billigare än strv m/31. Men 
Landsverks tillverkningskapacitet var tyvärr notoriskt låg. 

Allt som allt: "huruvida denna stridsvagn är den som bör göras 
till förem/U för anskaffning är omöjligt att yttra sig om, förrän 
jämförelse med liknande utländska konstruktioner kunnat göras". 
Citatet är hämtat från en tidskriftsartikel av en av stridsvagns
bataljonens skrivande yngre officerare.74 Men det finns all anled
ning tro att det speglade tänkesättet även bland de för stridsvagnsan
skaffningen direkt ansvariga inom och utanför stridsvagnsvapnet. 

5 .3. Tysklandsalternativet 

Det var naturligt, när man sökte efter ett alternativ till den nya 
Landsverksvagnen, att tankarna i första hand gick till Tyskland. 
Redan hösten 1935 hade militärattachen i Berlin överstelöjtnant 
C H Juhlin-Dannfelt i en till chefen för försvarsdepartementet 
ställd, på utsagor av dåvarande översten Heinz Guderian byggd 
redogörelse för det snabbt framväxande tyska pansarvapnet med
delat också vissa uppgifter om de tyska stridsvagnstyperna, Den då 
i tjänst varande stridsvagnen var av lätt typ, men "det säges 
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detta nämnde icke överste Guderian - att även tyngre vagnar, 
varav bl a en på omkring 10 ton ... äro under utexperimente
rande".75 

Meddelandet om den lätta tyska stridsvagnen - den s k "Pz. I'\ 
endast kulsprutebeväpnad, vikt c:a 6 ton - var likväl då ingen ny
het i Sverige. Vagnen var omnämnd - i rätt positiva ordalag: bl a 
sades (med viss överdrift) maximihastigheten vara 60 km/tim - i 
Bratts och Lindblads vid samma tid utkommande bok "Stridsvagns
vapnet" .76 Om den nya 10 tons-vagnen - den som sedan kom att 
kallas "Pz. Il" - torde man däremot inte förut ha hört talas.77 

Första initiativet till ett studiebesök i Tyskland togs av chefen för 
generalstaben nästan omedelbart efter det att försvarsbeslutet blivit 
känt. Den 26 juni 1936 medgav Kungl Maj:t att en studiekommis
sion, bestående av majorerna Ehrensvärd och Bratt samt kapten 
Gillner, "finge i kommandoväg beordras att under högst 8 dagar i 
Tyskland studera vissa med materielanskaffningen vid armen sam
manhängande frågor". Av obekant anledning kom resan inte till 
stånd. Med hänvisning härtill hemställde i oktober artillerideparte
mentet, att i stället en något annorlunda sammansatt studiekommis
sion - stabschefen vid infanteriinspektionen, överstelöjtnant Anders 
Bergquist, föreslogs såsom ersättare för Ehrensvärd, som fått för
hinder - måtte beordras att avresa inte blott till Tyskland utan 
även till Frankrike och Polen för att under en i motsvarande grad 
utökad tid (3 veckor) i nämnda länder studera stridsvagnsmateriel. 
Kungl. Maj:t hade inte heller nu något att invända utan biföll fram
ställningen genom brev den 18 december. Instruktion för kommis
sionen skulle utfärdas av generalfälttygmästaren och inspektören för 
artilleriet i samråd med chefen för generalstaben och inspektören för 
infanteriet.78 

Instruktionens principiella deklaration i "typfrågan", villren skulle 
vara vägledande för kommissionen, har berörts i det föregående.79 

Såsom resans huvudsyfte angavs att inhämta "sådana upplysningar 
som kunna tjäna till ledning vid den i vårt land omedelbart före
stående stridsvagnsanskaffningen". Till föremål för studium skulle 
därvid göras "fastställd (prövad, planerad) modem stridsvagnsmate
riel", då det för tids vinnande kunde bli fråga om att verkställa an
skaffning "utan - eller endast efter kortvarig - föregående pröv-
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ning av vederbörliga typer i Sverige". Kommissionen skulle därför 
också söka få "inblick i nu rådande uppfattning angående strids
vagnstaktik och organisation samt olika stridsvagnstypers värde". 
Bland "detaljspörsmål av rent teknisk natur" skulle främst beväp
ningsfrågor uppmärksammas. Under vissa förutsättningar - "bl a 
innefattande den inom generalstaben planerade mobiliseringsorga
nisationen av de svenska stridsvagnsförbanden'', såsom t f chefen 
för armen hade särskilt påyrkat - skulle kommissionen inhämta 
"preliminära uppgifter (pris, kortast möjliga leveranstid etc) för ev 
anskaffnings igångsättande, dock utan infordrande av anbud". T f
chefen för armen hade önskat att kommissionen också skulle få upp
rätta motiverat förslag till anskaffning, men detta togs inte med i 
den slutliga instruktion som generalfälttygmästaren undertecknade 
den 9 januari 1937. 

Studiekommissionen fullgjorde sitt uppdrag under januari och 
februari. Till sin förvåning fann kommissionen - och rapporterade 
vid hemkomsten - "att de lätta stridsvagnar, vilka enligt erhållen 
instruktion studerats, på grund av sin relativt ringa pansartjocklek 
icke i de besökta länderna användes på sätt, som nuvarande svenska

föreskrifter för stridsvagnars samverkan med infanteri angiva".80 

De förutsättningar under vilka kommissionen ålagts att bedriva sina 
studier hade alltså befunnits i sak oförenliga. Följaktligen måste 
kommissionen generellt avstyrka - i instruktionen ifrågasatt - "in
köp av stridsvagnar av ... angivna typer ... utan föregående pröv
ning av vagnarna i svensk terräng". I och för sådan prövning -
jämsides med de nya Landsverksvagnarna kunde man däremot 
tänka sig ett inköp av den tyska 6-tonsvagnen. Något köp av franska 
eller polska vagnar kunde kommissionen överhuvud taget inte för
orda. 81 

Kommissionens rapport tycks inte ha fallit i god jord. Något köp 
av den tyska 6-tonsvagnen kom i varje fall inte till stånd, och inget 
tyder på att ett sådant köp överhuvud taget har övervägts. Någon 
förklaring till denna uraktlåtenhet har heller inte stått att finna i 
det samtida källmaterialet. Indirekt talar detta för riktigheten av 
den av Burman antydda förklaringen: att någon kommit att tänka 
på att inköp från Tyskland inte vore politiskt opportunt. - Så var 
man alltså tillbaka i utgångsläget. 
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Tysklandsaffären var dock inte definitivt utagerad därmed. -
Tyskarna hade av allt att döma varit mycket angelägna att få sälja 
sin 6-tonsvagn till Sverige - den nya 10-tonsvagnen ville de där
emot inte ens visa upp. Tydligen för att göra ett köp av den lätta 
stridsvagnen mera lockande hade de också ställt i utsikt, att Sverige 
såsom en exceptionell favör - och under villkor att man inte visade 
materielen för utlänningar - också skulle få köpa en s k  "Riittel
stand" ( stridsvagnsövningstorn). 82 

Uppenbarligen fann både studiekommissionen och vederbörande 
militära myndigheter erbjudandet att köpa en "Riittelstand" mycket 
frestande ("högst önskvärt för utbildning i skjutning från strids
vagn"). Och dock: när man nu alltså måste tacka nej till det tyska 
stridsvagnsanbudet, kunde man väl för skams skull inte heller gärna 
utbe sig favören att få köpa en "Riittelstand"! Det var ett svårt 
dilemma. Artilleridepartementet drog också ut på avgörandet i det 
längsta men måste dock till slut - inför upptagandet av direkta 
förhandlingar med tjeckerna i stridsvagnsfrågan - bita i det sura 
äpplet. Via ett handbrev till militärattachen i Berlin meddelade de
partementet - genom chefen för konstruktionsavdelningen - att 
eftersom beklagligtvis "villkoren för inköp av de tyska stridsvag
narna blevo sådana, att de voro oantagbara med de begränsade 
medel, som för ändamålet stå till departementets förfogande", så 
torde det tyvärr också vara olämpligt att i nuläget med tyskarna ta 
upp frågan om inköp av en "Riittelstand". Kanske kunde man få 
återkomma till saken längre fram .. ,83 

5.4. Tjeckoslovakien kommer in i bilden 

I den generalorder av 4 januari 1937, som närmast låg till grund 
för stridsvagnskommissionens utländska studieresa, angavs bl a att 
"rapport angående under kommenderingen gjorda iakttagelser skall 
genom t f chefen för armen hava till kommandoexpeditionen inkom
mit före den 1 mars 1937". 

Den 23 februari var kommissionen färdig med sin digra rapport. 
Den ingavs närmast till artilleridepartementets chef, generalfälttyg
mästaren, vilken samma dag i angiven tjänsteväg översände den till

t f chefen för armen.84 Denne gjorde sig mindre brådska. Han låg på 
rapporten en vecka, innan han den 2 mars lät den gå vidare till 
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Kungl Maj:t.85 Då var likväl inneMllet inte längre någon nyhet för
försvarsdepartementet. Artilleridepartementet hade nämligen - re
dan den 24 februari - också sänt rapporten direkt till Kungl 
Maj:t.so 

I den missivskrivelse som åtföljde rapporten omtalade departe
mentet, att, enligt vad kommissionen skulle ha erfarit, en tjeckisk 
stridsvagn som möjligen kunde vara något att reflektera på fanns 
till salu.87 Artilleridepartementet hade också inhämtat upplysningar 
om ifrågavarande stridsvagn, vilka bekräftade kommissionens upp
fattning. En av kommissionsledamöterna, lämpligen kapten Gillner, 
borde därför beordras att för studium av ifrågavarande stridsvagn 
snarast möjligt avresa till Tjeckoslovakien. I avvaktan på resultatet 
av detta studiebesök borde någon provstridsvagn inte inköpas från 
Tyskland. 

Kungl Maj:t fann tanken god och handlade lika snabbt. Redan 
två dagar senare - även chefens för generalstaben och inspektörens 
för infanteriet tillstyrkan hade under mellantiden hunnit under hand 
inhämtas - utfärdades ett kungligt brev, varigenom medgavs att 
kapten Gillner finge i kommandoväg beordras att under en vecka 
i Tjeckoslovakien studera viss stridsvagnsmateriel. Generalorder i 
ärendet utfärdades dagen därpå, den 27 februari.88 

Ungefär samtidigt fick avdelningschefen vid generalstabens ut
rikesavdelning från sin kollega vid organisationsavdelningen en an
modan att undersöka, huruvida militärattachen vid beskickningen i 
Warszawa och Prag, överstelöjtnant Erik de Laval, kunde infinna 
sig i Prag i början av mars för att där biträda kapten Gillner. Det 
förklarades att saken var så brådskande, att tillstånd i kommando
väg till företagande av resan inte hann utverkas. På sådana premis
ser tog avdelningschefen vid utrikesavdelningen kontakt med mili
tärattachen och anmodade i sin tur denne att bege sig till Prag. Hur 
kostnaderna för denna extraresa skulle bestridas fick bli en senare 
sak.89 

- Överstelöjtnant de Laval avreste ofördröjligen och befann 
sig den 1 mars i Prag.90 Samma dag anlände dit kapten Gillner från
artilleridepartementet och ryttmästare Fale Burman från Jungner
bolaget.91 

Den svenska delegationens vistelse i Prag omfattade tiden 1/3-
9/3 1937. Programmet upptog främst fabriksbesök och praktiska 
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körprov samt diskussion kring frågor angående priser, leverans
tider m m.92 

Det visade sig att vad C.K.D. hade att erbjuda var dels en 8,4 tons 
stridsvagn (TNH), dels en 3,7 tons (AH IV). Några exemplar som 
omedelbart skulle kunna säljas till Sverige hade man inte, men 
leverans av serier av båda de nämnda typerna till Iran pågick. Ge
nom tillmötesgående av de iranska myndigheterna ställdes en vagn 
av vardera typen till förfogande för demonstration och körprov. 

De bägge vagntyperna hade bl a följande huvuddata: 

Vikt 
Längd 
Bredd 
Motoreffekt 
Pansartjocklek 
Hastighet 
Beväpning 

Bemanning 

TNH AHIV 

8.4 ton 3.7 ton 
4.5 m 3.2 m 
2,06 m 1.75 m 
100 hkr 55 hkr 
22-8 mm 12-6 mm
max 40 km/tim max 45 km/cim
1 st 37 mm kan I st tung ksp
2 st 7,92 mm ksp 1 st lätt ksp
4 man 2 man

Pansaret var på båda typerna nitat. Fabriksledningen försäkrade 
emellertid att ingående prov hade visat, att hållfastheten mot be
skjutning blev bättre med nitning än med svetsning. - Körproven 
föranledde ett gott betyg, särskilt för TNH-vagnen. 

Priserna beräknades uppgå till utan vapen, ammu111t1on m m
för TNH något över 71 000 kr vid köp av 30 ex (69 500 vid 

köp av 60 ex), för AH IV 41 000 för 30 ex (knappt 40 000 för 
60 st), Därtill skulle komma tull, beräknad till 15 0/o av försäljnings
priset. 

Det förklarades att C.K.D. av princip inte tog emot beställning 
på enbart en provvagn. Beställning av ett visst antal stridsvagnar 
krävdes, varvid dock först byggdes en prototyp enligt beställarens 
önskemål. Först sedan prototypen av beställaren godkänts igång
sattes serietillverkningen. Leveranstiderna beräknades: TN H: för 
prototypen 4 mån; sedan denna godkänts 9 mån för 30 st, 10 mån 
för 60 st; AH IV: för prototypen 3 mån, sedan denna godkänts 
3 mån för 30 st, 4 mån för 60 st. 

Om så önskades skulle motorer och pansar få tillverkas och mon
teras i Sverige och C.K.D. alltså leverera endast underredena. Mot-

66 



svarande prisreducering skulle då ske. Licensrätt skulle kunna 
förvärvas efter köp av 50 st stridsvagnar eller underreden (utan 
motorer). 

En upplysning av "särskilt intresse" meddelades samtalsvis av 
företagets chefskonstruktör på stridsvagnssidan. "De lättare strids
vagnarna under 7 a 8 ton äro byggda för spaningsändamål. Först 
då vikterna gå upp mot 10 ton och därutöver bör man tala om 
infanteristridsvagnar i egentlig mening". Det var ungefär samma, 
tydligen halvt chockerande, upplysning, som studiekommissionen till 
Tyskland redan några veckor tidigare hade inhämtat ( och som se
nare företagets egen direktör skulle upprepa för Ehrensvärd). En rätt 
tydlig vink! 

.i\ven C.K.D. var synbarligen mycket angeläget att få sälja till 
Sverige . .i\nnu medan Gillner var kvar i Prag hann man färdigställa 
och överlämna ett preliminärt anbud. 

Den 25 mars 1937 ingav Gillner sin rapport över förrättningen i 
Prag till artilleridepartementet. Rapporten föredrogs för generalfält
tygmästaren en vecka senare, fredagen den 2 april.93 Redan dagen 
därpå hölls på artilleridepartementet det sammanträde i stridsvagns
frågan, som inledningsvis har omnämnts och som ledde till ett beslut 
om tillsättande av en stridsvagnskommitte. 

Tre veckor senare tycks försvarsminister Janne Nilsson och chefen 
för lantförsvarets kommandoexpedition, designerade armestabsche
fen (från 1 juli) överste Helge Jung, ha besökt Landskrona för över
läggning med Landsverks företagsledning i stridsvagnsfrågan. Giss
ningsvis har löfte därvid givits att Landsverk inte skulle bli bort
glömt.94 

Stridsvagnskommittens handlingsfrihet tycks sålunda i ett hän
seende ha varit högst begränsad: dess upphandlingsförslag skulle avse 
två firmor som på förhand godkänts, just dessa och endast dessa. 
Kommittens befogenheter i vad gällde den rent affärsmässiga sidan 
av saken inskränkte sig därför till uppgörande av förslag, i vilken 
proportion stridsvagnsbeställningarna borde fördelas mellan AB 
Landsverk och Ceskomoravska-Kolben-Danek A.G. i Prag. 

Att fullgörandet av kommittens uppdrag likväl kom att kräva så 
pass lång tid som 2¼ månader synes främst ha berott på att det tog 
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tid att få in de infordrade anbuden. Först i slutet av maj låg de på 
kommittens bord. 

Därmed hade - såsom artilleridepartementet framhöll i skrivelse 
till Kungl Maj:t den 3 juni - "frågan angående beställning av den 
stridsvagnsmateriel, vars anskaffning avsetts i 1936 års härordnings
beslut, inträtt i ett avgörande skede" .95 

5.5. Avgörandet faller 

Främst två praktiska synpunkter har enligt sammanträdesproto
kollet från den 2 juni varit vägledande för stridsvagnskommitten, 
när den efter att ha studerat de inkomna anbuden gick att ta ställ
ning i anskaffnings(beställnings-)frågan. Den ena synpunkten rörde 
leveranstiderna, d v s hur snart man kunde räkna med att disponera 
de beställda stridsvagnarna. Den andra gällde prissättningen, d v s 
hur man skulle kunna få så många vagnar som möjligt för de dispo
nibla pengarna. Härtill kom så den krigsindustriella synpunkten, 
vilken inte heller kunde negligeras. 

Granskningen av anbuden gav vid handen att, vid det teoretiska 
alternativet att hela beställningen gick till Landsverk, "intet kom
paniförband skulle vara färdiglevererat före 1/11 1938 samt hela 
leveransen avslutad tidigast den 1/8 1939". Vid det likaså teoretiska 
alternativet att samtliga vagnar beställdes från C.K.D. skulle leve
ranserna däremot i stort sett vara fullgjorda redan våren 1938. 
Knnu fördelaktigare ställde sig en beställning enbart hos C.K.D. med 
hänsyn till prisläget. Men så måste alltså även krigsanskaffnings
aspekten tas i betraktande. Det var från denna synpunkt önskvärt, 
att den enda inom landet belägna stridsvagnsfabriken inte i brist på 
uppmuntran lade ned tillverkningen. 

Allt som allt: "en delad upphandling" framstod som den salomo
niska lösningen. Frågan var hur man skulle fördela gracerna. 

Ställd inför detta intrikata avgörande fann kommitten det önsk
värt att få på ort och ställe närmare studera de tjeckiska strids
vagnar, som kunde komma i fråga för beställning. Framställning 
härom ingavs av artilleridepartementet till Kungl Maj:t den 3 juni. 
Kungl Maj:t var även denna gång snabb i vändningarna. Redan 
dagen därpå utfärdades såväl kungligt brev som generalorder i ären-
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På våren 1939 skedde äntligen slutleverans till Stridsvagnsbataljonen I 2 av den 
beställda materielen. Bataljonens sammansättning blev "blandad": dels kanon
stridsvagnar fr!/n Landsverk, dels k11lsprutestridsvagnar från tjeckiska 6.K.D. 
(i förgmnden). 

det. Genom den sistnämnda beordrades kommitteledamöterna Ehren
svärd, Bratt och Gillner att "under högst 8 dagar bedriva vissa 
studier i Tjeckoslovakien".96 

- Med på resan torde även nu ha 
varit ryttmästare Burman från Jungner-bolaget. 

Studierna koncentrerades denna gång till C.K.D. :s lätta strids
vagn, AH-IV. De prov som gjordes utföll inte helt till belåtenhet, 
men företagsledningen lovade att bristerna skulle avhjälpas. I för
litande härpå beslöt kommitten att föreslå inköp av 46 st - antalet 
kom sedan att stiga till 48 st - AH-IV-S-vagnar (såsom den för
bättrade, 4,5 ton tunga, versionen kallades). Den svenska officiella 
benämningen blev strv/111 37.97 

Redan den 12 juli undertecknades mellan tygdepartementet (så
som det nu hette) och C.K.D. kontrakt om leverans av de 46 vag-
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narna (jämte reservdelar) till ett sammanlagt pris av 2 018 040 kr. 
Jungner-bolaget, såsom förmedlare av affären, skulle erhålla en 
provision av 4.6 Ofo på beloppet.98 

Stridsvagnarna skulle inte levereras färdiga utan isärtagna med 
delarna förpackade i lådor. Monteringen skulle ske vid Jungner
bolagets verkstäder i Oskarshamn och under medverkan av tjeckiska 
montörer. Där skulle vagnarna även förses med pansarplåt från 
Avesta Jernverk och med en 85 hkr motor från Volvo. På dessa in
hemska leveranser, som beräknades uppgå till sammanlagt 500 000 
kr, skulle Jungner-bolaget ha 5 Ofo provision. 

Enligt kontraktet skulle C.K.D. till att börja med tillverka två 
prototyper - det var dessa som senare (våren 1938) inköptes ut
över de 46 kontrakterade.99 Först efter det att prototyperna prövats 
och godkänts skulle serietillverkning igångsättas. Besiktning av och 
prov med prototypvagnarna företogs i Prag, först i september av 
major Bratt ensam och därefter - i och för definitivt godkännande 
- under 3 veckor i oktober/november av en särskild kommission,
vari förutom Bratt bl a även Gillner ingick.100 

I sin framställning den 15 oktober till Kungl Maj:t om utsändande 
av denna kommission framhöll tygdepartementet, under hänvisning 
till att i>förhållandena vid ifrågavarande upphandling varit sådana 
att materielen icke, såsom eljest är brukligt, kunnat underkastas in
gående prov inom landet", det mycket stora ansvar som skulle 
komma att påvila kommissionen. Medveten om detta sitt ansvar 
gjorde kommissionen sin sak grundligt. Slutet blev att prototyperna 
befanns kunna godkännas.101 

Att komma till en godtagbar uppgörelse med AB Landsverk var 
betydligt mindre omständligt. 

Den Landsverks-stridsvagn som stridsvagnskommitten närmast 
reflekterade på var den i det föregående omnämnda L-60, vilken 
hade börjat framtagas redan 1934. (Landsverk hade ju även en kul
sprutevagn, men den intresserade mindre.) Den version som det alltså 
nu gällde (L-60-S) hade i flera avseenden förbättrats, sedan vagnen 
hösten 1935 först presenterats för svenska armerepresentanter. Bl a 
hade den försetts med en kraftigare (Bofors-)kanon (37 mm).102 

Ändringarna hade medfört att vikten ökat till 8,5 ton, trots att pan-

70 



saret alltjämt var lika tunt (13 mm). Motorerna (160 hkr) var sven
ska (Scania Vabis), men pansarplåtarna skulle för tids vinnande 
importeras från Österrike. Växellådan liksom en del andra detaljer 
var tyska. 

Den 10 september 1937 undertecknades kontrakt mellan tyg
departementet och AB Landsverk om leverans av 16 st stridsvagnar 
av modell L-60-S (strv m/38 enligt officiell militär beteckning). De 
två första vagnarna i serien betraktades som provvagnar och såldes 
därför för tillsammans något mer än 140 000 kr. De övriga 14 be
tingade ett pris av 120 500 kr pr styck eller tillsammans c:a 
1 700 ooo kr.103 

5 .6. Ett olösligt forskningsproblem? 

I slutet av maj 1939 gjorde inspektören för infanteriet i en skri
velse till chefen för armen följande principuttalande: 

"Utvecklingen i fråga om stridsvagnsmaterie!en synes otvetydigt gå mot 
tyngre stridsvagnar med starkare pansar och beväpning. För stridsvagnar 
av lättare typ uppställas krav på en blandad beväpning om dels en pan
sarbrytande pjäs .•. , dels en eller flera kulsprutor •.. Enbart kulsprutebe� 
väpnade stridsvagnar anskaffas •.. icke längre inom utländska armeer" .104

Vad generalmajor Hanngren och hans kontrasignerande stabschef, 
major Anders Nordström, stödde sitt uttalande på framgår inte av 
skrivelsen. Men man tar knappast miste om man antar, att det främst 
var erfarenheterna f rlin det nyss slutkämpade spanska inbördes
kriget som låg bakom. Att uttalandet var välgrnndat står i varje 
fall utom diskussion.10s

Det gör ett egendomligt intryck att mot bakgrunden av det cite
rade uttalandet från våren 1939 läsa vad stridsvagnskommitten i 
sitt mindre än två år tidigare framlagda betänkande hade fastslagit, 
nämligen att kulsprutevagnar - rent principiellt - "böra" bilda 
merparten av det svenska stridsvagnsbeståndet och att kanonvag
narnas antal "därför bör" hållas lågt. Detta måste ju betyda att, 
även om anslagsramen hade varit betydligt vidare, kommitten än
dock skulle ha förordat, att merparten av de stridsvagnar som an
skaffades skulle utgöras av (enbart) kulsprutebeväpnade vagnar. 
Man gör sig frågan om utvecklingen på stridsvagnsområdet verk
ligen hade gått så snabbt, att vad som våren 1939 framstod nästan 
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som ett "dåligt skämt" mindre än två år tidigare hade varit sant 
och välgrundat.166 

Så kan det dock rimligtvis inte ha förhållit sig. Vi vet i själva 
verket också - detta har i någon mån framgått av det föregående 
- att uppfattningen utomlands redan 1937 var ganska entydig på
den punkten, att tunnpansrade, enbart kulsprutebeväpnade strids
vagnar inte hörde hemma i stridande förband. Kn mer: stridsvagns
kommittens ledamöter kan knappast heller ha varit helt omedvetna
härom, vilket åter innebär att betänkandets principuttalande i typ
frågan åtminstone delvis bör ha utformats mot bättre vetande. Detta
är onekligen ett mycket märkligt förhållande.

Nu bör i rättvisans namn framhållas att åtminstone Bratt, kanske 
också Klingspor, dock i viss mån tog avstånd från principuttalandet, 
att merparten av det svenska stridsvagnsbeståndet "borde" utgöras 
av kulsprutestridsvagnar. Då principförklaringen fastställdes vid 
kommittens sammanträde den 31 maj, ville Bratt ha antecknat till 
protokollet, "att hans fulla instämmande ... helt grundade sig på 
de uppgifter, vilka angivits böra tillkomma ett svenskt stridsvagns
vapen". Med en användning av stridsvagnsförbanden enligt ut
ländskt mönster ansågs uttalandet inte kunna förenas. Men med 
denna brasklapp lät Bratt sig åtnöja och avstod alltså från att for
mellt reservera sig. - Klingspor, ordföranden, lät visserligen inte 
anteckna någon särmening till protokollet. Gissningen att möjligen 
även han har varit av liknande mening som Bratt baseras på det an
märkningsvärda förhållandet - med tycke av demonstration -, 
att han vid nästa sammanträde tillkännagav sin avsikt att under det 
avgörande slutskedet av kommissionens verksamhetstid begagna sig 
av semester. Huruvida detta vårdande av enskilda angelägenheter 
verkligen hade ett direkt samband med kommittens principuttalande 
i typfrågan undandrar sig dock säkert bedömande. - övriga leda
möter d v s Ehrensvärd, Gillner samt Burman - tycks i varje fall 
ha helt ställt sig bakom betänkandets principuttalande.107 

Ehrensvärd har visserligen i sina memoarer hävdat, att "det gällde 
att få så många vagnar, att de räckte till övningar med en krigs
organiserad bataljon". Andemeningen är väl den att Ehrensvärd be
dömde det omedelbara behovet att få praktiskt pröva sig fram till 
för svenska förhållanden mest ändamålsenliga organisatoriska for-
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mer och taktiska tillvägagångssätt böra väga tyngre än beredskaps
behovet på längre sikt. Övningsmotivet återkommer f ö i Bur
mans senare framlagda memoarbok. 

Det behöver i och för sig inte betvivlas att överväganden av be
rörd art verkligen har spelat in och kanske rentav avgörande på
verkat åtminstone Ehrensvärds ståndpunktstagande. Detta så mycket 
mindre som även Gillner och det så pass tidigt som 1943 -
har anfört övningsmotivet såsom en bidragande faktor.108 Men det 
är anmärkningsvärt att den synpunkten inte fått något nedslag i 
betänkandet och att överhuvud taget belägg härför tycks saknas i 
det samtida källmaterialet. 

Det är tydligt att här kvarstår ett problem, som med tillgängligt 
källmaterial inte låter sig lösas. Forskaren kan endast konstatera 
att stridsvagnskommittens konkreta förslag rent sakligt var föga 
framsynt och att dess deklarerade principiella motivering för det
samma var mycket löst underbyggd, ja knappast ens innehöll hela 
den subjektiva sanningen. Varför kommitten som enhet handlade 
som den gjorde - och motiverade sitt handlande så som skedde -
lär sannolikt komma att förbli fördolt för eftervärlden. 

6. Första fältstridsvagnsbataljonen tar form

I sitt betänkande hade stridsvagnskommitten framhållit att "le
veranstiderna måste tillmätas en mycket stor betydelse", när det 
gällde att på bästa sätt fördela beställningarna mellan de bägge an
budsgivande firmorna. C.K.D. hade därvidlag ett bestämt försteg 
framför Landsverk. Det senare företaget lovade att leverera tvll. 
stridsvagnar pr månad med början i maj 1938 och slutleverans i 
december samma år. C.K.D. däremot utfäste sig att leverera "hela 
serien av beställda stridsvagnar och reservdelar" inom 6¼ månader, 
räknat från den dag då prototypen godkänts. Det betydde att alla 
de 46 (48) lätta stridsvagnarna skulle vara disponibla för intagande 
i krigsorganisationen senast fr o m  juli 1938. 

Det förhållandet att huvuddelen av de beställda stridsvagnarna 
kunde beräknas vara levererade redan sommaren 1938, aktualiserade 
frågan om utformningen av den krigsorganisation, som skulle "upp� 
taga de nya stridsvagnarna". Visserligen fanns det ju redan en fast
ställd krigsorganisation för stridsvagnsbataljon ("1937 års"). Men 
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denna organisation var uppgjord under andra förutsättningar än de 
som nu gällde. Den hade beräknats blott för 32 st stridsvagnar, för� 
modligen tänkta att bli av typ strv m/31.1°9 Nu däremot gällde det 
att planera för en organisation, innefattande dubbelt så många 
stridsvagnar men av två skilda typer. 

Frågan om krigsorganisationen hade berörts redan under strids
vagnskommittens överläggningar. Man hade då dryftat olika alter
nativ men inte haft anledning att binda sig för en definitiv lösning. 
Men nu, i början av oktober, togs frågan upp igen inom organisa
tionsa vdelningen. 

Utredningsresultatet redovisades i en "V.P.M. beträffande strids
vagnsorganisationen".110 Här ställdes mot varandra två huvudalter
nativ, A och B. Alternativ A avsåg en bataljon om tre kompanier 
medan alternativ B räknade med två bataljoner om två kompanier. 
Fördelen med alternativ B var att "denna organisation lättare kan 
upptaga en ytterligare tillgång på stridsvagnar samt att densamma 
närmare ansluter till den blivande uppdelningen av stridsvagns
vapnet". Alternativet tog alltså direkt sikte på "1940 års krigs
organisation". I rådande läge var det emellertid behäftat med be
tydande nackdelar, främst den att det var mera personalkrävande. 
Eftersom det dessutom närmast var fråga om en eventuell mobilise
ring inom ramen för "1937 års krigsorganisation" saknade de 
nämnda teoretiska fördelarna praktisk betydelse. Alternativ A an
sågs därför vara att föredra. 

I stort skulle organisationen då få följande utseende: 

en bataljonsstab 
ett kompani om 

kompanistab 
en pluton (4:e) 
en pluton (1 :a) 
två plutoner 

två kompanier 

summa: 
reserv: 
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1 strv rn/38 
4 strv rn/38 

5 strv rn/38, 
10 strv m/38, 

5 strv m/37 
10 strv m/37 

15 strv m/37 
30 strv m/37 

15 strv m/38, 45 strv m/37 
1 strv m/38, 1 strv m/37 



Kompanierna skulle alltså vara "blandade" men plutonerna en
hetligt utrustade med antingen lätta eller medeltunga stridsvagnar. 
Men hänsyn till främst de lätta stridsvagnarnas snabbhet borde all 
personal kunna motortransporteras. Särskild "följetrupp" avsågs inte 
ingå i organisationen. 

Organisationsförslaget hade utarbetats under samråd med för
svarsstabens armeoperationsavdelning, som alltså inte hade några in
vändningar att göra (närmast från strategisk synpunkt).111 Inspek
tören för infanteriet och framför allt sekundchefen för Göta livgarde 
var däremot i vissa stycken kritiska. Kritiken gäilde inte så mycket 
organisationen som sådan - den ansågs på det hela taget och under 
förhandenvarande omständigheter vara så pass bra man rimligtvis 
kunde begära som fastmera den föreslagna tidpunkten för ikraft
trädandet (efter hand som de nya stridsvagnarna hann levereras). 

Nästan indignerad skrev sekundchefen i sitt yttrande: "I arme
stabens V.P.M. utgås ifrån, att ikraftträdandet uteslutande är be
roende på tidpunkten för materielleveranserna, medan personaltill
gången icke skulle utgöra något hinder, beroende på att cirka 1 000 
man kunna beräknas utbildade i stridsvagnstjänst. Denna uppfatt
ning kan jag icke dela". Det dldde först och främst brist på befäl. 
De värnpliktigas utbildning låg vidare delvis så långt tillbaka i tiden 
- och hade f ö skett på andra stridsvagnstyper - att de inte var
användbara utan efterutbildning. Dessutom utbildades enligt gäl
lande bestämmelser endast det värnpliktiga underbefälet (30-35
man årligen) för tjänst i stridsvagn. Sekundchefen ville rent av
ifrågasätta om organisationen med hänsyn till personaltillgången
skulle kunna helt genomföras förrän 1942/1943.112 

Så pessimistisk var likväl inte inspektören, även om inte heller han 
stack under stol med att personalläget var pressat. Om vissa special
åtgärder vidtogs bl a borde ett antal befälselever från I 9 och I 10 
inkallas till stridsvagnsbataljonen för utbildning sommaren 1938 -
och med bottenskrapande av personalresurserna så borde det dock 
trots allt vara möjligt att från den 1 oktober 1938 kunna mobilisera 
stridsvagnsbataljonen. Men förvisso vore det önskvärt att framdeles 
kunna höja fordringarna på personalens kvalitet.113 

Inspektörens och sekundchefens bekymmer - befogade eller över-
drivna beträffande personalresurserna skulle såtillvida visa sig 
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överflödiga, att även organisationsavdelningens beräkningar rörande 
materieltillflödet kom att visa sig ha varit alltför optimistiska. 

I slutet av mars 1938 begärde inspektören för infanteriet hos 
chefen för armen att utbildningsverksamheten vid stridsvagnsbatal
jonen under senare hälften av innevarande år samt därefter "när
mast intill våren 1939" skulle "i stort sett få karaktär av försöks
verksamhet". Den 1 oktober 1939 skulle ju stridsvagnsvapnet om
organiseras och verksamheten tagas om hand av I 9 och I 10. Dess
förinnan borde vapnet "ha lämnat försöksstadiet". Detta i sin tur 
förutsatte att full klarhet kunnat vinnas beträffande dels den nya 
stridsvagnsmaterielens tekniska egenskaper, dels den nya stridsvagns
organisationens användbarhet ur taktisk synpunkt. Att vinna sådan 
klarhet var syftet med den begärda försöksverksamheten, vilken 
tänktes avslutad augusti-september 1939 med "samövningar med 
andra truppförband samt deltagande i större fälttjänstövningar". -
"Under förutsättning att leveransförseningar icke ske", borde en 
reducerad (fält-)stridsvagnsbataljon kunna organiseras redan fr o m
den 1 instundande juli. Men med hänsyn till personaltillgången borde 
dock utbildningsorganisationen under sommaren endast omfatta ett 
stridsvagnskompani, men "med fullt antal stridsvagnar".114 

Vad inspektören tycks ha befarat var just vad som inträffade. 
Redan i slutet av januari 1938 hade tygdepartementet nödgats 

meddela chefen för armen - inspektören för infanteriet tycks där
emot inte ha aviserats att leveransen av de tjeckiska stridsvag
narna hade försenats på grund av oväntade svårigheter att i tid få 
fram erforderlig pansarplåt. Leveranserna beräknades nu kunna på
börjas först i mitten av juli och vara avslutade i mitten av oktober.115 

- Knnu den 1 september hade ingen enda stridsvagn levererats. In
spektören anhöll då hos chefen för armen att denne från tygdeparte
mentet skulle infordra nya uppgifter om när stridsvagnarna skulle
komma att levereras> uppgifter som verkligen kunde läggas till
grund för planläggningen av försöksverksamheten. Vad inspektören
nu som bäst vågade hoppas på var att, frän omkring den 1 mars
1939, kunna organisera ett kompani med fullt antal stridsvagnar.116 

En månad senare hade läget i någon mån börjat ljusna. Till strids
vagnsbataljonen hade omsider överlämnats 6 st strv m/37 och 1 st 
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strv m/38. "Ytterligare 4-8 st 4.5 tons och 1-2 st 8.5 tons strids
vagnar kunna enligt under hand erhållen uppgift förväntas under 
innevarande månad". Men inspektören var ändå pessimistisk. "Med 
erfarenhet av hittillsvarande leveransförseningar torde återstående 
antal stridsvagnar för att fylla behovet vid ett kompani icke kunna 
tagas i bruk förrän under någon av de första månaderna av 1939". 
När så många stridsvagnar skulle ha överlämnats att en bataljon 
skulle kunna organiseras, vågade han nu inte längre ha någon mening 
om. Försöksverksamheten borde därför nu inte planläggas längre än 
för vinterhalvåret och inte avse större förband än kompani.117 

I slutet av november kunde inspektören rapportera till chefen för 
armen, att troligen före årets slut tillräckligt många stridsvagnar 
skulle ha levererats för att möjliggöra organiserandet av ett kom
pani.118 En vecka senare mottog armechefen en rapport från tyg
departementet av innebörd, att slutleverans nu beräknades ske av 
strv m/37 omkring den 1 februari och av strv m/38 den 1 april 
1939.119 

Leveranshistoriens epilog skrev inspektören den 25 maj 1939, då 
han rapporterade till chefen för armen att inom den närmaste tiden 
slutleverans kunde väntas av strv m/38.120 Därmed skulle omsider
all den stridsvagnsmateriel ha levererats, vartill anslag hade beviljats 
1936: 48 st strv m/37 och 16 st strv m/38. 

Den 11 februari 1938 avled hastigt "föll på sin post" - chefen 
för stridsvagnsbataljonen överstelöjtnant Curt Klingspor, ännu ej 50 
år gammal men en av de verkliga veteranerna inom stridsvagns
vapnet.121 Hans efterträdare blev avdelningschefen vid försvars
stabens armeoperationsavdelning överstelöjtnant C A Ehrensvärd, 
vilken dock kom att tillträda tjänsten först vid årsskiftet 193 8/1939. 
)hen överste Hellgren hade då lämnat sin tjänst. Det blev således 
Ehrensvärd som fick ansvaret och tillfredsställelsen att organisera 
och föra den första svenska fältstridsvagnsbataljonen.122 

Organiseringen och samtrimningen skedde samtidigt med att det 
andra världskriget bröt ut och de tyska pansardivisionerna stötte in 
i Polen. Sin fältmässiga debut gjorde bataljonen under den s k  Sig
tuna-manövern den 18-23 september, då huvuddelen av IV. arme-
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fördelningens förband övade avvärjande försvar av kust och mot
anfall i trakten av Sigtuna.123 Bataljonen var då ännu organiserad på
blott två kompanier, förda det ena av stridsvagnsveteranen kapten 
Stig Hasselrot, det andra av den nye "detaljchefen för pansarären
den" i infanteriinspektionen, major Gustaf D:son Aschan. 

"Det blev något av en debutsensation'', har bataljonschefen be
rättat. "Man betvivlade på grund av tidigare erfarenheter allvarligt 
inom manöverledningen och bland stridsdomarna, att stridsvagns
bataljonen skulle kunna lösa sina i ett fall vittgående uppgifter och 
i andra lägen genomföra snabba nattliga omgrupperingar på stigar 
och i besvärlig terräng. Men det gick över förväntan ... "124 - Det 
svenska stridsvagnsvapnet hade fått sitt, låt vara oblodiga, elddop. 

Något mer än ett halvår senare fick I. stridsvagnsbataljonen -
organiserad i huvudsak av Södermanlands regemente och förd av 
major Otto Holmgren - rycka ut igen, nu för att börja "bered
skapstjänst" i Skåne.125 

7. Stridsvagnsanskaffningen för Andra (fält-)stridsvagnsbataljonen

Vid övergången från vår till sommar 1939 hade i det närmaste
samtliga av de 1937 beställda stridsvagnarna äntligen levererats. 
Därmed kunde man också med någorlunda visshet förutse den tid
punkt, då I. fältstridsvagnsbataljonen skulle kunna vara färdig
organiserad. Hur tillfredsställande detta än var i och för sig, var 
åtminstone inspektören för infanteriet och hans stabschef ändå inte 
nöjda. I skrivelse till chefen för armen den 25 maj framhöll de att 
ett fullföljande av 1936 års försvarsbeslut beträffande stridsvagns
vapnet krävde, att stridsvagnar nu anskaffades för ytterligare en 
bataljon. Följaktligen hemställde inspektören att chefen för armen 
"ville vidtaga de åtgärder och göra de framställningar" som i sådant 
syfte kunde vara erforderliga. Vid beräkning av anskaffningsbe
hovet borde beaktas att (även i I. stridsvagnsbataljonen) kompani
och bataljonschefsvagnar för närvarande saknades. 

Det var i detta sammanhang som inspektören påpekade att en
bart kulsprutebeväpnade stridsvagnar inte längre anskaffades utom
lands. Fastmera hade man där börjat byta ut befintliga lätta kul
sprutevagnar mot tyngre vagnar, utrustade med pansarbrytande 
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vapen. Under skalömsningsskedet förekom det att man förstärkte 
stridsvagnsplutoner, i vilka tidigare endast kulsprutevagnar ingick, 
med sådana tyngre vagnar. - Som konsekvens av denna interna
tionella utvecklingstrend krävdes, att vid den förutsatta nyanskaff
ningen av svenska stridsvagnar dessa skulle vara försedda med pan
sarbrytande vapen. Då de nya stridsvagnarna infogades i organisa
tionen kunde man tänka sig "en uppblandning efter utländskt möns
ter av redan anskaffade kulsprutevagnar med stridsvagnar försedda 
med pansarbrytande vapen".126 

Infanteriinspektionens framstöt i stridsvagnsfrågan fick ingen 
omedelbar effekt. Chef för armen var numera (sedan 1937) general
löjtnant Per Sylvan. Denne förklarade kryptiskt att han ville av
vakta "resultatet av vissa pågående ... överväganden rörande viss 
ifrågasatt anskaffning av stridsvagnar", innan han vidtog någon åt
gärd.121

Händelser av extraordinär art skulle inom några månader över
tyga även chefen för armen om att något nu måste göras. 

Den 1 september 1939 utbröt det andra världskriget. 

Knappt en månad hade förgått sedan dess, när chefen för armen 
i skrivelse till Kungl Maj:t hemställde om medel för anskaffning av 
bl a 104 st stridsvagnar. I första hand önskades medel för anskaff
ning av 20 st stridsvagnar.128 Varför just detta antal? 

Den angivna motiveringen för förstahandsönskemålet om 20 nya 
stridsvagnar verkar något konfunderande. Dessa avsågs nämligen 
icke för den blivande IL stridsvagnsbataljonen utan för den nätt och 
jämnt färdigorganiserade I. bataljonen. Det angavs att stridsvagns
behovet för denna hade stigit just med 20 st genom att plutonerna i 
dess (tre) kompanier (om vardera 20 vagnar) hade ökats från tre till 
fyra. Det konfunderande ligger däri att antalet plutoner i kompanier
na redan från början hade beräknats till fyra (� 5 stridsvagnar), ett 
antal som senast hade bekräftats av inspektören för infanteriet i hans 
skrivelse till chefen för armen den 25 maj.129 

- I själva verket torde 
tanken ha varit att byta ut ett tjugutal av de föråldrade kulsprute
stridsvagnarna i I. stridsvagnsbataljonen mot moderna kanonbeväp
nade vagnar. 

Huru som helst - totala antalet stridsvagnar i en krigsorganiserad 
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bataljon angavs alltså nu ha stigit från 64 st - det befintliga antalet 
till 84. Och det var den därigenom uppkomna bristen i I. strids

vagnsbataljonens utrustningsbehov som i första hand borde av
hjälpas. Emellertid hade man från Polen-kriget färska erfarenheter 
av stridsvagnsvapnets betydelse. Därför vore det angeläget att kunna 
snarast sätta upp också den i krigsorganisationen förutsatta II. 
stridsvagnsbataljonen. Detta krävde alltså ytterligare 84 st strids
vagnar, för vilkas anskaffning medel därför också äskades. De sam
manlagda kostnaderna beräknades till 18 miljoner kronor, fyra 
gånger mer än vad 1936 års riksdag på sin tid funnit skäligt att 
satsa på det nya vapnet. 

Inställningen i Sverige var numera - såsom tidigare berördes -
en helt annan än vid mitten av 1930-talet. Armechefens initiativ i 
stridsvagnsfrågan bars också upp av en stark opinion med fäste 
framför allt i högerorienterad press. I spetsen gick fackorganet Ny 

Militär Tidskrift. "Våra brister beträffande pansarvapnet äro på
tagliga, våra möjligheter att relativt snabbt fylla dem äro goda", 
fastslog tidskriften och ställde så den retoriska frågan: "Kan man 
tveka om vad som bör göras?"130 

Det fanns åtminstone en som inte blott tvekade utan snarast ställde 
sig tämligen kallsinnig till armechefens propå. Det var försvars
ministern, statsrådet Per Edvin Sköld. I proposition till urtima höst
riksdagen begärde han visserligen extra anslag för anskaffning av 
stridsvagnar, men beloppet hade prutats från 18 milj kr till endast 
4 milj. Anslaget skulle användas för "förstärkning av i nuvarande 
armeorganisation [d v s  "1937 års krigsorganisation"] ingående 
stridsvagnsförband".131 Det var alltså de 20 i första hand önskade 
nya stridsvagnarna till I. stridsvagnsbataljonen som det gällde. 

Nu antog opinionsvinden orkanliknande karaktär. C A Ehren
svärd berättar i sina memoarer hurusom till och med s k proletär
författare rycktes med och beslöt rikta ett upprop - "Vi vill mer!" 
- direkt till Sveriges folk.132 Och dagstidningarna överbjöd var
andra i försvarsvilja och pansarentusiasm! Den 9 november 1939
skrev Svenska Dagbladet (m): "Man har gjort saken lätt för sig ge
nom att undertrycka myndigheternas ståndpunktstaganden. För
svarsstabschefens mening om stridsvagnarna döljes sålunda bakom
hemligstämpelns mörkläggning". Tidningen Upsala (m) tog i ännu
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skarpare (13 nov): "Försvarsministerns hållning vittnar om de obot
färdigas förhinder. Mitt i en tid av yttersta fara bevittna vi det föga 
uppbyggliga skådespelet av en försvarets högste målsman, som mot
verkar dess utveckling. Av riksdagen bör man förvänta att den be
dömer läget på annat sätt" .133 

Det gjorde dock varken statsutskottet - inför vilket likväl strids
vagnsbataljonens chef personligen efter bästa förmåga pläderat för 
armechefens förslag - eller riksdagen. Propositionen bifölls. Detta 
var två dagar innan världsbranden för första gången nådde fram till 
Nordens gräns.134 

Men i och med detta upphörde i realiteten också frågan om strids
vagnsanskaffningen att vara en parlamentarisk anslagsfråga. I fort
sättningen var det inte längre brist på penningmedel som hindrade 
uppbyggandet av stridsvagnsvapnet. Det var i stället brist på in
hemsk produktionskapacitet och på möjligheter till stridsvagnsköp 
utifrån. 

Långt innan riksdagen hunnit ta ställning i stridsvagnsfrågan, ja 
redan innan propositionen i ärendet presenterats, hade tygdeparte
mentet börjat följa upp armechefens initiativ. Med AB Landsverk 
hade inletts underhandlingar angående företagets möjligheter att 
leverera ytterligare 104 st stridsvagnar av samma typ som de 16 st 
nyss slutlevererade. Ett sammanträde i saken hölls på Landsverk den 
6 oktober, varvid tygdepartementet närmast företräddes av chefen 
för 2. materielbyrån, överstelöjtnant A W Graumann.135 

Under förhandlingarna med Landsverk angavs från tygdeparte
mentets sida vissa förbättringar av stridsvagn m/38 såsom förut
sättning för att en affär skulle komma till stånd. Önskemålen gällde 
bl a starkare beväpning (ytterligare en kulspruta) och vissa konstruk
tionsförbättringar (spakstyrning i stället för rattstyrning). Till dessa

önskemål ställde sig Landsverk tillmötesgående. Däremot avvisades 
bestämt det viktigaste önskemålet: tjockare pansar. Detta, sade man, 
skulle betyda .ökad vikt, och då skulle detaljerna i vagnarna inte 
hålla, eftersom de inte var konstruerade för högre vikt.136 Landsverk 
befann sig nu förhandlingsmässigt i överläge - det var under rå
dande konjunkturläge ingen svårighet att sälja till utlandet! Tyg
departementet måste ge vika. Så snart riksdagsbeslutet förelåg be-
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ställdes från Landsverk, inte 104 men väl 20 st, tekniskt förbättrade 
men lika tunnpansrade (max 13 mm) L-60-vagnar. Dessa skulle 
börja levereras efter 6 månader, alltså sommaren 1940. Den förbätt
rade versionen gavs den militära beteckningen strv m/39.187 

Alltjämt kvarstod emellertid olöst problemet att skaffa fram 
stridsvagnar för den blivande II. stridsvagnsbataljonen. Problemet 
var, som sagt, numera mindre en fråga om anslag och priser än en 
fråga om produktionskapacitet och köpmöjligheter. Det var inte 
heller litet som nu behövdes: närmare ett 100-tal vagnar. Hur finna 
en lösning? 

Som en deus ex machina inträdde nu på nytt Jungner-bolagets 
representant på scenen. Hjälparen i nöden skulle än en gång bli 
Ceskomoravska-Kolben-Danek A/G i det numera tyskbehärskade 
Tjeckoslovakien. 

På Jungner-bolaget hade man läst "i tidningarna" om armechefens 
sensationellt stort tilltagna anslagsäskanden. Här fanns tydligen 
pengar att tjäna! Man beslöt ta kontakt med tygdepartementet för 
att höra sig för.138 

Departementet låg då redan i underhandlingar med Landsverk 
men ställde sig därför inte avvisande. Olika möjligheter diskute
rades: att ta färdiga vagnar från C.K.D.; att ta dem i delar för upp
montering i Sverige (så som hade skett med strv m/37); att helt till
verka vagnarna i Sverige på licens. För tygdepartementet m&ste 
emellertid leveranstiden ha utslagsgivande betydelse, och snabbast 
borde det gå om man köpte färdiga vagnar. Följaktligen bestämde 
man sig för att i första hand pröva den utvägen. Vagnar fanns också, 
men problemet var att få de tyska myndigheterna att bevilja export
licens. Inte utan stora svårigheter lyckades detta till slut. Ofördröj
ligen utsändes till Prag en studiekommission, bestående av överste
löjtnant Grai:imann och major Gillner från tygdepartementet samt 
major Aschan från infanteriinspektionen. Föremål för kommis
sionens studium skulle vara enbart C.K.D.:s förra gången ratade 
större vagn, TNH. Intrycket blev gott. Vagnen hade tjockare pansar 
än Landsverks och var tekniskt i flera avseenden överlägsen 
denna.139 

Vid årsskiftet 1939/40 inkom ett formellt anbud från C.K.D., 
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gällande 90 st stridsvagnar, typ TNH, att likaledes levereras under 
sommaren 1940.140 

- Sammanlagda priset belöpte sig till 13.7 milj 
kronor. På beloppet "skola vi ha 5 % kommission, varifrån bortgår 
¼%till Ryttmästare Burman", rapporterade Jungnerbolagets Prag
representant hem sedan affären förts i hamn.141

Den 15 januari 1940 föredrogs ärendet för armestabschefen gene
ralmajor Jung, som inte tycks ha haft några invändningar.142 Er
forderliga medel, motsvarande ungefär vad försvarsministern inte 
velat gå med på några månader tidigare, utverkades snabbt, varefter 
beställning kunde utläggas (vid månadsskiftet februari/mars). Strids
vagnsbehovet för II. stridsvagnsbataljonen föreföll säkrat. 

Tyvärr blev glädjen kortvarig. - Ett par månader senare skulle 
tyskarna igångsätta sin stora västoffensiv. De fann att de av Sverige 
beställda stridsvagnarna kunde vara bra att ha då. De beslagtog dem 
följaktligen

> 
utan att frll.ga Sverige om lov. Först Hl.ngt efteråt fick 

man här meddelande om vad som hade hänt med de beställda vag
narna.143

När sommaren gick mot sitt slut 1940 var frågan om stridsvag·· 
nar för II. stridsvagnsbataljonen alltjämt lika olöst. 

I detta prekära läge gick tygdepartementets tankar åter till Lands
verk. I underdånig skrivelse den 16 augusti hemställdes att såsom 
ersättning för de tjeckiska vagnarna skulle få beställas 100 st 9 tons 
vagnar av Landsverks konstruktion. "Detta var då enda utvägen, 
trots att vi icke voro nöjda med dessa, men någon annan svensk till
verkare av stridsvagnar kunde icke uppbringas".144 

Tydligen för att smida medan järnet var varmt tog så chefen för 
armen i underdånig skrivelse den 21 augusti upp frågan om ytter
ligare stridsvagnsanskaff ning, alltså utöver de av tygdepartementet 
begärda 100 Landsverksvagnarna. Armechefens motivering var 
denna: 

De anslag som dittills beviljats hade tagit sikte enbart på utrust
ningsbehovet. För att säkerställa stridsuthålligheten krävdes emeller
tid att förlorade eller skadade vagnar kunde omgående ersättas. Det 
var därför nödvändigt att redan i fred tillgodose också ersättnings·· 
behovet. Utrustnings- och ersättningsbehovet för båda stridsvagns
bataljonerna under 6 månader beräknades till 470 vagnar (170+ 
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300). Eftersom tillgången> 
sedan de 20 beställda Landsverks-vag

narna levererats, skulle vara 84, behövdes alltså ytterligare i runt tal 
400 vagnar. 

Naturligtvis kunde kostnaderna för att anskaffa ett så stort antal 
stridsvagnar allt som allt cirka 80-90 milj kronor - även i rå
dande tidsläge inge betänkligheter. Därför begärde chefen för armen 
inte heller att få beställa alla 400 omedelbart och i ett sammanhang. 
Vad han önskade var ett principbeslut om anskaffning av tillsam
mans 400 st stridsvagnar. 

Överbefälhavaren, som fick yttra sig över armechefens framställ
ning, tillstyrkte inköp av 100 vagnar och framhöll likaledes önsk
värdheten av ett principbeslut om anskaffning av ytterligare 300 st. 
Kungl Maj:t ville likväl inte binda sig för framtiden genom något 
sådant principbeslut men bemyndigade tygdepartementet att be
ställa de 100 Landsverks-vagnarna.145 

Så fick då tygdepartementet på nytt inleda samma tröstlösa 
ackorderande med Landsverk som ett år tidigare. Tygdepartementet 
krävde en ökning av pansartjockleken på den nya serie stridsvagnar 
- strv m/40 som nu skulle beställas. Landsverk, förlitande sig på 
sin monopolställning, ställde sig alltjämt lika avvisande. "Vi före
slogo då Landsverk'\ har Gillner berättat, "att åtminstone sätta på 
pansarförstärkningsplåtar> att användas endast i fält". Denna kom
promisslösning gick Landsverk verkligen med på, till och med att 
även de 20 tidigare beställda men ännu ej levererade m/39-vagnarna 
skulle framtill förses med sådana förstärkningsplåtar av 35 mm 
tjocklek (vilket innebar en viktökning av 400 kg).146 Även vissa 
andra förbättringar vidtogs med stridsvagn m/40. 

Även om apterandet av förstärkningsplåtar innebar en klar för
bättring ur skyddssynpunk:t, var detta givetvis en nödlösning. "Möj
ligheterna att få en kraftigare pansrad stridsvagn av mera tillförlitlig 
konstruktion än Landsverks ansågs böra ånyo undersökas". 

Ännu en gång - den tredje - togs kontakt med Ceskomoravsk:a
Kolben-Danek: i Prag, men denna gång, såsom det verkar, utan an
litande av Jungner-bolagets förmedlartjänster. Från C.K.D.:s sida 
lät man förstå att licens för tillverkning av TNH-vagnen i Sverige 
nog skulle kunna ordnas. Vederbörande tyska myndigheter visade 
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K_arakteristiskt för de fr�n Tj�ckoslova�ien 
O 

inköpta stridsvagnarna var deras 
mtade konstrukt1011, som har tydligt /ramgar pa strv m/41. 

(Försvarsstabens bildarkiv) 

sig också i detta avseende över förväntan tillmötesgående. Licens
avtalet kunde undertecknas i december 1940.147 

Ett problem återstod likväl att lösa: vem skulle tillverka vagnen 
i Sverige? Jungner-bolaget var villigt, men anbud infordrades även 
från ett par andra firmor som kunde tänkas kapabla. De ifråga
varande firmorna var Scania Vabis och Volvo. I samråd med Indu
strikommissionen beslöts att uppdraget skulle gå till Scania Vabis i 
Södertälje. - 116 st stridsvagnar av TNH-typen - i Sverige be
nämnd strv m/41 - beställdes sommaren 1941. Till ledning för till
verkaren inköptes en prototyp i järnplåt från C:.K.D. Att släppa 
den genom tullen var tyskarna inte lika villiga till, men även denna 
sista svårighet lyckades man omsider övervinna.148 

En teknisk svaghet hos strv ml 41 var att den - i likhet med 
strv m/37 - var nitad, icke svetsad. Frågan angående nitning eller 
svetsning av stridsvagnar var likväl vid denna tid ännu omstridd. 
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Det skulle komma att dröja länge innan svenska stridsvagnsförband erhöll 
komplettering med specialfordon för transport av följeinf anteri. Intill dess fick 
truppen - som här på en strv m/40 - "sitta upp" direkt på stridsvagnarna. 

(Försvarsstabens bildarkiv) 

Bortsett emellertid härifrån torde den kritik som något senare bör
jade framföras mot den tjeckiska stridsvagnen i stort sett ha varit 
oberättigad.149 

Facit av de långdragna bemödandena 1939-1941 att anskaffa 
stridsvagnar, främst för den i "1940 års krigsorganisation" förut
satta IL stridsvagnsbataljonen, framgår av nedanstående tabell som 
visar anskaff ningsfrågans läge hösten 194 2: 

Strv- Beställ- Seriens Utlovad Verklig ning typ utlagd storlek leveranstid leveranstid 

m/39 dec 1939 20 sommaren 1940 febr-april 1941 
m/40 okt 1940 100 efter strv m/39 april 1941-mars 1942 
m/41 juni 1941 116 senare hälften av 1942 leverans påbörjad 
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Eftersom i detta fall personaltillgången inte utgjorde något prob
lem kunde IL stridsvagnsbataljonen alltså organiseras i början av 
1942, 2½ år efter andra världskrigets utbrott.150 

Vid den tidpunkten, ja långt innan, hade i själva verket både 
1936 års försvarsordning och "1940 års krigsorganisation" upphört 
att gälla eller ha en reell innebörd. Nu pågick som bäst slutförbe
redelserna för en helt ny försvarsordning - 1942 års - och en helt 
ny krigsorganisation ("1943 års krigsorganisation"). I denna nya 
försvarsordning, denna nya krigsorganisation, talades ej längre om 
ett stridsvagnsvapen, såsom ett hjälpvapen till infanteriet. Nu rörde 
det sig om ett helt nytt truppslag: det självständiga pansarvapnet. 

Hur det svenska stridsvagnsvapnet under loppet av andra världs
kriget explosionsartat svällde ut och antog karaktär av självständigt 
pansarvapen hoppas författaren få återkomma till i ett senare sam
manhang. 

Noter: 
1 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende, avgivet av

1930 års försvarskommission, 1-6 (SOU 1935:38-43, Sthlm 1935). Jfr den 
sammanfattande redogörelsen: (Ny Militär Tidskrift,) Försvarskommissionens be
tänkande. Referat och reflexioner ( Sthlm 19 3 5). 

2 Om försvarsfrågan från parlamentarisk synpunkt, se närmare Olle Nyman, 
Svensk parlamentarism 1932-1936. Från minoritetsparlamentarism till majoritets
koalition (Uppsala 1947), s 269-387. 

3 Jfr Ny Militär Tidskrift, nr 17-18/193 5: Försvarskommissionens betänkande 
( ledare) och Armens fredsorganisation enligt försvarskommissionens betänkande 
( analyserande referat). 

4 Kungl Maj:ts proposition till riksdagen angående försvarsväsendets ordnande;
given Stockholms slott den 27 mars 1936 (Bihang till riksdagens protokoll 1936. 
1 sam! Nr 225). Jfr Ny Militär Tidskrift nr 8/1936 (specialnummer: Regeringens 
försvarsproposition. Analys och referat). Se vidare Nyman, s 320. 

5 Se Ny Militär Tidskrift, nr 12-14/1936 (specialnummer: Det nya riksför
svaret. En redogörelse för huvuddragen av 1936 å1·s försvarsordning); 1936 års 
försvarsordning (Militärlitteratur föreningen, Sthlm 1936); Sven Carlsson, Den 
nya härordningens huvudpunkter. Ett försök till analys (KVT 1936, s 235-264). 

6 Härom se G Hahr, Några minnen från "genombrottsåren" (Götagardisten, 
nr 2/1942, s 5 f). 

7 Till historien om det svenska stridsvagnsvapnets tillkomst (fram till 1928) 
hoppas förf få återkomma vid ett senare tillfälle. (Jfr nedan, not 9). 

8 En uppseendeväckande svag insats tycks det deltagande stridsvagnsförbandet 
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ha gjort i samband med armefälttjänstövningarna i Skåne 1935, vilket kan ha bi
dragit till de anslagsbeviljande myndigheternas njugghet mot stridsvagnsvapnet i 
samband med försvarsbeslutet �ret därpt Tvi övningsdeltagare (ögonvittnen) har 
i brev till förf lämnat drastisk(! skildringar härav. - Overste Hans Malmgren 
har beskrivit (1969.07.30) vad som hände, när stridsvagnsförbandet skulle med
verka vid ett större anfall i öppen terräng. Stridsvagnsplutonerna rullade fram i 
luckor i infanterigrupperingen. "Onekligen en imponerande syn." Men: "snart nog 
hejdades anfallsrörelsen. Vagn efter vagn körde fast i ett dike, som hade be
dömts överkomligt". Det var efter ett s!dant fiasko "sannerligen inte lätt att 
propagera och övertyga", tillade sagesmannen. Enligt det andra åsyftade ögon
vittnet, likaledes sedermera pansarregementschef, gjorde stridsvagnarnas insats på 
åskådarna "ett närmast löjligt för att inte säga ynkligt intryck". Jfr Göta
gardisten, nr 4/193 5 (En dag med I. stridsvagnsplutonen under armefälttjänst
övningen 1935). 

9 Härom se Arne Stade, Stridsvagns(typ-)frågan i Sverige inom ramen av
1925 års försvarsordning. Årsberättelse (1969) av föredraganden i avd V (KVH 
1970, s 119-148), s 137-142. 

10 SOU 193 5 :39, s 120. (Kurs. här.) 
11 SOU 1935 :39, s 37. (Kurs. här.) 
12 Jfr sou 1935 :38, s 169.
13 SOU 1935:39, s 120 f (Om den avsedda utbildningen vid stridsvagnsrege

mentet, se ibidem, s 216 ff, 165 f). Beträffande befälskadern, se ibidem, s 368 ff; 
betr "driftskostnaderna" s 584, 599, 650. 

14 "Utkast till härordningsförslag, november 1934": KrA, Gst, Centralavd, F
I 1930 års försvarskommission, D 14-17. Jfr Försvarskommissionens betänkande. 
Referat och reflexioner, s 177 ff (Bilaga 4 - "Novemberförslaget 1934"). -
Såsom ledande tankegfog i förslaget anges, "att armens krigsorganisation bör i 
möjligaste mfo vara bestämmande för dess organisation i fred". Att underkom
missionen var medveten om beloppets otillräcklighet framgår därav, att den andra 
(fält-)stridsvagnsbataljonen betecknades såsom "reservbataljon". 

15 "Utredning angående armeorganisationen, januari 1935": KrA, Gst, Cen
tralavd F I, d) Spridda handlingar. Diverse organisationsfrågor. H V Jung, 
Arsberättelse av föredraganden i krigskonst (KVH 1936, s 83-125), s 110 ff 
( om underkommissionen och "novemberförslaget"), s 117 f (under kommissionen 
ur funktion). 

16 I "novemberförslaget" hade fastslagits, att stridsvagnsbataljoner för att vara 
mäktiga en strids genomförande måste vara utrustade med modern materiel, 
"vilken här också föreslås till anskaffning". Relativsatsen ströks i försvarskom
missionens betänkande (jfr ovan s. 38 med not Il). 

17 Bihang till riksdagens protokoll 1936. 1 sam! Nr 225, s 288. 
18 NMT, nr 16-18/1939, s 30 ff (ledare: Pansarfdgan). - Om de dåvarande 

svenska stridsvagnarnas förmåga att inge förtroende, jfr ovan, s 37, not 8. 
19 I pansarfrågan (1941.05.28). - Den andra art, Fredsteorier och krigserfaren

heter (1941.06.05), har i detta sammanhang mindre intresse. 
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20 Jfr SOU 1935:39, s 40. - Förslaget ang "Det mekaniserade armeregementets
organisation" väckte emellertid knappast "något större intresse" inom general
staben heller, hminstone att döma av ett ganska snävt yttrande däröver (daterat 
1935.02.25) av avdelningschefen vid centralavdelningen, major Axel Rappe (KrA, 
Gst, Centralavd, Ser B, koncept 1935). Ett stridsvagnsregemente om två batal
joner ansågs vara en i och för sig lämpligt avvägd styrka, men med tanke på "de 
högst betydande kostnader som organisationen drager", borde "övervägas att en
dast uppsätta en stridsvagnsbataljon omedelbart vid mobilisering". Detta var ett 
tänkesätt helt i försvarskommissionens anda. 

21 Overste Hans Malmgren skriver (brev t förf 1969.07.30): "Vi saknade egna
målsmän med verkligt gehör uppåt, intill dess att C A Ehrensvärd som överste
löjtnant blev chef för I 2 strvbat. Då vände det". (Om Ehrensvärd som batal
jonschef, se nedan, s 77.) 

22 Förre pansarinspektören överste Birger Ponten har i "Hågkomster ang�ende
det svenska pansarvapnets tillkomst", som vänligen nedtecknats och ställts till 
förf förfogande (1969.07.11), med visst beklagande konstaterat, "att det blev 
infanteriet via I 2 strvbat och I 9 och I 10 pbat som blev det egentliga moder
trnppslaget. I t ex England och senare Danmark uppbyggdes pansarvapnet på 
kavalleriförbanden". - Att icke kavalleriet med dess okonventionella framåt
anda fick ta hand om det nya vapnet har beklagats också av överste Malmgren 
i hans anf brev till förf. 

23 sov 1935 :39, s 120.
24 SOU 1935:43, s 129 f; Försvarskommissionens betänkande. Referat och ref-

lexioner, s 149 f. 
25 Bihang till riksdagens protokoll 1936. I saml Nt 225, s 215 f. 
26 Bihang .. . Nr 225, s 218 f.
27 Bihang .. . Nr 225, s 7, 219.
28 Jfr F Heligren, Synpunkter rörande stridsvagnsvapnet ( om denna skrift s<:

nedan, s 44 f med not 34), s 11 och 15 f. 
29 NMT, nr 12-14/1936, s 232.
30 NMT, nr 12-14/1936, s 241; 1936 års försvarsordning, s 110.
31 NMT, nr 12-14/1936, s 228.
32 NMT, nr 12-14/1936, s 261.
33 "Motion nr 133 i Första kammaren av herr Ström, Fredrik, om beredande

av möjlighet för Stockholms värnpliktiga befolkning att erhålla sin militära ut
bildning i Stockholm" ( Götagardisten, nr 1/1941, s 2 f). 

34 F Hellgren, Synpunkter rörande stridsvagnsvapnet i den föreslagna arme
organisationen, För riksdagens särskilda utskott (Sthlm 1936), s 9, 11. Jfr Göta
gardisten, nr 3/1936, s 1 f. 

35 Heligren, s 13 f. 
36 Heligren, s 14 f. Jfr Carlsson (KVT 1936), s 259 samt nedan, s 52.
37 Overste Hans Malmgren, som hösten 1932 kom såsom elev till stridsvagns

bataljonen, säger sig i sin anf berättelse ej kunna påminna sig, att nltgon av se-
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kundcheferna "någonsin inspekterade pansarutbildningen eller lade synpunkter 
på verksamheten - undantaget då Heligren slogs för I 2:s bibehållande". 

38 Heligren, s 12. 
39 " • • •  får t f chefen för armen den föga angenäma plikten att inför Kungl 

Maj:t föreslå, vilka regementen som skola vara kombinerade" (Carlsson, KVT 
1936, s 259). - Att berörda regementschefer hölls utanför har för Söderman
lands regementes vidkommande intygats av dess dåvarande chef, överste Gustaf 
Berggren, vilken välvilligt nedskrivit och tillställt förf (1969.07.09) en "PM 
angående I 10:s omorganisation till pansarförband". 

4° Carlsson (KVT 1936), s 259, not 1. 
41 KrA, Gst, Organisationsavd, Ser E I, Ink skrivelser 1936 (vol 16). - För

svarskommissionen hade föreslagit, att Södermanlands regemente skulle dras in 
- en övningsbataljon skulle dock bibehållas - och i stället Krigsskolan flyttas
från Karlberg till Strängnäs. I samband därmed hade utredning gjorts om hur
värnpliktsövcrskottet borde fördelas. "Personligen erhöll jag det intrycket, att
ovanstående var det viktigaste skälet till att I 10 skulle omorganiseras, huru
märkvärdigt detta än kan låta" (överste Gustaf Berggren i anf PM).

42 Det dåvarande övningsfältet i Strängnäs torde heller knappast ha kunnat 
betecknas såsom särskilt lämpligt lll' stridsvagnssynpunkt. För att överhuvud taget 
bli användbart måste det avsevärt utvidgas. Dessutom var övningsfältet skilt från 
kasernområdet av ett vattendrag med för stridsvagnar alltför klena broförbindel
ser (överste G Berggren i anf PM). 

43 KrA, Gst, Centralavd, Koncept (öppna) 1936. 
44 Om stridsvagnsvapnet i "1928 års krigsorganisation" se nedan s 5 3. 
'15 Ch f gst t K M:t, 1936.05.22: KrA, Gst, Orgavd, Ser B I, Koncept t utg

skrivelser 1936 (vol 25). - Generalstabschefens påpekande återgick på det ytt
rande över remitterat förslag till sammansättningsplaner för stridsvagnsbataljon, 
som sekundchefen för I 2 i slutet av april insänt, närmast till inspektören för in
fanteriet (KrA, Gst, Orgavd, Ser I, Ink skrivelser 19 36, vol 15). Med hänsyn till 
stridsvagnsfrågans läge ville sekundchefen uppfatta förslaget "såsom varande 
allenast beräkningsgrunder för att redan vid mobilisering för stridsvagnsvapnet 
säkerställa en viss personalstyrka, framför allt av befäl, som fredsbataljonen av 
sig själv icke kan uppsätta". - Jfr även Ch f Ostra förd t ch f gst, 1936.12.30 
(sammanställning av mobiliseringsläget vid underställda förband pr 1 januari 
1937): KrA, Gst, Orgavd, Ser E I, Ink skriv 1936 (vol 16). 

46 Carlsson (KVT 1936), s 249. Jfr Ch f gst t K M:t, 1937.04.15 (ang möjlig
heten till stärkande av försvarsberedskapen): KrA, Gst, Orgavd, B I, Koncept 
1937 (vol 26). Citat: "På grund av de förberedelser i organisatoriskt och utbild
ningshänseende, vilka betingats av 1937 års krigsorganisation, samt den koncen
tration av materielanskaffningen, som beslöts av 19 36 års riksdag, har det be
räknats möjligt att år 1940 övergå till den krigsorganisation, vilken avsågs i 
1936 års försvarsbeslut". 

47 Tf ch f armen t K M:t, 1937.05.14. (Tidpunkten för genomförandet av de 
fredsorganisatoriska förändringarna "vald med hänsyn till att vid årsskiftet 1939/ 
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1940 den p� försvarsbeslutet grundade nya krigsorganisationen beräknas kunna 
träda i kraft"). 

48 Jfr ovan, s 39 med not 14.
49 SOU, 1935 :38, s 165-175 (särsk s 169).
50 "Utdrag ur vissa sammanställningar av utredningar, verkställda inom ge

neralstaben beträffande Sveriges läge och behov av försvarskrafter", s 99: För
svarsstabens arkiv, Armeoperationsavdelningen, Grupp 46. Organisation, gemen
sam. Före 1/7 1937, F III :49. 

51 Härom se Götagardisten, nr 4/1939. Jfr Carl August Ehrensvärd, I rikets
tjänst, Händelser och människor från min bana (Sthlm 1965), s 122. ("Att det 
pågick ett stort krig kunde inte hindra verkställandet av ett riksdagsbeslut!") 

52 Insp f inf t ch f armen, 1939.09.20: KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, C I, E I 
(1/7 1937-31/12 1939), XI Organisation. tiverflyttning av materielen till I 9 
och I 10 kunde ej ske förrän tygverkstäderna där var fullt funktionsdugliga, enä1· 
vid mobilisering av stridsvagnsförbanden översyn av deras materiel måste ske i 
verkstad. 

53 Ch f armen t K M:t, 1939.09.25 (ibidem). Citat: " .. . avvecklingsorga-
uisationen måste vara beredd att i händelse av mobilisering under denna tid taga 
ledningen av verksamheten i samband härmed". 

54 tiverste H Malmgren i anf brev t förf.
55 Om "generalstabsprogrammet" i stridsvagnstypfrilgan, se vidare Stade (KVH

1970), s 127 och 142 (not 7). 
56 J fr ovan s 4 5.
57 Härom se Stade (KVH 1970), s 140 f och 145 (not 83).
58 "VPM med anledning av från Kungl Armeförvaltningens artillerideparte

ment framställd förfrågan ang krigstillverlrning samt fredsanskaffning av strids
vagnar" (odat koncept): KrA, Gst, Orgavd, F IV a). Utredningar, vol 9. 

59 Jfr Stade (KVH 1970), s 125 (med not 9), s 145, not 39.
60 Om denna Landsverksvagn (L-60), se vidare nedan, s 60 f.
61 Heligren, s 5. Citat: "Den allmänna tendensen . . .  relativt små stridsvagnar,

omkring 5-10 ton, med hög fart, lätt pansar, . . .  och beväpnade med kulspruta 
eller finkalibrig kanon eller bådadera". 

62 "PM rörande 1940 hs krigsorganisation i avseende på linjetrupperna" (1936.
11.19): KrA, Gst, Centrala vd, Ser B, koncept 1936. - Betr stridsvagnsförbanden 
betonas främst vikten av stor strategisk rödighet, men fortsätter promemorie
förf - "även av taktiska och ekonomiska skäl böra stridsvagnarna vara av jäm
förelsevis lätt typ". 

63 Tf chefen f armen t generalfälttygmästaren och inspektören f artilleriet, 
1937.01.08: KrA, Gst, Chefsexp, Ser B I, Koncept 1937. 

64 Gösta Bratt-Viking Lindblad, Stridsvagnsvapnet, Teknik, taktik, organisa
tion (Sthlm 1935). Det sista citatet å s 67 f (varmed må jämföras s 86). - Rec 
Ny Militär Tidskrift 1936, s 52 f (" . .  , tydligt, att det är på den rent tekniska 
delen av framställningen, författ.irna huvudsakligen inriktat sig ... "). 

65 Jfr Försvarsdep:t t anneförvaltn artilleridep:t, 1937.04.23 (avskrift av av-
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skrift): KrA, Gst, Orgavd, Ser E I, Ink skriv 1/1-30/6 1937 (vol 17). 
66 Tf chefen f armen t armeförvaltn artilleridep:t, 1937.01.08: KrA, Artilleri

dep:t, Hemliga centralarkivet, E 1:34. Ink hand! 1937. 
67 "Betänkande angående anskaffning av stridsvagnar för i 1936 års försvars

ordning anvisat engångsanslag" (avskrift): K.rA, Ast, Orgavd, Ser B I, C I, E I 
(1/7 1937-31/12 1939), Materiel I. - Till betänkandet har såsom bilagor fogats 
bl a samtliga sammanträdesprotokoll. 

68 Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 119 f. 
69 Fale F:son Burman, Född till soldat. Fdn fänrik till överste (Sthlm 1969), 

s 84 ff. 
70 Av Burmans något diffusa framställning kan man också få intrycket att en

bart kulsprutevagnar beställts, medan anskaffning av kanonvagnar blev "ställd 
på framtiden", 

71 Ovan s 55. 
72 En utförlig presentation av den nya Landsverksvagnen: Viking Lindblad, 

AB Landsverks nyaste stridsvagn (Militärteknisk Tidskrift 1936), s 45-48. -
Till jämförelse må återges följande utdrag ur en av Landsverk 1936 publicerad 
försäljningsbroschyr (som även ger data för båda de nya stridsvagnstypema, 
L-60 och L-100): "Pansaret [på en högklassig modern stridsvagn) måste vara av
sådan tjocklek, att det skyddar mot pansarbryrande gevärs- och kulspruteam
munition. (Att åstadkomma tillräckligt skydd mot pansarvärnskanoner är där
emot av praktiska skäl knappast möjligt, varför det torde] vara fördelaktigare att
avstå från för grov pansar till förmån för ökad rörlighet, En stridsvagns effek
tivitet är sålunda i första rummet beroende på dess hastighet och dess rörlighet".
Om behovet av eldkraft talas nästan inte alls, men sammanfattningsvis säges
ändå, att Landsverks vagnar på anförda grunder "förläna en arme oerhörd slag
kraft och utgöra en tillgång av största taktiska värde". liven för att vara i en 
reklambroschyr förefaller detta vara ganska starka ord.

73 Härom se Viking Lindblad, Den nya svenska stridsvagnen (Militärteknisk 
Tidskrift 1935), s 165. Jfr Bratt-Lindblad, Stridsvagnsvapnet, s 64 f. 

74 Lindblad (Militärteknisk Tidskrift 1936), s 48.
75 Overstelöjtnant C H Juhlin-Dannfelt t statsrådet och chefen för K försvars

dep:t, Berlin 1935.10.11: K.rA, Armeförvaltn artilleridep:t, Konstruktionsavd, 
F I:7. Korrespondens 1936-1937. 

76 Bratt-Lindblad, s 61. 
77 Om tillkomsten av "Pz. I" och "Pz. Il" se F M von Senger und Etterlin, 

Die deutschen Panzer 1926-1945 ( Miinchen 1968, 3:e uppi), s 18 ff. Allmänt 
säges ( s  18) utvecklingen 1933-1945 ha kännetecknats av "eine stetige Erhöhung 
der Gewichte und Verstärkung der Panzerung und Waffen", Framtagandet av den 
lätta "Pz. I" motiverades av behovet, "dem Heer sofort nach Herstellung der 
Wehrhoheit einen brauchbaren Ausbildungsbehelf zu verschaffen". Enligt Gu
derian var dessa vagnar "keineswegs als Kampffahrzeuge gedacht" (s 20), 

78 Kungl brev, 1936.12.18 (avskrift): KrA, Armeförv artilleridep:t, Konstruk-
tionsavd, F I 7. Korrespondens 1936-1937. "Instruktion för studiekommis-
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sionen i stridsvagnsfrågan'', 1937.01.09 (avskrift ibidem). - Generalorder 1937. 
01.04 ( avskrift): KrA, Armeförv artilleridep:t, Hemliga centralarkivet, E II:11. 
Mål nr H 50, 1937. 

79 Ovan, s 55 f.
8° Kort innan studiekommissionen anlände till Tyskland hade i Militär-\o/ ochen

blatt publicerats två artiklar av general von Eimannsberger om "Panzertaktik". 
I dessa artiklar, sedermera recenserade i Militärteknisk Tidskrift 19 3 8 (s 1-5, 
81-86) av E Ekblad, framhölls bl a att moderna stridsvagnar borde ha en pan
sartjocklek av 20-35 mm, en hastighet i terräng icke understigande 30 km/tim
samt vara beväpnade med ej endast kulsprutor utan även pansarbrytande vapen.
Huruvida studiekommissionen uppmärksammat dessa artiklar är obekant.

81 "Rapport över studier av modern stridsvagnsmateriel i Frankrike, Polen och 
Tyskland jämlikt g o nr H 1/1937": KrA, Armeförvaltn artilleridep:t, Hemliga 
centralarkivet, E Il: 11. Mål nr H 50, 1937. (Med de nya Landsverksvagnarna 
torde ha avsetts de tre stridsvagnarna m/31, icke Landsverks båda senare typer). 
- Sedermera har en av kommissionsledamöterna (Gillner) om den tyska 6-tons
vagnen yttrat, att "den ansågs vara för kort och för liten men f ö modernt
byggd och snabb". Upplysningsvis tillades, att tyskarna sedan byggde om typen
och förlängde den med c:a 1 meter. Se "Anteckningar från orientering för över
ingenjör Lundberg den 13/2 194 3 i stridsvagnsfrågan" (stenografiskt reforat):
Försvarets materielverk (Armematerielförvaltningen), Generalmajor Eric Gillners
samling. I själva verket tycks tyskarna redan vid studiekommissionens besök ha
ställt i utsikt, att vagnen skulle förlängas, Se skrivelse från tyska rikskrigsminis
teriet till svenske militärattachen i Berlin, i avskrift bifogad skr fr Juhlin-Dann
felt t avdelningschefen vid utrikesavd, Berlin 1937.02.26 (KrA, Artilleridep:t,
Hem! centralark, E 1:34. Ink hand! 1937).

82 Ch f artillcridep :ts konstruktionsavd t fälttygmästaren, 1937.06.01 ("Ytt
rande angående infordrande av anbud på 'RUttelstand' "): KrA, Artilleridep:t, 
Hem! centralark, E I:34. Ink hand! 1937. 

83 Ch f konstruktionsavd t fälttygmästaren, 1937.06.05: förslag till handbrev
t militärattachen i Berlin (ibidem). På hanqlingen har fälttygmästaren, överste 
Halvar Gustafsson, gjort följande anteckning: "Det synes lämpligt att Gillner 
själv undertecknar detta brev och jämte missivbrev insänder det (öppet) till Gst 
utrikesavd med anhållan att avd ville ombesörja dess översändande till milatt 
med kurirpost". 

84 Armeförv artilleridep:t t tf ch f armen, 1937.02.23: KrA, Artilleridep:t,
Hem! centralarkivet, E I:34. Ink hand! 1937. 

85 KrA, Gst, Chefsexp, Ser B I, Koncept 1937. 
86 Muntlig rapport torde väl ha avgetts omedelbart efter aterkomsten (jfr 

följande not). 
87 Om hur studiekommissionen (artilleridepartementet) fått kännedom om möj

ligheterna att köpa stridsvagnar i Tjeckoslovakien har, silsom ovan framgått, 
memoarförfattarna Ehrensvärd och Burman lämnat avvikande versioner. En tredje 
version har generalmajor Gillner gett, vid samtal med förf den 2 oktober 1969. 
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Enligt denna skulle studiekommissionen vid sin hemkomst ha uppmärksammats 
på de tjeckiska stridsvagnarna av chefen för kommandoexpeditionen, överste 
Helge Jung. 

88 Försvarsdep :t t Armeförvaltningens artilleridep :t, 1937.02.26: KrA, Artil
leridep:t, Hem! centralarkivet, E I:34. Ink hand! 1937. 

89 "PM angående överstelöjtnant de Lavals resa till Prag i början av mars",
översänd med handbrev 1937.04.07. från avdelningschefen vid utrikesavd, överste
löjtnant Carlos Adlercreutz, till fälttygmästaren, överste Hal var Gustafsson: KrA, 
Artilleridep:t, Hem! centralark, E I:34. Ink hand! 1937. 

90 En ganska allmänt hWen rapport angående sina personliga iakttagelser och
intryck insände de Laval 1937,03.12 t försvarsdep, varifrån den överlämnades till 
generalstaben (KrA, Gst, Utrikesavd, Ser E I a, Rapporter och meddelanden fdn 
militärattachen i Prag 1/12 1936-30/6 1937). 

91 ·Meddelat förf av generalmajor Gillner vid samtal den 2 oktober 1969 (jfr 
ovan, not 87). 

92 "Rapport frfo stridsvagnsstudier i Tjeckoslovakien den 1-9 mars 1937":
konceptexemplar, dagtecknat den 23 mars 1937, hos generalmajor Eric Gillner, 

93 Kapten E Gillner t Armeförvaltn artilleridep:t, 1937.03.25 (dag för före
dragning enligt påskrift på handlingen): KrA, Artilleridep:t, Hem! centralark 
E 1:34. Ink hand! 1937. 

94 KrA, Generalmajor Sven Erik Allstrins arkiv, Dagbok 1935-38. Dagboken
har för dagarna 24-25 april 1937 följande lapidariska notis: "Statsrådet och 
Jung i Skåne; Landskrona, stridsvagnar ... ". (Påpekat för förf av major Arvid 
Cronenberg.) 

95 Armeförvaltn artilleridep:t t K M:t, 1937.06.03 (avskrift): KrA, Armeförv
artilleridep:t, Konstruktionsavd, F I:7. Korrespondens 1936-1937. 

96 Försvarsdep t armeförvaltn artilleridep:t, 1937.06.04: KrA, Arcilleridep:t,
Hem! centralarl,, E I:34. Ink handl:nr 1937. 

97 "PM beträffande ÖKD:s stridsvagn AH-IV-S" (Bilaga 11 till stridsvagns
kommittens betänkande). 

98 "PM betr. öKD (Stridsvagnar)", 1937.09,21 - Detta aktstycke liksom annat
material från Svenska Ackumulator AB Jungner, Oskarshamn, har kunnat ut
nyttjas för detta arbete genom välvilligt tillmötesg!ende av verkställande direk
tör Karl Robert Ameln. (Fotostatkopior hos förf.) 

99 Armeförvaltn tygdep:t t ch f armen, 1938.05.31: KrA, Ast Orgavd, Ser
B I, C I, E I, Materiel I. - "Det hela hölls så hemligt" - berättar en initierad 
sagesman "att inte ens inspektören för infanteriet,. , bevärdigades med en

officiell inbjudan till den förevisning [ som ägde rum] i parken utanför I 2" 
(fastän han infann sig ändå!), Jfr nedan, not 107. 

100 Armeförvaltn tygdep:t t K Maj :t, 1937.10.15: KrA, Försvarets kommando
expedition, Ink handl 1937, M: 3-214. 

101 För alla eventualiteters skull hade begärts, "att generalfälttygmästaren, 
generalmajor Osterman, måtte bemyndigas att, därest han så finner erforderligt, 
... själv avresa till Tjeckoslovakien för att . .. närvara vid proven". 
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102 Att mindre kaliber än 37 mm inte kunde godtagas hade fastslagits av strids
vagnskommitten vid dess sammanträde den 31 maj. 

103 Armeförv tygdep:t t K M:t, 1937.12.28: KrA, Försvarets kommandoexp, 
Ink Handl 1937, M:3-214. Jfr Bilaga 12 till stridsvagnskomm"ittens be-
tänkande ( "U pphandlingsförslag"), 

104 Insp f infanteriet t ch f armfo, 1939.05.25: KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, C I, 
E I, Materiel I. 

105 Jfr V Lindblad, El'farenheter frlln Spanska inbördeskriget beträffande mo
dern pansartrupp, dess användande och bekämpande (Militärteknisk Tidskrift 
1938, s 144-153; 1939, s 1-12), I den första artikeln citeras (s 148) ett ut
talande av den engelske stridsvagnsexperten generalmajor Fuller frfo hösten 1937, 
I uttalandet konstaterades, att "lätta stridsvagnar äro nästan värdelösa". I varje 
fall - modifierades sedan omdömet - vore den lätta stridsvagnen "intet strids
medel" men däremot "ett ganska intressant spaningsmedel", Efter en annan 
"känd stridsvagnsexpert" anföres (s 149), att "man hittills enormt överskattat 
fartens betydelse", 

10• S/!som "leksak" karaktäriserades enligt vittnesutsago till förf - strv 
m/37 sommaren 1939 av en stridsvagnsbataljonen gästande tysk pansarofficer, 

107 Åtskilligt tyder på - ett verkligt drastiskt exempel ger C A Ehrensvärd i 
sin memoarbok (s 120) - att under 1930-talets senare år ett visst, ej enbart sak
ligt betingat utan även personligt färgat, motsatsförhållande har dtt mellan å ena 
sidan det "äkta" stridsvagnsfolket ( som inspektören för infanteriet synes ha 
identifierat sig med) och å andra sidan de med stridsvagnsfdgor engagerade be
fattningshavarna i stabs- och förvaltningstjänst (jfr ovan s 41, not 21). Det är 
tänkbart att detta motsatsförhållande delvis gick tillbaka just på meningsmot
sättningarna i stridsvagnskommitten. Jfr ovan, not 99, och nedan, not 122. 

108 "Anteckningar fdn orientering för överingenjör Lundberg etc": se ovan, 
s 63, not 81. 

109 Se ovan s 49, jfrt med s 39. 
110 Oversänd (för yttrande) med skriv från ch f armestaben t insp f inf, 

1937.11.08: KrA, Insp f inf, lnk skriv 1937. (Koncept: KrA, Ast, Orgivd, ser 
B I, C I, E I, Materiel I). 

111 Avdch vid Fst armeoperationsavd (C A Ehrensvärd) t chefen för organisa
tionsavd, 1937.10.27: KrA, Gst, Orgavd, Ser E I, Ink skriv, vol 17. (Betr eljest 
de personliga relationerna mellan befattningshavarna i organisations- resp arme
operationsavd jfr Burman, s 82 f), 

112 Sekundch I 2 t insp f inf, 1937.11.18: KrA, Insp f inf, Ink skriv 1937. 
113 Insp f inf t ch f armen, 1937.12.15: KrA, Insp f inf, Hem! koncept 1936-

1937. 
114 Insp f inf t ch f armen, 1938.03.22: KrA, Insp f inf, Heml koncept 1938. 
115 Armeförv tygdep:t t ch f armen, 1938.01.28: KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, 

C I, E I, Materiel I. - Till skrivelsen har bifogats en skrivelse från AB Bofors 
ang kanonleveranser 1938 (16 st 37 mm stridsvagnskanoner skulle komma att 
levereras före 1 augusti 1938). 
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116 Insp f inf t ch f armen, 1938.09.01 och 1938.09.12: KrA, Insp f inf, Heml 
koncept 1938. (Jfr ovan, not 99). 

117 Insp f inf t ch f armen, 1938.10.11 (ibidem). 
118 Insp f inf t ch f armen, 1938.11.28: KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, C I, E I, 

Materiel I. 
119 Armeförvaltn:s tygdep:t t ch f armen, 1938.12.06: KrA, Ast, Orgavd, Ser 

B I, C I, E I, Materiel I. - Departementet önskade (i motsats till insp f inf), 
att samtliga stridsvagnar skulle överlämnas till I 2, efter hand som de levererades, 
enär departementet saknade lämpliga uppställningslokaler. 

120 Insp f inf t ch f armen, 1939.05.25. KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, C I, E I, 
Materiel I. (Jfr not 104). 

121 Götagardisten nr 1/1938, s 4. 
122 Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 120 f. - Ovan (not 107) har berörts tecken 

på visst motsatsförhållande mellan å ena sidan det "äkta", vid I 2 fostrade strids
vagnsfolket, å andra sidan handläggarna av stridsvagnsärenden i stabs- och för
valtningstjänst. Det framkastades att detta motsatsförhållande möjligen delvis 
återgått på meningsmotsättningar i 1937 års stridsvagnskommitte, Möjligheten av 
att i vissa fall mer trivial personlig rancune spelat in kan dock inte uteslutas. Det 
har omvittnats att så var fallet, när den nyinrättade befattningen som "major för 
pansarärenden" i infanteriinspektionen besattes med en "utböling", och inte med 
någon av "de egna". Såsom "utböling" torde väl f ö även Ehrensvärd ha be
traktats. 

123 Härom se G D:son Aschan, Stridsvagnsbataljonen under Sigtunamanövern 
(NMT, nr 14-15/1939, s 320-326), 

124 Ehrensvärd, I pansarfrågan (SvD 1941.05.28: jfr ovan s 40 f med not 19). 
Jfr dens, I rikets tjänst, s 121. 

125 Jfr "PM rörande övergången till 1940 års krigsorganisation", 1939.11.27: 
KrA, Ast, Orgavd, ser B I, C I, E I (1/7 1937-31/12 1939), XI. Organisation. 

- I denna PM anges bl a att "vid I 10 pbat organiseras I. strvbat (utom 3. strv
komp . .  ,)".

126 Insp f inf t ch f armen, 1939.05.25: KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, C I, E I, 
Materiel I. (Jfr ovan, not 104 och not 120). 

127 Ch f armen t ch f försvarsstaben, 1939.06.09: KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, 
C I, E I, Materiel I. 

128 Ch f armen t K Maj:t, 1939.09.27: KrA, Ast, Orgavd, Ser B I, C I, E I, 
Materiel I. 

129 "Dessa strv [ de 1937 beställda] hava krigsorganisatoriskt sammanförts till 
en bataljon om tre kompanier, vardera om 20 strv. Kompaniet indelas i fyra 
plutoner om fem grupper. Varje grupp har en strv". Jfr "VPM beträffande 
stridsvagnsorganisationen" (1937.11.08): ovan, s 74 med not 110. 

130 NMT, nr 16-18/1939 (ledare: Pansarfrågan). 
131 NMT nr 21-22/1939, s 450 f (Nytt från riksdagen). 
132 Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 122 f. 
133 Cit efter NMT, 1939, s 459-461 (Pressöversikt). 
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134 Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 124.
135 "ÄPM angående förhandlingat· med AB Lands verk, Landskrona, den 6 

oktober 1939 beträffande möjligheten att leverera 104 st strv ., .", 1939.10.07: 
Försvarets materielverk (Armematerielförvalmingen), Generalmajor Gillners sam
ling. 

136 "Anteckningar från orientering för överingenjör Lundberg den 13/2 1943
i stridsvagnsfrågan": se ovan not 81. 

137 Jfr vid armeförvaltningens tygdepartement upprättad och 1941.06.10 för
armestabschefen föredragen (godkänd) "VPM ang!lende viktigare åtgärder som 
fr o m  år 1939 vidtagits för anskaffning av materiel till pansarförband samt för 
organiserandet av dylika förband" (avskrift): Försvarets materielverk, Gillners 
samling. 

138 "PM betr tanks", 1939.10.26: se ovan, s 69 f, not 98. - I själva verket tycks
Jungnerbolaget, i likartat syfte, ha låtit höra av sig redan våren 1939 (jfr nedan, 
not 140). Troligtvis med anspelning härpå omtalade inspektören för infanteriet i 
sin i det föregående flera gånger citerade skrivelse t ch f armen (1939.05.25), att 
det kommit till hans kännedom "att erbjudande om strvleveranser nyligen skulle 
gjorts från en utländsk firma till en representant för strvvapnet", 

139 "Anteckningar från orientering för överingenjör Lundberg den 13/2 1943".
140 "ÄPM angående anskaffning av stridsvagnar", 1940.01.15: Försvarets ma

terielverk, Gillners saml. - Vagnarna skulle levereras "till ett pris enligt offei:t 
. , , den 14. mars 1939". (Jfr ovan, not 138), 

141 "PM betr order å stridsvagnar", 1940.03.08: se ovan s 69 f, not 98 (jfr
not 138). 

142 Se Burman, s 98.
143 "VPM ang viktigare åtgärder etc": se ovan, not 137.
144 "VPM ang viktigare åtgärder etc"; "Anteckningar från orientering för över

ingenjör Lundberg etc". 
145 "VPM ang viktigare åtgärder etc"; " Anteckningar från orientering etc",
146 Jfr "VPM angående läget beträffande strvanskaffning", 1941.11.05: In

fanteri- (Arme-) inspektionen, Ser F IL Handlingar ordnade efter ämne, Utred
ningar (Pansarkommitteer 1941 och 1944), Citat: "Strv m/40 .. . Förstärkning av 
pansaret göres först fr o m  71. vagnen i leveransen på grund av att Avesta icke 
inom beräknad tid kan ställa pansarpUt till förfogande. Vagnarna 1-70 kunna 
förses med förstärkt pansar först efter 1/1 1942". 

147 Ett koncept till skriv fr armeförvaltn tygdep:t t K M:t, dagtecknat 1940.
11.06, har bevarats (Försvarets materielverk, Gillners saml), I ingressen till skri
velsen, som enligt blyertspåteckning icke insänts, anges att departementet den 8 
oktober av chefen för arm�n anmodats inge underdånigt anslagsäskande för an
skaffning av 300 st 9 tons stridsvagnar. Det heter i fortsättningen bl a: "Den typ, 
som för svenska förHllanden och för en tillverkning i Sverige synes lämpligast, 
är den tjeckiska strv TNH-Sv , .. Vid tillverkning av denna vagn i Sverige kom
mer emellertid pansartjockleken i viss mån att ökas och vagnen förses med 
svenska vapen och svensk motor". - Enligt "VPM ang viktigare åtgärder etc" 
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var bakgrunden en promemoria, som av chefen för armen ingetts till OB 1940. 
09.25 och som slutligen resulterade i en av chefen för armen undertecknad an
slagsframställning 1940.11.18. Kungl Maj:t beviljade med anledning härav medel 
för anskaffning av 116 st tjeckiska vagnar, typ TNH. 

148 "Anteckningar från orientering etc". 
149 Jfr "Anteckningar fdn orientering etc". 
150 Jfr "VPM ang viktigare hgärder etc" (1941.06.10). Citat: "Enär organisa

tionen är beroende av tillgänglig materiel har först i 1941 års krigsorganisation 
antalet strvbat kunnat ökas från en till två . . .  Utbildning av personal pågår, 
varför bataljonen [II. strvbat] kan organiseras så snart materielen blir till
gänglig". 

Förkortningar 

Gst Generalstaben 
K1·A Krigsarkivet 
K.VH Krigsvetenskapsakademiens Handlingar 
KVT d:o Tidskrift 
NMT Ny Militär Tidskrift 
SOU Statens offentliga utredningar 
SvD Svenska Dagbladet 

Summary 

A Swedish tank force existed on paper from the end of the 1920's but still 
in the mid thirties it was virtually an empty shell. The organisation was con
fined to the so-called Tank Battalion of the Royal Göta Life-Guards in Stock
holm, where .the materiel stock was in large made up of about ten obsolete 
German tanks and a few vehicles of Swedish new production. The development 
abroad, however, made it obvious that in a future war tanks were to play an 
important role. In the Defence Committee, which was set up in 1930, some 
attention, although small, was paid to said development. When at last, in the 
summer of 1935 the report of the Committee was presented, it comprehended 
i.a. the recommendation of some expansion of the tank force. The peace organi
sation was to be enlarged to comprise a tank regiment (of two battalions). The
war organisation should in principle correspond to the peace organisation, hut of
finandal reasons they aimed at setting up - for the time being - only one
field tank battalion (and a few anti-tank companies),

The Defence Act of 1936 sanctioned in !arge the recommendation of the 
Committee. However, instead of a single regimental tank unit it was decided 
that the peace organisation should comprise two independent so-called armour 
battalions, each attached to an infantry regiment. The choice of the infantry 
regiments that were to become so-called combined regiments presented quite a 
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problem, but finally they decided on the I 9 in Skövde and the I 10 in Strängnäs. 
(The I 2 in Stockholm should at the same time be disbanded). The new organi
sation was to be effective in the autumn of 1939. 

Procurement now became an urgent problem to thc military authorities. In 
accordance with the Defence Committee's recommendation the Swedish Parlia
ment had appropriated, for tank purchases, only a small sum - 4.5 mil! Sw.Cr., 
estimated to be sufficient for about 30 tanks. Thus it was highly uncertain 
whether necessary equipment could be acquired for the setting up even of the 
first tank battalion in the war organisation. However, the number of tanks to be 
acquired within the frame of the appropriation depended on the choice of mo
dels. To investigate this matter a special Tank Committec was set up in the 
spring of 1937, and a number of visits were made to tank factories in Germany 
and Czechoslovakia. Attention was paid also to the Swedish firm AB Landsverk 
in Landskrona, which had already produced a series of three vehicles of mode! 
1931, and which had then just developped a lighter, technically improved mode!. 
The new Landsverk tank weighed 8.5 tons and was equipped a,o. with a 37 mm 
gun. The main alternative was a lighter vehicle ( 4.5 tons) of Czech design, 
equipped with only machine guns. The prize a piece of this mode! - interna
tionally described as a reconnaissance vehicle - was only one third of thc 
Landsverk gun tank. In the end, 16 gun tanks were ordered from thc AB Lands
verk as well as 48 tanks machine guns from the Czech company Öeskomoravska
Kc;ilben-Danek (ö.K.D.) in Prague. The Czech tank was to have the description 
Tank m/37, and the Landsverk tank was described as Tank m/38. Why at all 
they decided on a technically so deficiant tank as the Czech light tank is a 
question which the author - with sources available - has not been able to 
explain, It has been said, that the main reason was the training aspect. It should 
have been a question of buying, for the scanty sum granted, so many tanks as 
to make it possible to carry out exercises in a battalion unit. 

The companies in question had promised delivery <luring 1938, but owing to 
various reasons final delivery was not effectuated till the early summer of 1939. 
Thus, due to the circumstances, the organisation and combined training of the 
first Swedish field tank battalion could not take place until the outbreak of 
World War II, when German tank divisions marched into Poland. 

The outbreak of the war and the pardal mobilisation that followed stressed 
the need of more tank units in the Swedish Army. Furthermore, it had become 
obvious that tanks equipped with only machine guns had long ago fallen out of 
use abroad. The development pointed to heavier vehicles with anti-tank weapons. 
Under the impression of the war events it was decided to speed up the organi
sation of the second field tank battalion and gradually to replace the Czech 
light tanks m/37 by medium tanks. But now it was not so much a question of 
obtaining Government purchase grants as of finding a manufacturer who was 
on the whole willing to se!!. Order could be placed with the AB Landsverk for 
delivery - in two rounds - of a total of 120 tanks of more or less the same 
mode! as the previous Tank m/38. Some improvements had been made, though, 
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and the new tanks were described as, Tank m/39 and Tank m/40. Also from 
the Czech ö.K.D factory could in the end - after some adversities and diffi
culties - be ordered 116 of their gun tanks, which were of about the same size 
as the Landsverk tanks. This tank was to be manufactured under licence in 
Sweden, and it got the description Tank m/41. 

Several delays in delivery occurred also this time, hut in the beginning of 
1942 so many tanks had been delivered as to make it possible at last to set up 
also the second field tank battalion. Two years and a half had then passed since 
the outbreak of World War IL 
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TYSKA INTRESSEN I 

SVENSK KRIGSMATERIELINDUSTRI 1934-35 

Av INGER STROM-BILLING 

Åren 1934-35 kom vissa svenska företag att stå i blickpunkten 
för regeringens och opinionens intresse på grund av sin tillverkning 
och det rådande politiska läget. Dessa företag var AB Bofors med 
dotterföretaget AB Bofors Nobelkrut, AB Flygindustri i Limhamn 
samt AB Landsverk i Landskrona. Gemensamt för dessa företag var 
att de tillverkade krigsmateriel och att de var starkt tyskinfluerade. 

I 

I svensk forskning har Lönnroth behandlat detta tyska intresse 
i svensk krigsmaterielindustri och även påpekat sambandet där
emellan och det tysk-ryska rustningssamarbetet.1 Det sistnämnda 
kan också ses i ett större sammanhang, nämligen tyskarnas strävan 
att kringgå Versaillesfördraget, som förbjöd tillverkning av krigs
materiel i Tyskland. Den tyska vapenindustrien sökte sig därför, 
delvis med stöd av sitt lands regering, till neutrala stater och fram
för allt till Sovjet. Den tyska privata rustningsindustrien och den 
hemliga tyska militärutbildningen har senast behandlats av Dyck, 
vars framställningar bygger på egna arkivforskningar och tidigare 
litteratur.2 Han har dock inte använt Steckzens arbete om Bofors, 
från vilket åtskilliga detaljer kring det tyska inflytandet i AB Bofors 
är kända.3 Den tyska flygindustriens arbete i Sovjet och i neutrala 
stater har speciellt uppmärksammats av Völker, som även nämner 
Junkers intressen i Sverige, dock utan att ange i vilket svenskt 
bolag.4 

Liknande framställningar som Steckzens arbete om Bofors saknas 
för AB Flygindustri och AB Landsverk. För de två sistnämnda före
tagen har dock uppgifter rörande det tyska inflytandet kunnat skaf
fas fram från 1932 års krigsmaterielberednings betänkande och från 
i Kungl. Patent- och Registreringsverket och Riksarkivet förvarade 
handlingar. 5 
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Med hjälp av riksdagstryck för åren 1934 och 1935 samt vissa 
konseljakter har vidare regeringens agerande i anledning av krigs
materielberedningens betänkande pi de nämnda årens riksdagar 
mer ingående undersökts.6 

II 

I Nationernas Förbund hade 1925 "vapenhandelskonventionen" 
framlagts. Denna åsyftade att genom ett statligt licenssystem ge full 
offentlighet åt den internationella vapenhandeln. Vid konferensen i 
Gentve detta år deltog fyrtio förbundsmedlemmar, av vilka inte 
mindre än trettiofem stödde konventionen.7 

Den svenska socialdemokratiska regeringen arbetade 1925 både 
internationellt och hemma för nedrustning och mellanfolkligt sam
arbete. I Geneve hade socialdemokraterna mycket starkt fört ut sitt 
ideologiska tänkande. I Sverige antogs 1925 års försvarsordning med 
stora nedskärningar inom försvaret. Sveriges egna fredssträvanden 
borde internationellt mana till efterföljd.8 

Vapenhandelskonventionen blev antagen med vissa förbehåll först 
på 1930 års riksdag.9 Den skulle träda i kraft fyra månader efter 
det att fjorton stater godkänt densamma, men detta hade 1934 
ännu inte skett.10

Samtidigt med vapenhandelskonventionen hade som en uppfölj
ning av densamma framlagts förslag angående kontroll rörande den 
enskilda tillverkningen av krigsmateriel. Denna fråga hade vid föl
jande nedrustningskonf erenser bara utmynnat i förberedande betän
kanden.11 Enligt utrikesrådet Erik Boheman, biträdande ombud vid 
nedrustningskonferensen i Geneve 1932, hade den svenska delega
tionen i juni 1933 deklarerat sig villig att medverka till effektivast 
möjliga kontroll och reglementering av krigsmaterieltillverlmingen.12

Senare skriver han: "Förhandlingarna i Geneve hava sålunda nog
samt visat, att några utsikter icke finnas att uppnå enighet om för
bud mot enskild krigsmaterieltillverkning. Fem stormakter, Tysk
land, Storbritannien, Förenta Staterna, Italien och Japan, varav 
samtliga utom Tyskland med betydande, verksam krigsmaterielindu
stri och alla med en stor potentiell sådan, motsätta sig bestämt en 
sådan /l.tgärd. Endast en makt med verkligt betydande rustnings
industri, Frankrike, st/l.r bakom förslaget".13
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Att den socialdemokratiska regeringen, nu under statsminister Per 
Albin Hansson, fortfarande i NF ville aktivt medverka till en all
män nedrustning var uppenbart. Likaså framgick tydligt de mot
sättningar stormakterna emellan som senare skulle resultera i ned
rustningskonferensens misslyckande.14 

FörMllandena med avseende på kontroll av krigsmaterieltillverk-
ning i de stater som deltog i 1932 års konferens var följande: 

I Schweiz fanns ett statsmonopol på tillverkning av krut som gick 
tillbaka till 1848. Anledningen till inrättandet hade varit ett behov 
av ökade inkomster för federationen.15 

I Belgien hade den 3 januari 1933 lagstadgats om viss deklarations
plikt för tillverkare av vapen.16 

I Frankrike hade ministären Daladier den 18 oktober 1933 fram
lagt ett förslag till lag angående statskontroll av tillverkning och 
handel med krigsmateriel. De följande regeringarna hade emellertid 
inte tagit upp frågan.17 
I England hade i underhuset den 14 februari 1934 från Labours 
sida yrkats att den enskilda vapentillverkningen borde förbjudas, 
men ett från konservativt håll framställt avslagsyrkande gick ige
nom med överväldigande majoritet.18 

I Danmark hade införselförbud och nytillverkningsförbud utfär
dats att träda i kraft den 1 april 1934. Syftet härmed hade bl. a. 
varit att förhindra väpnad partipolitik.19 

I USA hade från september 1934 en kommitte varit verksam med 
undersökningar rörande den okontrollerade privata krigsmateriel
tillverkningen. 20 

Detta får anses vara mycket blygsamma resultat från länder som 
redan 1925 stött vapenhandelskonventionen. 

III 

I Sverige drev regeringen samma· politik som den gav uttryck åt 
i Geneve. Som första stat tillsatte Sverige redan den 4 november 
1932 en krigsmaterielberedning med uppdrag att se på frågan om 
inskränkningar i den fria produktionen av krigsmateriel samt därvid 
särskilt undersöka möjligheten för inrättande av ett statsmonopol.21 

Den detta år i september nybildade socialdemokratiska regeringen22 

följde alltså snabbt upp sin politik från 20-talet även i hemlandet. 
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Med stöd av Bondeförbundet och De Frisinnade inställde den 1933 
årets repetitionsövningar.23 I vänsterpressen samma år attackerades 
den privatägda krigsmaterielindustrien.24 

I 1932 års krigsmaterielberedning satt som ordförande den social
demokratiske ledamoten av riksdagens första kammare, överdirek
tören Carl Emil Svensson. Vidare hade som ledamöter tillkallats 
envoyen Erik Boheman och överstelöjtnanten Karl Axel Bratt.25 

Svensson hade varit civilminister i den första Brantingska minis
tären och även suttit med i de följande socialdemokratiska rege
ringarna 1921-23 och 1925-26. Mellan 1923-35 var han över
direktör för kontrollstyrelsen och som sådan den förste socialdemo
kratiske verkschefen.26 Boheman hade som särskilt sakkunnig kallats 
till 1930 års försvarskommission, vilken med Per Albin Hansson 
som ordförande tillsatts att pröva både försvarstelmiska och paci
fistiska krav.27 Bratt hade 1928 tagit avsked för att börja som mili
tärförfattare och tidningsskribent. I hans författarskap ingår flera 
skrifter i pacifistisk anda. Han hade liksom Boheman ingått i 1930 
års försvarskommission och blev 1935 den förste krigsmaterielin
spektören.28 

Beredningen, som i stort sett tillämpade begreppet "krigsmateriel" 
enligt den av NF föreslagna definitionen, konstaterade att av det 
hundratal företag, som vid denna tid sysslade med krigsmaterieltill
verkningen i Sverige, nio var statliga, vilkas produktion användes 
till största delen av staten själv.29 De statsägda fabrikerna syssel
satte i nyproduktion av krigsmateriel ca 1 200 personer.30 Av de 
privata företagen stod AB Bofors med dotterföretag som det ojäm
förligt största både vad gällde inhemsk produktion och internatio
nell export. Av den totala världsexporten av vapen och ammunition 
bidrog Sverige 1931 med 10,6 .O/o31 och så gott som hela denna 
procentsats utgjordes av leveranser från AB Bofors.32 Krigsmateriel
tillverkningen hade för Sveriges del detta år bidragit till ett export
överskott på 11,6 miljoner kronor.33 Bofors var som den största 
vapentillverkaren även en stor avnämare av andra industriers pro
dukter och inköpte årligen inom landet för ca 7 miljoner kronor.34 

Företaget hade tillsammans med AB Nobelkrut 2 800 anställda, men 
även lågt räknat ansåg beredningen, att ca 12 000 personer var di
rekt eller indirekt beroende av företaget.35 
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Beredningen såg ur försvarets synpunkt den privata svenska krigs
materieltillverkningen som en stor tillgång, då den kunde leverera 
varor på höjden av modern utveckling. Rustningsindustrien var också 
av betydelse vid mobilisering genom att den med lager, pågående 
arbeten och hela sin tillverkningskapacitet direkt kunde träda i för
svarets tjänst.36 Dock påtalade beredningen även betydande olägen
heter, som den okontrollerade enskilda krigsmaterielindustrien hade 
fört med sig; framför allt att en stor del av denna industri befann 
sig i utländsk ägo. I kapitel VI står: "AB Flygindustri i Limhamn är 
intet annat än en filial till de tyska Junkerverken. I AB Landsverk i 
Landskrona innehavas omkring två tredjedelar av aktiekapitalet av 
tyska intressenter. Rörande v!lra viktigaste krigsmaterielfabrikanter, 
AB Bofors och AB Bofors Nobelkrut, har kunnat fastställas, att en 
mycket väsentlig del av aktiekapitalet i AB Bofors äges av firman 
Krupp i Essen".37 

Den gällande licensgivningen ansågs otillräcklig då den inte fun
gerade tillfredsställande och ej gav möjlighet att ingripa i reglerande 
syfte. Beredningen behandlade tre tänkbara regleringsåtgärder: 
1. Statsmonopol pil tillverkning av krigsmateriel, 2. Uppgiftsskyl
dighet för tillverkare av krigsmateriel, 3. Tillståndstvång för till
verkare av krigsmateriel.38 

1. Beträffande statsmonopol betonades att internationellt en så
dan lösning ansetts mest lyckosam, men att hittills inget land gått 
så långt. Beredningen fann frågan svårlösbar, då många industrier 
hade krigsmaterieltillverkning endast som en del av sin produktion 
och dessutom många tillverkade vapen enbart för civilt bruk. Endast 
de största företagen såsom AB Bofors, AB Bofors Nohelkrut, Nohab 
Flygmotorfabrik AB, AB Svenska Järnvägsverkstäderna och AB 
Flygindustri borde övervägas bli föremål för statens övertagande. 

Vad Bofors beträffade ansåg beredningen att Bofors borde kvarstå 
som privatägt, då tillverkningen för export var vad som gjorde 
företaget ekonomiskt bärkraftigt och tekniskt effektivt. En inlösen 
av AB Bofors och AB Bofors Nobelkrut skulle uppgå till ca 33 mil
joner kronor.39 Ett förstatligande skulle innebära ett slut på expor
ten med medföljande nedgång, då landet som neutral makt ej kunde 
ge sig in på politiskt känsliga vapenleveranser. 
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AB Flygindustri ansåg beredningen skulle kunna inlösas för 0,5 
miljoner, då verksamheten sedan en tid tycktes ligga nere. AB 
Landsverk var här inte föremål för beredningens intresse. 

Om statsmakterna stannade för monopol förordade beredningen, 
att den statliga krigsmaterielindustrien måtte omorganiseras. Staten 
måste räkna med, att dessa företag ej blev räntabla dll. exporten 
bortföll. Beredningen avstyrkte ett förstatligande. 

2. Uppgiftsskyldighet enligt formulär från kommerskollegium
hade sedan 1913 funnits för alla industriidkare, men beredningen 
ansåg denna ej tillräcklig, då den endast bestod av ll.rligen avlämna
de upplysningar för statistik, som genom tryckfrihetsförordningen 
hölls skyddade mot publicitet. Beredningen förordade ett nytt sy
stem, där alla krigsmaterieltillverkare kvartalsvis på tro och heder 
skulle avge deklaration innehållande uppgifter, som en kontrollmyn
dighet under handelsdepartementet särskilt föreskrev för varje före
tag. Denna nya uppgiftsskyldighet skulle innebära en mer omfat
tande och detaljerad kontroll och skulle betalas med statsmedel. 

3. Tillståndstvång skulle innebära en mycket vidsträckt makt för
Kungl. Maj:t, enär tillståndet skulle ges endast tillsvidare och kunde 
återkallas. Beredningen förordade en central fristående tillsynsmyn
dighet, i vars uppgifter skulle ingå en både teknisk och kameral 
kontroll av den svenska krigsmaterielindustrien liksom ett uppföl
jande av utvecklingen i utlandet. Vidare ansåg beredningen nödvän
digt att i förordningen föreskriva, att "tillstånd till tillverkning ej 
må meddelas företag, som bedrives av utlänning eller av utländsk 
juridisk person av något slag eller av svenskt handelsbolag, vari fin
nes utländsk bolagsman". Kungl. Maj:t skulle här vid prövning av 
ansökan få möjlighet förhindra utländskt inflytande. Kostnaden för 
kontrollmyndighet skulle belastas krigsmaterielindustrien. 

Beredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen den 3 
mars 1934. Betänkandet blev hemligstämplat.40 

IV 
Vilka åtgärder vidtog då regeringen med denna 1932 års krigs

materielberedning som grund? 
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Att frigöra svensk rustningsindustri från det tyska inflytandet via 
bulvaner blev för regeringen den första och viktigaste f dgan, innan 
en mer omfattande kontroll kunde införas. 

Lönnroth hävdar att 1932 års krigsmaterielberedning varskodde 
Sandler redan i november 1933 om det tyska inflytandet över de 
här behandlade företagen. Sedan skriver han: "Dessa tyska intres
sen i svensk rustningsindustri avvecklades genom att svenska staten 
löste ut dem; åtgärden krävde beslut av 1934 års riksdag, blev där
för offentlig och väckte berättigad uppmärksamhet".41 En genom
gång av hithörande material visar dock ett annat förlopp. 

Steckzen skriver med utgångspunkt från Bofors arkiv att rege
ringen och Bofors 1933 förhandlingsvägen gjorde upprepade försök 
att avveckla de tyska intressena.42 Även Sandler och Hansson har 
bekräftat denna kontakt. Av P. A. Hanssons personliga anteckningar 
framgår att han, efter att ha erhållit kännedom om det utländska 
kapitalet hos Bofors, den 23 november 1933 tagit upp frågan vid 
ett personligt samman träff ande med Boforsföretagets chef. Även 
utrikesministern var närvarande.43 Liknande förhandlingar med 
Flygindustri och Landsverk har inte kunnat påvisas. 

Kontakterna med Bofors visar att frågan bedömdes som mycket 
ömtålig. Att Sverige, som så hårt hade arbetat för nedrustning både 
internationellt och nationellt, skulle ha övertagit en del av Tysk
lands rustningsindustri måste ha kommit som ett obehagligt faktum 
för regeringen. Både i Geneve och i Sverige kunde detta ha väckt 
ett misskrediterande uppseende. 

Steckzen skriver att regeringen 1920 varit underrättad om sam
arbetet mellan Bofors och Krupp.44 Att samma år det tyska före
taget genom bulvaner skaffade sig inflytande över Sveriges största 
krigsmaterielindustri uppmärksammades däremot inte.45 

I den svenska lagstiftningen fanns sedan 1916 endast förbud mot 
bulvanförhållande ifråga om fast egendom och naturatillgångar. 
Samma lag tillät utlänningar att endast inneha mindre än en fem
tedel av aktierna i svenskt bolag.46 

AB Flygindustri, som grundats efter 1916, hade måst inskriva 
detta års lagbestämmelser i sin bolagsordning.47 Kldre bolag kunde 
ändra sin bolagsordning enligt den nya lagen, och detta hade AB 
Bofors gjort.48 De kunde också fortsätta att följa sin en gång enligt 
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då gällande lag fastställda bolagsordning. Så gjorde AB Landsverk, 
som följde en lag från 1895, vilken ej innehöll begränsningar för 
utländskt inflytande.49 I de två förstnämnda företagen hade lagen 
från 1916 kringgåtts via bulvanskap. 

Den 16 mars 1934 framlade så regeringen i proposition nr 258 
"Förslag till lag om bulvanförhållande i fd.ga om aktier i vissa 
bolag" .50 Denna lag ville åstadkomma en öppen redovisning av 
utländskt inflytande i svenska aktiebolag. När förarbetet på detta 
lagförslag .började inom justitiedepartementet framgår inte av kon
seljakterna.51 

Det måste ha pågått parallellt med krigsmaterielberedningens ar
bete och förhandlingarna med Bofors, då endast tretton dagar skilde 
mellan betänkandets avlämnande och propositionen. Regeringen kan 
ha påbörjat denna lag oberoende av förhandlingarna, men lagför
slaget kan även ha tjänat som påtryclmingsmedel under diskussio
nerna med Bofors. När inget tillfredsställande resultat visade sig, 
var lagstiftning den utväg statsmakten tillgrep. 

I press och riksdag uppmärksammades ej särskilt sambandet mel
lan krigsmaterielindustrien och propositionen. Den antogs i båda 
kamrarna den 9 maj 1934 utan debatt.52 Lagen trädde i kraft 1 juli 
1935.53 Det utländska inflytandet i Bofors och Flygindustri påver
kades således av denna lag, då bulvanförhållande förelåg i båda 
industrierna. Landsverk berördes ej då det genom sin äldre bolags
ordning alltid kunnat öppet redovisa sin ställning. 

Regeringen intog med denna lagstiftning en mer liberal hållning 
än vad som förordats av beredningen. Av betänkandets uppgifter 
framgick: klart att lagen kunde kringgås medelst bulvaner, men frå
gan om bulvaners aktieinnehav behandlades inte. Krigsmateriel
beredningen hade arbetat efter linjen att allt utländskt inflytande 
skulle bort från svensk rustningsindustri. 

V 

Först när bulvanlagstiftningen hade starkt inskränkt det tyska in
flytandet hos AB Flygindustri och framför allt hos AB Bofors, lades 
1935 beredningens arbete till grund för regeringens proposition nr 
89 "Förslag till förordning om kontroll över tillverkningen av 
krigsmateriel m. m.".54 
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Förslaget innehöll dels bestämmelsen om att allt utländskt infly
tande skulle avlägsnas ur svensk krigsmaterielindustri, dels en för
ordning om tillståndstvång för krigsmaterieltillverkning. Kungl. 
Maj:t gavs dock möjlighet göra undantag för industrier vilkas krigs
materieltillverkning var av ringa omfattning. 

Regeringen följde denna gång beredningens hårdaste linje, trots att 
alla avlämnade remissyttranden hade varit avvisande mot ett till
ståndstvilng.55 Endast den socialdemokratiske ledamoten av rikskom
missionen för ekonomisk försvarsberedskap Anders Johan Bärg och 
kommerskollegium kunde under vissa förhållanden godtaga, att 
krigsmaterielindustrien blev underkastad koncessionstvång.56 I stort
kunde alla yttranden i denna fråga ha sammanfattats i armeförvalt
ningens redan till krigsmaterielberedningen framförda uppfattning: 
"Så länge vi besluta att försvara oss, synes därför de svenska stats
makterna icke på något sätt böra hämma vår privata krigsmateriel
till verkning". 57 

I anledning av Kungl. Maj:ts proposition utarbetade så första 
lagutskottet ett utl/ltande.58 Huvudfrågan angående det utländska 
avlägsnandet från rustningsindustrien blev ej föremål för motsägelse 
i utskottet, men mot regeringens förslag om tillståndstvång ställdes 
två reservationer.59 Förutvarande utrikesministern och folkpartisten 
Eliel Löfgrens reservation gick ut på att anta tillståndstvång för ny
tillkommande krigsmaterielindustri men ej för redan bestående.60 

Från högerhåll yrkades rent avslag.61 Partiställningen bland utskot
tets sexton ledamöter hade varit sex höger, sex socialdemokrater, två 
bondeförbundare och två folkpartister. Från bondeförbundet och 
folkpartiet hade alla stött Löfgrens reservation medan fem av de 
sex högermännen yrkat avslag.62 Lagförslaget blev ett av de livligast 
diskuterade under riksdagen. 

När utrikesminister Rickard Sandler i första kammaren motive
rade regeringens proposition, gav han offentlighet åt beredningens 
uppgifter rörande det tyska inflytandet hos AB Bofors, AB Flyg
industri och AB Landsverk. Regeringen borde ur både försvars- och 
utrikessynpunkt ges .den yrkade kontrollmöjligheten. Vid nedrust
ningskonferensen i Geneve önskade socialdemokraterna kraftigt 
stödja det förslag, som avsåg att staterna själva skulle påtaga sig 
ansvaret för den egna rustningsindustrien. Frågans utrikespolitiska 
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aspekter betonades kraftigt. Löfgrens reservation, menade ministern, 
skulle internationellt innebära, att gamla krigsindustrier som Vickers, 
Skoda, Krupp etc. blev undantagna och lagstiftningen därmed vär
delös.63 

I andrn kammaren anknöt statsrådet Östen Unden till de inter
nationella strävandena och betonade att all vapenindustri var en 
oroande faktor. Han ansåg att regeringens förslag skulle vinna 
allmän anslutning bland Sveriges folk. I England hade 93 .°lo av de 
tillfrågade vid en enkät visat sig vara motståndare till privat krigs
materielindustri. Statsminister P. A. Hansson försäkrade dock riks
dagen att en liberal syn skulle råda vid tillståndsgivningen, då man 
från regeringens sida var angelägen om att behålla de arbetstillfällen 
som industrin skapade. En kontrollerad krigsmaterielindustri, som i 
omfång var anpassad till Sveriges storlek, var vad regeringen efter
strävade. 64 

Löfgrens största farhågor låg vid den makt, som vid tillstånds
givning Kungl. Maj:t godtyckligt kunde bruka utan riksdagens möj
ligheter till insyn. Han yttrade: "Visserligen har man regeringens 
löfte att lojala tillverkare skola få nådigt tillstånd, men, som sagt, 
en fara ligger ju i att indragningsrätten på ett ovist sätt kan begag
nas, och den faran kan man inte nu på något som helst sätt gardera 
sig emot, om man ger bort en fullmakt in blanco".65 

Från högern sågs inget skäl till ett införande av statlig kontroll 
över den inhemska industrien då för all krigsmateriel redan krävdes 
licens för både export66 och import.67 Då övriga stater ännu inte 
hade antagit ens vapenhandelskontrollen, borde inte Sverige bara 
för äran av att vara först isolerat gå till handling. Det skulle vara 
alltför optimistiskt att tro, att någon stormakt i d.dande utrikes
politiska läge skulle fästa något avseende vid den svenska lagstift
ningen. Dessutom skulle en industri som sysselsatte tusentals arbe
tare drabbas och följden därav endast bli, att utlandet skördade 
vinsten. Högern ansåg att Sverige borde avvakta, innan det som ett 
litet land lagstadgade.68 

Ledamoten av socialistiska partiet Ture Nerman och kommunis
ten Hilding Hagberg kom med några av de längre anförandena. 
Regeringen ansågs inte ha gått tillräckligt långt, då "profitintresse 
och den smutsiga krigsmaterielindustrien" fortfarande skulle existera 
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i viss utsträckning. Folkets röst hade inte fått göra sig hörd. Hag
berg lade ned sin röst i protest.69 

Kamrarna stannade vid debatten den 3 april i olika beslut.I första 
kammaren gick Löfgrens förslag igenom med 76 röster mot 56; i 
andra regeringens proposition med 102 röster mot 96.70 Löfgrens 
förslag hade alltså totalt samlat de flesta rösterna. 

Första lagutskottet utarbetade ett sammanjämkningsförslag, som 
innebar att tillståndstvång ålades all krigsmaterielindustri men att 
den redan befintliga gavs tillstånd att intill den 1 januari 1938 få 
fortsätta sin verksamhet i oförändrat skick.71 Det omarbetade för
slaget gick igenom i båda kamrarna den 13 april 1935. Samtidigt 
beslöts att inrätta den föreslagna kontrollmyndigheten, krigsmate
rielinspektionen.72 

Den stora debatten om rustningsindustrien fördes alltså i press och 
riksdag 1935.73 Pressklippen fr/in denna tid visar att tidningarna i 
stort lojalt stödde det egna partiets åsikt.74 I riksdagsdebatten påpe
kades dock helt riktigt att även borgerlig press gett uttryck åt sam
ma ideologi som regeringspartiet. 75 

VI 

Hur berörde då, riksdagens beslut 19 34 och 193 5 de tre företagens 
ställning? 

AB Bofors hade grundats 1873.76 Tillverkningen av kanoner, som 
beslöts 1882, resulterade i en första leverans 1888,77 ett utslag på 
den tid det tog att från grunden bygga upp en krigsmaterielindustri. 
Åren 1894-96 ägdes bolaget av Alfred Nobel.78 

1920 träffade Bofors en överenskommelse med firman Krupp i 
Essen varigenom bolaget fick del av Krupps kunnande beträffande 
konstruktioner och tillverkning. Bofors övertog även del av Krupps 
utländska marknad. Som Krupps ombud i Sverige fungerade direk
tör Mauritz Carlsson.79 1934 hade bolaget övergått till helt egna 
konstruktioner och var allmänt erkänt som en av världens förnämsta 
tillverkare av krigsmateriel. 

Av aktierna i AB Bofors låg 1934 en mycket betydande del på 
fasta händer. Av aktiekapitalet på 19,8 miljoner låg 6,3 miljoner hos 
AB Boforsintressenter, 1,8 miljoner var registrerade på ett holding-
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bolag för en svensk storbank och 1 miljon förvaltades av bolagets 
verkställande direktör. Övriga aktier var fördelade på ca 700 aktie
ägare.80

AB Boforsintressenter hade bildats 1920 med uteslutande syfte att 
överta och förvalta AB Bofors aktier och får ses som ett rent bul
vanföretag för Krupp.81 Vid nyemissioner åren 1921 med 4,5 mil
joner och 1927 med 1,8 miljoner hade större delen uppköpts av 
intressenterna. 82

Steckzen skriver, att sedan krigsmaterielberedningen börjat sitt 
arbete, uppstod för AB Bofors en krissituation.83 Bland kunderna 
märktes osäkerhet. Skulle man våga satsa på ett företag, som kanske 
snart blev statsägt och därmed oförmöget till en internationell ex
port? I november 1932 utgick från AB Bofors till ombuden runt 
om i världen en skrivelse, där företaget hävdade att de åtgärder som 
företagits i Sverige var ett led i internationella strävanden och inte 
skulle komma att drabba Bofors mer än andra länders krigsmateriel
industrier. I december samma år sammanträffade AB Bofors chef 
direktör Wingquist med statsminister Hansson.84 

Sedan statsministern i slutet av 1933 uppmärksammats på det 
tyska intresset i Bofors, sökte man finna en utväg som skulle till
fredsställa alla parter. Krupp vägrade trots upprepade förhandlingar 
att avyttra sina aktier, vilka, menade man, just kunde väntas ge 
utdelning på de investerade medlen. Detta var åtminstone det skäl 
som enligt statsministerns anteckningar framfördes av ordföranden 
i Boforsintressenter Mauritz Carlsson. Direktör Wingquist önskade 
från AB Bofors sida medla och framhöll i en skrivelse till statsminis
tern i februari 1934: "Det bör även här så kraftigt som möjligt 
framhållas, att under de mer än tretton år, som samarbetet med 
Krupp bestått, det aldrig kunnat förmärkas något det minsta tecken 
till en strävan eller ens önskan från Krupps sida att påverka bola
gets verksamhet i annan riktning än som ur bolagets och vårt eget 
lands synpunkt måste anses gagneligt".85 

Vid ett studium av Boforsaktiernas börsvärde 1929-34 kan man 
lägga märke till att de under inget år stod så lågt som 1932. Kursen 
nådde de övriga åren sällan över pari och låg ofta under 50 %. 
1935, då riksdagsdebatten hölls, var aktierna uppe i 157 kronor:86 
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1928 

högsta ktm , , , . , . . 109 

lägsta kurs . , , , , , , , 76 

1929 

112 

81 

1930 

91,5 

71 

1931 

96 

50 

1932 

68 

37 

1933 

94,5 

52 

1934 

109 

93 

Ur AB Bofors räkenskaper under nämnda tid kan utläsas en obe
tydlig konjunkturförsämring 1931-32. Det tidiga 20-talet hade 
givit förluster, men 1924-35 visar sedan en så gott som oavbruten 
stegrad nettovinst:87 

1928 

årsvinst , . . 910 

i % av A-kap 4,6 

1929 

1291 

6,5 

1930 

1352 

6,8 

1931 

1037 

5,2 

1932 

1050 

5,3 

1933 

1786 

9,0 

1934 

3036 

15,8 

1935 

4014 

20,2 

Krupp vägrade i det längsta att avyttra sina aktier i ett så vinst
givande företag. Möjligheten fanns alltid att regeringens politik 
skulle ändras. Kanske trodde tyskarna även att socialdemokraterna 
för opinionens skull inte ville släppa ut informationen om Krupp, 
som ju tillika skulle skada regeringen. Endast genom sin lagstiftning 
lyckades regeringen få landets ledande krigsmaterielindustri under 
kontroll. 

Den 4 juni 1935 avyttrade Krupp sina aktier i AB Bofors till 
börsvärdet.88 De inlöstes inte som Lönnroth skriver av staten,89 utan
tio miljoner kronor i aktier övergick i svenska privata händer med 
direktör Wingquist och direktör Axel Wenner-Gren som största köpa
re.90 AB Boforsintressenter trädde den 15 juni 1935 i likvidation,
vilken var avslutad den 29 februari 1936.91 Den 26 juni 1935 an
mäldes till Patentverket, att direktör Mauritz Carlsson utgått och 
direktör Wenner-Gren inträtt i AB Bofors styrelse.92 I skrivelse från
Kungl. Maj:t den 30 september 1937 erhöll Bofors tillstånd att efter 
den 1 januari 1938 få fortsätta sin verksamhet under krigsmateriel
inspektionens kontroll.93

AB Flygindustri bildades 1925 med säte i Stockholm.94 Den ur
sprungliga avsikten med företaget hade varit att utföra reparations
arbeten åt flyget på linjen Stockholm-Malmö-utlandet. Då detta 
inte visade sig lönsamt, igångsattes nytillverkning av flygmateriel. 
Bolaget hoppades här på beställningar från svenska flygvapnet och 
skaffade sig licenser från det tyska Junkers-Luftverkehr A/G för 
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tillverkning av detta företags modeller,95 Redan första verksam
hetsåret hade genom tysken F. Treitschke inköpts materiel från Jun
kers för ca 90 000 kronor.96 Treitschke, som tillika varit med och 
grundat AB Flygindustri, höll en tredjedel av aktierna i bolaget 
trots att bolagsordningen innehöll förbud mot en så stor aktiepost i 
utländska händer.97 Treitschkes aktieinnehav hade helt öppet redo
visats i de till Patentverket insända styrelseprotokollen,98 men då 
verket vid denna tid ännu ej kontrollerade var aktier låg, hade för
hållandet ej uppmärksammats. Aktierna var alltså redan från början 
uppdelade på ett sätt som lagen av den 30 maj 1916 och företagets 
bolagsordning förbjöd. Allt fler aktier skulle de följande åren övergå 
i tyska händer, då 1927 Junker inträdde i firman.99 

Junker hade redan kort efter kriget sökt sig till neutrala stater, 

eftersom Versaillestraktaten lade hinder i vägen för företagets till
verkning i Tyskland.100 I Sovjet hade företaget varit verksamt mel
lan åren 1924-27.101 Det tysk-ryska samarbetet hade börjat om
kring 1921 och skulle fortsätta till 1932, då Tyskland började ori
entera sig västerut för att 1933 starta sin egen upprustning.102 Efter 
Hitlers makttillträde 1933 tog man från tysk sida inte längre hänsyn 
till Versaillesfördraget. 

I Tyskland ansågs dock junkerplanen vara för dyra, och fram till 
1930 hade endast två prototyper av K 47 levererats till den tyska 
militären i Sovjet.103 Det tysk-ryska samarbetet var inte enbart av 
teknisk art, utan regelrätta träningsläger för tysk personal fanns 
sedan 1924 vid bl. a. flygfältet Lipezk.104 Fram till 1933 utbildades 
120 tyska stridsflygare vid detta läger.105 

Junker var 1932 den största tyska flygplanfabriken, men då mili
tära beställningar uteblivit, stod företaget detta år vid sammanbrott 
och endast tyska staten kunde rädda företaget.106 

Samma år Junker lämnade Sovjet, köpte det in sig i AB Flyg
industri, som efter de första årens stora förluster stod inför likvida
tionshot.107 I styrelseberättelsen för 1927 står att man under året 
erhållit ett utlåtande från svenska flygvapnet med en försäkran om, 
att vederbörande vore övertygade om Afi-fabrikatets förträfflighet 
men att inköp av detsamma var uteslutet, då flygmaskinerna var 
tillverkade av ett material, vilket vid krigstillstånd inte kunde fram
ställas inom landet, Berättelsen innehåller även uppgifter om leve-
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ranser av åtta stycken bombmaskiner till Sovjet och en maskin till 
Spanien.108 AB Flygindustri hade alltså fått inrikta sin försäljning 
helt på utlandet. 

1927 flyttades verksamheten till Malmö, och förutom Treitschke 
ingick i styrelsen nu även Mierzensky, som representant för Junker. 
Mierzensky hade detta år erhallit Kungl. Maj:ts tillstånd att ingå i 
styrelsen, men denna var inte beslutmässig såframt ej minst två tred
jedelar av de i avgörandet deltagande var i Sverige bosatta svenska 
medborgare. Dessutom fick Mierzensky ej besätta ordförandepos
ten.109 

Bland tjänstemännen fanns de följande åren ett stort inslag av 
tyskar, medan arbetarna uteslutande utgjordes av svenskar.11° Revi
sor i bolaget hade sedan 1927 varit den socialdemokratiske riksdags
mannen Johan Nilsson, ett förhållande som uppmärksammades i de
batten om krigsmaterielindustrien vid riksdagen 1935.111 Av flyg
planstyper som monterades var Junker K 43 och K 47, men före
taget försökte sig även på annan tillverkning, både militär och civil, 
i ett försök att erhålla bättre resultat. Från militärt hall betecknades 
Flygindustri stå på höjden av modern teknik, men någon militär 
leverans till Sverige förekom aldrig.112 Företaget hade under alla år
att kämpa mot likvidationshotet, och den balanserade förlusten från 
1927 stod 1934 nästan oförändrad.113 Från moderbolaget var antag
ligen heller ingen hjälp att vänta då det, som ovan anförts, självt 
hade betydande finansiella svårigheter. 

Den 8 oktober 1934 inkom till Patentverket anmälan att Treit
schke avgiltt ur styrelsen, och den 17 maj 1935 anmälde bolaget att 
det beslutat träda i likvidation.114 

AB Landsverk stiftades 1872 som ett familjebolag. Första världs
kriget inverkade menligt på bolaget, och när 1920 en norsk medbor
gare, Sommerstad, kontaktade bolagets chef Hakon Pettersson med 
förfrågan om köp, blev resultatet att Landsverks halva aktiestock 
1921 övergick i nya händer. Bakom Sommerstad stod ett tyskt före
tag, Gutehoffnungshi.itte, där Sommerstad varit i tjänst ca tjugofem 
år.11s

Företaget gick åren 1921-24 med förlust på sammanlagt 2,55 
milj. kr. Hakon Pettersson avgick 1925, och samma år företogs en 
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omregistrering av Gutehoffnungshlittes aktier på dess holländska 
dotterföretag Naamlooze Vermootschap en Handel-Maatschappij 
Rollo. Sommerstad skrev nu för första gången på styrelseprotokollet 
och en tysk revisor revisionsberättelsen.116 

År 1930 skrevs aktiekapitalet upp till 2 170 000. Detta innebar 
en ökning med 620 000, och därav tecknade Rollo 420 000. Reste
rande 200 000 köptes av ett holdingbolag för en storbank, som redan 
tidigare innehade aktier i företaget.117 Rollos aktieinnehav uppgick 
1930 till 62,8 %, och detta innehav stod oförändrat till 1945. Rollos 
rösträtt utövades av Gutehoffnungshlittes representant i Sverige.118 

Revisionsberättelsen för samma år uppgav att revisor från Gute
hoffnungshiitte granskat böckerna, trots att aktierna innehades av 
Rollo.119 

Enligt utsago inför flyktkapitalbyrån 1945 från kamrer Magnus 
Nilsson hade korrespondens med Rollo aldrig förekommit under 
hans tid. Han hade varit anställd i Landsverk åren 1895-1942. 
Däremot hade Gutehoffnungshiitte alltid upprätthållit förbindel
serna.120 Åren 1927-32 gick företaget med vinst, medan 1932-33
gav stora förluster.121

Krigsmaterielberedningens uppgifter rörande Landsverk hade hu
vudsakligen berört det utländska inflytandet. I övrigt ansågs bo
laget inte så viktigt, då det hörde till de mindre krigsmaterieltill
verkarna. Löfgren yttrade i riksdagsdebatten 1935, att företaget 
hörde till dem som borde erhålla tillstånd av Kungl. Maj:t, eftersom 
det huvudsakligen levererade till svenska armen och att produk
tionen endast till en tiondel utgjordes av krigsmateriel.122 Kungl.
Maj :ts resolution av den 17 oktober 1941 gav AB Landsverk till
stånd att jämlikt förordningen den 20 juni 1935 till utgången av 
1946 tillverka viss krigsmateriel.123

Det tidiga 30-talet hade inneburit en produktionsminskning för all 
svensk exportindustri som följd av den internationella depressio
nen.124 Kreugerkraschen hade inträffat 1933, och samma år var
antalet friställda arbetare det största som noterats i svensk histo
ria.125 Det skulle i detta läge ha medfört betydande svårigheter för
regeringen att särskilt inskränka på AB Bofors drift. När kontrollen 
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1935 väl blivit genomförd gav därför regeringen stor frihet åt indu
strien. 

Efter 1935 blev AB Bofors ett alltigenom svenskägt bolag i pri
vata händer men under insyn av krigsmaterielinspektionen. Krupp 
hade önskat hålla sig kvar i bolaget trots att Tyskland då kommit 
igång med egen krigsmaterielindustri. Det av regeringen införda till
ståndstvånget hade ingen restriktiv verkan på bolagets omsättning, 
utan denna kom enligt AB Bofors styrelse- och revisionsberättelser 
att oavbrutet stegras.126 

Till skillnad från Krupp hade Junkers tydligen inget intresse att 
behålla en industri i utlandet. AB Flygindustri hade ju inte heller 
visat sig så lönsamt som AB Bofors. 

Hur vansklig 1935 års lag var med sin bestämmelse om ringa om
fattning framgår av senare undersökningar rörande AB Landsverk. 
I bolagets tillverkning 1935 ingick endast en mindre del krigsmate
riel, men åren 1939-44 visar en omsättningsökning på 34 miljoner. 
Denna uppgång utgjordes till övervägande delen av krigsmateriel.127 

Tydligen bedömdes Landsverk vara ett lojalt bolag, ty trots den 
tyska aktiemajoriteten på över 60 Ofo fick företaget fortsätta sin 
verksamhet i oförändrat skick. 
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119 PoR arkiv: nr 3 5 50, 
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122 RT 1935, FK nr 22 s 14 f. 
123 RA: Flyktk. arkiv: Val 378; Kungl Handelsdep brev 23 aug 1946. 
124 Carlsson, a a, diagram 8-10 s 465 ff.
125 Carlsson, a a, s 67 6. 
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Förkortningar 
AK Andra kammarens protokoll 
Ara Arbetarrörelsens arkiv 
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FK 
Flyktk. 
1 :a lag 
HD 
JD 
Krb 
PoR 
prop 
RA 
RT 
SFS 
Sv MoK 
UD 

Första kammarens protokoll 
Flyktkapitalbyrfo 
Första lagutskottets utlåtande 
Handelsdepartementet 
J ustidedeparternentet 
1932 lrs krigsmaterielberedningsbetänkande 
Kungl Patent- och Registreringsverket 
Kungl Maj :ts proposition 
Riksarkivet 
Riksdagstryck 
Svensk författningssamling 
Svenska män ·och kvinnor 
Utrikesdepartementet 

Zusammenfassung: 

Die schwedischen sozialdemokratischen Regierungen der zwanziger und 
dreilliger Jahre verfolgten sowohl in Schweden als auch im Völkerbund in 
Genf eine bewuBte Abrlistungspolitik. So unterstiitzten die Schweden die 1925 
vom Völkerbund angenommene Waffenhandelskonvention, die darauf abzielte, 
durch ein staatl/ches Lizenzsystem den internationalen \'17 affenhandel völlig 
offenzulegen. Es dauerte jedoch bis 1930, ehe der schwedische Reichstag, in dem 
zu dieser Zeit die Biirgerlichen die Mehrheit hatten, die Konvention annahm. 

Als Ergänzung zur Waffenhandelskonvention war im Völkerbund die Kon
trolle der privaten Herstellung von Waffen gefordert worden. Diese Frage 
wurde erneut auf der Genfer Abriistungskonferenz von 1932 diskutiert. Die 
Regierung Schwedens schloB skh dem Gedanken einer Riistungskontrolle an, 
Am 4. November 1932 berief sie eine Kriegsmaterialkommission, die den Auftrag 
erhielt, die Frage der Einschränkung dcr freien Rtistungsproduktion zu priifen, 
und auch zu untersuchen, ob die Möglichkeit bestiinde, ein Staatsmonopol för 
die Rtistungsindustrie zu errichten. Die Kommission reichte am 3. März 1934 
ihren AbschluBbericht ein. Darin wurde von einem Staatsmonopol abgeraten, 
nicht zuletzt mit Rilcksicht auf der gröBten Riistungsproduzenten des Landes -
AB Bofors. Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens beruhte nach Ansicht der 
Kommission hauptsächlich auf dem Export. Falls die Firma verstaatlicht wiirde, 
entfielen die Exportmöglichkeiten, weil es politisch gesehen als untunlich gelten 
muBte, daB der Staat als Waffenlieferant aufträte. 

Doch schlug die Kommission eine erheblich strengere Kontrolle der Riistungs
produktion vor als bisher. Diese Kontrolle sollte von einer neu zu schaffenden 
Behörde, die dem Handelsministerium unterstellt werden sollte, ausgei.ibt werden. 

Weiter empfohl die Kommission, eine Genehmigungspflicht filr alle Ri.istungs
produzenten einznföhren. Die Genehmigung sollte durch die Krone erteilt wer-
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den, jedoch nur bis auf weiteres, Dadurch hätte der Staat sehr weitgehende 
Machtbefugnisse iiber die Rtistungsfirmen erhalten, Die Kommission erklärte 
eindeutig, die Genehmigung sollte Unternehmen, in denen sich ausländische 
Interesse'n fänd�n, nicht erteilt werden. Während ihrer Arbeit hatte die Kom
mission festgestellt, daB drei Riistungsbetriebe im Reich unter starkem deutschem 
EinfluB scanden, Es waren: 

1. AB Bofors, wo Krupp seit 1920 iiber Strohmänner 31,8 O'/o der Aktien
innehatte. 

2, AB Flygindustri in Limhamn, hinter der die deutsche Junkers-Luftverkehrs 
A.G, stand, die seit 1927 offen ein Fiinftel der Aktien besaB und im tibrigen
iiber Strohmänner das Unternehmen kontrollierte. Die Firma erwirtschaftete
jedoch keinen Gewinn,

3. AB Landsverk in Landskrona, deren Produktion zu dieser Zeit nur zu 
einem kleinen Teil in der Herstellung von Kriegsgerät bestand. In der Gesellschaft 
besaB das deutsche Unternehmen Gutehoffnungshtitte A. G. die Aktienmajorität. 

Die schwedische Aktiengesetzgebung enthielt einige Bestimmungen die auf AB 
Bofors und AB Flygindustri, nicht aber auf AB Landsverk zutrafen, Fiir AB 
Bofors und AB Flygindustri galten Gesellschaftsverträge, die den Aktienbesitz 
von Ausländern auf weniger als ein Ftinftel begrenzten, Der Gesellschaftsvertrag 
för AB Landsverk dagegen enthielt keinerlei Einschränkungen in bezug auf den 
Aktienbesitz durch Ausländer. 

Die Entdeckung des deutschen Kapitals in der schwedischen Rtistungsindustrie, 
vor allem Krupps Kapitalplazienmgen in AB Bofors, muB flir die schwedische 
Regierung eine unangenehme Uberraschung gewesen sein, als sie im Herbst 1933 
dariiber unterrichtet wurde. Fi.h· wie heikel diese Frage gehalten wurde, geht 
daraus hervor, daB die Regierung und AB Bofors sofort Verhandlungen aufnah
men, um Krupps Interessen zu entfernen, Gleichzeitig, aber ungewiB ob als 
offene Drohung geneniiber Bofors, bereitete die Regierung ein Gesetz vor, das es 
strafbar machte, för Ausländer als Strohmann aufzutreten. Auf Grund dieses 
Gesetzes sah sich Krupp 1935 gezwungen, seine Aktien in Bofors an schwedische 
Privatpersonen zu verkaufen. Das Gesetz wa1· am 9. Mai 1934 vom Reichstag 
verabschiedet worden, ohne das dort oder in der Presse der besondere AnlaB 
fiir diese Gesetzgebung erkannt worden war, 

Aueh AB Flygindustri wurde durch das neue Gesetz betroffen. Das unwirt
schaftliche Unternehmen ging in Liquidation. 

Dagegen wurde AB Landsverk nicht von dem Gesetz beriihrt. Die Regierung 
folgte nicht der von der Kriegsmaterialkommission vorgeschlagenen Linie, grund
sätzlich jeglichen ausländischen EinfluB auf die Riistungsindustrie auszuschalten. 
Möglieherweise im Hinblick auf seine damals unbedeutende Riistungsproduktion, 
erhielt Landsverk die Erlaubnis, diese Fertigung fortzusetzen. Während des 
zweiten \veltkriegs wurde die Gesellschaft, immer noch zu Uber zwei Dritteln 
deutsch, zu einem der grö.Bten \'<7 affenproduzenten des Landes. 

Erst nachdem die deutschen Interessen in AB Flygindustri und vor allem in 
AB Bofors cntfernt worden waren, brachte die Regierung 1935 1m Reichstag 
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eine Vorlage ein, <lie entsprechend dem Vorschlag der Kriegsmaterialkommission 
eine strengere Kontrolle der Rlistungsproduktion und die Schaffung einer Kon
trollbehörde vorsah. In der Vorlage und in der Reichstagsdebatte machte die 
Regierung die deutschen Kapitalplazierungen in der schwedischen Rilstungsin
dustrie bekannt. Die Btigerlichen, vor allem die Konservativen, hielten eine 
strengere Kontrolle flir liberfliissig. Der Reichstag stimmte jedoch mit geringen 
Knderungen fiir die Regierungsvorlage. Flir die Rlistungsindustrie wurde eine 
Genehmigungspflicht eingeflihn und eine Aufsichtsbehörde, die Kriegsmaterial
inspektion, geschaffen, 
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SVERIGE OCH 1800-TALETS 

POLSKA FRIHETSRÖRELSER 

Av NILS F. HOLM 

Förh1Ulandet mellan Sverige och Polen präglades under mer än 
ett århundrade av långvariga och svåra konflikter. Den våldsamma 
upplösningen av personalunionen under konung Sigismund inledde 
en rad krigiska förvecklingar, där dynastiska och religiösa motiv 
sammanflätades med maktpolitiska och ekonomiska faktorer. Hår
dast drabbat blev Polen som förlorade Livland och under Carl X 
Gustafs krig hemsöktes av invasion, ockupation och förödelse. När 
Polens sachsiske konung August II vid 1700-talets ingång drog in 
republiken i det stora nordiska kriget, blev Polen åter krigssk/l.de
plats och föremål för långvarig svensk ockupation. 

Med de polska Vasarnas utslocknande upphörde dynastipolitiken 
att spela någon roll i förhållandet mellan de båda länderna, och 
efter det svenska stormaktsväldets fall stod inte heller Östersjöfrå
gan i förgrunden. I stället ledde Rysslands och Preussens expansion 
till en viss intressegemenskap, och en växande sympati uppstod mel
lan Sverige och Polen som trots krigen aldrig söndrats av något 
verkligt nationalhat. 

Överenskommelsen mellan Sveriges tre grannar 1769 att upprätt
Mlla det d.dande statsskicket erbjöd en klar parallell till 1764 års 
rysk-preussiska traktat, som bl. a. syftade till att vidmakthålla för
fattningsanarkien i Polen och bereda väg för utländsk intervention.1 

Samtiden förbisåg icke detta förhållande, och en bidragande orsak 
till Gustaf III:s statsvälvning 1772 har säkert varit fruktan för att 
Sverige skulle drabbas av det öde som just övergått Polen med dess 
första delning. Under Gustaf III:s krig mot Ryssland 1788-90 
stärktes banden mellan Sverige och det fria Polen, där den starkt 
polskt engagerade Lars von Engeström var minister.2 Det svenska 
närmandet till Ryssland efter kriget och de förändrade förhållan
dena i Europa ställde Sverige vid sidan av det gamla Polens döds
kamp. Men hos det svenska folket var medkänslan påtaglig, och 
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när frihetshjälten Taddeusz Kosciuszko efter sin frigivning 1796 
besökte Stockholm, blev han föremål för stor uppmärksamhet och 
livliga hyllningar.3 

"1812 års politik" och Sveriges orientering mot "den heliga alli
ansen" efter Napoleonkrigens slut gjorde det svht för den svenska 
regeringen att mot Ryssland stödja Kongress-Polens rättigheter, även 
om numera statsminister von Engeström pil olika sätt sökte gagna 
sitt andra fosterland. Den s. k. skeppshandeln 1825 avkylde visser
ligen temporärt den ryska vänskapen, men i stort sett var den 
svenska politiken inställd på fortsatt samförstånd med den mäktige 
grannen i öster vid den tidpunkt då den franska julirevolutionen 
1830 tände gnistan i Polen. 

Resningen 1830-1831 

Den polska resningen i slutet av 1830 gjorde enligt samtidas utsa
go ett starkt intryck i Sverige.4 Carl XIV Johan (1818-1844) och 
hans konservativa regering intog från början en mot den polska 
revolutionen avvisande och närmast prorysk hållning. Men för 
första gången på länge gick starka och högröstade grupper inom 
folk.opinionen mot regeringen i en utrikespolitisk fråga och demon
strerade sina sympatier för den polska frihetsrörelsen.5 Den liberala 
oppositionen i Sverige såg i Nikolaj I:s ryska rike reaktionens bål
verk, Finlands erövrare, Polens förtryckare. Man fann en tydlig 
intressegemenskap mellan Polens frihetsrörelse och de oppositionella 
strömningarna i Skandinavien. Genom den polska resningen kom 
den nationalliberala rörelsen att inrikta sin strävan på att bryta 
samförståndet mellan den svensk-norska unionen och Ryssland. Vid 
möten och manifestationer löd parollen: "Polens sak - frihetens 
och rättvisans sak - det unga Nordens sak"! 

Den just vid denna tid framväxande oppositionspressen skrädde 
inte orden. I en ryktbar artikel hyllade Af tonbladet Polens frihets
kamp, angrep häftigt "1812 års politik" och manade oförtäckt till 
revanschkrig för Finlands återerövring.6 

Men de polska sympatierna inskränkte sig icke till den liberala 
oppositionen. Aven en så konservativ och eljest pålitlig regerings
anhängare som biskopen och nationalskalden Esaias Tegner kunde 
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vid prästvigningen i Växjö 1831 tala om "det upprörande, det 
omänskliga skådespelet av en hel nation som en gång räddat Europa 
och kristendomen och som belöning därför blivit fördelat såsom 
lösören bland grannarna. Ännu bibehåller Polen - fortsatte Tegn�r 
- sina minnen och hävdar sina fäders ära men likväl lämnas det
utan hjälp till pris åt vilda barbarer - - -".7 

Politiskt betydelsefullare var att Sveriges minister i London,
konungens förutvarande generaladjutant Magnus Björnstierna, efter
ett antiryskt bordstal på svenska legationen utbringade en skål för
Polens sak och att han med engelsmännen dryftade planer på en
svensk operation mot Finland. Björnstierna desavouerades visser
ligen av regeringen och hemkallades temporärt, men händelsen väck
te påtaglig oro i Ryssland.8 Det har t. o. m. påståtts att Carl XIV
Johan själv icke skulle varit främmande för tanken att begagna sig
av Rysslands trångmål och att han under de polska framgångarnas
tid våren 1831 förhandlat om intervention med ombud för västmak
terna. Dessa uppgifter bottnade i grumliga rykten och vederlades
energiskt av den svenska regeringen.9 

Carl Johan förhöll sig också kallsinnig till de polska emissarier
som våren 1831 - trots förbud - sökte sig till Sverige. Den för
nämste av dessa agenter, greve Zaluski, uppehöll sig en tid i Göte
borg (under det antagna namnet C. Wolmer), knöt förbindelser med
representanter för den liberala oppositionen samt underhandlade
bl. a. om vapenköp och svensk läkarhjälp.10 Zaluskis följeslagare
Vorms tog sig till Stockholm för att genom förmedling av den
gamle fältmarskalken Curt von Stedingk till konungen överlämna
en vädjan för Polen från den franske revolutionshjälten Lafayette.11 

Regeringens noninterventionspolitik lät sig icke rubbas, och opini
onsyttringarna ledde icke till de hjälpaktioner som man på polskt
och Polen-vänligt håll ansåg sig haft anledning att hoppas på. Utan
stormaktsstöd var det heller icke realistiskt att tänka sig ett svenskt
ingripande. Nu stannade det hela vid sympatiuttalanden, demon
strationer och tidningspolemik.

Försöken att smuggla vapen till Polen misslyckades i stort sett12 

och insamlingsaktionerna ebbade ut. Trots svårigheterna och mot
ståndet sökte sig åtskilliga frivilliga svenska militärer och läkare ut
till fronten> 

men någon organiserad frivilligrörelse blev det aldrig
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tal om.13 Bland de frivilliga märktes främst den legendariske August 
Maximilian Myhrberg, finlandssvensk major och frihetskämpe14

, 

samt löjtnanten Ernst Leopold von Schantz.15 Från Lund reste tre 
unga svenska läkare, Stenkula, Stille och Bergh, till Polen, där de 
både vid fronten och i det belägrade Warszawa gjorde bemärkta 
insatser i vården av sårade och sjuka.16 

Utan nämnvärd hjälp utifrån kunde den polska frihetsarmen icke 
i längden hålla stånd mot en växande övermakt, och efter Warsza
was fall i september 1831 kunde tsar Nikolaj underrätta Carl XIV 
Johan om sin slutliga seger. Samtidigt som Carl Johan i sitt svars
brev lyckönskade tsaren till framgången och betygade sin solidari
tet, upprepade han sina redan i början av året uttalade råd om 
mildhet och generositet mot det polska folket,17 Att dessa maningar 
helt lämnades utan avseende, kan ha bidragit till att konungens 
känslor för Ryssland svalnade.18 Hos Polens många svenska sympa
tisörer väckte utgången av resningen och efterspelet starka, bestå
ende känslor av besvikelse och bitterhet. 

Resningen 1863 - svensk-polska kontakter före utbrottet 

Den polska frihetskamp som blossade upp i januari 1863, närmast 
som en följd av det ryska utskrivningsdekretet, skiljde sig på ett 
grundläggande sätt från 1830-31 års väpnade resning. Medan 
Kongress-Polen till sitt förfogande haft en reguljär arme, förstärkt 
av frivilliga, rörde det sig 1863 om ett gerillakrig. 

Å andra sidan kunde det politiska klimatet i Europa efter 1848 
års händelser och nationalitetsrörelsens frammarsch på sätt och vis 
synas gynnsammare för en polsk frihetsrörelse och förhoppningarna 
om hjälp utifrån förefalla mera realistiska 1863 än 1831. 

I Sverige gav också det polska upproret 1863 ett starkare genljud 
inte bara opinionsmässigt utan också politiskt. Den svenska reak
tionen inför Polens kris 1863 har ganska utförligt behandlats i en 
rad historiska arbeten och uppsatser. 19 Den följande framställningen 
kommer därför i huvudsak endast att under hänvisning till denna 
litteratur teckna några huvuddrag; på enstaka punkter redovisas 
dock hittills outnyttjat källmaterial. 

128 



Sveriges förhållande till Ryssland hade radikalt förändrats genom 
Krimkriget och den s. k. novembertraktaten med västmakterna 
1855. Den yttre frontförändringen motsvarades av en inre liberalise
ring med växande sympatier för nationalitets- och frihetsrörelserna 
ute i Europa. Finländska och polska emigranter, som i mitten av 
1800-talet bereddes en fristad i Sverige, uppeggade ytterligare de 
antiryska känslor som aldrig kunnat förkvävas av "1812 års poli
tik". 

Då tsar Alexander II 1862 avlyste alla segerfester utom Poltava
dagen gav detta anledning till åtskilliga demonstrationer i Sverige 
och till den insamling som skulle leda till resandet av Carl XII:s 
staty 1868. Bland de mest uppmärksammade gästerna vid den första 
Poltava-festen 9 juli 1862 befann sig den polska frihetsrörelsens 
emissarie överste Zygmunt Jordan, som just anlänt till Sverige med 
ett introduktionsbrev till konung Carl XV (1859-1872) från de 
polska emigranternas ledare i Paris, furst Ladislas Czartoryski.20 Att 
den polska flaggan särskilt hyllades vid detta tillfälle väckte entusi
asm hos de polska emigranterna, som hoppades "att den dag ej vore 
avlägsen, då Polens fana skulle återfinnas vid sidan av Sveriges mot 
den gemensamma fienden".21 

Den polska kontakt, som 1862 började knytas allt fastare med 
svenska kretsar, gällde inte bara liberala publicister som E. v. Qvan
ten och 0. P. Sturzenbecker. 'Till skillnad mot Carl Johans-dden 
fick man från början insteg på högsta ort. Carl XV hade under sin 
långa utlandsresa 1861 både i Paris och London uttalat sig för 
Polens frigörelse,22 och hans broder Oscar (II), tronföljaren, under
höll sedan länge intima förbindelser med polska emigrantkretsar, 
bl. a. med furst Wiszniewski i Paris.28 Det må i detta sammanhang 
understrykas att motsättningen mellan de aristokratiska och de 
demokratiska grupperingarna - "vita och röda" - inom · den 
polska frihetsrörelsen i hemlandet och bland emigranterna också 
avspeglar sig i de svenska kontakterna. Huset Czartoryski hade 
sedan Oscar I :s tid nära förbindelser med svenska kungahuset, me
dan de landsflyktiga polackerna i London i samarbete med ryska 
revolutionärer som Herzen och Bakunin sökte sig till demokratiska 
och radikala kretsar i Sverige.24 
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Resningen 1863 - svensk utrikespolitisk aktivitet efter utbrottet

I slutet av januari 1863 fick svenska folket genom tidningarna 
kännedom om händelserna i Polen. Opinionsyttringarna mot tsar
väldet och för det fria Polen lät icke vänta på sig. Redan den 4 
februari, då riksdagen behandlade anslaget till utrikesdepartementet, 
höjdes röster för en svensk demarche, och liberalen G. Lallerstedt 
deklarerade att Polen var det land för vilket våra sympatier var 
större än för något annat främmande folk.25 

Den pakt "om ömsesidig hjälp till upprorets begränsning" som 
Preussen slöt med Ryssland 8 februari 1863 skärpte den svenska 
reaktionen, och tidningarna talade öppet om denna "bödelstjänst åt 
den ryska despotismen".26 Känslorna för Ryssland, som tagit Fin
land och förtryckte Polen, löpte så samman med skandinavismens 
förbittring mot den tyska stat som hotade Danmark. 

Det stora opinionsmöte för Polen, som den 2 mars ägde rum i 
Börshuset i Stockholm, riktade sig också icke blott mot Ryssland 
utan också mot Preussen. Bland inbjudarna till mötet märktes den 
framstående riksdagsmannen A. W. Björck, bondeledaren Per Nils
son i Espö, Aftonbladets redaktör Aug. Sohlman och · författaren 
August Blanche. Mötet antog en resolution med önskan om seger 
och frihet för det polska folket, och som stöd åt frihetskampen in
samlades en större penningsumma.27 Utrikesminister Ludvig Mander
ström kallade mötet "den satans polska riksdagen",28 men hänvisade 
gentemot ryska regeringens protester till i Sverige rådande tryck
och yttrandefrihet. I nära anslutning till detta opinionsmöte väcktes 
i riksdagen motioner om att Sverige som garant av 1815 års Wien
traktat borde i diplomatisk väg påyrka konungariket Polens åter
upprättande. Särskilt i borgarståndet fördes ett ganska krigiskt 
språk av Blanche .m. fl., men utrikesministern manade till försiktig
het och underströk att regeringens hållning måste vara avvaktande. 
Dock skyndade han att meddela västmakterna, att Sverige vore vil
ligt att medverka i eventuella diplomatiska föreställningar i Peters
burg.29 

I detta läge fick den svenska opinionen för Polen en stark injek
tion genom ankomsten den 19 mars av .furst Konstantin Czartoryski 
och dennes sekreterare, författaren Valerian Kalinka.30 De medförde 
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ett introduktionsbrev till Carl XV från furstens kusin Ladislas Czar
toryski, de polska Parisemigranternas ledare,31 Samtidigt mottog 
konungen ett brev från överste Jordan som skildrade det allvarliga 
läget i Polen och vädjade om hjälp.32 Han erinrade om hur Gustaf 
II Adolf en gång kastade sitt svärd i vågskålen och följdes av Frank
rike. Carl XV, som mottog de polska gästerna med synnerlig väl
vilja, skyndade att be Napoleon III om råd i den polska frågan.33 

Den franske kejsaren, som gärna ville stimulera Sverige till aktivitet, 
svarade med att ställa motfrågor om Carl XV :s egna planer och 
möjligheter i händelse av en krigisk konflikt.34 

Den "krigsplan" som Carl XV med anledning härav tillställde 
Napoleon räknade med två alternativ, dels en styrkedemonstration 
som stöd vid internationella förhandlingar om Polens öde, dels en 
verklig militär aktion i avsikt att försvaga Ryssland och "ge folken 
i Nordeuropa en framtid fri från fruktan och tillförsäkra dem en 
fri utveckling".35 Konungen har vid uppgörandet av denna plan 
troligen haft tillgång till den vida mer utförliga operationsplan som 
den svenske officeren och Polen-vännen Julius Mankell utarbetade 
på uppdrag av furst Czartoryski och som våren 1863 överlämnades 
till Carl XV och till kejsar Napoleon.36 I Mankells mycket noggran
na men rätt fantasifulla planläggning ingick också frågan om sådana 
insatser av vapen och manskap som skulle kunna förvandla den 
polska gerillan till en nationalarme. Att Frankrike skulle deltaga och 
spela en ledande roll i företaget var för både Carl XV och Mankell 
en ovillkorlig förutsättning för planens realiserande. 

Att Carl XV önskade en allians med Frankrike och i så fall ej 
skulle ha tvekat inför ett krig mot Ryssland synes vara uppenbart, 
men det är föga troligt att hans statsråd velat gå med på en militär 
intervention så vida icke också England - som under Krimkriget 
- kommit att deltaga.37 

Nu rann det hela ut i sanden. Västmakterna och Österrike företog
den 17 april diplomatiska demarcher till förmån för det· lidande 
Polen, och Sverige samt några andra mindre stater följde exemplet 
några dagar senare. Ryska regeringen hänvisade till det just. utfär
dade amnestimanifestet men betonade att oroligheterna "hämtat sin 
huvudsakliga häring i anstiftan utifrån".38 Därvid stannade det. 
Ingen av stormakterna var beredd att gå till krig för Polens skull; 
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ej heller Frankrike som vid denna tid alltmer engagerades av det 
mexikanska äventyret. 

Lapinski-affären och ett svensk-polskt unionsprojekt 

Oberoende av det storpolitiska spelet fortsatte de svenska opmt
onsyttringarna för Polen med oförminskad kraft under våren 1863. 
Furst Czartoryski, som stannade i Sverige två månader, blev före
mål för ständiga hyllningar, vilka nådde sin kulmen i den stora 
festbankett där bl. a. den kände generalen J. A. Hazelius höll ett 
uppseendeväckande tal för Polens frihet.39 

Samtidigt med fursten uppträdde i Sverige en helt annorlunda 
propagandist för Polens sak, den ryske revolutionären Mikael Baku
nin, som redan den 7 mars 1863 kommit till Stockholm under det 
antagna namnet Henri Soule.40 Också han fick audiens hos Carl 
XV, som lovade den i regeringens ögon farlige gästen uppehållstill
stånd men uppmanade honom att avhålla sig från politisk verksam
het i Sverige.41 Bakunins vistelse i Sverige stod i nära samband med 
den beryktade polska undsättningsexpedition som skulle komma att 
bereda den svenska regeringen stora bekymmer.42 

Det i England av polska emigranter utrustade fartyget W ard 
]ackson inlöpte den 30 mars 1863 till Malmö. Det medförde en last 
av vapen och ammunition samt en expeditionskår på något över 
200 man, till nationaliteten mest polacker men även fransmän, 
italienare och ungrare. Befälhavare var den polske översten Lapin
ski, och bland hans följeslagare befann sig den polska nationalrege
ringens agent Joseph Dementowicz, som skulle komma att stanna 
för alltid i Sverige.43 Polackerna mottogs med entusiasm i Malmö, 
men regeringen som fruktade allvarliga förvecklingar med Ryssland 
förordnade om kvarstad på fartyg och last, en åtgärd som väckte 
stark kritik i den liberala pres-s-en. Efter långvariga förhandlingar 
avseglade expeditionen i juni med en dansk båt, gjorde ett misslyckat 
strandhugg på baltiska kusten och hamnade på Gotland, varifrån 
den decimerade styrkan med ett svenskt örlogsfartyg återfördes till 
England. 

Lapinski-affären satte den svenska asylrätten på hårda prov. 
Ryska regeringen krävde vid flera tillfällen att polska och även 

132 



finländska flyktingar skulle utvisas eller åtminstone avvisas. Svenska 
regeringen lyckades dock konsekvent och framgångsrikt hävda sin 
ståndpunkt att politiska flyktingar skulle åtnjuta asyl men att de 
icke inom skyddsmaktens område finge förbereda fientligheter mot 
främmande makt.44 

Medan Sveriges konung i april 1863 förhandlade med den franske 
kejsaren om allians och det ännu tycktes finnas vissa förhoppningar 
om intervention och framgång för den polska frihetsrörelsen, upp
kom tanken på svensk tronkandidatur i ett fritt Polen. Det var 
framför allt de aristokratiska Parisemigranterna, som diskuterade 
kungafrågan. Prins Napoleon, den s. k. Pion Plon, som ivrigt sökte 
förmå sin kusin kejsaren att ingripa till Polens hjälp, var först på 
tal som lämplig tronkandidat, men man befarade att hans nära 
släktskap med kejsaren skulle väcka motstånd hos England och 
Österrike. I stället lanserades den svenske tronföljaren, prins Oscar, 
och hans vän furst Wiszniewski vädjade upprepade gånger till 
Oscar att ställa sig till förfogande.45 Oscar som själv förordade prins 
Napoleon,46 har sedermera bekräftat att polska emigranter erbjudit 
honom Polens krona.47 I utlandet cirkulerade också våren 1863 ryk
ten om den svenska tronkandidaturen.48 

De ovan omtalade motionerna om svensk diplomatisk aktion för 
Polen behandlades av riksdagen i början på maj flera veckor efter 
de i modest form gjorda föreställningarna i Petersburg. Stämningen 
i politiska kretsar var nu försiktigare än tidigare under året. Endast 
ett litet fåtal, såsom Blanche och de finländska emigranterna Nord
ström och von Qvanten,49 hävdade att Sverige för Polens skull borde 
riskera krig. Den övervägande majoriteten anslöt sig till utskottets 
förslag att hänskjuta frågan till regeringens bedömande med en för
hoppning att allt skulle göras för Polen "utan att freden stördes".50 

Julius Mankell och den svenska frivilliginsatsen 

Antalet svenska frivilliga var 1863, liksom 1831, mycket obetyd
ligt vilket kan förefalla egendomligt med hänsyn till de starka sym
patierna för Polens sak. En av de få som drog de personliga konse
kvenserna av sin övertygelse var den ovannämnde löjtnanten Julius 
Mankell. Med officiellt uppdrag att i Schweiz studera folkbeväp-
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ningen fick Mankell tjänstledighet. Hans avsikt att deltaga i den 
polska frihetskampen blev dock ingen hemlighet. Carl XV, som mot
tog Mankell i särskild audiens, har av allt att döma understött 
honom och tog sedermera med intresse del av hans erfarenheter.51 

Under täcknamnet "Major Malberg" deltog Mankell och hans 
"adjutant", en svensk veterinärelev vid namn Hedlund, i överste 
Teterys misslyckade raid över österrikisk-ryska gränsen i mitten av 
augusti 1863. Sedan kåren skingrats av överlägsna ryska styrkor, 
blev Mankell tillfångatagen men frigavs snart, fullgjorde sitt upp
drag i Schweiz och återvände till Sverige i oktober. Under hemresan 
hade Mankell i Hamburg ingått äktenskap med en polsk godsägare
dotter, Maria Coghen, som han lärt känna under sin vistelse i Polen. 

I den redogörelse Mankell den 28 augusti 1863 avsände från Dres
den till sedermera generalen Sven Lagerberg och som av denne un
derställdes konungen, gav han en dramatisk skildring av sitt kort
variga krigsdeltagande men utvecklade också åtskilliga synpunkter 
på läget i Polen och den polska frihetsrörelsen. 

Mankell hade den 11 juli anlänt till Krak6w i den österrikiska 
delen av Polen men fick vänta där över en månad, inn;l,n han fick 
gå i fält som major i den polska folkarmen. Trots de österrikiska 

myndigheternas vaksamhet och motåtgärder hade de polska natio
nalisterna här lyckats i hemlighet samla en styrka av ca 1.500 man 
som dock var bristfälligt övad och dåligt utrustad. Enligt en av 

Mankell uppgjord plan skulle dessa trupper på olika vägar ta sig 
över gränsen till det ryska området för att sedan med förenade 
krafter söka bryta igenom den ryska spärrlinjen och nå kontakt med 
de återstående motståndshärdarna. Mankell själv skulle följa en kår 
på 700 man under befäl av överste Tetery, en f. d. rysk fortifika
tionsofficer. 

När aktionen till sist sattes i gång, var det emellertid bara 350 
man som den 15 augusti i skydd av mörkret tog sig över Weichsel 
och efter en sammanstötning med österrikiska posteringar passerade 
ryska gränsen. Vid byn Wasow hejdades invasionsstyrkan och kring
rändes av överlägsna ryska förband som innefattade både kosacker 
och finländska gardesskarpskyttar. Med stora förluster lyckades den 
lilla polska styrkan retirera tillbaka över gränsen, där de återstående 

134 



-----
--------

PREUSSEN 

4I Warszawa 

L E 

ÖSTER RIKE 

20mil 

Kartan visar det s k  Kongress-Polen, d v s  det polska område som genom Wien
kongressen 1815 togs från Preussen och Österrike för att tilldelas Ryssland. 
Pilarna anger dels överste Lapinskis misslyckande strandhugg på baltiska kusten, 
dels överste Teterys tillbakaslagna framstöt från Krak6w. 



inklusive Mankell överlämnade sig till de österrikiska gränstrup
perna. 

Om sålunda Mankells aktiva insats i frihetskampen blev kort och 
ganska snöplig, hade han under väntetiden och genom viktiga kon
takter kunnat skaffa sig betydelsefulla informationer om förhållan
dena i det ryska Polen. Den ryska makten skulle enligt Mankells 
uppfattning icke räcka till om polackerna vore eniga, och om icke 
den stora massan av framför allt landsbygdens folk hade stått så 
likgiltig inför frihetskampen. Som andra iakttagare urskilde Mankell 
två rivaliserande grupper inom självständighetsrörelsen: å ena sidan 
det aristokratiska partiet som slog vakt om sina privilegier och sin 
rikedom och som i utländska makters stöd såg enda vägen till Polens 
frihet - å den andra sidan det demokratiska partiet som ville att 
Polen skulle frigöra sig av egen kraft och som ivrade för genom
gripande sociala reformer. 

Det aristokratiska partiet som främst utgjordes av de större jord
ägarna och stöddes av de adliga emigranterna skulle, trodde Man
kell, för tillfället nöja sig med återupprättandet av Kongress-Polen 
och fruktade lika mycket det demokratiska partiets seger som rys
sarnas övermakt. "Insurrektionens egentliga kraft och kärna" ut
gjordes av det ganska talrika demokratiska partiet, som rekryterades 
bland de mindre jordägarna och stadsbefolkningen. 

Gränserna mellan partierna var visserligen ganska flytande och 
ett visst samarbete hade framtvingats av omständigheterna, men 
Mankell fruktade att dessa sociala och politiska motsatser liksom 
bondeklassens av långvarigt förtryck alstrade likgiltighet länge 
skulle utgöra ett hinder för Polens slutliga frihet och lycka. 

Under loppet av sommaren 1863 började de svenska opinionsytt
ringarna för Polen att mattas, och ryska regeringen ansåg sig kunna 
konstatera en lugnare Mllning i Sverige.52 Man fann det symtoma
tiskt att Carl XV i augusti avstyrde att ytterligare officerare skulle 
följa Mankells exempel.53 En ny diplomatisk framstöt av västmak
terna i Petersburg hade blivit ganska snävt avvisad, och inom Polen 
fick den ryska makten definitivt övertaget. För Sveriges del trädde 
den danska frågan nu alltmer i förgrunden för att mot slutet av 
året helt dominera svensk politik och opinion. Den dansk-tyska kri
sen, där Ryssland som ett latent hot mot Sverige-Norge kvitte-
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rade Preussens hjälpsamhet under polska upproret, engagerade 
svensk opinion än mer än som skett i den polska frågan och utlöste 
en ännu djupare besvikelse. 

* 

En översikt av Sveriges förhållande till 1800-talets polska frihets
rörelser måste bli ganska rapsodisk. Det går inte att peka på någon 
konsekvent linje i den svenska politiken eller några mera betydelse
fulla resultat för de polska frihetsrörelsernas del. Det har framför 
allt rört sig om sympatibevis och sporadiska hjälpaktioner av huma
nitär och ekonomisk art. Regeringen har både 1831 och 1863 varit 
återhållsam, även om konungen själv 1863 ville gå vida längre än 
sitt statsråd, men det är uppenbart att de kraftiga opinionsyttring
arna påverkat regeringen i en mera positiv riktning och framdrivit 
vissa aktioner till Polens förmån. Särskilt var detta fallet 1863. 

Ett militärt ingripande från svensk sida var uteslutet utom möj
ligen i samband med en väpnad aktion av västmakterna. Det bör i 
detta sammanhang erinras om det svenska försvarets svaghet vid 
denna tid, som stod i skarp kontrast till den politik, som en kraftig 
opinion förfäktade både under den polska frihetskampen och senare 
under den dansk-tyska k:risen.54 Den liberala Göteborgs Handels
och Sjöfartstidning hade redan under de polska opinionsyttringarnas 
högkonjunktur i mars satt fingret på denna svaga punkt: "Opinera 
för Polen, giv regeringen ny impuls att uppträda på det europeiska 
stridsfältet men votera på samma gång några tiotal millioner till 
rustningar. - - - Kr man däremot icke beredd på allt detta så är 
det bäst att tygla sina känslor och tala hovsamma ord. De behöva 
därför ej vara mindre manliga".55 

De svenska Polen-sympatisörernas besvikelse över frihetsrörelsens 
nederlag tog sig uttryck i bittra ord i press och från talarstolar mot 
den ryske förtryckaren och ej minst mot de stormakter som under
stött Ryssland eller svikit förhoppningarna om hjälp. Den nationelle 
skalden Carl Snoilsky tolkade svenska folkets känslor i ett flertal 
Polen-inspirerade dikter, t. ex. "Polens grav". 

Ett bestiende resultat av 1800-talets svenska opinionsyttringar för 
de polska frihetsrörelserna blev otvivelaktigt, att de känslor av 
sympati och medkänsla för Polens sak som då kom till uttryck bi-
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drog till att skapa varaktig vänskap och förstielse mellan Sveriges 
och Polens folk. 
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Summary 

The Polish revolts against Russia in the 19th century were in so far different

as the rebellion of 1830-31 emanated from Congress-Poland which, to some 
extent, had autonomy and national defensive forces to its disposal, while the 
revolt in 1863 from the beginning was a real guerilla war. 

And, similarly, the Swedish reaction regarding the Polish movements of libcrty 
developed somewhat otherwise in 1830-31 than in 1863. 

The Conservative regime of Carl XIV Johan opposed every support given to 
the Polish insurgents, and the Liberal opposition, freely appearing in order to 
help the fighting Poland, could bring about nothing but manifestations of sym
pathy and demonstrations. 
In 1863, however, the Government, too, was restriccive, but the K.ing (Carl 
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XV) was taking a favourable attitude towards actions for hclping Poland. The
sympathy for Poland found expressions in an intensive and loud-voiced cre
ation of public opinion, also influencing the Govcrnment and resulting in some
actions for the bencfit of Poland.

But without an intervention by the Great Powers, a military support from 
Sweden was quite unrealistic, and the Swedish contributions at that time, too, 
were confined to expressions of only sympathy and to isolated humanitarian 
and economical actions of support, 

The number of volunteers was inconsiderablc; the most wcll-known of them 
was Julius Mankell, who published an initiated relation about thc Polish 
struggle for freedom. 
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