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FÖRORD 

Med denna drgdng - den 21 :a inleder militärhistoriska avdel-
ningen ett tredje decennium av Aktuellt och Historiskt. lnnehdllet 
domineras av en studie över den militära reaktion pd 1925 års 
försvarsbeslut, som utgick från kretsen kring Helge ]ung och N')' 
Militär Tidskrift. De båda övriga uppsatserna har utländska per
spektiv. Den ena marint fr/in sekelskiftets Tyskland och USA. Den 
andra inriktad på det aktuella konfliktområdet i Mellanöstern. 

Den tyska marinen genomförde före första världskriget en mycket 
detaljerad planläggning för ett krig mot USA. Efter ingående studier 
i den tyska marinens arkiv redovisar fil lie Göran Henriksson de 
olika faserna i denna planläggning. Han hävdar mot tidigare forsk
ning, att den tyska planläggningen mdste anses vara motiverad av 
tidens realiteter och framhåller att den ocks& motsvarades av den 
amerikanska statsledningens f arh&gor för just sddana aktioner som 
tyskarna planerade. 

Kretsen kring Helge ]ung och N')' Militär Tidskrift har tillskrivits 
ett alldeles särskilt inflytande på den svenska försvarspolitiken 
under mellankrigsperioden. Överstelöjtnant Arvid Cronenberg klar
lägger i sin uppsats kretsens tillkomst, sammansättning, karaktär, 
arbetsformer samt ide-och handlingsprogram åren 1927-1929, då 
dess ställning enligt författarens mening grundlades. Framställningen 
är avsedd att ingå såsom den första i en serie uppsatser belysande 
vissa huvudlinjer i svensk lantförsvarspolitik åren 1927-1936. 

Fil kand Ingemar Fagring har undersökt en del av den rikt före
kommande litteraturen om sexdagarskriget 1967. Huvudfrågan har 
därvid varit att få fram den krigsutlösande orsaken ur de händelser 
som inträffade i maj månad, sett ur israelisk synpunkt. - I ett andra 
avsnitt diskuteras mot bakgrunden av några opinionsforskares verk 
möjligheten att bedriva opinionsforskning rörande detta lerig. 

Stockholm i februari 1974 

BERTIL STJERNFELT 





DEN TYSKA MARINENS OPERATIVA PLANLÄGG

NING MOT USA FÖRE FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 

Av GORAN HENRIKSSON 

1 FORSKNINGSLKGET 

År 1901 kom det i Berlin ut en bok med titeln "Operationen iiber 
See".1 Den var skriven av en ung kavalleriofficer, Oberleutnant 
Franz von Edelsheim, som för tillfället var kommenderad till 
generalstaben. Boken väckte stor ovilja på ansvarigt politiskt och 
militärt håll, inte minst hos generalstabschefen, Alfred von Schlief
fen. Detta är inte svårt att förstå. I sin skrift försökte Edelsheim 
visa, att den tyska krigsmakten var i stånd att landsätta en arm� 
i England, ja, t.o.m. i USA, och att detta kunde få avgörande be
tydelse i ett framtida krig. Sådana skriverier kunde självfallet väcka 
ont blod i berörda stater, allrahelst som de emanerade från en offi
cer, som yrkesmässigt sysslade med militär planering.2 

Generalstabschefens reaktion blir ännu mera begriplig mot bak
grund av vad vi nu vet om den militära planeringen i Tyskland 
kring sekelskiftet. Då Edelsheims bok dök upp på bokhandels
diskarna, hade Schlieffen - på marinens initiativ - redan varit 
med om att göra upp en invasionsplan mot England,3 och en mot
svarande planering mot USA pågick fortfarande. Det var med andra 
ord ett mycket känsligt gebit, som Edelsheim givit sig in på. 

Den förste historiker som kunde lämna uppgifter om den tyska 
marinens planering mot USA, var Alfred Vagts, som på 1930-talet 
fann vissa kvarlevor därav i Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amts.4 Sedan det tyska marinarkivet - numera i Bundesarchiv
Militärarchiv, Freiburg im Breisgau - efter andra världskriget 
öppnats för forskning, har ytterligare fakta kommit i dagen. 
Walther Hubatsch har skrivit några rader om saken,5 John A. S. 
Grenville och George Berkeley Y oung någon sida. Det står nu klart, 
att marinen, assisterad av generalstaben, under minst fem år (1899-
1903) ägnade sig åt dylik verksamhet. Man övervägde bl.a. möjlig
heten av att föra större delen av den tyska flottan över Atlanten, 
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att ockupera Cuba, att bombardera amerikanska kuststäder och att 
landsätta försvarliga truppstyrkor på det nordamerikanska fast
landet.6 

Fortfarande återstår dock mycket att reda ut. Vagts' och Hu
batschs framställningar bygger endast på något enstaka dokument, 
och även om Grenville och Young trängt något djupare, har också 
de bara utnyttjat en liten del av det befintliga källmaterialet.7 I 
marinarkivet finns det fem hela volymer, som härrör från USA
planeringen, och därutöver ett antal spridda dokument.8 

Redan dessa omständigheter motiverar en förnyad och mera 
noggrann undersökning av USA-planeringens yttre förlopp, lik
som av dess bakgrund. Varför ägnade den tyska marinen uppmärk
samhet åt detta krigsfall? Kan dithörande planer sättas in i något 
konkret utrikespolitiskt och militärt sammanhang? Har de med 
andra ord tillkommit för att fylla ett behov, som framkallats av 
reella risksituationer? Eller är de snarare att betrakta som "akade
miska" alster, tillkomna exempelvis i övningssyfte? 

Vagts vet inte, vad han skall tro, och uttrycker sig försiktigt: 
"It cannot be known how much [the] discussions [of German naval 

o.fficers and their directors] were merely a part of the usual German plan
making for all possibilities of war ... except the one that was eventually
to come about - an American landing in Europe."9

Hubatsch har emellertid en bestämd uppfattning. Enligt honom 
bar marinens planläggning mot USA en övervägande akademisk 
prägel. Som belägg härför omtalar han en Denkschrift från mars 
1899, som utarbetats inom Oberkommando der Marine, och som 
behandlar ifrågavarande krigsfall.10 Denna vittnar uteslutande om 
en sak, menar Hubatsch, nämligen om den produktivitet som 
enligt Hubatsch brukar utmärka marina staber inte bara i Tysk-
land utan även i andra länder: 

"Es lediglich den Umfang der in allen A<lmiralstäben iiblichen rou-
tinemässigen Uberlegungen an, dass selbst Hir den Fall eines kriegerischen 
Konfliktes zwischen dem Deutsehen Reich und den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika eine Studie existierte."11 

Han tycks alltså anse, att marinen inte bara planerade i alla möj
liga riktningar utan även i omöjliga, och att dess planer därför inte 
alltid kan antas ha haft täckning i form av verkliga åsikter och 
avsikter inom rikets utrikespolitiska och militära ledning.12 
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Utan särskild hänsyftning på USA-planeringen ger Friedrich
Christian Stahl uttryck för liknande tankegångar. Vid en jämförelse 
mellan armens och marinens planläggning finner han en viss skillnad: 

"Während der Generalstab in erster Linie die jeweilige politische Lage 
zur Grundlage seiner Uberlegungen machte, war das Oberkommando der 
Marine und später der Admiralstab der Marine geneigt, tiber diese sich an
bietenden Fälle noch weitere Fälle zu bearbeiten."13

Enligt Stahl fanns det således "onödiga" planer, planer som inte 
hade någon närmare anknytning till det för tillfället rådande 
utrikespolitiska läget. Hör USA-planerna hemma inom en dylik 
kategori? 

2 TIDIG PLANLKGGNING. SAMOAKONFLIKTEN 1887-89 

Innan vi går vidare i vår framställning, är en viss orientering 
om den tyska marinens ledningsorganisation nödvändig. 

Under åren 1853-89 var de olika marina topporganen förenade 
till ett Admiralität med en Chef der Admiralität i spetsen. Opera
tionsplaner utarbetades inom amiralitetets Kommandoabteilung, 
som stod under ledning av en Chef des Stabes. 

År 1889 upplöstes amiralitetet. I stället inrättades ett Oberkom
mando der Marine med uppgift att leda sjöstridskrafterna, ett 
Reichsmarineamt, som ansvarade för marinens materielfrågor, samt 
ett Marinekabinett, som bl.a. fungerade som kejsarens personliga 

kansli för marinärenden. Cheferna för dessa tre organ hade "Imme
diatstellung", dvs. rätt att vid s.k. Immediatvorträge direkt kom
municera med kejsaren, som var överbefälhavare. Operationsplaner 
uppgjordes inom överkommandots Admiralstabsabteilung, vars före
ståndare bar titeln Chef des Stabes. 

År 1899 upplöstes även Oberkommando der Marine. Dess amiral
stabsavdelning fick nu en självständig Immediatstellung under namn 
av Admiralstab der Marine. Amiralstaben hade i och med detta for
mellt fått samma position som generalstaben. Året innan hade den 
stora tyska flottupprustningen inletts, och den nya organisations
förändringen kan ses som ett uttryck för marinens tilltagande be
tydelse inom krigsmakten. Denna markerades ytterligare därigenom, 
att kejsaren själv övertog befälet över marinen. 
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Amiralstaben bestod av en europeisk (A) och en utomeuropeisk 
(B) avdelning samt en centralavdelning (C), bl.a. innehållande en
Nachrichtenbiiro (N). Här intresserar främst B-avdelningen. Av
dess underavdelningar (Dezernate) var det B V, som bearbetade
frågor rörande Nord- och Mellanamerika samt Västindien.14 

Det äldsta bevarade dokumentet av betydelse i det här aktuella 
sammanhanget härstammar från amiralitetets tid. Det är ett för
slag till hur det tyska underrättelseväsendet borde organiseras i 
händelse av ett krig med USA. Det anges vara utarbetat till "[ eine] 
fingirte Mobilmachung" 1887 och godkändes av den dåvarande 
amiralitetschefen, generallöjtnant Leo von Caprivi. 

Enligt detta förslag skulle man på tysk sida inrikta sig på en 
kryssarkrigföring mot fiendens sjöförbindelser, och därför behövdes 
det över hela världen ett stort antal agenter, "Berichterstatter", som 
kunde rapportera om fientliga handelsfartygs rörelser. Sådana kun
skapare borde dessutom kunna uppge, vilka varv och andra anlägg
ningar längs den amerikanska kusten som lämpade sig som mål för 
den tyska flottans kanoner.15

I februari 1889 bad den ställföreträdande amiralitetschefen, vice
amiral Max von der Goltz,16 sin stabschef, konteramiral Guido 
Karcher, att skriva en promemoria över temat 

"Wie ist der Krieg mit Nord-Amerika zu flihren und was ist dazu in 

die \'<1 ege zu leiten?"17 

Den 15/3 var Karcher färdig med ett större betänkande.18 Han 
hävdade däri, att ett krig mellan Tyskland och USA aldrig skulle 
kunna leda till någondera partens fullständiga underkastelse.19 Här
till bidrog geografiska omständigheter - det stora avståndet mellan 
de båda länderna samt USA:s stora ytvidd - men även utrikes
politiska. Under ett krig mot USA skulle Tyskland alltid riskera 
att samtidigt behöva försvara sig i Europa, och Karcher ansåg det 
därför fullständigt uteslutet, att det skulle kunna skicka i väg någon 
större del av sin arme till någon transocean krigsskådeplats. 

Av denna anledning måste ett krig mot USA nästan uteslutande 
bli en flottans angelägenhet. Detta var betänkligt, ty USA var i 
hög grad självförsörjande och därför föga känsligt för angrepp mot 
sma förbindelser över haven. Den tyska marinen måste dock göra, 
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vad som kunde göras. De största utsikterna till framgång skulle 
yppa sig omedelbart efter krigsutbrottet, ty den amerikanska flottan 
var normalt inte koncentrerad till hemmafarvattnen utan utspridd 
över oceanerna. Karcher föreslog, att man på tysk sida skulle vidta 
bl.a. följande åtgärder: 

"Die feindliche Kriegsflotte auf ihren verschiedenen Stationen aufzu
suchen. 

Diejenigen Gegenden zu besetzen, welche die Hauptverkehrswege der 
amerikanischen Handelsmarine bilden. 

Mit möglichster Schnelligkeit einzelnen, leicht zugängliche, werthvolle 
Kiistenplätze der Ver[ einigten] St[aaten] zu iiberfallen ... " 

På Atlanten skulle dessa uppgifter skötas av fyra flottstyrkor, 
vardera bestående av ett antal kryssare och hjälpkryssare, stödda 
av kolångare. En av dessa styrkor skulle operera vid Engelska kana
lens södra infart, de övriga tre utanför Brasilien, i Karibiska havet 
respektive längs USA:s östkust. Kolångarna skulle under tiden ligga 
i beredskap vid undanskymda öar.20 

De båda dokument som här refererats, det ena från 1887, det 
andra från 1889, står tidsmässigt helt isolerade i arkivet; de när
mast följande akterna i samma serie är ungefär tio år yngre. Hur 
tedde sig det utrikespolitiska läget, då de koncipierades? 

Vid 1880-talets mitt hade Tyskland inlett en kolonial expansion. 
Denna hade främst varit riktad mot Afrika, men man hade också 
gjort framstötar i Stilla havet. År 1884 hade nordöstra Nya Guinea 
och Bismarckarkipelagen annekterats, 1885 Marshallöarna. Därmed 
förstorades möjligheterna till friktioner med USA, som även det 
hade sin uppmärksamhet vänd mot Stilla havet. 

De båda staternas strävanden kom mycket riktigt snart att kolli
dera, nämligen på de "herrelösa" Samoaöarna, där för övrigt även 
England hade intressen att bevaka. Sommaren 1887 samlades repre
sentanter för Tyskland, USA och England till en konferens i Wash
ington för att diskutera det inflammerade läget. De inbördes mot
sättningarna var emellertid så stora, att någon lösning inte kunde 
uppnås. Spänningen växte. Amerikanska tidningar visste berätta 
om tyska övergrepp mot amerikaner på Samoa, och kongressen an
slog sammanlagt 600.000 dollars till olika militära åtgärder på 
öarna. 
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Krisen kulminerade 1889. I mitten av mars låg tre tyska, tre 
amerikanska och ett engelskt krigsfartyg klara till drabbning i den 
lilla hamnen Apia. Innan några öppna fientligheter hunnit utbryta, 
inträffade emellertid något oväntat. En orkan försatte alla de tyska 
och amerikanska fartygen ur stridbart skick. Därmed var krigs
faran ur världen. Efter långdragna förhandlingar i Berlin lyckades 
man till sist komma fram till en överenskommelse, som gjorde 
Samoaöarna till ett gemensamt tysk-amerikansk-engelskt pro
tektorat.21

Enligt Vagts var 1887-89 års Samoakonflikt den första hän
delse som gav upphov till "a serious notion of an American-German 
war". 22 Den då varande tyske generalstabschefen, Alfred von Wal
dersee, oroade sig i januari 1889 över det utrikespolitiska läget: 

"Bedenklicher noch steht es mit Samoa. . .. Gewisse Kolonialpolitiker 

verlangen, dass wir energisch auftreten und durch Machtenfaltung impo
nieren. Ich halte das för ein Ungliick; eine Verwicklung mit Amerika 
fehlte uns gerade noch!"23

I april samma år hävdade han åter, att Tyskland borde undvika 
ett krig. Situationen var dock fortfarande spänd, och en tysk pre-
stigeförlust föreföll oundviklig: 

"Recht unfreundlich liegt die Samoafrage, da die Amerikaner nichts 
weniger als guten \'{lillen haben; was ich immer Hirchtete, dass wir vor 
einer empfindlichen Blamage stehen, wird eintreten."24

Av ett brev från "die graue Eminenz" i Auswärtiges Amt, Vor
tragender Rat Friedrich von Holstein, till Waldersee framgår det, 
att den förre trodde, att marinen skulle driva på i krigisk riktning. 
Han ville därför, att generalstabschefen skulle försöka utöva ett 
dämpande inflytande på kejsar Wilhelm II: 

"Ein Krieg mit Amerika - jetzt - wäre furchtbar."25

Ett brev från Bismarck till det tyska sändebudet i Washington, 
Louis von Arco-Valley, visar hur rikskanslern föreställde sig den 
tyska flottans roll vid en tysk-amerikansk sammandrabbning: 

"[ Ich] vermute, dass der Schade, welchen wir durch Beschiessung ame
rikanischer Handelsemporien und durch Zerstörung der amerikanischen 
Handelsschiffe dem Feinde zufiigen könnten, auch Hir das reichste Land 
ein empfindlicher sein wiirde." 

Bismarck var således inne på samma tankebanor som amiralitetet. 
Hans brev var föranlett av Samoakrisen,26 och det kan svårligen
betvivlas, att även 1887 års fingerade mobilisering och 1889 års 
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promemoria tillkommit som en följd härav. 
På amerikansk sida togs Samoakonflikten till utgångspunkt för 

en betydande flottupprustning. Ar 1889 låg USA på tolfte plats 
bland världens sjömakter, 1893 på femte.27 

Perioden 1890-97 kan inte uppvisa några större tysk-ameri
kanska sammanstötningar på det utrikespolitiska planet,28 och som 
tidigare nämnts, har den inte heller avsatt några operationsakter 
rörande USA i marinarkivet. Överensstämmelsen är slående, och 
den torde inte bero på att något mera betydande aktbestånd för
svunnit. Så tidigt som år 1900 var den dåvarande amiralstabschefen, 
viceamiral Otto von Diederichs, av den uppfattningen att det inte 
förekommit någon planering mot USA före 1899.29 Som vi sett, var 
detta inte helt riktigt, men det är å andra sidan osannolikt, att 
Diederichs misstog sig särskilt mycket. Som amiralstabschef hade 
han goda möjligheter att informera sig om dylika ting, och därtill 
kommer, att han även tidigare, som chef för överkommandots 
amiralstabsavdelning 1895-96, hade haft full insyn i marinens 
planläggning. Allt tyder således på att marinen under åren 1890-97 
inte funnit det vara mödan värt att underhålla en planering mot 
USA. 

3 "DIE ENTSCHEIDUNGSSCHLACHT". DET SPANSK
AMERIKANSKA KRIGET 1898 

I mars 1898 började en tysk agent, "Berichterstatter S", Leutnant 
zur See der Reserve Walter Sachse, att på uppdrag av överkom
mandots amiralstabsavdelning skicka hem rapporter från USA. 
Dessa behandlade genomgående New Yorks och Bostons kustför
svar.30 Sachse fick preciserade uppgifter att lösa,31 och en del av
det så erhållna materialet vidarebefordrades av överkommandot till
generalstaben.82 

Ett år senare, i mars 1899, färdigställde Kapitänleutnant Erwin 
Schaefer i amiralstabsavdelningen en "Denkschrift i.iber einen Krieg 
mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika" - det är denna 
som omtalas av Hubatsch. Den följde mycket nära vissa riktlinjer, 
som föregående månad dragits upp av avdelningens chef, konter
amiral Felix Bendemann.33 
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Liksom Karcher tio år tidigare hävdade Schaefer, att 

"[ die deutschen] Kampfmittel nicht ausreichend [ wären J um einen ent
scheidenden Schlag gegen Amerika föhren zu können." 

Vad kunde då göras? Karcher hade på sin tid velat satsa på 

kryssarkrigföring mot fiendens sjöförbindelser, men detta fann 
Schaefer utsiktslöst. I så fall skulle nämligen USA göra likadant, 
och eftersom det var Tyskland, som var mest beroende av sjö

transporter, skulle det genast komma i underläge. I stället borde 
man försöka få till stånd ett "Entscheidungsschlacht" mot fiendens 
sjöstridskrafter.34 Visserligen skulle inte ens ett alldeles förintande 

slag mot den amerikanska flottan kunna tvinga USA till ovillkorlig 
kapitulation, men det skulle ge Tyskland sjöherraväldet, säkra dess 
sjöförbindelser och kanske i längden få USA att tröttna på kriget. 

Vägen dit var emellertid lång och riskfylld. Som vi sett, hade 
den amerikanska flottan växt under de senaste tio åren, och för att 
man på tysk sida skulle uppnå en åtminstone numerär överlägsenhet, 

tänkte sig Schaefer, att man skulle föra praktiskt taget hela den 

tyska flottan över Atlanten. Detta innebar, att man skulle ta med 
kustpansarfartygen av "Siegfried"-klassen35 liksom även de tjugo
åriga slagskeppen av "Baden" -klassen samt ytterligare några ännu 

äldre fartyg. Denna armada skulle åtföljas av ett fyrtiotal träng

fartyg av olika slag. 

Kursen skulle sättas mot Nya Englandsstaterna. Dit skulle färden 

gå i om sommaren två, om vintern tre etapper. I bägge fallen skulle 
man komplettera kolförråden vid ön Flores i Azorerna, alltså på 
portugisiskt vatten. Gick företaget av stapeln vintertid, måste man 

därutöver lägga till ytterligare en anhalt, nämligen någon lämplig 
punkt i Antillerna, t.ex. den lilla amerikanska ön Culebra öster om 
Puerto Rico. 

Vid ankomsten till Nya England kunde det bli nödvändigt att 
finna en skyddad ankarplats, där man kunde utföra mindre repara
tioner etc. före den stora kraf tmätningen med den amerikanska 

flottan. Schaefer räknade med, att denna skulle kunna äga rum om 
sommaren 31-34, om vintern 39-44 dagar efter krigsutbrottet. 

Efter slaget behövde flottan en lättförsvarad bas, där den kunde 
slicka sina sår och förbereda sig för kommande operationer. En 
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Karta över 

den östligaste delen 

av Stora Antillerna 
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sådan stod att finna t.ex. på Cape Cod, Massachusetts, mellan New 
York och Boston. 

När man väl inrättat sig där, gällde det främst att se till, att 
fienden inte fick möjlighet att rekonstruera sina sjöstridskrafter: 

"[Die Flotte J hat ... daför zu sorgen, dass der Feind die Waffe die wir 
ihm aus der Hand geschlagen [habenJ nicht wieder aufnimmt." 

För andra på detta stadium tänkbara uppgifter, t.ex. kryssar
krigföring och bombardemang av kuststäder, skulle det knappast 
bli några krafter över. Av samma anledning kunde det inte heller 
bli fråga om att överföra några större truppmassor till USA, även 
om det från rent teknisk synpunkt sett var möjligt. Däremot måste 
man medföra en mindre styrka, som kunde försvara den tyska basen. 

Schaefer hade också prövat tanken på en ockupation av Puerto 
Rico. En sådan skulle vara lämplig, om man kunde vara säker på 
att den skulle locka den amerikanska flottan att ställa upp till slag 
i Karibiska havet, dvs. farligt långt borta från sina egna baser. 
Detta fann han dock inte sannolikt. 

Schaefers Denkschrift förelades amiralstabsavdelningens chef, 
Bendemann, som därvid gjorde några obetydliga ändringar. Där
emot tycks överkommandots chef, amiral Eduard von Knorr, inte 
ha tagit del av aktstycket i fråga,36 förmodligen därför att över
kommandot upplöstes just i mars 1899. Som chef för den nyskapade 
Admiralstab der Marine fick Bendemann nu själv det högsta ansva
ret för marinens operativa planering. 

På sommaren 1899 utförde SMS "Moltke" en undersökning, som 
tycks stå i samband med Schaefers Denkschrif t. Fartyget besökte 
nämligen Azorerna, där dess befälhavare, Kapitän zur See Ludwig 
Schröder, insamlade uppgifter om ögruppens förmåga att förse en 
passerande flotta med kol. Den 12/9 kunde han avge en rapport. 
Lagren i hamnstäderna Horta och Ponta Delgada var tillräckliga 
"um eine Flotte einmal zu bekohlen". Lämpligast var det dock att 
medföra egna kolångare och kola vid den avsides belägna ön Flores. 
Denna saknade nämligen telegrafförbindelse, varför ett uppehåll 
där för en tid skulle kunna hållas hemligt.37 Schröder anslöt sig 
således på denna punkt till amiralstabens bedömning. 

Strax därpå vände sig Bendemann till Kapitänleutnant Richard 
Eckermann (B V) och infordrade en disposition till en operations-
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plan mot USA.38 Denna disposition jämte en tillhörande Denkschrift 
blev färdig mot slutet av året. 

Eckermann byggde vidare p� Schaefers Denkschrif t. Liksom denna 
betonade han nödvändigheten av att åstadkomma ett avgörande 
sjöslag; med kryssarkrigföring, blockad eller ett rent defensivt för
hållningssätt stod intet att vinna. I motsats till Schaefer hävdade 
han dock, att en attack mot USA:s västindiska besittningar skulle 
fresta den amerikanska flottan att inlåta sig på ett slag i de om
givande farvattnen. Tyskland borde därför sätta sig fast på Puerto 
Rico, vars innehav även efter kriget skulle bli värdefullt, 

"zumal nach Fertigstellung des Centralamerikanischen Kanals."39

Troligen berörde Eckermann här en av de viktigaste orsakerna 
till sin optimism. Byggandet av en kanal genom Mellanamerika hade 
vid denna tid länge varit aktuellt, och det var bekant, att USA 
var ytterst intresserat av att få full kontroll över en sådan anlägg
ning.40 Ett tyskt anfall mot Puerto Rico skulle således tangera vitala 
amerikanska intressen, och det var därför inte alldeles orimligt att 
anta, att det skulle utlösa resoluta motåtgärder. 

Eckermann hade i sin Denkschrift visat föga sympati för Schae
fers nordliga marschalternativ, alltså vägen från Flores direkt till 
Nya England.41 Trots detta blev det ett förslag i denna riktning, 
som under den närmaste tiden kom att stå i centrum för amiral
stabens uppmärksamhet. Att så blev fallet, torde till stor del ha 
berott på den aktivitet som utvecklades av marinattachen i Washing
ton, Kapitänleutnant Hubert von Rebeur-Paschwitz:12 

Denne hade av Bendemann fått i uppdrag att utröna, vilka platser 
längs den amerikanska östkusten som skulle lämpa sig som stödje
punkter för en tysk flotta. Han hade fått några förslag att välja 
mellan, och efter ett besök på ort och ställe hösten 1899 fastnade 
han för Cape Cod, närmare bestämt den lilla hamnstaden Province
town på halvöns yttersta spets. 

Rebeur-Paschwitz hade tydligen fått kännedom om sin under
söknings bakgrund, och i sin rapport hem den 26/1 1900 passade 
han på att framföra sina egna operativa funderingar. Han hade 
inte mycket till övers för en operation mot USA:s västindisk<'. 
besittningar: 

"Ein Angriff auf die Westindischen Besitzungen Cuba und Puerto Rico 
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wiirde höchstens för die an den dortigen Unternehmungen Becheiligten, die 

zur Zeit nur eine kleine Zahl darstellen, Bedeutung haben," 

Inte heller trodde han det var någon iM att försöka tränga in i 
det inre av USA eller ta Washington: 

"Unternehmungen weit in das Innere des Landes hinein wiirden auf 
grosse Schwierigkeiten stossen, ein Besetzen der nominellen Hauptstadt 
Washington wiirde gar keinen Eindruck machen, da weder Handel noch 
Industrie irgend wie von Bedeutung sind." 

Den enda utsikten till framgång såg han i stället i ett angrepp 
mot de välmående hamnstäderna i norr: 

"Wie ich zur Zeit die Sachlage beurtheile, bleibt uns, wenn das Haupt
ziel, die Vernichtung der feindlichen Seeherrschaft erreicht ist, als einziges 
Mittel den Gegner zum Frieden zu zwingen nur ein energischer Angriff auf 
die reichen Hafenstädte des Nordens iibrig." 

Marinattachen föreslog därför följande. Sedan den amerikanska 
flottan nedkämpats, skulle den tyska flottstyrkan frän sin bas i 
Provincetown gå till attack mot Boston och/eller New York. Sam
tidigt skulle tyska trupper, som landsatts på Cape Cod, från land
sidan understödja flottans operationer.43 

Liksom alla andra marinattacherapporter nådde även denna Aus
wärtiges Amt, Reichsmarineamt och kejsaren, och eftersom det ännu 
inte fanns nägon militärattache i Washington, fick även krigsmini
steriet ett exemplar.44 Senast från och med nu hade således både 
rikskanslern, Bernhard von Biilow, statssekreteraren i Reichsmarine
amt, viceamiral Alfred von Tirpitz, krigsministern, Heinrich von 
Gossler, samt Wilhelm II en viss kännedom om amiralstabens plan
läggning mot USA. 

Kejsaren fattade genast intresse för saken och utbad sig ett Imme
diatvortrag om Rebeur-Paschwitz' djärva uppslag, varvid både 
amiralstabschefen och generalstabschefen skulle delta.45 

Också Tirpitz torde ha läst marinattachens rapport med särskild 
uppmärksamhet. Han hade nämligen nyligen vänt sig till amiral
staben och bett om en utredning rörande ett eventuellt tysk-ameri
kanskt krig. Den stora tyska flottupprustningen hade nu kommit i 
gång, och utredningen skulle användas i riksdagens Budgetkommis
sion för att bereda vägen för 1900 års flottlag i detta samman
hang kunde ett förmodat krigshot från USA komma till god använd
ning. Den önskade analysen utfördes av Eckermann, som i sitt 
arbete hävdade, att ett krig mot USA kanske var att betrakta som 
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mera sannolikt än en konflikt med Frankrike och Ryssland. Han 
fastslog, att ett sådant krig måste föras offensivt, och att man för 
att vara säker om framgång t.ex. 1904, måste ha en dubbelt så stor 
flotta som den 1898 års flottlag föreskrev.46 

Av det ovanstående har framgått, att den tyska marinen från och 
med 1898 började ägna förnyad uppmärksamhet åt krigsfallet USA. 
Kan detta sättas i samband med den utrikespolitiska utvecklingen 
under denna tid? 

Vid 1890-talets slut hade Tyskland flyttat fram sina positioner i 
Stilla havet. År 1897 besattes Kiautschou, och 1899 förvärvades 
Karolinerna, Marianerna och Palauöarna. 

I samband med det spansk-amerikanska kriget 1898 gjorde USA 
ännu större vinster. År 1895 hade cubanerna rest sig mot den spanska 
kolonialmakten. Rebellerna betraktades med välvilja på många håll 
i USA, och de spansk-amerikanska relationerna blev snart hårt be
lastade. I april 1898 förklarade USA Spanien krig. Vid fredsslutet 
i december samma år övergick Filippinerna, Guam och Puerto Rico 
i amerikansk ägo, medan Cuba efter någon tid formellt blev själv
ständigt men i realiteten en amerikansk lydstat. År 1898 blev även 
Hawaii amerikanskt. 

Inför den spansk-amerikanska konflikten stod Tysklands sympa
tier på Spaniens sida, och strax före krigsutbrottet lät Wilhelm Il 
varna den spanska drottningen för det nära förestående amerikanska 
anfallet.47 Det tyska sändebudet i Paris, Georg Herbert zu Miinster
Derneburg, som ungefär samtidigt haft besök av chefen för kejsa
rens marinkabinett, konteramiral Gustav von Senden-Bibran, oroade 
sig över att marinen skulle leda Tyskland in i svårigheter: 

"Was mich zur Zeit beunruhigt, ist die Beförchtung, unsere an Grössen
wahn leidenden Marinekreise könnten bei ihrer i.iblichen Urteilslosigkeit 
und Ungeschicklichkeit versuchen, bei einem amerikanisch-spanischen 
Kriege uns im Pazifik irgendeine abenteuerliche Snppe einzubrocken. [Sen
den-Bibrnn] war kUrzlich hier in Paris und hat bei mir diniert. Es war 
geradezu himmelschreiend, anhören zu miissen, welchen politischen, grös
senwahnwitzigen Unsinn er zusammenschwatzte,"48

Miinsters farhågor var inte helt obefogade. Då en amerikansk 
flottstyrka i maj skjutit den spanska Stilla havsflottan i sank utan
för Manila, sändes den tyska kryssareskadern i Östasien till samma 
farvatten för att hålla situationen under uppsikt. Därvid kom det 
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till en rad intermezzon, som gjorde> att vissa amerikanska pressorgan 
öppet hotade med krig.49 I Karibiska havet ville den tyska marinen 
sedan gammalt ha en stödjepunkt,50 och enligt Holstein hörde just 
Senden-Bibran till de sjömilitärer, som nu ville utnyttja USA:s till
fälliga upptagenhet till att realisera denna dröm.51 I varje fall gjorde 
överkommandots chef, Knorr, och Tirpitz det. De menade, att man 
borde försöka köpa Danska och/eller Nederländska Västindien, me

dan USA saknade möjligheter att inlägga någon väpnad gensaga. 
De fick dock inte sin vilja fram - utrikesledningen bromsade -
och vid fredsslutet kunde man konstatera, att USA genom sina 
territoriella nyförvärv fått en betydligt större förmåga att motsätta 
sig sådana planer.52

Medan kriget fortfarande pågick, hade t.o.m. Holstein anställt 
vissa betraktelser över hur marinen skulle handla, om även Tysk
land drogs in i konflikten. Att den inte skulle hålla sig på defen
siven, tog han för givet: 

"Wir ( werden] wohl ziemlich schnell mit der [ amerikanischen] Flotte 
fenig werden und durch Brandschatzung der grnssen Hafenstädte der 
Kriegsl ust zu Ende machen."53 

Under tiden hade på Samoaöarna det gemensamma styret givit 
upphov till misshälligheter mellan Tyskland å den ena sidan och 
de båda anglosachsiska stormakterna å den andra. I början av 1899 
öppnade amerikanska och engelska örlogsfartyg eld mot den av 
Tyskland stödde infödde hövdingen Mataafa och dennes krigare. 
Denna andra Samoakris ledde snart till en formell uppdelning av 
öarna mellan Tyskland, USA och England,64 men dessförinnan hade 
den givit upphov till förnyad krigsoro. På sommaren 1899 hävdade 
det tyska sändebudet i Washington, Theodor von Holleben, att 
riskerna för ett tysk-amerikanskt krig hade tilltagit. Vagts citerar 
(i engelsk översättning): 

"Only once be.fore, on the occasion of the first great Samoa conflict, has 
there been serious talk of a war between Germany and the United States. 
Today the possibility of such a war lies much nearer, and it will be a good 
thing to keep this possibilty in mind in all our intercourse with the United 
Srates."55

Det är således knappast märkligt, att den tyska marinen från och 
med 1890-talets sista år började utarbeta en operationsplan mot 
USA. Det var väl motiverat av det utrikespolitiska läget. 
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4 SCHLIEFFEN GÖR SVÅRIGHETER INFÖR TANKEN PA 
EN LANDSTIGNING I USA. TYSKA BASER I VKSTINDIEN 

I december 1899 avgick Bendemann som amiralstabschef och 
ersattes av Diederichs. I februari 1900 hade denne hunnit penetrera 
USA-planen. Han hade därvid kommit fram till att det var tvivel
aktigt, att denna skulle kunna realiseras under den närmaste tiden. 
Styrkeförhållandet till sjöss hade nämligen visat sig vara alltför 
ogynnsamt för Tyskland. Dels stod den amerikanska flottan just i 
begrepp att motta fem nya slagskepp, dels hade amiralstabens 
tidigare beräkningar av den tyska flottans resurser varit väl opti
mistiska. Diederichs ansåg, att "Siegfried" -klassen först efter en 
mycket genomgripande ombyggnad (förlängning) skulle kunna föras 
över Atlanten, och att de äldre pansarfartygen (t.o.m. "Baden"
klassen) hade så litet stridsvärde, att de måste lämnas hemma. Att 
ta med dem skulle vara "mehr als 'gewagt' ". 

Styrkebalansen skulle dock så småningom förskjutas till Tysk
lands förmån: 

"Das Stärkeverhältniss der Linienschiffe ändert sich in den J ahren 1901 
und 1902 zu unseren Gunsten derart, dass vom Herbst 1902 ab eine offen
sive Kriegfiihrung durchgefiihrt werden kann."56

Amiralstabschefen menade alltså, att han hade gott om tid på sig, 
och han tänkte därför vänta med att vidta några åtgärder till i juni, 
då det skulle bli klart, om den nya flottlagen skulle antas av riks
dagen. I och med att kejsaren begärde ett Immediatvortrag 0111 Re
beur-Paschwitz' rapport, måste Diederichs emellertid skrida till ver
ket tidigare än beräknat. 

Den 1/5 1900 vände han sig således brevledes till Schlieffen och 
omtalade, hur ärendet låg. Han framhöll, att det fanns en viss risk 
för att Tyskland skulle påtvingas ett krig med USA, och att denna 
risk skulle växa, allteftersom amerikanernas engagemang i världs
politiken tilltog. Frågan var då, om det efter en tysk sjöseger skulle 
vara möjligt att företa en landstigning i USA. Diederichs skrev, att 
denna fråga kanske måste besvaras nekande, men att man i varje 
fall måste skapa full klarhet i saken. Han ville därför höra, hur 
Schlieffen ställde sig: 

"( Ich] bitte ... ergebenst um gefällige Mittheilung 
1. ob die Halbinsel der Cape Cod-Bucht als Operadonsbasis fiir Landun-
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ternehmungen gegen New York und Boston geeignet erscheint [ und] 

2. wie gross die zu verwendenden Streitmittel sein miissen."57 

Schlieffen tycks inte ha mottagit amiralstabens förfrågan med 
någon större entusiasm. I alla händelser lät han bli att besvara 
brevet. När sju månader hade gått, utan att generalstabschefen låtit 
höra av sig, fann Diederichs det vara dags att påminna honom om 
kejsarens önskan.58 Denna gång reagerade Schlieffen,59 och den 
10/12 kunde den länge uppskjutna föredragningen äntligen äga rum. 

Därunder kom det fram, att en aktion mot det nordamerikanska 
fastlandet skulle kräva en stor arme, och att det därför skulle dröja 
lång tid efter mobiliseringen, innan den kunde genomföras. Av denna 
anledning beslöt kejsaren, att man skulle börja med att ockupera 
Cuba, vilket antogs bli en lättare och mindre truppkrävande affär. 
Kejsaren trodde, att ett sådant företag skulle förmå den amerikanska 
flottan att lämna sina hemmafarvatten och leverera batalj i Väst
indien. Därigenom skulle den få slåss under nästan lika ogynnsamma 
betingelser som den tyska. Vann Tyskland, kunde det sedan åter bli 
tal om att landstiga i själva USA.60 

Därmed hade tanken på att rikta ett anfall från Flores direkt mot 
Nya Englandsstaterna uppgivits för gott. Diederichs tycks dock 
hela tiden ha ansett, att en omväg över Västindien kunde bli nöd
vändig. Därom vittnar en rekognosceringsuppgift, som han formu
lerat redan i oktober samma år. Till följd av denna utforskade 
Kapitän zur See Hermann da Fonseca-Wollheim (SMS "Vineta") 
mot årets slut ön Culebra. Denna visade sig vara ganska väl lämpad 
som stödjepunkt, och enligt vad som berättats honom, tyckte ameri
kanerna detsamma och hade planer på att bygga ut den till en 
sådan.61 

5 SCHLIEFFEN GOR NYA SVÅRIGHETER 

Sedan kejsaren i december 1900 fastställt en ockupation av Cuba 
som planeringens närmaste mål, gällde det nu för amiralstaben att 
ta reda på hur stora trupptransporter, som skulle bli nödvändiga för 
en sådan operation. Diederichs nöjde sig dock inte härmed. I en 
skrivelse till Schlieffen den 25/2 1901 angav han också Puerto Rico 
som anfallsobjekt, samtidigt som han hävdade, att man inte fick 
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förlora landstigningen på den nordamerikanska kontinenten ur sikte. 
Endast en dylik kunde nämligen få något avgörande inflytande på 
krigets utgång.62 

Schlieffens svar var föga uppmuntrande. Generalstabschefen på
pekade menande, att kejsaren beslutat, att Cuba skulle erövras, 
och ignorerade helt Diederichs' eget tillägg om Puerto Rico. Då han 
föreställde sig, att Cubas infödda befolkning skulle sluta upp bakom 
USA vid ett tyskt anfall, gjorde han gällande, att det skulle krävas 
50.000 man enbart för att säkra ön som operationsbas för de styrkor 
som senare skulle avgå till fastlandet. 

Vad Cape Cod beträffar, menade Schlieffen, att en landstigning 
vid Provincetown kunde komma att erbjuda vissa svårigheter. För
såvitt inte flottan kunde ge förbanden ett effektivt artilleriunder
stöd, var det risk för att dessa skulle bli inneslutna på halvön och 
oförmögna att vidare. Han föreslog därför i stället staden Ply
mouth omedelbart norr därom som urlastningshamn. 

Att uppskatta motståndarens lantmilitära styrka var svårt. Den 
amerikanska armen var liten i fredstid men kunde vid behov hastigt 
växa. Den gynnades av utmärkta järnvägar, som gjorde det möjligt 
att snabbt koncentrera alla tillgängliga resurser till farozonen. Ge
neralstabschefen angav till sist 100.000 man tyska trupper som nöd
vändiga redan i en första transport till Cape Cod eller dess närhet. 
Dessa skulle kunna göra en framstöt mot Boston, men detta var 
också allt: 

"Flir ein Vordringen in Amerika wUrde ... auch diese Zahl voraussicht
lich in keiner Weise ausreichen."63

Sammanlagt skulle det allså behövas minst 150.000 man, om man 
ville utdela ett slag mot Boston. 

En av Schlieffens farhågor kunde snart avfärdas som åtminstone 
överdriven, nämligen den, att cubanema skulle slåss för sina nya 
herrar. Redan i december föregående år (1900) hade kejsaren givit 
order om att man skulle studera de politiska förhållandena i USA:s 
västindiska besittningar, 

"um jeder Zeit in der Lage zu sein, die don zu erwartende Unterstiitzung 
för militärische Operationen richtig zu schätzen." 

Diederichs satte sig därför i förbindelse med utrikesstatssekretera
ren, Oswald von Richthofen, och bad denne om svar på ett par 
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frågor om folkstämningen på Cuba och Puerto Rico: 
"Macht die Stimmung der eingeborenen Bevölkerung in Cuba und Porto

rico die UnterstUtzung eines auf jenen Inseln landenden Feindes der Verei
nigten Staaten wahrscheinlich? 

Was wiirde zu geschehen haben, um eine solche Unterstiitzung hervor
zurufen und wirksam zu machen?" 

Dessutom ville han ha underrättelser om kommunikationer, befäst
ningar, vapenförråd m.m. pil dessa öar.64 

Någon tid därefter sammanträffade amiralstabschefen med en 
representant för Auswärtiges Amt, Vortragender Rat Friedrich 
Rosen. Denne meddelade därvid, 

"dass es [ dem Auswärtigen Amt] bedenklich erschiene, die gewiinschten 
Auskiinfte . . . auf dem gewöhnlichen Wege, d[ as] h[ eisst] etwa durch 
Rund-Erlass an die dortigen konsularischen Vertreter, ermitteln zu lassen." 

Uppdraget kom därför till sist att överlämnas till en armeofficer, 
major Clifford Kocq von Breugel, som på kejsarens inbjudan skulle 
medfölja lustjakten "Prinzess Victoria Luise" på en resa till Väst
indien. 65 

Breugel kom till det resultatet, att stämningen på både Cuba och 
Puerto Rico var klart antiamerikansk. Amerikaner innehade de mest 
lönsamma ämbetena, och skatterna indrevs med större hänsynslöshet 
än under den spanska tiden. Detta i förening med införandet av 
"amerikanska" varupriser hade lett till en allmän besvikelse hos den 
infödda befolkningen. 

Dessa uppgifter förelades kejsaren vid ett Immediatvortrag i 
april 1901.66 

Under tiden var marinattachen i Washington inte overksam. Det 
var Rebeur-Paschwitz, som hade kommit upp med iden, att man 
skulle göra en framstöt mot Boston, och i en rapport i mars 1901 
gav han uttryck för oro över att hans förslag inte skulle beaktas. 
Som sannolikaste anledning härtill såg han generalstabens inflytande: 

"Der Generalstab wird vermudich nicht leicht zu bewegen sein, diesem 
Gegenstand ein wesentliehes Interesse entgegenzubringen, obgleich ... die 
militärische Entwicklung hier zu Lande äusserst triftige Griinde dazu 
bietet," 

Att det fanns ett behov av en operationsplan mot USA, ansåg 
han vara uppenbart. ny anda hade gripit den amerikanska 
nationen: 

"Ich habe verschiedentlich ... darauf hingedeutet, wie Selbstbewusstsein 
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und Siegeszuversicht derselben gegeniiber dem gesamten Europa in einer 
\Xfeise gestiegen sind und ... in einem Mass Ausdruck gegeben wird, von 

dem man sich ... bei uns vielfach noch gar keine Vorstellung macht." 

Rebeur-Paschwitz fann det önskvärt, att generalstaben gjordes 
uppmärksam på detta förhållande. Inte minst med tanke därpå 
borde även en militärattache åtminstone temporärt sändas till 
Washington; en sådan skulle i högre grad än marinattachen ha 
generalstabens öra och för övrigt kunna lätta sin kollegas arbets
börda.67 På denna punkt kunde Rebeur-Paschwitz snart notera en 
framgång. En ryttmästare von Kap-herr konmmenderades nämligen 
till beskickningen på sex månader och fanns på plats senast i augusti 
1901 (se nedan). 

Till marinattachens uppgifter hörde bl.a. att anskaffa Berichter
statter i USA. För detta ändamål fick han respengar av Reichs
marineamt, men därutöver är ingenting känt om denna verksamhet.68

Vidare gällde det att insamla ytterligare upplysningar om USA:s 
kustförsvar. Bl.a. på grund av de långa kustlinjerna var detta ett 
besvärligt företag. Ofta var det nödvändigt att med hjälp av regul
jära ångbåtslinjer eller förhyrda segelbåtar försöka komma i när
heten av militära skyddsområden.69 Sommaren 1901 hade Rebeur
Paschwitz avverkat kuststräckan Maine-New York, vilket så 
småningom ledde till två utförliga rapporter med kartskisser.70 

På programmet stod dessutom en ny rekognosceringstur till Cape 
Cod, ty som tidigare framgått, hade ännu ingen riktig klarhet vun
nits i frågan om var på denna halvö eller i dess närhet en landstig
ning borde ske. I slutet av augusti 1901 begav sig Rebeur-Paschwitz 
i väg med Kap-herr som sällskap. 

De båda attacheerna kom under resan fram till att terrängen på 
Cape Cod var sil kuperad, att det skulle bli omöjligt för flottan att 
med sitt artilleri understödja en tysk utbrytning från halvön. Det 
av Schlieffen som alternativ framförda Plymouth var inte heller 
lämpligt, eftersom dess hamn var alltför grund. Rebeur-Paschwitz 
rekommenderade i stället en udde sydöst därom, Manomet Point. 

Oavsett vilken av dessa platser man valde, skulle dock terrängen 
söder om Boston erbjuda en framryckande arme vissa svårigheter. 
Därför rekognoscerades en landningsplats även norr om denna stad, 
nämligen Rockport.71 
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Sedan amiralstaben fått Rebeur-Paschwitz' rapport, tillställdes 
denna generalstaben för yttrande. Schlieffens utlåtande kom den 
14/12 1901. Det var helt avvisande. Eftersom flottan inte kunde 
svara för att landsatta trupper skulle kunna ta sig ut från Cape Cod, 
måste Provincetown förkastas som anfallsmål. A ven Manomet 
Point måste strykas, då denna udde kunde läggas under förödande 
eld från batteriplatser på den närbelägna höjden Manomet Hill. Ett 
företag mot Rockport slutligen kunde inte heller det komma i 
fråga, eftersom staden i krigstid skulle bli alltför starkt garnisonerad. 

Därmed hade Schlieffen satt stopp för vidare brevväxling om en 
amfibieoperation mot det amerikanska fastlandet. Hans skrivelse 
försågs i amiralstaben med anteckningen 

"S[ eine] Excellenz [ der Chef des Admiralstabes der Marine] hat ... be
fohlen, dass von einer weiteren Konespondenz in dieser Angelegenheit vor
läufig Abstand genommen werden sol!, weil aussichtslos,"72 

I själva verket blev detta avbrott i korrespondensen inte tillfälligt 
utan slutgiltigt. Detta innebar dock inte, att amiralstaben för egen 
del övergav landstigningstanken. Som vi strax skall se, dök denna 
snart upp igen, Hh vara i en något annorlunda utformning. 

6 PLANLAGGNINGEN VILAR 

"Durch die Ablehnung <les Gen[ era!- J Stabes, die Cape Cod-Bay als 
guten Landungsplatz för Truppen anzuerkennen," 

övergick amiralstaben nu till att överväga, om Long Island skulle 
erbjuda bättre betingelser för ett landstigningsföretag. Den 6/1 
1902 gav Diederichs order om att Rebeur-Paschwitz skulle utforska 
saken närmare. 73 

Ungefär samtidigt arbetade Eckermann in Long Islandprojektet i 

en ny Denkschrif t, "Operationsplan för ein offensives Vorgehen 
gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika", som i övrigt 
byggde på den målsättning som formulerats av kejsaren i december 
1900. Med armens hjälp skulle alltså den tyska flottan erövra en 
bas i Västindien och på detta sätt locka den amerikanska flottan 
att löpa ut till strid. Nytt var dock, att denna bas skulle förläggas 
till Puerto Rico i stället för till Cuba. 

Om den tyska krigslisten slog slint, måste man försöka åstad
komma ett "Entscheidungsschlacht" på annat sätt, t.ex. genom en 
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demonstration utanför Nya England, I sådant fall kunde Cape Cod 
komma till användning som tillfällig stödjepunkt. 

Blev den tyska flottan besegrad, återstod inte något annat än att 
retirera till Puerto Rico och försöka hålla sig kvar där. Miss
lyckades också detta, fick man helt enkelt sätta kurs hemåt igen. 

Segrade Tyskland, måste man däremot gå vidare och rikta ett 
slag mot det amerikanska fastlandets kuststäder, framför allt New 
York. Om man landsatte trupper på Long Island, skulle dessa med 
stöd av flottans kanoner kunna marschera vidare mot New York 
och Brooklyn. 

Vid fredsslutet borde Tyskland inte lämna tillbaka Puerto Rico: 
"Einmal im Besitz von Portorico werden wir die Inse! nicht wieder 

herausgeben; sie stellt ein militärisch werthvolles Objekt fiir uns dar, 
besonders im Hinblick auf die Eröffnung des Isthmus-Kanals; die Ein
nahme bedeutet eine praktische Durchbrechung der Monroe-Doctrin." 

Hur stora var då utsikterna till framgång i ett "Entscheidungs
schlacht"? För tillfället var de inte lysande. Tyskland skulle visser
ligen vid krigets början kunna uppträda med någon liten numerär 
överlägsenhet, men denna skulle gå förlorad, när USA efter en tid 
fick hem sina utlandsfartyg. Den tyska flottupprustningen skulle 
dock snart förbättra läget. År 1904 skulle Tyskland sålunda för
foga över 12 slagskepp (exklusive de gamla "Baden"-skeppen) och 
6 förlängda kustpansarfartyg ("Siegfried"-klassen), varemot USA 
beräknades kunna ställa upp 12 slagskepp, av vilka dock endast 
7-8 från början skulle vara stationerade på östkusten. För år 1905 
öppnade sig ännu ljusare perspektiv. På amerikansk sida skulle 
situationen då vara oförändrad, medan den kejserliga marinen skulle 
ha ytterligare 2 moderna slagskepp. Tillfogas kan, att det nu även 
beretts plats för torpedbåtar i expeditionsflottan. "[Die] Kriegsglie
derung der Flotte ... fiir den Winterabschnitt 1901/02" upptog tre 
divisioner med sammanlagt 18 större båtar. 

Tanken bakom Eckermanns nya Denkschrift var tydligen den, 
att landningsplatsen på Long Island genom att erbjuda möjligheter 
till marint eldunderstöd skulle kunna stämma generalstaben vän
ligare mot USA-planen. På samma sätt kunde Puerto Ricoförslaget 
tänkas verka, ty ett anfall mot Puerto Rico skulle rimligen kräva 
en betydligt mindre armeinsats än en attack mot Cuba. 
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Diederichs förklarade s1g införstådd med Eckermanns fram
ställning: 

"Ich bin damit einverstanden, dass auf Grund der entwickelten Gedanken 
die Erwägungen Ubcr Art, Menge und Ansetzen der nöthigen Mittel zu er
folgreiche Durchfiihrung des Planes aufgesrellt und daraufhin Vorschläge 
ausgearbeitet werden."74 

Amiralstabschefen ville alltså, att operationsplanen mot USA 
skulle utvecklas vidare och ges en stadigare underbyggnad. Någon 
brådska tycks han dock inte ha ansett vara av nöden. Visserligen 
uppgjordes redan i januari 1902 en översikt över de delar som den 
färdiga planen skulle omfatta.75 men under våren och fram till 
Diederichs' avgång på sommaren samma år uträttades snart sagt 
ingenting. 

Inte heller den nye amiralstabschefen, viceamiral Wilhelm Biichsel, 
synes till att börja med ha ägnat planen någon större uppmärksam
het. Denna overksamhet är kanske inte särskilt förvånande, ty som 
vi sett, bedömdes numera chanserna till framgång som små, om de 
föreslagna operationerna skulle inledas redan 1902. Den får där
emot inte tolkas så, att planen hade förkastats. Att så inte var fallet, 
framgår av ett Immediatvortrag från oktober 1902, vari Biichsel 
fastslog: 

"Die Entschcidung zwischen Deutschland und den V( ereinigten] St( aa• 
ten] von N[ ord-]Amerika fällt ... bei den Antillen und vor New York."76 

7 VENEZUELABLOCKADEN 1902-03. PLANLKGGNINGEN 
AKTIVERAS 

I januari 1902 rapporterade Rebeur-Paschwitz från Washington, att 
den amerikanska marinen ivrigt bemödade sig om att komma över 
flera kolstationer i de västindiska farvattnen. Om dessa strävanden 
kröntes med framgång, skulle USA:s maktställning i Västindien stär
kas på ett för Tyskland mycket oförmånligt sätt. För att möta detta 
hot måste Tyskland självt utnyttja "jede sich darbietende Gelegen
heit" för att skaffa sig en stödjepunkt i dessa trakter. Kunde detta 
inte ske redan i fredstid, måste man dock förbereda sig, så att man 
vid utbrottet av ett krig med USA omedelbart kunde lägga beslag 

på en sådan. Om den tyska marinen saknade fast fot i Västindien, 
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skulle det nämligen bli mycket svårt att företa det anfall mot de 
därvarande amerikanska besittningarna, som Rebeur-Paschwitz 
visste, att amiralstaben övervägde. Marinattachen menade, att dessa 
överväganden på sistone fått förnyad aktualitet, nämligen genom 
utvecklingen i Venezuela: 

"Die jlingsten Vorgänge in ... Venezuela haben ... von Neuem 
dass in jenen Gegenden reichlicher Zlindstoff zu Konflikten existirt, an 
denen Deutschland ohne Vernachlässigung seiner dortigen ausgedehnten 
Interessen nicht gleichgliltig vorlibergehen kann."77

Rebeur-Paschwitz syftade här på följderna av det inbördeskrig 
som under åren 1898-1900 rasat i Venezuela. Detta hade lett till

att tyska ekonomiska intressen i landet skadats, och den venezue
lanska regeringen visade sig föga hågad att ersätta det förlorade. De 
summor som stod på spel, uppgick till åtskilliga millioner mark.78

För att ge eftertryck åt framställda krav på gottgörelse, hade den 
tyska statsledningen år 1901 låtit tre kryssare och en kanonbåt från 
"Ostamerikanische Station" avgå till Venezuela.79 Det var också 
tal om att direkt från Tyskland skicka över torpedbåtar dit, men 
både Diederichs och Tirpitz avrådde därifrån. Enligt den senare var 
det in te önskvärt 

"den Vereinigten Staaten jetzt ad oculos zu demonstrieren, wie [ deut
sche) Torpedoboote bis an die amerikanische Kusten herankommen 
[ könnten] ."80 

Även engelska och italienska finansintressen hade lidit av in
bördeskriget, och mot slutet av 1902 beslöt sig Tyskland, England 
och Italien för att vidta gemensamma kraftåtgärder mot den treds
kande republiken. Dessa verkställdes under vintern 1902-03. 
Kusten blockerades och kustfort bombarderades, några venezuelanska 
krigsfartyg sänktes och andra beslagtogs.81 

Dessa våldsamheter kunde uppfattas som en utmaning mot Mon
roedoktrinen, och då BiHow trodde, att han i riksdagen kunde bli 
tillfrågad om Tysklands inställning till denna, vände han sig via 
Richthofen till Tirpitz för att få råd. Att direkt ta avstånd från 
doktrinen var omöjligt, om man ville undvika en öppen brytning 
med USA. Å andra sidan var det inte heller lämpligt att erkänna 
denna. Därmed skulle nämligen 

"manche Hoffnungen auf eine dercinstige Festsetzung Deutschlunds in 
Slid- oder gar Centralamerika durchkreuzt [ werden]. "82 
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Tirpitz föreslog ett kringgående svar på sådana frågor, och Hol
stein instämde.83 Rikskanslern följde deras rekommendationer; i sina 
tal i riksdagen avstod han helt från att beröra det känsliga ämnet.84 

Den amerikanska reaktionen på de europeiska makternas väp
nade ingripande mot Venezuela blev häftig men riktade sig intres
sant nog nästan uteslutande mot Tyskland. Huvuddelen av den 
amerikanska flottan bedrev i början av 1903 övningar i Karibiska 
havet, och i februari omtalade president Theodore Roosevelt för 
det tyska sändebudet i Washington, Hermann Speck von Sternburg, 
att den amerikanske flottbefälhavaren hade fått order "sich bereit
zuhalten". Inför detta otvetydiga hot hävdes blockaden kort tid 
därefter.85

Biilow lät nu Sternburg uttala Tysklands erkännande av Monroe~ 
doktrinen, men Roosevelt tycks ha ställt sig skeptisk till trovärdig
heten av denna försäkran.86 År 1904 proklamerade han sitt bekanta 
"corollary" till doktrinen; eftersom USA inte tillät, att europeiska 
stater utövade polisfunktioner i Amerika, måste det vid behov självt 
åta sig denna uppgift.87 Med hänvisning till det inträffade kunde 
Roosevelt också genomdriva en avsevärd förstärkning av den ameri
kanska flottan.88 

De kretsar i Tyskland som anslig, att ett krig mellan Tyskland 
och USA inte låg utom möjligheternas gräns, torde genom händel
serna i Venezuela ha blivit styrkta i sin uppfattning. Det är därför 
inte överraskande, att amiralstaben på våren 1903 ånyo grep 
an med planeringen mot USA, allrahelst som man nu började närma 
sig den tidpunkt då styrkeförhållandet till sjöss på ett avgörande 
sätt skulle förskjuta sig till Tysklands förmån. 

Den 21/3 höll Biichsel ett Immediatvortrag, som behandlade 

"die Grundlagen för die Verwendung [Seiner Majestät] Flotte in einem 

Kriege Deutschlands gegen die Vereinigten Staaten im Jahre 1903." 

Jämfört med Eckermanns Denkschrift från 1902 var det inga 
större nyheter, som Biichsel hade att komma med. Att märka var 
dock, att den tyska flottan inledningsvis skulle bemäktiga sig Cu
lebra och först därefter lägga beslag på Puerto Rico. Dessa aktioner 
skulle förmodligen ge upphov till ett avgörande sjöslag i de väst
indiska farvattnen, detta inte minst därför att planerna på en 
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Panamakanal gjort USA extra känsligt för vad som tilldrog sig 
i dessa trakter.89 

Om den tyska flottan segrade, måste den därefter utöva 
"[ einen] direkten Druck auf die arnerik[ anische] Ostkiiste und die volk

reichen Städ te vor allem New York d[ as] h[ cisst] also die r11cksichtslo
seste Offensive mit dem Zweck durch Verbreirnng von Schrecken und 
durch Schädigung des feindl[ichen] Handels u[nd] Eigenthums, die Lage 
flir das amerikanische Volk zu einer tmerträglichen zu rnachen." 

Kunde man till sist landsätta trupper på Long Island, skulle kriget 
troligen kunna betraktas som avgjort: 

"Eine direkte Bedrohung New York's ... wiirde aller Voraussicht nach 
die Ver[ einigten] St[ aaten] einern Friedensschluss unter nicht allzuscharfen 
Bedingungen geneigt rnachen." 

Amiralstabschefen hade ursprungligen tänkt föreslå kejsaren vissa 
· krav, som vid fredsförhandlingarna borde ställas på USA. Tyskland
borde sålunda tillerkännas "eine feste Position" i Västindien och få
"freier Hand" i Sydamerika - USA skulle med andra ord tvingas
uppge Monroedoktrinen. Dessa krav berördes dock inte vid före
dragningen. Vad detta berodde på, är ovisst.

För att genomföra de planerade operationerna krävdes det, att 
alla modernare slagskepp, kryssare och större torpedbåtar sattes in, 
medan däremot kustpansarfartygen tills vidare kunde lämnas hem
ma. Hjälpfartygen var ett besvärligt kapitel. Ett tillräckligt stort 
antal sådana fanns för tillfället inte tillgängligt men borde kunna 
uppbringas, om man bara fick tid på sig. 

Erövringen av Culebra och Puerto Rico kunde inte äga rum utan 
armens medverkan. Redan från början måste därför en med posi
tionsartilleri förstärkt brigad medfölja på färden över Atlanten. 
En attack mot New York skulle kräva ytterligare trupper, men dessa 
måste tas över i en senare omgång. 

Bi.ichsel sade sig vara säker på att planen om nödvändigt skulle 
kunna realiseras redan 1903. En förutsättning härför var emellertid, 
att de politiska förhållandena i Europa blev sådana, att större delen 
av flottan kunde sändas Över Atlanten. Om så ej blev fallet, var 
planen ogenomförbar. Längre fram, någon gång mellan 1906 och 
1908, skulle den i alla händelser bli omöjlig, eftersom den ameri
kanska flottan då skulle ha växt i fatt den tyska. 

Efter föredragningen nedtecknade amiralstabschefen resultatet 
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därav; kejsarens beslut hade tydligen gått hans önskemål till mötes: 
"l. S[eine] M[ajestät] haben befohlen, dass als erstes Angriffsobject 

Culebra genommen werden soll und dass Uberlegt werden sol!, welche 
Kräfte gebraucht werden zur Besetzung von Puerto Rico. 

2. Die Vorarbeiten auf dieser Grundlage sind weiter zu fördern."

Biichsel kunde nu sätta sin stab i arbete. Han angav genast ett 
antal problem som skulle bli föremål för närmare undersökning.90 

8 OPERATIONSPLAN III 

Grenville och Young har inte kunnat följa den tyska amiralstabens 
planering mot USA längre än till Biichsels Immediatvortrag den 
21/3 1903. Detta är egendomligt. I själva verket är det nämligen 
först därefter, som denna riktigt skjuter fart, låt vara i en riktning 
som i huvudsak utstakats redan under åren dessförinnan. 

Den 25/4 1903 vände sig Biichsel till Schlieffen och bad om när
mare upplysningar rörande den armekontingent som skulle krävas 
för den västindiska aktionen. Amiralstaben hade nu kommit fram 
till att marinen själv skulle kunna ta Culebra med hjälp av marin
infanteri. Detta borde kunna ske trettio dagar efter mobiliseringen. 
Det avgörande slaget mot den amerikanska flottan skulle förmod
ligen komma att utkämpas strax därefter, varför turen till Puerto 
Rico skulle komma först när detta var överståndet. Där skulle 
armens medverkan bli nödvändig. 

Trupperna skulle transporteras till målet med stora ångare från 
rederierna HAPAG och Lloyd. På Puerto Rico skulle de stöta på 
motstånd. De amerikanska styrkorna på ön kunde beräknas uppgå 
till mellan 6.000 och 7.000 man. Landstigningen skulle underlättas 
av att flottan kunde lämna eldunderstöd.91 

Biichsels begäran vållade inte Schlieffen något större huvudbry, 
ty generalstabschef en hade färska erfarenheter från en liknande 
operation, nämligen den tyska Kinaexpeditionen i samband med 
boxarupproret. För anfallet mot Puerto Rico erfordrades en snarlik 
styrka, 14.000-15.000 man med 3.700 hästar och 670 fordon 
jämte artilleri m.m. Transporten borde inte erbjuda några större 
svårigheter resan till Kina hade gått bra - särskilt som den 
tillmätta förberedelsetiden, trettio dagar, var fullt tillräcklig. 
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Amiralstabschefen hade i sin skrivelse föreslagit, att Schlieffen 
genom militärattachen i Washington92 skulle skaffa kompletterande 
uppgifter om Puerto Rico, men detta fann generalstabschefen vara 
onödigt. Han sade sig redan nu veta allt därom som krävdes. Om 
amiralstaben ville ha några upplysningar, behövde den därför en
dast vända sig till Oberquartiermeister Georg von Gayl, som gärna 
skulle stå till tjänst.98 

Biichsel hade då redan själv satt i gång noggranna undersökningar 
av förhållandena på Culebra och Puerto Rico. Framför allt gällde 
det att ta reda på hamnar, som var lämpliga för de stora transport
fartygen. 

En order med detta syfte hade utgått till chefen för kryssar
divisionen i Västindien, Kapitän zur See Georg Scheder ombord 
på SMS "Vineta".94 Denne avlade i juni 1903 en första rapport, som 
behandlade både Culebra och Puerto Rico. Han påpekade däri, att 
amerikanerna visat stor misstro mot "Vinetas" förehavanden i olika 
hamnar, och att han därför i fortsättningen mera än tidigare tänkte 
låta enstaka officerare sköta sådana spaningsuppdrag, allrahelst som 
han för dylika ändamål förfogade över en särskild fond.95 I decem
ber kom ytterligare en rapport från "Vineta",96 och denna komplet
terades av uppgifter från ett annat av kryssardivisionens fartyg, 
SMS "Gazelle", som besökt Culebra.97 Underrättelser inflöt även 
från en tredje källa, nämligen "Berichterstatter M", en viss Wilhelm 
Muller, som lämnade upplysningar om Puerto Rico.98 

Denna underrättelseverksamhet utmynnade 61.a. i att hamnstaden 
Ponce på Puerto Rico till definitiv bas för den tyska expedi-
tionsflottan.99 

I oktober 1903 satte Korvettenkapitän Georg Hebbinghaus (B V) 
upp en ny Denkschrift över operationsplanen mot USA, Operations
plan III, som denna numera kallades.100 Hans framställning inne
håller knappast något nytt utan inskränker sig till att sammanfatt?. 
de överväganden som gjorts tidigare.101 

Ett protokoll från ett sammanträde inom amiralstaben i december 
1903 ger oss en viss uppfattning om hur Biichsel vid denna tid såg 
på Operationsplan III. Förhandlingarna gällde "Trossachen"; bristen 
på trängfartyg var, som vi redan sett, en källa till ständiga be
kymmer. 
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Amiralstabschefen framhöll, att Tyskland självt aldrig skulle börja 
krig mot USA utan tvärtom försöka undvika ett sådant, så länge 
som det över huvud taget var möjligt. Därigenom blev också krigs
fallet USA osannolikare än de övriga fall som amiralstaben bearbe
tade, och det var inte troligt, att förberedelserna härför skulle få 
föras så långt, att man kunde vidta "mit Kosten verbundene Frie
densvorbereitungen" .102 Om kriget trots allt verkligen skulle komma, 
blev läget däremot ett annat: 

"Mit Ausbruch eines solchen Krieges schwinden , .. alle anderen Riick
sichten; er wird gefi.ihrt mit den Mitteln die dann eben vorhanden sind 
und mit diesem Zustand muss unsere jetzige Arbeit rechnen. Die Nichter
fi.illung der z[ um] B[ eispiel] an das Werkstattschiff oder das Torpedobe
gleitschiff zu stellenden Forderungen, kann kein Grund fi.ir die Nicht
fi.ihrung des Krieges sein."103 

Att Biichsel inte betraktade krigsfallet USA som det mest över
hängande, är således fullt klart. I detta sammanhang mera betydelse
fullt är dock påpekandet, att han tillmätte det en sådan vikt, att 
därmed förknippade problem obetingat måste lösas och detta med 
hjälp av faktiskt existerande militära resurser. Att han inte var 
intresserad av några operativa önskedrömmar, ligger i öppen dag. 

9 PLANLKGGNINGEN KULMINERAR OCH AVBRYTS 

Från och med hösten 1903 och fram till och med vintern 1904-05 
framskred arbetet med Operationsplan III :s "Vorarbeiten" oavlåt
ligt. I mars 1904 angavs mera än hälften av dessa som färdiga, 104 

vilket inte uteslöt, att de måste vidareutvecklas och hållas aktuella.105 

I januari 1905 hade planen gjort ännu större framsteg; Korvetten
kapitän Walter von Keyserlingk i B-avdelningen ansåg sig då kunna 
anteckna, att samtliga förarbeten var klara: 

"Im Winter 1904/05 bekam der O[perations-]P[lan] III feste Form. 
Die Vorarbeiten wurden abgeschlossen und ... S[einer] Exc[ellenz] vor
gelegt." 

En lista över dessa förarbeten ger en god bild av vilken omfatt
ning planeringen nu hade antagit. Det var inte mycket, som över
lämnades åt slumpen: 
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1) Stärkevergleich der Seestreitkräfte Deutschlands und der Ver[ einigten]
Staaten und
Kritische Besprechung der Schlachflotte der Vereinigten Staaten.

2) Der Marsch nach Westen. (Anlage: Allgemeine Erwägungen iiber die
Expedition.)

3) Kriegsgliederung der Expeditionsflotte.
4) Zusammensetzung und Ausriistung des Trosses und Regelung des Nach

schubs.
5) Berechnung des Kohlen-, Wasser-, und Heizölbedarfs fiir <lie Expedi-

tionsflotte und den Tross.
6) Der Aufmarsch der Expeditionsflotte.

7) Der Marsch von Aufmarschhafen nach der Etappe (Flores).
8) Der Stiitzpunkt Culebra und seine Benutzung.
9) Vorbereitung fiir die Unternehmung gegen Portoriko,

10) Kabelkrieg.
11) Handelskrieg.
12) Verbreitung falscher Nachrichten.
13) Verhalten gegen neutrale und feindliche Schiffe,
14) Verhalten der Auslandschiffe.
15) Nachrichtendienst während des Marsches und Kabelverbindung m[it]

d[ er] Heimat,
16) Liste der B[ericht-]E[rstatter] und V[ertrauens-]M[änner].106 

Enligt en anteckning av Korvettenkapitän Heinrich Mayer 
B-avdelningen skulle därutöver ytterligare ett förarbete uppgöras,
nämligen

[ 17) J Die Einrichtung des definitiven Stiitzpunkts (Ponce) in Westindien, 

Därefter återstod det endast att fullborda själva operationsplanen 
och formulera motsvarande operationsorder. Mayer trodde, att det 
hela skulle bli färdigt i slutet av samma månad, alltså i januari 
1905.107 

Detta tidsschema kom emellertid att förskjutas högst väsentligt. 
Anledningen därtill är obekant, men troligen var det så, att en just 
vid denna tid framtvingad omläggning av planeringen mot Eng
land108 kom att ta alla tillgängliga stabskrafter i anspråk. 

Inte förrän i september 1905 hade Bi.ichsel hunnit granska alla 
förarbeten. Han hade därvid inte blivit helt nöjd. Standarden hade 
visserligen med tiden blivit allt högre, men den måste ändå höjas 
ytterligare. Detta skulle nu ske under vinterhalvåret 1905-06, och 
till den 1 /4 1906 skulle hela planen vara klar inklusive samtliga 
förarbeten.109 

Då Biichsel skrev detta, hade även Tirpitz inkopplats på plane-



ringen. Sedan generalstaben i november 1904 presterat en detaljerad 
översikt över de förband som skulle skickas till Puerto Rico, 110 hade 
Reichsmarineamt fått till uppgift att utröna, om ett tillräckligt stort 
antal transportfartyg skulle kunna uppbringas. Svaret blev jakande. 
Det skulle behövas 30 fartyg, och Reichsmarineamts Seetransport
abteilung hade tagit stickprov, som visade, att det normalt låg 130 
lämpliga enheter enbart i Nordsjöhamnarna. Rekvirerade fartyg 
skulle behöva ändras om en del före inskeppningen, men detta kunde 
klaras av på tio dagar, om den tyska varvskapaciteten utnyttjades 
maximalt.111

På hösten 1905 föreföll det således fullt klart, att Operationsplan 
III skulle kunna föras i hamn, om man bara fick ännu några måna
der p/l sig. 

Under vinterhalvåret 1905-06 fortsatte också arbetet planenligt, 
men i mars 1906 kom det ett litet tecken på att en kursomläggning 
var nära förestående. B-avdelningens chef, Kapitän zur See Johannes 
Nickel, kunde då notera, att amiralstabschefen på grund av "die 
veränderte Lage der politischen Verhältnisse" förordnat, att färdig
ställandet av operationsorderna tills vidare skulle uppskjutas. Ett 
slutgiltigt beslut om deras öde skulle fattas i oktober. Förarbeten;:,, 
skulle dock fullbordas inom utsatt tid.112 Så skedde även i det när
maste; vid maj månads ingång tycks endast två arbeten ha varit 
ofullbordade.113 

I detta läge utfärdade Bi.ichsel en order, som innebar, att verk
samheten nära nog skulle läggas ned. 

"In Anbetracht der all gem[ einen) politischen Lage und der eingetretenen 
amerik[ anischen] Flottenvergrösserung" 

skulle man i fortsättningen inskränka sig till att hålla fyra av för
arbetena aktuella, nämligen nummer 1, 3, 4 och 5.114 

Bara några dagar senare, vid ett sammanträde inom staben den 
7 /5 1906, fick Operationsplan III i sin dittillsvarande form slutligen 
nådastöten. Planen skulle från och med nu inte längre betrakt�,s 
som riktad särskilt mot USA: 

36 

"O[perations-]P[lan) III ist nicht wie bisher speziell als gegen die 
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika gerichtet zu bearbeiten sondern 
als Kricg einer deurschen Expeditionsflotte ohne Riicksicht auf heimische 
Kiistenverreidigung gegen einen beliebigen Gegner. Die Verhältnisse des 



Krieges gegen die Ver[ einigten] St[ aaten] v[ on] N[ord-]A[merika] sind 
dabei zu Grnnde zu !egen." 

Denna nya Operationsplan III förtjänade knappast namnet, ty 
den skulle endast bestå av förarbetena nummer 3-5.115 Det var där
för inte mycket mera än en formsak, då Biichsel i december 1907 
förklarade, att planen helt skulle slopas: 

"S[eine) Excellenz [der Chef des Admiralstabes der Marine hat] im 
Dezember 1907 miindlich entschieden, dass der O[perations-]P[lan] III 
als solcher fallen zu lassen ist, da er in seiner friiheren, auf den Sonderfall 
zugeschnittenen Form nicht mehr zeitgemäss erscheint und in der neuen, 
allgemein gefassten Form wenig mehr als Tabellen enthält, die in ihrer 
Gesamtheit nicht den Character eines O[perations-)P[ lans) tragen." 116 

Därmed försvann Operationsplan III definitivt ur historien. 
Marinarkivet har ingenting mera att förmäla om någon operativ 
tysk planering mot USA förre första världskriget. 

De utrikespolitiska relationerna mellan Tyskland och USA under 
samma tid har inte särskilt myckennera av intresse att erbjuda: 

"Die deutsch-amerikanischen Beziehungen von Algeciras [1906) bis zum 
\'v'eltkrieg entbehren der dramatischen Spannung des vorausgehenden Jahr
zehntes . ... Es kam weder zu neuen Zwischenfällen noch Spannungen noch 
iiberhaupt zu besonders nennenswerten Ereignissen, an denen beide Mächte 
beteiligt waren." 117 

10 OPERATIONSPLAN III - "A PIPE DREAM"? 

Av det föregående har framgått, att den tyska marinen under 
tiden före första världskriget ägnade krigsfallet USA större upp
märksamhet än man tidigare förmodat. Så vitt vi kan se, aktuali
serades denna eventualitet för första gången vid slutet av 1880-talet. 
Källmaterialet från detta årtionde är visserligen mycket sprött, men 
det bör för den skull inte bagatelliseras. Det finns nämligen över 
lag mycket få operationsakter från denna tid bevarade, och de som 
avser de då sannolikaste krigsfallen, Frankrike och/eller Ryssland, 
är också mycket lätt räknade.118 Under åren 1899-1906 ägnades
krigsfallet USA en kontinuerlig planering. Operationsplanen mot 
USA var den tredje och sista av de planer som då bearbetades; de 
två andra motsvarade krigsfallen Frankrike-Ryssland och Eng-

37 



land.119 Planläggningen mot USA antog med tiden tämligen stora 
proportioner. Reichsmarineamt och generalstaben drogs in i arbetet, 
och man utförde omfattande rekognosceringar i USA samt därjämte 
på Azorerna, Cuba, Puerto Rico och Culebra. Planeringen för krigs
fallen Frankrike-Ryssland och England från samma tid har avsatt 
ett mera omfattande källmaterial i marinarkivet, vardera krigs
fallet förmodligen tre a fyra gånger så mycket, 120 men med tanke 
på de geografiska förhållandena etc. kan dessa proportioner ändå 
förvåna. 

Vilken karaktär hade då planläggningen mot USA? Kan den 
passas in i något konkret utrikespolitiskt och militärt mönster, eller 
är den att anse som resultatet av "routinemässigen Oberlegungen" 
utan någon större verklighetsanknytning? 

I vår framställning har Operationsplan III:s framväxt hela tiden 
setts mot bakgrund av de tysk-amerikanska relationernas utveck
ling. Vi har därvid kunnat konstatera en iögonfallande parallellitet 
mellan dessa båda variabler. Tysk-amerikanska kristillstånd på det 
utrikespolitiska området har regelmässigt motsvarats av en mera 
aktiv stabsverksamhet. Om man bortser från amiralitetets fingerade 
mobilisering av år 1887, sträcker sig det här skildrade stabsarbetet 
från 18 89 till 1906, dvs. över just den tidsrymd som Vagts betecknar 
som "die eigentliche Hochspannungsperiode" i de tysk-amerikanska 
förbindelsernas historia före 1914.121 Planeringens huvuddel faller 
inom tidsavsnittet 1898/99-1906, dvs. inom just de år (1897-1906) 
som Hermann Leusser valt att behandla i sitt mindre voluminösa 
arbete om samma ämne. 

Ytterligare vittnesbörd i denna fråga torde inte behövas. Vi kan 
utan vidare fastslå, att den tyska marinens planering mot USA stått 
i det intimaste samband med de för tillfället rådande tysk-ameri
kanska konjunkturerna. 

Vi övergår nu till att dryfta ett problem, besläktat med det nyss 
behandlade. Kan den här aktuella planläggningen också sättas i 
relation till de utrikespolitiska skiftningarna i Europa? 

Då utvecklingen av Operationsplan III i dess ursprungliga form 
under våren 1906 så småningom bragtes att avstanna, skedde detta 
med hänvisning till att vissa utrikespolitiska och militära premisser 
inte längre var för handen. I ett operationsarbete från augusti 1906 
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anges en av dessa med särskild tydlighet. Planen hade uppgivits 
"in Anbetracht ... der allgemeinen politischen Lage, die die Voraussetzung 

zu diesem Kriegsfall, dass [Deutschland] nämlich bei einer Expedition 
Uber den Atlantik unter ullen Umständen den Riicken frei haben [musste], 
hinfällig [ mach te) .''122

Redan genom denna formulering sätts USA-planen in i ett 
europeiskt politiskt sammanhang, och som vi tidigare sett, är det 
inte första gången som så sker. I mars 1903 förklarade Bi.ichsel, att 
en tysk motoffensiv över Atlanten endast skulle vara rekommen
dabel, om de politiska förhållandena var sådana, att Tyskland inte 
kunde anses hotat i Europa (se s. 31 ). År 1905 uttalade han sig också 
om under vilka omständigheter en tysk krigsförklaring mot USA 
skulle vara militärt försvarlig. Tyskland skulle då i förbund 
med England och dessutom kunna räkna med hjälp mot den franska 
flottan av Österrike-Ungern, Italien och eventuellt även Ryssland. 
Han fortsatte: 

"Diese Umstände [sind] in absehbarer Zeit nicht vorhanden, also Krieg
Hihrung bis dahin nur wenn [sie] uns aufgezwungen [wird]."123

Det är således tydligt, att amiralstabschefen i det förra fallet, då 
USA var angripare, inte skulle kräva en lika gynnsam utrikespolitisk 
konstellation för ett företag över Atlanten som i det senare. Vid 
en påtvingad konflikt erfordrades endast passivitet från de euro
peiska stormakternas sida, för att Tyskland skulle kunna gripa 
initiativet och gå till motattack. 

Frågan är då, om marinen före våren 1906 verkligen kan ha an
sett det tänkbart, att Tyskland inom överskådlig tid skulle kunn;:,. 
komma i en sådan ryggen-fri-situation vis a vis USA. Grenville och 
Young förnekar detta: 

"The hardheaded German stracegists recognized that these were pipe 
dreams."124 

Ar deras uppfattning riktig? 
En transatlantisk expedition skulle ha lämnat det tyska hem

landet i det närmaste försvarslöst till sjöss, medan man till lands 
fortfarande skulle ha haft stora styrkor till sitt förfogande. En 
viktig förutsättning för en sådan operation var således, att sjö
makten England intog en neutral hållning i konflikten. För Tirpitz 
tedde sig detta som huvudvillkoret. I ett brev till Holstein under 
den andra Samoakrisen 1899 redogjorde det preussiska sändebudet 
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i Miinchen, Anton von Monts, för ett samtal, som han haft med 
statssekreteraren: 

"Samoa nimmt ja immer bedenklichere Allliren an. Ich erinnere mich 
nicht, ob ich Ihnen Tirpitz' Erwiderung auf meine Frage, sind wir den 
Amerikanern zur See gewachsen, vorigen Freitag noch mitteilte. Tirpitz 
erwiderte mit einer Gegenfrage: Sind wir der wohlwollenden Neutralität 
Englands sicher ?"125 

Kan en: sådan eventualitet ha tett sig möjlig? 

Före 1896 - Kriigerdepeschens år - var de tysk-engelska rela
tionerna mestadels harmoniska. År 1887 ansåg Kapitänleutnant 
Rudolf Siegel i amiralitetet, att England skulle ställa sig "sehr wohl
wollend neutral" gentemot Tyskland vid en tysk-amerikansk för
veckling,126 och detta omdöme vidhölls av Karcher 1889.127 Samma
år förklarade Bismarck, att en fransk uppslutning på USA:s sida 
mot Tyskland förmodligen skulle framkalla en tysk-engelsk 
allians.128 Annu 1895 kunde Tirpitz betrakta England som en tänk
bar vapenbroder, låt vara att han då tänkte på ett krig mot Frank
rike-Ryssland.129 Då planeringen mot USA återupptogs vid 189O
talets slut, hade marinens syn på England utan tvivel förändrats. 
I sina Denkschriften från 1899 behandlade Schaefer och Eckermann 
England och Canada som neutrala, men det underströks, att denna 
neutralitet inte borde förstås som välvillig.130 Annu var dock inte
förhållandet mellan Tyskland, England och USA så entydigt, som 
det senare skulle bli. Från den första fredskonferensen i Haag samma 
år rapporterade den tyske delegaten Miinster hem till rikskanslern, 
Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfiirst: 

"Man sieht hier, dass noch viel Eifersucht zwischen England und Ame
rika besteht und eine englisch-amerikanische Allianz noch nicht zu Hirch
ten ist."131 

Denna relativa optimism kunde grunda sig på det faktum, att 
det kring sekelskiftet rådde ganska skarpa motsättningar inte bara 
mellan England och Tyskland utan, som Miinster påpekade, även 
mellan England och USA. En av dessa hade sitt ursprung däri, att 
president Cleveland 1895 hade förbjudit engelsmännen att ensamma 
göra upp med Venezuela i en gränstvist, som berörde Brittiska 
Guyana. Ett krig mellan England och USA föreföll möjligt, och 
bägge parter vidtog vissa förberedelser härför. År 1896 skickades 
två engelska officerare till Maine och Massachusetts för att rekog-
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noscera landningsplatser för en brittisk expeditionskår, medan USA 
å sin sida övervägde militära åtgärder mot Canada.132 En annan 
tvistefråga var lokaliserad till gränsen mellan Alaska och Canada, 
vars sträckning ännu vid det nya århundradets början var om
stridd.133 En tredje friktionsanledning var Englands fasthållande vid
den s,k, Clayton-Bulwer-traktaten av år 1850, enligt vilken Eng
land skulle få medinflytande över den kanal som skulle byggas 
genom det mellanamerikanska näset. Detta problem löstes visser
ligen 1902 till USA:s förmån134 - men händelserna i Venezuela 
1902-03 visade, att konfliktämnena inte var uttömda därmed. 
Venezuelablockaden antydde dessutom, att det inte var helt ute
slutet, att Tyskland och England kunde komma att hamna på samma 
sida vid en konflikt med USA. Vad åren 1899-1902 beträffar, 
tillkommer ytterligare en omständighet. England var då hårt enga
gerat i boerkriget, vilket medförde, att det engelska moderlandet 
tidvis var nästan helt blottat på trupper.135 Ett engelskt deltagande
i ett tysk-amerikanskt krig måste då ha tett sig osannolikt. När det 
på sommaren 1900 i samband med boxarupproret blev aktuellt att 
detachera betydande tyska sjöstridskraf ter till Kina, förklarade 
Bi.ilow, att han kunde garantera, att 

"[Deutschland] seitens der 'grössten Seemacht' in der nächsten Zeit 
keine Schwierigkeiten zu gewärtigen haben wiirde ... "136

Under sådana förhållanden kan den tyska amiralstaben mycket 
väl ha menat, att lägen skulle kunna uppstå, då England med jämn
mod eller åtminstone passivitet skulle åse en tysk flottexpedition 

mot USA. En sådan uppfattning kan ha stärkts därav, att ett tysk
amerikanskt krig inte ansågs kunna leda till någon avgörande makt
förskjutning till förmån för någon av de stridande parterna utan 
endast till en kompromissfred i den allmänna krigströtthetens tecken. 
England skulle således alltid i någon mån få spela den tacksamma 
rollen som "tertius gaudens".137

Att man på tyskt håll hyste förhoppningar av här dryftat slag, 
tycks i varje fall ha varit Roosevelts övertygelse. Med anledning av 
engelsk.fientliga uttalanden i kongressen under diskussionerna om 
Clayton-Bulwer-traktaten skrev han 1901 till senator Henry Cabot 
Lodge: 

"Some friends of mine who have been at the German field maneuvres 
last year were greatly impressed with the evident intention of the German 
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military classes to take a fall out of us when the oppormnity offers. 
. . . They believe that the action taken, and especially the words spoken, 
in the Senate and House last year have cended very much to cool Eng
land's feeling towards us and count upon England standing to one side 
if the fight occurs." 

Själv kunde presidenten inte ens avvisa möjligheten av en tysk
engelsk kombination mot USA: 

"Before we abrogate the Clayton-Buhver treaty we want to be sure of 
the position we intcnd taking should Germany and England combine 
against us. Of course such a combination would be one of the utmost 
folly for England, because she is certain to have her paws burned, while 
the nuts would go to Germany. But the last cwo years have shown that 
British statesmen are capable of committing the wildest follies .. ,"138 

Vad Ryssland angår, ansåg Karcher 1889, att det skulle ställa 
sig neutralt vid en konflikt mellan Tyskland och USA, även om 
dess sympatier skulle stå på amerikanernas sida.139 Tio år senare 
hade Tysklands förhållande till tsarriket snarast förbättrats, och 
ännu på hösten 1904 hoppades den tyska statsledningen, att Ryss
land skulle kunna lösgöras från Frankrike och lockas över till det 
tyska lägret. Dessa förhoppningar slog visserligen fel, liksom även 
kejsarens s.k. Björköpolitik året därefter, men då hade Tysklands 
östflank i stället säkrats på ett annat sätt. Genom rysk-japanska 
kriget 1904-05 och den åtföljande revolutionen blev Ryssland för 
en tid en ignorabel maktfaktor, inte minst till sjöss. 

Fastän Karcher 1889 menade, att Frankrike skulle inta en neutral 
hållning vid en tysk-amerikansk sammandrabbning, 140 uppfattc1.des 

denna stat otvivelaktigt som ett stort osäkerhetsmoment. Det dröjde 
emellertid, innan man i Tyskland helt uppgav alla förväntningar på 
att kunna mildra eller eliminera hotet därifrån. Bismarck gjorde 

som vi sett gällande, att detta skulle kunna neutraliseras av England, 
och så länge man trodde på möjligheten av ett tyskt förbund med 
Ryssland, tänkte man sig dessutom, att Ryssland skulle kunna dra 
Frankrike med sig in i en dylik gemenskap. Dessa drömmar för
flyktigades slutgiltigt genom Björköfiaskot, men då hade rikskans
lern redan ett annat alternativ till hands. Frankrike skulle nu göras 
mindre farligt på så sätt, att man upplöste dess entente med England. 
Den av Tyskland 1905 frambesvurna Marockokrisen hade detta 
syfte. Frankrike skulle få se, att England inte skulle stå fast vid dess 
sida i farans stund. 
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Detta visade sig dock vara en ny felspekulation. På den efter
följande Algeciraskonferensen (1906) kunde man tvärtom bevittna, 
att banden mellan Frankrike och England hade stärkts, och inte 
nog därmed, även Ryssland och England hade kommit varandra 
närmare.141 Att detta var en viktig vändpunkt, visade sig följande 
lir, då trippelententen fullbordades. Tysklands "inringning" var nu 
ett faktum - men också först nu. Dessförinnan hade den tyska 
statsledningen kunnat föreställa sig, att helt andra och för Tysk
land mera fördelaktiga maktkombinationer låg inom det möjligas 
gräns. 

Förhandlingarna i Algeciras hade emellertid visat ytterligare en 
sak, nämligen att det förelåg en betydande åsiktsgemenskap mellan 
USA å den ena sidan och de mot Tyskland avogt inställda euro
peiska stormakterna å den andra. Inför amerikanskt tryck måste 
de tyska förhandlarna slå av på sina krav till förmån för dessa.142 

Algeciraskonferensen öppnades i januari och avslutades i april 
1906. Redan före slutet av mars hade Bi.ichsel upprepade gånger 
påpekat, att det utrikespolitiska läget förändrats till Tysklands nack
del,143 och i början av maj reducerades Operationsplan III till några 
få tabellartade uppställningar, som dessutom saknade speciell inrikt
ning på USA. Sedan trippelententen bildats, avskrevs också dessa. 
Planen ansågs inte längre vara "zeitgemäss". 

I och med dessa konstateranden kan det knappast betvivlas, att 
Operationsplan III :s öde stod i det närmaste samband med den 
utrikespolitiska utvecklingen i Europa. Därmed måste Grenvilles 
och Youngs tidigare nämnda omdöme revideras. Det var först 1906, 
som amiralstaben började betrakta tanken på en ryggen-fri-situation 
i Europa som en ren "pipe dream". Ditintills, dvs. så länge som 
planeringen hållits i gång, hade denna utrikespolitiska premiss för 
en tysk framstöt över Atlanten tvivelsutan uppfattats som betyd
ligt mindre oupphinnelig. 

När det gäller USA-planeringens förhållande till militära reali
teter, ställer sig Vagts skeptisk på en mycket väsentlig punkt. Han 
menar nämligen, att genomförandet av en transatlantisk expedition 
skulle ha stupat på att de tyska krigsfartygens aktionsradie var 
alltför liten: 

"Obviously the two adversaries . , . could not meet at all, except by 
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steaming across the seas, and the post-mortem on German plans against 
America, undertaken before the German fleet was seuttled at Scapa Flow

[ 1919], revealed that its bunker capacity would have allowed it to fight 
in European waters only."144

Mot detta kan man invända följande. Det är visserligen riktigt,
att de tyska slagskeppen (liksom de flesta andra tyska krigsfartyg)
hade en mindre aktionsradie än sina amerikanska motsvarigheter,145 

men det var heller inte meningen, att de - som Vagts tycks tro -
skulle bekämpa fienden direkt från baser i Tyskland. Som vi sett,
skulle de i stället först kola vid Flores och sedan vid en provisorisk
bas i Västindien. Det gällde således endast att klara sig fram dit,
och detta var fullt möjligt. Vi har redan träffat på kryssarna "Vi
neta" och "Gazelle" i dessa farvatten. Deras aktionsradie uppgick
till c:a 3.000 sjömil, och de hade därför mycket väl kunnat få säll
skap av slagskeppen, vilka alla kunde gå längre, de år 1901 nyaste
- "Kaiser Friedrich III"-klassen ända upp till c:a 4.000 sjömil.140 

Om torpedbåtarnas marschprestationer ger här använda källor inga
exakta uppgifter, men att vissa torpedbåtar kunde föras över Atlan
ten, därp!i har vi bl.a. Tirpitz' ord, (se s. 29)147 och det finns ingen
anledning att betvivla det.

I övrigt har vi kunnat iaktta, att amiralstabens olika utlåtanden 
om möjligheterna att realisera en transatlantisk expedition vilade 
på noggranna jämförelser av Tysklands och USA:s sjömilitära styrka. 
Marinarkivets USA-dossierer består till stor del av "Stärkever
gleiche", "Kritische Besprechungen der Schlachtflotte der Verei
nigten Staaten" och dylika sammanställningar (se t.ex. not 145 f). 
Också det amerikanska kustförsvaret och förhållandena i de ameri
kanska besittningarna beaktades noga, och som vi sett, gjorde man 
mycket stora ansträngningar för att få så korrekta informationer 
som möjligt. 

Amiralstaben hade fullt klart för sig, att en offensiv mot USA 
var ett mycket vanskligt företag, och man var inte beredd att för
orda en sådan annat än under särskilt gynnsamma omständigheter. 
I början av år 1900 förklarade Diederichs, att en expedition över 
Atlanten inte var att tänka på före hösten 1902, men att utsikterna 
därefter skulle ljusna. Särskilt 1904-05 skulle Tyskland besitta en 
klar sjömilitär övervikt, framhölls det längre fram. Biichsel delade 
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denna åsikt men fastslog även, att Operationsplan III någon gång 
mellan 1906 och 1908 ånyo skulle bli omöjlig att genomföra, efter
som styrkeförhållandet då skulle omkastas. 

Denna bedömning fick följdriktigt avgörande konsekvenser för 
planeringen. Då denna lades ned 1906, skedde detta med hänvis
ning dels till det förändrade utrikespolitiska läget, dels också till 
"der eingetretenen amerik [ anischen] Flotten vergrösserung". 

Vår slutsats är given. Den tyska marinens planläggning mot USA 
före första världskriget kan utan svårighet passas in i tidens utrikes
politiska och militära miljö. Därför måste den även ses som ett 
uttryck för en målmedveten strävan att komma till rätta med denna 
miljö och med de krigsrisker som rimligen kunde antas vara förknip
pade därmed. Den har utan tvivel ansetts fylla ett existerande 
behov. 

En jämförelse med de överväganden som samtidigt gjordes på 
amerikanskt håll, ställer den tyska planeringen i en intressant belys
ning. Som redan tidigare i viss utsträckning framgått, hyste man i 
USA farhågor, som mycket nära svarade mot denna planläggning. 
Bl.a. Roosevelt hävdade ofta, att en tysk-amerikansk konflikt var 
en högst plausibel möjlighet. År 1889, under den första Samo2-
krisen, skrev han till den engelske diplomaten Cecil Spring Rice: 

"Frankly, I do'n't know that I should be sorry to see a bit of a spar 
with Germany; the burning of New York and a few other seacoast cities 
would be a good object lesson on the need of an adequate system of coast 
defences ... besides, while we would have to take some awful blow at 
first, I think in the end we would worry the Kaiser a little."148 

År 1901 sade han sig oroad över Tysklands avsikter i Sydamerika 
och Västindien: 

"I find that the Germans regard our failure to go forward in building 
up the navy this year as a sign , .. that we shall sink back, so that in a few 
years they will be in position to take some step in the West Indies or South 
America which will make us either put up or shut up on the Monroe 
doctrine ... The Germans at present I know count with absolute confi
dence upon our inability to assemble an army of thirty thousand men 
which would be in any way a match for a German army of the same 
size." 149 

Den amerikanska amiralstaben, General Board, gav 1903 uttryck 
för en liknande inställning: 

"The most important war problem to be studied is based on the suppo-
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sition that Germany is the enemy." 

General Board ansåg, att en tysk attack mot USA förmodligen 
skulle inledas med ett försök att ta någon av de västindiska öarna, 
snarast Haiti. För att stärka sin ställning i Karibiska havet borde 
USA därför anlägga en flottbas på Culebra, 150 dvs. på just den ö 
som den tyska amiralstaben hade utsett till expeditionsflottans första 
anfallsmål. Inte heller en tysk landstigning på den nordamerikanska 
kontinenten låg utanför de amerikanska sjömilitärernas föreställ
ningsförmåga. Under Venezuelakrisen 1902-03 skrev chefen för 
USA:s Office of Naval Intelligence, captain C. D. Sigsbee, till sin 
marinminister och hä,vdade, att en sjömakt som var starkare än 
USA, skulle kunna landsätta trupper i Chesapeake Bay och därefter 
göra en framstöt mot Washington. Detta problem borde därför 
studeras av General Board.151 

Aven i fortsättningen betraktade General Board Tyskland som det 
främsta hotet mot den amerikanska kontinenten. Man menade, att 
den tyska krigsmakten var kompetent att överföra en arme på 
750.000 man till den Nya världen. Den operationsplan som upp
gjordes av General Board strax före första världskriget, bedömde 
den amerikanska flottans möjligheter att stoppa ett sådant företag 
utan större optimism. Grenville och Young, som lämnar dessa upp
lysningar, tillägger: 

"Clearly the [ American] strategists failed to recognize the enormous 
problems involved in endeavoring to send an army with all its supplies 
across the Atlantic Ocean,"152

Som vi sett, var det tyska militärerna mera klarsynta på denna 
punkt. De var det även i ett annat avseende. Långt tidigare än 
General Board insåg de, att de politiska förvecklingarna i Europa 
skulle göra en större amfibieoperation mot USA omöjlig att genom
föra. 

Inte desto mindre finns det ingen anledning att betvivla, att 
amiralstaben före 1906 fäste vissa förhoppningar vid en sidan 
aktion. Som Edelsheim 1901 påpekade i "Operationen i.iber See", 
fanns det trots allt fakta, som talade för att just Tyskland skulle 
vara i stånd att slå till mot USA: 
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"Es verdient hervorgehoben zu werden, dass Deutschland die einzige 
Grossmacht ist, welche im Stande ist, die Vereinigten Staaten allein anzu
greifen. Denn England könnte zwar den Angriff zur See siegreich durch-



fechten, wiirde aber nicht in der Lage sein, seine Provinz Kanada zu 
schlitzen, in der sich die Amerikaner fiir alle zur See erlittenen Niederlagen 
entschädigen könnten. Von der anderen Grossmächten aber verfiigt keine 
för sich allein Uber die erforderliche Transportflotte, um eine derartige 
Operation unternehmen zu können."153

Den omständigheten att Operationsplan III för våra ögon kan te 
sig alltför fantastisk för att tas på allvar, saknar relevans i detta 
sammanhang. Dåtidens sjömilitärer hade inte våra kunskaper om 
vilka svll.righeter som är förbundna med större kombinerade opera
cioner .154 Inte heller kunde de veta, att den utrikespolitiska utveck
lingen i Europa skulle komma att gestalta sig så, som den gjorde. 
Vi bör därför akta oss för att tillskriva dem vår egen efterklokhet. 

Noter 

1 Under arbetet på en avhandling om tyska marina operationsplaner mot Dan
mark före första världskriget kom jag bl.a. in på den roll som Danska Västindien 
spelade i de tyska sjömilitärernas överväganden. Därmed kom jag även att intres· 
;era mig för marinens planering för ett krigsfall USA - det kunde ju tänkas, 
att denna på något sätt kommit att beröra den lilla danska ögruppen i Antillerna. 
En närmare undersökning av saken visade visserligen, att detta antagande varit 
j det närmaste ogrundat, men den gav i stället upphov till en fristående uppsats 
om den tyska marinens operativa planering mot USA före 1914. Numera har två 
utländska forskare !hit trycka en utredning, som inte blott behandlar detta tema 
utan också tar upp motsvarande amerikanska planer för ett krigsfall Tyskland. 
Herwig, Holger H & Trask, David F, Naval operations plans between Germany 
and the United States of America 1898-1913. A smdy of strategic planning in 
the age of imperialism (i Militärgeschichtliche Mitteilungen). Freibnrg im Breis
gau 1970, s. 5 ff. Se även Forstmeier, Friedrich, Deutsche Invasionspläne gegen 
die USA um 1900 (i Marine-Rundschau. 68). Frankfurt am Main 1971, s. 344 ff; 
Baecker, Thomas, Blau gegen Schwarz. Der amerikanische Kriegsplan von 1913 
för einen deutsch-amerikanischen Krieg (i Marine-Rundschau. 69), Frankfurt am 
Main 1972, s. 347 ff; Dens., Das deutsche Feindbild in der amerikanischen Marine 
1900-1914 (i Marine-Rundschau. 70). Frankfurt am Main 1973, s. 65 ff. Mitt 
opus har därmed förlorat en del av sitt nyhetsvärde, men då det på vissa punkter 
kan bidra med att rätt avsevärt komplettera Herwigs och Trasks framställning, 
torde en publicering likväl vara motiverad. Uppsatsen återges här utan hän
synstagande till senare forskningsresultat - i sitt ursprungliga skick. 

2 Vagts, Alfred, Deutschland @d die Vereinigten Staaten in der Weltpolitik. 
1-2. London 1935, s. 1393; Dens., Hopes and fears of an American-German
war, 1870-1915. 2 (i Political science quarterly. 5 5). New York 1940, s. 63 ff.

47 



3 Stahl, Friedrich-Christian, Der Grosse Generalstab, seine Beziehungen zum 
Admitalstab und seine Gedanken zu den Operationsplänen der Marine (i Wehr
kunde. 12). Miinchen 1963, s. 10 f. 

4 Vagts, 1935, s 1393; Dens., 1940, s 58 f.
5 Hubatsch tycks inte känna till Vagts' forskningar. Hubatsch, Walther, Der 

Admiralstab und <lie obersten Marinebehörden in Deutschland 1848-1945. Frank
furt am Main 1958, s 92 f. 

6 Grenville och Young tycks varken känna till Vagts' eller Hubatschs under
sökningar. Grenville, John A S & Young, George Berkeley, Politics, strategy, and 
American diplomacy. Studies in foreign policy, 1873-1917. New Haven 1966, 
s 305 ff. 

7 Grenville och Y oung har inte använt marinarkivets originalakter utan den 
mikrofilm därav, som förvaras i Public Record Office, London. 

8 Heeresarchiv förstördes under kriget och därmed även generalstabens papper. 
9 Vagts, 1940, s 63.
10 Detta dokument utgör hela underlaget för Hubatschs uppgifter om USA

planeringen. Han har emellertid inte sett det i original utan hänvisar till ett refe
rat därav, som ingår i en översikt över planeringens framväxt, utarbetad inom 
amiralstaben år 1900. Enligt Hubatsch står 1899 års Denkschrift helt isolerad; 
han betecknar den som ett "Unikum", som aldrig blivit föremål för någon vidare 
bearbetning. Hubatsch, 195 8, s 92. Att detta är felaktigt, framgår redan av Vagts' 
forskningar och ännu mera av Grenvilles och Youngs. Det framgår för övrigt 
också av den översikt, till vilken Hubatsch själv hänvisar. Där omtalas bl.a., att 
man i december 1899 gjort upp en disposition till en operationsplan mot USA, 
och i en marginalanteckning omnämns en kommande föredragning i ämnet, Denk
schrift zum Immediatvortrag betreffend Immediat-Bericht <les Admirals v[ on] 
Koester ... Anlage 4. 26/2 1900. Randanm. av Winkler. Odat. Marinearchiv. 
F 2015. Adm. St. d. Mar. I. 3. - 8. Bd. 3. (Fregattenkapitän Raimund Winkler 
tjänstgjorde inom amiralstaben.) 

11 Hubatsch, 195 8, s 92. 
12 Hubatsch medger dock, att överkommandots Denkschrift sm tid kan ha 

tett sig mindre "abwegig", ty "einerseits waren die Vereinigten Staaten noch eine 
durchaus zweitrangige Seemachc, ... andererseits traute man dem imperialistischen 
Schwung <les Landes . . . nach dem spanisch-amerikanischen Krieg so ziemlich 
alles zu, hatte sich doch die amerikanische Presse bereits zu Kriegsdrohungen ge
geni.iber Deutschland verstiegen". Ibidem, s 93. 

13 Liksom Huba tsch gör Stahl genast etc par invändningar rnott sitt eget på
stående. Att marinens planering var mera mångsidig än armens "lag einmal daran, 
dass <lie auf hoher See befindlichen Kriegsschiffe fi.ir jeden denkbaren Konfliktfall 
mit klaren Verhaltensweisungen versehen werden mussten, zum zweiten aber wohl 
auch daran, dass im maritimen Bereich eben doch mehr undifferenzienere Fälle 
möglich waren als im kontinentalen Bereich, wo <lie Bi.indnisverträge die zu er
wartenden Konfliktfälle zu diktieren schienen". Stahl, Friedrich-Christian, Armee 
und Marine im kaiserlichen Deutschland (i Die Entwicklung <les Flottenkomman-

48 



dos). Darmstadt 1964. (Beiträge zur Wehrforschung. 4), s 38. 
14 Om den tyska marinens organisation, se vidare Hubatsch, 195 8, passim. 
15 Förslaget hade till upphovsman Kapitänleutnant Rudolf Siegel i amiralitetets 

statistiska byrå och åtföljdes av tre bilagor, "Kiistenplätze der Vereinigten Staaten 
Nord-Amerikas", "Dislokation der Amerikanischen Kriegsschiffe" och "Der 
Schiffsverkehr .. . der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika". Fingirte Mobil
machung 1887. Die Organisation des Nachrichtenwesens flir den Krieg mit den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika. Anlage 1-3. Odat. 1887. Marinearchiv. 
F 5174 6. Admiralität. III. 1. - 16. Bd. 1. Grenville och Young har inte noterat 
detta dokument. Enligt dem "the possibility o.f a war with the United States 

appears to have been considered for the first time in 1889". Grenville & Young, 
s 306. 

16 Den ordinarie chefen, viceamiral Alexander von Monts, hade nyligen avlidit. 
17 Goltz till Karcher. 23/2 1889. Marinearchiv. F 5174 6. Admiralität. III. 

1. - 16. Bd. 1. 
18 Grenville och Young påstår, att detta utarbetats av en "general Goltz", vil

ket alltså inte stämmer. Grenville & Young, s 306. 
19 Enligt Gren ville och Y oung betecknar promemorian ett krig mellan USA 

och Tyskland som otänkbart. Ibidem. Detta var emellertid inte Karchers mening. 
Otänkbart var endast, att ett sådant krig skulle leda till den ena partens 'ovill
korliga underkastelse. 

20 Wie ist der Krieg mit Nordamerika zu flihren und was ist dazu in die Wege 
zu leiten? 15/3 1889. Marinearchiv. F 5174 6. Admiralität. III. 1.- 16. Bd. 1. 

21 Dulles, Foster Rhea, Prelude to world power. American diplomatic history, 
1860-1900. New York 1965. (History of American foreign policy series), s 97 ff. 

22 Vagts, Alfred, Hopes and fears of an American-German war, 1870-1915. 
1 (i Political science quarterly. 54). New York 1939, s 517. 

23 Dagboksanteckning. 21/1 1889. Waldersee, Alfred von, Denkwiirdigkeiten 
des General-Feldmarschalls Alfred Grafen von Waldersee. Auf Veranlassung des 
Generalleutnants Georg Grafen von Waldersee bearb. und hrsg. von Heinrich 
Otto Meisner. 2. Stuttgart 1923, s 32. Jfr. Vagts, 1939, s 518. 

24 Enligt Vagts ville Waldersee ha utökade krigsförberedelser mot USA. Dens., 
1935, s 653. Detta är felaktigt. Generalstabschefen skriver visserligen om "Kriegs
vorbereitungen", men hans syftning är allmännare. Dagboksanteckning. 15/4 1889. 
Waldersee, Alfred von, General-Feldmarschall Alfred Graf von Waldersee in 
seinem militärischen Wirken. Auf Veranlassung des Generalleutnants a. D. Georg 
Grafen von Waldersee bearb. und hrsg. von Hans Mohs. 2. Berlin 1929, s 15. 

25 Holstein till Waldersee. 28/2 1889. Waldersee, Alfred von, Aus dem Brief
wechsel des Generalfeldmarschalls Alfred Grafen von Waldersee. Hrsg. von Hein
rich Otto Meisner. 1. Berlin 1928, s 227 f. Jfr. Vagts, 1935, s 665; Rich, Norman, 
Friedrich von Holstein. Politics and diplomacy in the era of Bismarck and Wil
helm II. 1-2. Cambridge 1965, s 248. 

26 Bismarck till Arco-Valley. 24/2 1889. Vagts, 1935, s 658. Jfr. Dens., 1939, 
s 517 ff. 
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27 Dens., 1935, s 663. 
28 För en utförlig behandling av de tysk-amerikanska förbindelserna l 889-

1906, se ibidem. 
29 Denksehrift zum lmmediatvortrag betreffend Immediat-Bericht des Admirals 

v[ 011] Koester ... 26/2 1900. Anlage 4. Marinearchiv. F 2015. Adm. St. d. Mar. I. 
3. - 8. Bd. 3.

30 Sachses rapportering fortsatte fram till mars 1901. Bericht iiber die I<.:iisten
befestigungswerke von New York; Bericht iiber die Kiistenbefestigungswerke von 
Boston. Odat., före 7/3 1898; Bericht iiber die Kilstenbefestigungen der siidlichen 
Einfahrt in New York nach fakundungen Januar bis März 1901. ?/3 1901 (m.fl.) 
Marinearchiv. F 5166. O.K.M./Adm. St. d. Mar. III. 1. - 4d. Bd. 1. Sachse var 
åtminstone 1897 anställd vid det tyska rederiet HAPAG. Sanct-Thomas. 18/10 
1897. Randanm. 12/1 1898. Marinearchiv. F 5166. O.K.M. III. 1. - 4e. Bd. 1. 

31 Jaeschke till Sachse. 31/3 1898. Marinearchiv. F 5166. O.K.M. III. 1. - 4d. 
Bd. 1. (Kapitän zur See Paul Jaeschke tjänstgjorde i amiralstabsavdelningen.) 

32 Jaeschke till Schlieffen. 24/6 1898. Ibidem. 
33 Bendemann till Grapow, Schaefer och Winkler. 2/2 1899. Marinearchiv. 

F 5174 b. O.K.M. III. 1. - 16. Bd. l. (Korvettenkapitän Max Grapow tjänst
gjorde liksom Winkler i amiralstabsavdelningen.) 

34 Den åsiktsförskjutning som här kommer till synes, är typisk för det sjömili
tära tänkandet i Tyskland vid denna tid. Den hänger samman med den s.k. Dienst
schrift IX, som 1893 utarbetats av överkommandots dåvarande stabschef, Kapitän 
zur See Alfred Tirpitz. Denna skrift, vars tankegångar kom att ligga till grund 
för den tyska flottupprustning som inleddes 1898, ledde bl.a. till att marinen kom 
att satsa mera på slagskepp i stället för på kryssare. Hubatsch, 1958, s 43 f, s 64 f. 

35 Dessa hade ursprungligen byggts för att försvara Kielkanalen. Deras aktions
radie var så liten, att de "ungiinstigsten Falles" måste bogseras en del av sträckan 
över Atlanten! 

36 Denkschrift tiber cinen Krieg mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. 
Anlage 1-4. ?/3 1899. Randanm. av Bendemann. Odat. Marinearchiv. F 5174 b. 
O.K.M. III. l. 16. Bd. L Enligt Hubatsch medgav Schaefer, att den tyska 
flottan inte var stark nog för "einen entscheidenden Schlag". Hubatsch, 1958, 
s 92. Detta är således riktigt, endast om Hubatsch därmed menar ett avgörande 
slag mot USA; ett avgörande slag mot den amerikanska flottan ansåg Schaefer 
ligga inom möjligheternas gräns. Fortfarande enligt Hubatsch betecknade Schaefer 
medförandet av de äldsta fartygen över Atlanten som "mehr als gewagr". Ibidem. 
Detta är felaktigt. Som vi sett (not 10) bygger Hubatschs framställning på ett 
referat av Schaefers Dcnkschrift, utarbetat inom amiralstaben år 1900. Detta åt
följs av några kritiska anmärkningar av Diederichs (se s 20), och det är från dessa, 
som Hubatsch hämtat sitt nyss nämnda citat. Grenville och Young påstår, att 
Schaefer höll ett tysk-amerikanskt krig för otänkbart. Grenville & Young, 
s 306. Detta är oriktigt.

37 Militärisch-maritimen Bericht iiber die Azoren. 12/9 1899. Marinearchiv.
F 5 590. Adm. St. d. Mar. III. 1. - 12. Bd. 1. 
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38 Direktiven fiir die Aufstellung von Operationsplänen. 19/9 1899. Marine
archiv. F 7639. Adm. St. d. Mar. (Utan beteckning.) Bd. 3. 

39 Det finns ingenting som tyder på att· Bendemann tagit del av Eckermanns
arbete. Disposition und Denkschrift fiir einen O[perations]-Plan im Kriege 
lands gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Odat. 1899. Marine-
archiv. F 5174 b. Adm. St. d. Mar. III. 1. 16. Bd. 1. 

40 Grenville & Young, s 9, s 40, s 117. 
41 Disposition und Denkschrift fiir einen O[perations]-Plan im Kriege Deutsch

lands gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Odat. 1899. Marine
archiv. F 5174 b. Adm. St. d. Mar. III. I. -16. Bd. I. 

42 Posten som marinattache i \'v' ashington hade sedan 1875 stått obesatt, då
Rebeur-Paschwitz inför utbrottet av det spansk-amerikanska kriget 1898 för
flyttades dit från Tokyo. Mcisner, Heinrich Otto, Militärattaches und Militär
bevollmächtigte in Preussen und im Deurschen Reich. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Militärdiplomatie. Berlin 1957. (Neue Beiträge zur Geschichtswissenschaft. 
2), s 21 f. 

43 Rekognoscirung von Cape Cod Bay und Provincetown als Stlitzpunkt fiir
ein Vorgehen gegen Boston. 26/1 1900. Mariuearchiv. F 5174 b. Adm. St. d. Mar. 
III. l. - 16. Bd. l. Vagts fann på 1930-talet ett exemplar av denna rapport i
Auswärtiges Amts arkiv, och det är detta dokument som utgör det huvudsakliga
underlaget för hans uppgifter om USA-planeringen. Eftersom rapporten är adres
serad till Tirpitz, drar han den felaktiga slutsatsen, att det var denne som hade
formulerat rekognosceringsuppgiften. Vagts, 1940, s 58 f. Se även Dens., 193 5,
s 1393; Dens., The military attache. Princeton 1967, s 204 f.

44 Reichsmarincamt till Diederichs. 12/3 1900. Aktenvermerk. 23/4 1900. Marine-
archiv. F 5174 b. Adm. St. d. Mar. III. 1. 16. Bd. 1. 

45 Diederichs till Schlieffen. 1/5 1900. Ibidem. Enligt Grenville och Young 
"Diederichs and Schlieffen [on Dec. JO, 1899] were summoned to the Kaiser, 
who personally instructed them to draw up plans for transporting troops to the 
American continent". Grenville & Young, s 305 f. Denna uppgift saknar stöd i 
källorna. Den 10/12 hade Diederichs ännu inte utnämnts till amiralstabschef. 
Bendemann höll som vanligt var på tisdagar - ett Immediatvortrag den 
12/12, men någon extra föredragning närmast föregående söndag kan inte be
läggas. Fiir Immediatvortrag. Defensive gegen England. 8/12 1899. Randanm. av 
Bendemann. Odat. Marinearchiv. F 5 5 87. Adm. St. d. Mar. III. L N. 10. 
Bd. 1. Troligen har Grenville och Young av misstag förlagt föredragningen den 
10/12 1900 (se s 21), ett år för tidigt. Detta gör, att kejsaren i deras framställning 
blir den egentlige initiativtagaren till USA-planeringen. Visserligen meddelar de, 
att marinen två gånger tidigare varit inne på saken, men de påsth felaktigt 
att detta endast lett till konstaterandet, att ett krig mot USA vore otänkbart (se 
not 19, not 36). Grenville och Young ser på grund därav en kontrast mellan 
kejsaren och sjömilitärerna, vilken de längre fram understryker genom att hävda, 
att de senare, "the hardheaded German strategists", ansåg att de av kejsaren fram
besvurna planerna var att betrakta som "pipe dreams" (se vidare härom, s 39). 
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Till detta skall här blott sägas, att källmaterialet snarast utpekar marinen själv 

som initiativtagaren. Att den kan ha agerat pil. kejsarens muntliga order, får dock 
inte helt uteslutas. 

46 Eckermann inte närmare in på de planerade operationerna och under-
strök dessutom, att hans arbete var att anse som "unverbindlich" för amiral

staben. Krieg Deutschlands mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 12/l 
1900. Randanm. av Eckermann. 15/1 1900. Marinearchiv. F 5174 b. Adm. St. d. 
Mar. III. 1. 16. Bd. 1. Redan i maj 1899 hade Tirpitz inför den dåvarande 
rikskanslern, Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfi.irst, hävdat att behovet av en 

ny flottlag inför riksdagen borde motiveras med bl.a. USA :s och Englands fient
liga hållning. Dagboksanteckning. 1/5 1899. Hohenlohe-Schillingsfi.irst, Chlodwig 
zu, Denkw(irdigkeiten <ler Reichskanzlerzeit. von Karl Alexander von 
MUiler. Stuttgart 1931. (Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts. 28), 
s 498. Jfr. Vagts, 1935, s 870 f. 

47 Grenville & Young, s 283.
48 Mlinster till Eckardstein. 14/4 1898. Eckardstein, Hermann von, Lebenserin

nerungen u[nd] politische Denkwiirdigkeiten. 1. Leipzig 1919, s 297 f. (Hermann 
von Eckardstein tjänstgjorde vid den tyska beskickningen i London.) Jfr. Nostitz, 
Herbert von, Bismarcks unbotmässiger Botschafter. Ftirst Mi.inster von Derneburg 
(1820-1902). Göttingen 1968, s 155. 

49 Hubatsch, \'<falther, Die Ara Tirpitz. Studien zur deutsehen Marinepolitik 
1890-1918. Göttingen 195 5. (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft. 21), 
s 35 ff; Grenvi!le & Young, s 283 f. 

50 Stolberg-Wernigerode, Otto zu, Deutschland und die Vereinigten Staaten von
Amerika .im Zeitalter Bismarcks. Berlin 1933, s 231. 

51 Kaiser Wilhelm Il. und die auswänige Politik. 1/2 1909. Holstein, Friedrich 
von, Die geheimen Papiere Friedrich von Holsteins. Hrsg. von Norman Rich und 
M H Fisher. Deutsche Ausg. von Werner Frauendienst. 1. Göttingen 1956, s 176. 

52 I april 1898 vände sig Knorr till kejsaren och pläderade för ett tyskt för
värv av den danska och den holländska kolonien. Knorr till Wilhelm II. 22/4 
1898. Marinearchiv. F 5174 a. O.K.M. III. I. 15. Bd. 1. Om liknande initiativ 
från Tirpitz' sida, se Vagts, 1935, s 1423 ff. 

53 Holstein till Hatzfeldt. 3/9 1898. Holstein, Friedrich von, Die geheimen 
Papiere Friedrich von Holsteins. Hrsg. von Norman Rich und M H Fisher, 
Deutsche Ausg. von Werner Frauendienst. 4. Göttingen 1963, s 82. (Paul von 
Hatzfeldt-Wildenburg var tyskt sändebud i London.) 

54 Vagts, 1935, s 797 ff; Rich, s 590 ff. 
55 Vagts, 1940, s 60.
56 Denkschrift zum Immediatvortrag betreffend Immediat-Bericht des Admirals

v[ on] Koester .. , Anlage 4. 26/2 1900. Marinearchiv. F 2015. Adm. St. d. Mar. 

I. 3. - 8. Bd. 3.
5 7 I en rnndanmärkning till brevkonceptet ställde sig chefen för amiralstabens

A-avdelning, Kapit1in zur See Alfred Breusing, skeptisk till tanken på en offensiv
mot USA. Han trodde inte på att den tyska flottan skulle hinna bygga i kapp
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den amerikanska och inte heller, att man skulle kunna få tag i alla de transport
och trängfartyg som var nödvändiga för en amfibieoperation över Atlanten. Väl 
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Summary 

During the years around the tum af the ccnrnry the German Navy maintained 
opcradonal plans for an attack an the United Stares. The first steps had been 
taken already in 1887-89. In a report from 1889 the Admiralty's Chief of Staff, 
Karcher, suggested the manner in which such a war should be conducted by Ger
many. He argued that Germany could hardly do more than send om crnisers to 
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hamper the enemy's merchant marine, although this would not force the United 
States to an unconditional surrender. 

Planning was put aside for a decade, bur in 1899 the new Chief of Staff, Bende
mann, ordered that it be renewed. Since the United States was largely self-suffi
cient, Bendemann foun<l it useless to concentrate on warfare against her merchant 
marine. lnstead he argued that Germany shoul<l send most of her fleet across the 
Atlantic and attempt to defeat the American fleet in a decisive battle. Germany 
would thereby win supremacy on the seas, secure her sea communications and 
perhaps in the long nm induce the Unite<l Stares to tire of th w:ir effort. 

This plan was now developed further. Bendemann thought that the great battle 
would take place off the New England coast, for which reason Germany should 
conquer a temporary base, for example, on Cape Cod. The Naval Attache in 
Washington comributed the suggestion that once the American fleet had been sunk 
German troops should be landed on Cape Cod and should then - with the 
support of naval artillery attack Boston and/or New York City. 

These ideas were presented to Kaiser Wilhelm II in December 1900 by the 
Adm.iralty's new Chief of Staff, Diederichs, in the presence of the Chicf of the 
General Staff, Schlieffen. Schlieffen had no <lesire to risk German troops on 
American soil and the result of this conference was that the Kaiser agreed to a 
new solution. The German fleet would sail to Cuba and occupy that island. 
It was assumed that this breach of the Monroe Doctrine in the vicinity of the 
Panama Canal then being planned would induce the American fleet to give batde 
in the West Indies, dangerously far from its bases. If Germany won, the idea of 
invading the United States could be reconsidere<l. 

During continued planning Diederichs tried in vain to win Schlieffen ovcr to 
a more positive viewpoint on such an invasion, The Admiralty Staff nonetheless 
pushed the idea further and now argued for a landing on Long Island followed 
by an attack on New York. Another new twist was that Puerto Rico was to 
replace Cuba as the first point of attack. 

These plans were culminated <luring the tour of Die<lerich's successor, Biichsel. 
By the spring of 1906 the plan now called "Operationsplan lll" - was 
almost complete. The composition of the expeditionary fleet had been deter
mined and Tirpitz' Reichsmarineamt guaranteed that the merchant marine would 

be able to provide the necessary supply vessels. The great armada was to sail to 
the West Indies via the Azores, after which the little island Culebra and then 
Puerto Rico itself would be occupied. The General Staff had pur together an 
Army contingent of 15,000 men for this purpose. 

In May 1906, however, Blichsel issued an order which reduced Operations
plan 111 to a few charted schemes which in fact were said not to have special 
application to the United States. Even these were suppressed in December 1907. 
The plan was no longer consi<lered "in harmony with the times". 

Previous research (Vagts, Hubatsch, Grenville & Young) has tended to consi
der the German Navy's American plans as a more or less "academic" exercise with 
little relationship to reality. Hubatsch goes forthest in t'.:is respect. He feels that 
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these plans indicated only one thing, i.e., the great productivity wbich according 
to him was representative of naval staffs in all countrics. A similar opinion 
- that thc German Navy created a number of "unnecessary" plans is also 
found in Stahl. 

This interpretation can, however, be rejected. As the author has demonstrated 
in another context, the Navy worked on only three operational plans at the 
beginning of this century Operatiomplan 1 concerned war with France and 
Russia, Il with England and 111 with the United States. It is obvious that the 
first two were well - motivated by the political realities of the day. This is 
however, true of the third plan too. 

Among other things, it can be demonstrated rhat there was a clear relationship 
between the American plans and the development of German-American relations. 
The planning took placc during periods of scrious tcnsion between Germany and 
the United States, but was not attended to during quiet periods. The planning 
during 1887-89 corresponds to the then current conflict over the Samoas, that 

of 1898-1906 corresponds to German-American intermezzos in connection 
with the Spanish-American War in 189S, the renewed Samoan conflict in 1899, 
the Venezuelan crisis in 1902-03 and the Algeciras Conference in 1906. 

Planning was also conducted in close connection with international develop
ments in Europe. Up umil 1906 Germany could still hope that England -
under certain conditions - would to!erate a German naval expedition to the 
United Stares. She could also hope that the threat from France and Russia -
under certain conditions could be diminished so that a German army could 
be sent across the Atlantic. These hopes were finally smashed at the Algeciras 
Conference, after which the plans were quite logically discontinued. 

This discontinuation is also to be seen in connection with the development of 
the relative power of the German and American flects. Umil 1906 German 
superiority or parity either existed or was within reach, but not afterwards. 
The very thorough work put into these plans a!so indicates their intimare 
relationship to military realities. Among other things, extensive reconnaissance was 
carried out in the Azores, the West Indies and along the New England coast. 

It may be added, finally, that the Americans (including Theodore Roosevelt 
and the General Board) nursed serious fears which corresponded to Operations
plan 111 almost exactly. That we find the plan unrealistic should thus not lead 
us to believe that comemporary naval stratcgists and politicians did so. 
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INLEDNING 

De båda försvarsbesluten 1925 och 1936 utgör de två stora mil
stolparna i svensk försvarspolitik under mellankrigstiden. Det förra, 
som medförde djupgående organisatoriska ingrepp ("den stora 
regementsdöden"), fattades i känsla av spirande fredwptimism; det 
senare, innebärande vissa moderniseringar och en lätt upprustning, 
tillkom under trycket av diktaturernas frammarsch och en till
tagande internationell oro. 

Försvarsbeslutet 1925 medförde ingen nämnvärd avspänning i 
försvarsfrågan. Denna förblev en stridsfråga av första rang. Redan 
påföljande år restes krav från högerns sida på förnyade utredningar, 
men först i regeringsställning 1929 blev partiet i tillfälle att realisera 
sina planer.1 I mars samma år tillkallade ministären Lindman ett 
antal utredningsmän för att inom försvarsdepartementet verkställa 
en utredning ifråga om höjandet av försvarsväsendets effektivitet.2 

I remissdebatten samma år hade Lindman uttalat sin avsikt att semi,re 
låta verkställa en utredning av försvarsproblemet i hela dess vidd.3 

Innan nämnda utredningsmän framlagt sitt betänkande enades 
emellertid riksdagens kamrar om att begära en förnyad allsidig ut
redning av försvarsfrågan, vilket ledde till tillsättningen av 1930 
års försvarskommission.4 

I sitt betänkande, som framlades först 1935 och året därpå lades 
till grund för försvarsbeslutet, framhöll kommissionen att det i 
huvudsak var två inbördes vitt skilda åskådningar, som från olika 
synpunkter förenades i kravet på förnyad utredning. Den ena rikt
ningen motiverade detta med att den ilr 1925 antagna försvarsord
ningen icke motsvarade rikets behov av försvarsmedel. Den andra 
huvudriktningen åter byggde sitt utredningskrav på den uppfatt
ningen, att en förnyad undersökning skulle ådagalägga möjligheten 
av ytterligare nedrustning eller alternativt isolerad avrustning.5 

Betänkandets formuleringar ger klart uttryck åt den splittrade 
syn på landets försvarsfråga, som förelåg vid kommissionens till
komst, inte bara inom riksdagen utan även inom folk.opinionen i 
övrigt. Sannolikt är att en mera ingående forskning på området 
snarare skulle förstärka än försvaga intrycket av oenighet. 

Det rådande läget gav självfallet upphov till en livlig försvars
debatt, i vilken engagemanget från fackmilitär sida var påfallande 
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stort. I de båda nämnda försvarsutredningarna anlitades militär 
sakkunskap i stor utsträckning. Men inte heller inom officerskåren 
kunde man tala om en enhetlig syn. Armeintressen kolliderade med 
marina ambitioner. Inom respektive försvarsgrenar utvecklades 
officersgrupper och fraktioner med olika målsättningar. De skilda 
synsätten kom till uttryck i de militär:;,. facktidskrifterna såsom 
Tidskrift i Sjöväsendet, Vår Flotta, Vårt Försvar och Ny Militär 
Tidskrift. I de större dagstidningarna uppträdde framstående offi
cerare som lant- respektive sjömilitära experter. 

Särskilt intresse i detta sammanhang har Helge Jung och den 
s k  kretsen kring Ny Militär Tidskrift rönt, måhända framförallt 
för det inflytande den ansetts utöva på verksamheten inom 1930 
års försvarskommission. 

Jung startade 1927 Ny Militär Tidskrift. 1930 utgavs under hans 
redaktion debattskriften Antingen - Eller, vari kretsen kring Ny 
Militär Tidskrift lade fram sitt försvarsprogram. Detta var utformat 
som ett alternativ till 1929 års försvarsutrednings betänkande. På 
hösten 1930 utsågs två av huvudförfattarna till Antingen - Eller, 
Helge Jung och Axel Gyllenkrok, till arme- respektive flygsekre
terare i 1930 års försvarskommission. Dessa poster gav dem seder
mera möjlighet att utveckla ett inflytande, vars art och omfattning 

dock i allt väsentligt ännu måste sägas vara outrett. 

I denna uppsats skall jag belysa tillkomsten av "kretsen kring 
Ny Militär Tidskrift", dess sammansättning, karaktär och arbets
former. För att få en uppfattning om de särdrag hos denna opinions
grupp, som kan ha bidragit till att befordra dess inflytande, skall 
jag vidare följa utvecklingen och huvuddragen av dess ide- och 
handlingsprogram åren 1927-1929. Därvid vill jag särskilt fästa 
uppmärksamheten på kretsens attityder dels till den militära miljön, 
d v s  främst de båda rivaliserande försvarsgrenarna armen och 
marinen, samt dels till högern, som dittills utgjort de försvarsvänliga 
särintressenas politiska plattform. 

Såsom antytts ovan är NMT-kretsen ingalunda förbisedd i histo
risk facklitteratur men någon mer sammanfattande analys av dess 
idebildning, handlingsprogram och insatser har hittills inte förelegat. 
Olle Nyman uppmärksammade det militära inflytandet inom 1930 
års försvarskommission redan i sin avhandling, "Svensk parlamenta-
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rism 1932-1936" (Uppsala 1947), men han nämnde icke NMT

utan stannade inför begreppet " en grupp av generalstabsofficerare". 
Nyman antydde dock Jungs speciella roll i sammanhanget.6 Andra 
forskare, däribland Klaus-Richard Böhme, Ingemar Dörfer och 
Bengt Holtze har haft anledning att mera i förbigående fästa upp
märksamheten på NMT-kretsens förekomst.7 Det enda försöket till 
en mer inträngande studie av NMT-kretsens verksamhet har gjorts 
av A J Andra:: i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1971. Andrre 
koncentrerar sig härvid främst till att undersöka relationerna mellan 
den militära kretsen och de civila politikerna inom 1930 års för
svarskommission.8 Allra senast har Alf Åberg i generalstabskårens 
jubileumsskrift, Generalstab och generalstabskår 1873-1973, teck
nat en sammanfattande bild av kretsens tillkomst, sammansättning 
och insatser. Åberg har därvid bl a kunnat bygga på ett stort antal 
uppteckningar från samtal med general Jung samt visst tidigare 
outnyttjat material i krigsarkivet.9 En i många avseenden annor
lunda bild av "Antingen-eller-juntan" och dess "aktivistiska" ambi
tioner, sedda ur ett kommunistiskt perspektiv, ger slutligen Hilding 
Hagberg i sin 1966 utgivna "Röd bok om svart tid".10 

Oaktat forskningsläget har NMT-kretsens insatser relativt tidigt 
varit uppmärksammade i arbeten av handbokskaraktär.11 

Härutöver har kretsen varit föremål för kommentarer och om
dömen i en rad högre officerares memoarer samt diverse minnes
teckningar av personer som tillhört kretsen eller stått den nära. 
Jag har dock icke ansett mig böra närmare in på dessa i detta 
sammanhang, då de kommer att behandlas längre fram i den mån 
de kan tillmätas källvärde. 

För undersökningen rörande idebildning och programutveckling 
har främst använts samtida årgångar av NMT samt uppsatser av 
personer som tillhörde kretsen kring NMT.

NMT:s eget arkiv är för den berörda tidsperioden mycket tunt 
och ger mycket få inblickar i såväl tidskriftens tillkomstprocess som 
den redaktionella verksamheten. Tidskrif tsstyrelsens verksamhet sy
nes sålunda inte ha efterlämnat något material i form av protokoll 
och verksamhetsberättelser e.d. 

Sambandet mellan NMT och generalstabens krigshistoriska avdel
mng har kunnat beläggas genom material ur avdelningens fylliga 
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och väl ordnade arkiv i Krigsarkivet. 
Jag har också tagit del av ett stort antal enskilda arkiv efter 

personer såväl inom som utanför kretsen. Nedslagen i detta material 
har ofta varit av slumpmässig karaktär. Systematisk uppföljning av 
materialet har endast undantagsvis gett resultat. Till undantagen 
hör bl a omständigheterna kring Gustaf Lindströms avgång från 
ordförandeposten inom NMT. 

Beträffande kretsens centralgestalter kan nämnas att Axel Rappe 
inte synes ha efterlämnat några papper, samt att Helge Jung och 
CA Ehrensvärd i skrivande stund inte offentliggjort sina egna arkiv. 
De papper som Jung hittills överlämnat till Krigsarkivet berör så 
gott som uteslutande hans verksamhet som armesekreterare i 1930 
års försvarskommission. Den korrespondens som Jung förde i egen
skap av redaktör för NMT synes dock ha tillförts NMT:s arkiv. 
Ehrensvärd har å sin sida enligt uppgift från 1. arkivarie Nils F 
Holm vid Riksarkivet uttalat sin avsikt att låta sina efterlämnade 
papper tillföras Tosterupssamlingen. Huruvida Jung och Ehren
svärd fortfarande är i besittning av material som nämnvärt kan 
påverka resultatet av denna undersökning är således inte helt klar
lagt. Jag har av särskilda skäl inte funnit det opportunt att upp
vakta dem härom. Förfrågningar rörande vissa sakförhållanden har 
emellertid styrkt mig i uppfattningen att så inte är fallet. Gunnar 
Berggrens arkiv blev tillgängligt först i slutet av november 1973, 
då det överfördes till Krigsarkivet. Jag blev då i tillfälle att ta del 
av det medan det ännu var i oordnat skick. Kven om denna genom
gång inte föranledde några väsentliga förändringar i manuskriptet 
gav den mig tillfälle till vissa värdefulla kompletteringar. 

I Riksarkivet har jag tidigare tagit del av Axel Gyllenkroks arkiv. 
I inledningen till arkivförteckningen har framlidne fil lie Göran 
Setterkrans anmält att vissa ej närmare beskrivna utgallringar före
tagits. Vidare har bl a C A Ehrensvärd och Nils Rosenblad beretts 
tillfälle att gå igenom sina egna brev till Gyllenkrok och återta dem 
de önskade. Enligt Setterkrans skall Gyllenkrok också ha bränt sina 
"mycket ingående almanacksanteckningar" före sin bortgång.12 

. Som svar på i skriftlig form uppställda frågor liar personliga 
upplysningar lämnats mig av generalerna C A Ehrensvärd och Axel 
Ljungdahl samt generalmajorerna Äge Lundström och Gottfried 
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Hain. Av dessa har de tre förstnämnda lämnat skriftliga svar medan 
Hain har meddelat mig svaren per telefon. 

Principiellt har dessa kontakter tagits först sedan jag förskaffat 
mig en fyllig kunskap genom samtida material. Detta har medfört 
att jag kunnat precisera fdlgeställningarna till faktiska förhållanden 
som inte helt kunnat klarläggas ur det samtida materialet. Respon
denterna har därigenom också tvingats konkretisera sina svar. Reso
nemang rörande respondenternas egna eller andras åsikter och hand
lingsmotiv har i möjligaste mån kunnat undvikas. Resultatet har i 
stort sett blivit magert men i gengäld har trovärdigheten hos de av
givna svaren lättare kunnat prövas. I ett par fall har svaren t o m
kunnat konstateras vara direkt vilseledande. Genom den angivna 
metodiken tror jag mig ha kunnat undvika en rad av de uppenbara 
svagheter som är förknippade med intervjumetodiken.13 

Vidare har jag haft ett antal samtal med generalmajor Gunnar 
Berggren. Dessa, vars primära syfte var att utröna förekomsten av 
skriftligt källmaterial, låg emellertid i forskningsprocessens början 
och var av allmän samtalskaraktär. Mina uppteckningar från dessa 
samtal är också ytterst summariska. I den mån jag åberopat dessa 
samtal har det enbart gällt uppgifter rörande faktiska förhållanden. 
Berggrens frånfälle förtog mig möjligheten att tillställa honom 
frågeformulär av den typ som diskuterats ovan. 

General Helge Jung har med hänvisning till sitt hälsotillstånd 
avböjt intervju men har ändå visat sitt intresse genom att meddela 
mig vissa upplysningar via fil dr Alf Åberg.14 Därutöver har dr 
Åberg välvilligt ställt till mitt förfogande ett antal uppteckningar 
han gjort efter samtal med Jung åren 1969-1970. 

TILL NMT:S FÖRHISTORIA GENERALSTABENS KRIGS-
HISTORISKA AVDELNING OCH KRIGSVETENSKAPS
AKADEMIENS TIDSKRIFT 

Generalstabens krigshistoriska avdelning hade tillkommit i sam
band med organiseringen av generalstaben 1873. Dess primära upp
gift fastställdes då vara att ''samla, vårda och sammanställa hand
lingar och material från såväl äldre som nyare tider" samt att "för
fatta och utgifva fäderneslandets krigshistoria". Därjämte borde 
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också utlandets krigshistoria bli föremål för behandling varmed 
främst förstods studiet av samtida krig. Enligt tidens militära histo
riesyn motiverades de historiska studierna framför allt av de erfaren
heter som därur kunde tillgodgöras för pågående stabsplanläggning 
och utvecklingsarbete. Under den följande tiden synes studiet av det 
moderna kriget helt ha fått stå tillbaka för forskningar i äldre 
svensk krigshistoria. Hösten 1922 tillkom emellertid en ny sektion, 
III. sektionen, med inriktning speciellt på moderna förhållanden,
varigenom den ursprungliga tanken att avdelningen jämväl skulle
ägna sig åt det samtida kriget realiserades. Avdelningen fick därmed
i stort följande organisation.15 

I. och II. sektionerna skulle bedriva studier rörande Sveriges krig
i äldre tid medan III. sektionen främst skulle ägna sig åt studiet av 
det moderna kriget och därvid bl a upprätta en bibliografi över 
militärhistoria rörande modern tid. Till avdelningen hörde också 
krigsarkivet (IV. sektionen). Avdelningens ledning utgjordes fr o m

hösten 1924 av Carl Bennedich, avdelningschef, samt sektions
cheferna Helge Jung (I. och IL sektionerna), Axel Rappe (III. sek
tionen) och Birger Steckzen (krigsarkivet).10 

Under åren 1924-1928 var en rad officerare, som sedermera kom 
att spela mer eller mindre framträdande roller inom den s k  "kretsen 
kring Ny Militär Tidskrift", under längre eller kortare tid tjänst
göringsplacerade vid avdelningen. Däribland kan förutom Jung och 
Rappe nämnas S E Allstrin, Erik Björn, Gunnar Berggren, Axel 
Gyllenkrok, Axel Ljungdahl, Ludvig Cronquist, Herman Sundelin, 
Gustaf Petri och C A Ehrensvärd. Av dessa kom så småningom 
Björn och Berggren att framträda som Jungs och Rappes "ställföre
trädare" inom respektive sektioner. Hösten 1927 efterträddes Rappe 
som sektionschef av Berggren.17 

Till tiden sammanföll III. sektionens första år med utrednings

arbetet inom 1919 års försvarsrevision samt försvarsdebatten inför 
1925 års försvarsbeslut. Ur generalstabschefens synvinkel var det 
naturligt att sektionens resultat och kapacitet jämväl utnyttjades i 
upplysningssyfte. Uttryck härför var bl a tillkomsten av de båda 
uppsatserna "I vad mån kan beträffande hären i fredstid försummad 
organisation och utbildning fullständigas vid krig eller krigsfara?" 
(1923) samt "Erfarenheter beträffande härorganisationernas utveck-
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ling under och efter världskriget" (1924 ).18 Vid sidan härav bör 
också nämnas Helge Jungs uppsats "Sveriges möjligheter till själv
försörjning".19 Helt i samklang med Jungs uppsats stod också Axel 
Rappes något senare utgivna skrift "Sveriges läge", till vilken anled
ning finns att återkomma.20 

Fr o m  våren 1924 övertog III. sektionen dessutom redigeringen 
av det officiösa fackorganet Krigsvetenskapsakademiens tidskrift 
(KVT). Formellt sett var Krigsvetenskapsakademiens sekreterare 
tillika redaktör för akademins tidskrift. 1924 bekläddes denna post 
av överste Georg von Heideman. Denne ingick dessutom tillsammans 
med konteramiral C A Wachtmeister och överste Carl Sjögren i 
akademins redaktionsutskott. På hösten 1925 avled Wachtmeister 
och efterträddes då av högste befälhavaren för kustflottan, Otto 
Lybeck.21 

Skälet till att redigeringen av KVT övertogs av krigshistoriska 
avdelningen är inte helt klarlagt. I en VPM rörande övertagandet 
riktades emellertid från avdelningens sida viss kritik mot tidskriftens 
tidigare skötsel. Innehållet hade varit alltför ensidigt och föga 
aktuellt. Härordningsfrågan hade blivit illa behandlad och det 
patriarkaliska sätt varpå tidskriften skötts hade medfört svårigheter 
att finna kompetenta medarbetare. I programmatisk form framhöll 
avdelningen vidare att KVT för framtiden enligt vissa utländska 
förebilder borde bli ett organ för fri debatt och åsiktsbrytningar. 
Mot bakgrund härav ter det sig måhända något överraskande när 
man avslutningsvis framhåller att KVT också bör "bliva ett uttryck 
för Generalstabschefens uppfattning i de militära frågorna".22 

Det framgår tyvärr inte av det samtida källmaterialet hur för
hållandet mellan redaktör, redaktionskommitte och krigshistoriska 
avdelningen varit reglerat. Rappe synes emellertid ha skött tidskrif
ten efter eget huvud.23 Till sitt innehåll var KVT helt armedomine
rad. Rappe själv och Bennedich hörde till de flitigaste medarbetarna. 
Bidrag lämnades också bl a av Jung, Allstrin och Ehrensvärd. In
läggen var ofta starkt präglade av författarnas personliga värde
ringar och formade sig efter försvarsbeslutet 1925 till skarpa vidräk
ningar med den nyligen fastställda härordningen.24 

Märkligt nog stod också Rappe för de fåtaliga marina notiserna. 
Aven om Rappes armepräglade grundsyn undantagsvis kom till ut-
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tryck synes han i huvudsak ha intagit en korrekt hållning gentemot 
marinen och medvetet försökt undvika kontroversiella ämnen.25 

Häruti inträdde emellertid med januarinumret 1926 en föränd
ring. I den inledande uppsatsen, "Krigsmaktens allmänna uppgifter", 
underströk Axel Rappe utan omsvep att det svenska försvarets 
tyngdpunkt borde förläggas till armen. Avslutningsvis aviserade 
han en kommande artikel, där behovet av lant-, sjö- och flygstrids
krafter närmare skulle penetreras.26 

Reaktionen på Rappes artikel kom snabbt. Carl Sjögreen och Otto 
Lybeck - båda nu i redaktionsutskottet - tillställde redaktören 
Georg von Heideman en skrivelse, vari de framhöll önskvärdheten 
av att uppsatser, som uppväckte motsättningar mellan försvars
grenarna borde undvikas. Dit hörde bl a artiklar, som berörde av
vägningen mellan försvarsgrenarna samt dessas uppgifter och om
fattning. I varje fall borde de först underställas redaktionsutskottets 
prövning. 27 

I tidskriftens marsnummer meddelades helt kort att Rappes ut
lovade artikel inte skulle inflyta. Som skäl angavs "förändringar i 
redaktionen". 28 

Rappe hade således refuserats. Tillskyndare hade varit Sjögreen 
och Lybeck, vilka sedan också tillsammans med von Heideman 
fattat beslutet. För motivet - "förändringar i redaktionen" -
fanns ingen täckning. 

Till bilden hör också de samtidigt förrättade valen av sekreterare 
och redaktör inom Krigsvetenskapsakademien. von Heideman, som 
enligt tidigare bruk förenat de båda befattningarna, stod i tur att 
avgå. Den 15 februari hade man i valberedningen enat sig om att 
tillställa fyra officerare, nämligen överstelöjtnanterna Erik Testrup 
och Pehr Lagerhjelm samt major Carl Bennedich och kapten Willy 
Kleen, en förfrågan huruvida de ville kandidera till sekreterar
posten. Testrup avböjde medan Bennedich och Kleen accepterade. 
Lagerhjelm förklarade sig villig att åta sig sekreterarposten med det 
förbehållet att han skulle slippa bli redaktör för KVT. Vid val
beredning den 11 mars uppsattes Lagerhjelm, trots sitt förbehåll, i 
första förslagsrummet, Kleen i andra och Bennedich i tredje.29 Vid 
valförrättningen i samband med akademins sammanträde den 16 
mars fick Lagerhjelm 37 röster, Bennedich 17 och Kleen 4.30 
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Beträffande den således fortfarande vakanta redaktörsbefatt
ningen tillfrågades först Kleen men denne svarade nu nej. Sedan 
ytterligare något namn varit på tal utsågs vid sammanträde med 
redaktions- och förvaltningsutskotten den 15 maj generalstabskap
tenen G A Nyqvist, tillika Arvid Lindmans personlige rådgivare i 
frågor rörande försvarspolitiken. Bennedich tillfrågades aldrig och 
Rappe synes överhuvudtaget inte ha varit påtänkt trots sin tidigare 
befattning med tidskriften. Det förtjänar måhända påpekas att vid 
de båda aktuella sammanträdena 10/4 och 15/5 deltog fem leda
möter, däribland både Carl Sjögreen och Otto Lybeck.31 

Inom krigshistoriska avdelningen fick refuseringen av Rappe och 
sekreterarvalet den 16 mars sina omedelbara konsekvenser. Av ar
betsrapporterna inom III. sektionen framgår att man arbetat med 
KVT i sedvanlig omfattning t o m  den 16 mars, d v s  dagen för 
akademins sekreterarval. Därefter upphör all befattning med tid

skriften från avdelningens sida.32 Därtill bör påpekas att Bennedich 
och Rappe, som dittills hört till tidskriftens flitigaste medarbetare 
- Rappe bidrog så sent som i marsnumret med tre litteraturanmäl
ningar - helt saknas under återstoden av året samt 1927. Samma
är förhållandet med Jung, Ehrensvärd och Allstrin.33 

Källmaterialet medger ingen ytterligare insyn i den uppkomna 
konflikten. På goda grunder kan dock förutsättas att Bennedich och 
Rappe samt deras medarbetare i rådande läge själva avbrutit sam
arbetet med KVT. Vilken av de båda händelserna, Rappes refusering 
eller sekreterarvalet den 16 mars, som varit mest avgörande kan man 
endast spekulera i - en samverkan förefaller mest trolig. Det an
förda synes också ge förklaringen till varför sedan vare sig Benne
dich eller Rappe blev aktuella för redaktörsposten inom akademin. 

I sina otryckta minnesanteckningar har G A Nyqvist bekräftat 
det stämningsläge inom Krigsvetenskapsakademien, som det samtida 
källmaterialet synes ge uttryck för. Nyqvist anför bl a att tidskriften 
"tidigare påfallande ensidigt ägnat si'tt intresse åt lantmilitära spörs
mål och därigenom kommit i en besvärande motsatsställning mot 
marinens representanter. En ändring härutinnan måste till varje pris 
åstadkommas, men mina försök härtill möttes till en början av stark 
misstro. Genom välvilligt bistånd av dåvarande marinstabschefen, 
konteramiral Otto Lybeck, blev det emellertid så småningom möjligt 
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att få textbidrag även i sjömilitära ämnen och åtminstone på detta 
område undanröja motsättningarna mellan marin och arme."34 

Nyqvist är korrekt beträffande försvarsgrensmotsättningen men 
överdriver sin insats i vad gäller utjämningen av tidskriftsinnehållet. 
'A ven i fortsättningen av Nyqvists period var det lantmilitära ämnes
inslaget i KVT helt dominerande. Däremot upprepades inte pole-
miken mot flottan och därmed synes Lybeck som torde ha varit 
den främste tillskyndaren till Rappes refusering och marinen ha 
låtit sig nöja.35 

Medan således KVT även i fortsättningen förblev i allt väsentligt 
ett armeorgan hade marinen sin motsvarighet i Tidskrift i Sjöväsen
det (TiS), utgiven av Kungl Orlogsmannasällskapet. Både KVT och 
TiS hade en officiös prägel men skillnaden fr o m Nyqvists tillträde 
till redaktörsposten i KVT var, att det senare organet var pacificerat 
i frågor som kunde uppväcka debatt mellan försvarsgrenarna, medan 
TiS liksom tidigare förde marinens talan. 

Beträffande fristående försvarstidskrifter i övrigt var läget följ
ande. Allmänna försvarsföreningen utgav "Vårt Försvar" (VF). I 
enlighet med föreningens allmänna målsättning iakttog denna tid
skrift en neutral Mllning i avvägningsfrågor.36 På marinsidan fanns 
"Vår Flotta" (VFl) medan lantförsvaret och det nytillkomna flyg
vapnet saknade språkrör i egentlig mening.37 

Sedan 1912 utgavs visserligen "Svensk Militär Tidskrift" (SMT), 
men denna hade genom grundaren och utgivaren, generalmajor C 0 
Nordensvan, getts en högst personlig prägel. Efter Nordensvans 
bortgång 1924 drevs tidskriften i oförändrad anda av kapten A 
Wattrang. Något debattorgan i modern mening var SMT knappast. 
SMT, som för övrigt brottades med ekonomiska svårigheter, hade 
själv 1924 strax efter Nordensvans frånfälle tagit upp tidskrifts
frågan till debatt och därvid uttryckt önskemål om en omläggning 
i modernare riktning.38 Dessa ambitioner synes emellertid inte ha 
lett till resultat. 

Läget beträffande militära fackorgan 1926 utgjorde således en 
god grogrund för planer på en ny lantmilitär tidskrift. Enligt vad 
Jung själv uppgivit skulle han ha hyst planer på att starta en ny 
militär tidskrift redan 1925. Bl a skulle han fört diskussioner i 
denna fråga med majoren Helmer Bratt ( tidigare sektionschef vid 
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krigshistoriska avdelningen), vilken var påtänkt som redaktör för 
tidskriften. En ögonsjukdom satte emellertid stopp för planerna t v. 
Under sjukdomstiden skulle Jung ha kommit till insikt om att han 
inte borde stå för tidskriften själv, utan att denna skulle drivas av 
en "grupp".39 I en uppsats i anslutning till NMT:s 25-årsjubileum 
1952 uppger dessutom Ehrensvärd att avsikten till en början var att 
få ut NMT redan den 1 januari 1927. Denna avsikt skulle emellertid 
ha strandat på svårigheterna att anskaffa kapital och erforderligt 
antal kvalificerade medarbetare.40 

Båda dessa uppgifter rimmar tidsmässigt mycket väl med "bryt
ningen" mellan krigshistoriska avdelningen och KVT i mars 1926. 
Uppenbarligen har denna episod utgjort det definitiva incitamentet 
till den nya tidskriftens tillkomst. KVT hade visserligen inte varit 
något egentligt debattorgan men brytningen förtog Rappe och hans 
medarbetare den enda möjligheten till att mera självständigt kunna 
föra ut sina ideer. Tidskriftsfrågan blev akut. 

Det anförda materialet, sammanställt med vissa indikationer på 
ett etablerat samarbete mellan krigshistoriska avdelningen och SMT, 
synes också bekräfta den anförda tesen. 

När planerna rörande NMT offentliggjordes våren 1927 visade 
det sig nämligen att NMT:s utgivning hade kopplats samman med 
SMT:s nedläggning.41 Från förhandlingarna kring denna uppgörelse 
har inte påträffats något material. Däremot kan konstateras att 
SMT:s redaktör, A Wattrang, redan från hösten 1925 beretts till
träde till krigshistoriska avdelningens lokaler av vilken orsak 
är obekant.42 Denna kontakt bör dock rimligen ha spelat en viss 
roll för sammankopplingen. Under hösten 1926 och våren 1927 
inflöt sedan inte mindre än fem uppsatser i SMT av medarbetare 
ur Krigshistoriska avdelningen. Uppenbarligen hade man inom av
delningen flyttat över sina tjänster från KVT till SMT. Möjligen 
kan det också förhålla sig så, att de nämnda uppsatserna ursprung
ligen varit avsedda för NMT men sedan införts i SMT, då det stått 
klart att NMT:s utgivning måste uppskjutas t v.43 

NMT:S TILLKOMST 

Våren 1927 hade planerna på den nya tidskriften framskridit så 
långt att 1nan ansåg sig kunna börja utgivningen hösten san1111a år. 
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I en tryckt PM, som offentliggjordes i maj, hette det bl a: 
"Då 'Svensk militär tidskrift' vid instundande årsskifte kommer att upp

höra, avse undertecknade att utgiva en tidskrift 'Ny militär tidskrift', i 
vilken förstnämnda publikation skall uppgå. Tidskriftens mål är att samla 
armens och flygvapnets officers- och reservofficerskårer samt landstorms
befälet i positivt arbete för riksförsvarets återuppbyggande." 

Vidare meddelades att NMT skulle utkomma med två dubbel
häften instundande november och december, vilka skulle ersätta 
SMT:s båda sista häften för 1927. Från den 1 januari 1928 skulle 
tidskriften ges ut med två häften per månad. 

Promemorian var undertecknad av en styrelse bestående av överst
arna Gustaf Lindström och Per Sylvan, rektor Nils Lundqvist, major 
Henry Peyron samt kaptenerna Axel Rappe, Arvid Moberg, Gustaf 
Petri, H V Jung, E Björk, G Hain, Axel Gyllenkrok, Åge Lund
ström, C A Ehrensvärd samt E H K:son Björn.44 

Det samtida källmaterialet i övrigt rörande NMT:s tillkomst är 
sprött och fragmentariskt. Den ovan nämnda styrelsen har icke 
efterlämnat något material ett problem vartill jag skall åter
komma längre fram. På samma sätt förhåller sig beträffande upp
görelsen med SMT samt i viss mån de ekonomiska betingelserna. 
NMT:s tillkomstprocess förblir därför i många stycken diffus och 
svårgripbar. 

"Maj-promemorians" tillkomst bygger dock på vissa klart skönj
bara förutsättningar. Ekonomiskt bör rimligen utgivningen av åt
minstone de två första dubbelhäftena ha varit i hamn. Uppgörelsen 
mellan NMT och SMT torde också i allt väsentligt ha varit klar. 
Frånsett att NMT skulle svara för ersättningsdistributionen för 
SMT:s två sista häften är arten av denna uppgörelse okänd.45 NMT:s 
räkenskaper röjer inga ekonomiska transaktioner mellan de båda 
parterna. Det bör dock observeras att vare sig Wattrang eller någon 
annan av SMT:s flitigare medarbetare bereddes säte i styrelsen. 

Beträffande styrelsens sammansättning kan konstateras att den 
hade sin tyngdpunkt i krigshistoriska avdelningen. Inte mindre än 
sju av styrelsens ledamöter var eller hade varit knutna till avdel
ningens verksamhet på ett eller annat sätt. Fr o m 1 januari 1928 
utökades dessutom styrelsen med ytterligare två man ur avdelningen, 
nämligen Gunnar Berggren och Herman Sundelin.46 
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Styrelsens tillkomst är höljd i dunkel. Något konstituerande sam
manträde förefaller inte ha hållits. Ledamöterna synes ha hand
plockats av Jung, som framstår som den ledande kraften.47 De sam
mankomster, som dock uppenbarligen bör ha förekommit, synes ha 

varit av informell natur samt hållits inom en avgränsad krets, som 
dessutom sannolikt inte alltid varit begränsad till styrelsen.48 

För att handlägga de praktiska frågorna rörande tryckning, 
annonser och bokföring m m  värvades kaptenen på övergångsst;.:i.t, 
Herman Sundelin. Skälen till att valet föll på Sundelin, som för 
övrigt var bosatt i Jönköping, är inte helt klarlagda men det kan 

konstateras att Sundelin varit kurskamrat med Jung på Karlberg, 
var god vän med denne och känd som "redig och allmänt klok 

karl".49 Under sommaren 1927 skötte Sundelin sina åligganden från 
Jönköping men bereddes fr o m hösten samma år tjänstgöringsplats 
vid krigshistoriska avdelningen. Sundelins ställning inom NMT 1927 
synes inte ha varit formellt helt klarlagd. Han benämndes dock 

sedermera "andre redaktör" och ingick fr o m  1928 i styrelsen.50

Han var NMT:s ende avlönade tjänsteman och uppbar för sina 

tjänster 200 kr per månad jämte ersättning för expeditionslokal i 
bostaden med 50 kr per månad. 51 Såsom officer på övergångsstat var

Sundelin skyldig att tjänstgöra en månad per år. Denna skyldighet 
fullgjorde han vid krigshistoriska avdelningen och förenade möjligen 

då sin befattning med NMT med vissa andra uppgifter inom av
delningen.52 

Sommaren 1927 förde Sundelin förhandlingar med Aftonbladet 

om tryckning av NMT, vilka ledde till att man skrev kontrakt i 
september.58 I oktober erhöll Jung tillståndsbevis för utgivning av 

tidskriften och i samma månad utkom SMT med sitt sista nummer, 
vari man bekräftade SMT:s nedläggning samt meddelade sin läse
krets att NMT skulle ersätta SMT:s två återstående häften med två 
dubbelhäften. 54

Ekonomin var självfallet såsom antytts en central fråga. Av 
NMT:s räkenskaper framgår att man 1927 lyckades skapa en 
"garantifond" på 3 900 kr, vilken tillsammans med 300 kr i prenu

merationsavgifter tidskriftens enda inkomster för året räckte 
för att säkerställa utgivningen av de två s k  "provnmnren" i novem
ber-december. För året redovisades en vinst på 165 kr och 16 öre.55 
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Ehrensvärd har - sannolikt med rätta - utpekat Jung som 
"garantifondens" skapare. Ingen av deras dåvarande medarbetare 
har heller bestridit denna uppgift.56 Under åren 1927-1929 bok
fördes influtna garantimedel på 3 900, 2 450 respektive 2 600 kr. 

För åren 1928-1929 finns givarna redovisade i räkenskaperna 

enligt nedan :57 

B e lopp 
Givare 

1928 I 1929 I S:a 

Ovlt T Friis 300: 300:- 600: -

Genmaj J Åkerman 500: - 500:- 1 000: -

Dir M Wallenberg 700:- 700:- 1400: -

Dir W Beijer 100: - 100:- 200: -

Kapten E Schenström 100: - 100: - 200: -

Löjtn Sandberg 100: - - 100: -

Kapten Lindgren 200: - 200: -

Kapten C Rahmqvist 100: - 100: - 200: -

Dir P U Bergström 350: - - 350: -

General E Linder - 800: - 800:-

S:a I 2 450: - 2 600: - I 5 050: -

Däremot saknas liknande redovisning för år 1927. Jung har 

emellertid själv utan att specificera beloppens storlek uppgivit att 
1927 års garantimedel satsades av hans nära anförvant, härads
hövding Ernst Wehtje samt direktörerna P U Bergström och Marcus 
Wallenberg. 58 

Av ovanstående har framgått att garantimedlen var en förut
sättning för utgivningen 1927. De båda följande åren synes de ha 
haft en mera marginell betydelse. Inkomsterna av prenumeration 
och annonsering kom då att uppgå till 23 000 kr 1928 och 26 500 kr 

1929. Med garantimedlen redovisade på kreditsidan uppvisade NMT 

1928 en vinst på 1 400 kr och 1929 en förlust på 1 600 kr. Antalet 
prenumeranter var 1928 ca 1 000 och 1929 ca 1100.59 

Redaktörsfrågan synes ha fått sin lösning först i ett sent skede. 
"Maj-promemorian" lämnade ingen uppgift om vem som skulle bli 

redaktör. I augusti sände styrelsen ut ett upprop rörande prenumera--
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tionsteckning, vilket i allt väsentligt hade samma formuleringar som 
"maj-promemorian". Inte heller nu angav man redaktörens namn 
men på den bifogade prenumerationslistan angavs redaktionens 
adress vara "L. Bältgatan 14, Stockholm", d v s  Helge Jungs bostads
adress.60 

Denna uppgift får emellertid knappast tolkas så att Jung redan 
vore designerad - snarare tvärtom. Hade Jung vid denna tidpunkt 
varit utsedd till redaktör hade det funnits alla skäl att också ange 
detta. Jung torde för övrigt endast haft begränsade möjligheter att 
under denna tid befatta sig med NMT:s angelägenheter. Huvud
delen av tiden från midsommar t o m  september tillbringade han 
p g a  semester, tjänsteresor och trupptjänstgöring utom Stockholm. 
Häri ligger sannolikt också förklaringen till att han överlät de prak
tiska görom/l.len till Sundelin. Av samma skäl torde också det 
definitiva beslutet rörande redaktörsfrågan ha fattats först sedan 
Jung återkommit till Stockholm i oktober.61 

I sin jubileumsuppsats till NMT:s 25-årsjubileum 1952 har C A 
Ehrensvärd gett en version av redaktörsvalet, som i allt väsentligt 
stämmer med den bild som det samtida materialet förmedlar: 

"Det gällde också att få en redaktör, Av många skäl ansågo vi, att det 
i samlande syfte kunde vara klokt med en ganska neutral sådan, någon 
som icke hade gått så hårt i bräschen, som flera av oss gjort. Erbjudandet 
gick därför till en något äldre kamrat, men han avböjde. Det ansågs d& 
naturlige, att Axel Rappe, som för övrigt sedan våren 1927 var general
stabskapten, skulle bli redaktör. Snart nog blev det emellertid klart, att 
han från den 1. januari 1928 skulle bli placerad som stabschef i Boden. 
Lösningen blev då, att Jung utsågs till redaktör och ansvarig utgivare för
Ny Militär Tidskrift ... "62 

På direkt förfrågan vem den först påtänkte redaktören var, har 
Ehrensvärd svarat, att han "nog" trodde att det var kaptenen i 
generalstaben Einar Björk.63 Denne var en av de styrelseledamöter 
som hämtats utanför krigshistoriska avdelningen. Med hänvisning 
till de motiv Ehrensvärd anfört för Björks kandidatur förefaller 
uppgiften trovärdig. Axel Rappes kandidatur förefaller också helt 
logisk med hänsyn till hans tidigare befattning med KVT, hans då
varande placering som chef för III. sektionen i krigshistoriska av
delningen samt hans föregående produktion. Ordersättningen av 
Rappes kommendering till Boden kom först den 25 november men 
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kommenderingen bör ha varit känd inom generalstaben senast ett 
par månader tidigare.64 

Det bevarade samtida källmaterialet ger föga ledning för en mera 
nyanserad framställning av de personliga insatserna bakom NMT:s 
tillkomst. Bortser man från redovisningen av styrelseledamöterna i 
olika sammanhang är det Jungs och Sundelins namn som dominerar 
källmaterialet. Sundelins insats kan emellertid direkt reduceras till 
tjänstemannaplanet. Jungs avgörande inflytande torde däremot vara 
obestritt. 

Anonymiteten i övrigt får emellertid icke tolkas så att NMT:s 
tillkomst varit ett "enmansjobb". De ekonomiska betingelserna har 
Jung sannolikt skapat på egen hand i kraft av goda relationer. Där
emot torde han ha erhållit avsevärt stöd från sina medarbetare 
rörande tidskriftens allmänna uppläggning, redigering, anskaffning 
av artiklar m m. Denna verksamhet har dock lämnat ytterst få 
nedslag i samtida material. Urvalet av styrelseledamöter ger viss 
ledning. I övrigt förekommer i något enstaka fall namn som Ehren
svärd, Björn, Hain och Gyllenkrok.65 I de två första dubbelhäftena 
medverkade förutom Jung åtta av styrelsens ledamöter, nämligen 
Gyllenkrok, Sylvan, Rappe, Björn, Berggren, Lundqvist, Lundström 
och Ehrensvärd.66 

Av de ovan nämnda har både Hain och Lundström vid samtal 
samt per brev till författaren utmönstrat sig själva ur den s k  "inre 
cirkeln". Hain har betecknat sig själv enbart som "supporter".67 

Sylvans och Lundqvists namn kan sannolikt också avföras ur sam
manhanget. Gustaf Lindströms roll i tillkomstprocessen är frånsett 
styrelseuppdraget helt obelagd. Lindström tog däremot mycket aktiv 
del i den fortsatta verksamheten men mera därom nedan. 

Vid sidan av Jung kvarstår alltså Ehrensvärd, Rappe, Gyllenkrok, 
Björn och Berggren, en grupp med påtaglig förankring i krigshisto
riska avdelningen. Det samtida materialet tillåter tyvärr inga säkra 
slutsatser beträffande vilka av dessa som stått Jung närmast. De 
sentida relationerna ger heller inte mycket stöd då författarna till 
dessa haft uppenbara svårigheter att separera tillkomstprocessen från 
verksamheten under de närmast följande åren. Rappes kandidatur 
till redaktörsposten ger visst belägg för dennes betydelse. I en otryckt 
redogörelse inför NMT:s 15-årsjubileum har Gunnar Berggren vits-
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ordat Rappes insats i sammanhanget men däremot inte preciserat 
vari den bestod.68 Vid samtal med författaren har Hain särskilt 
understrukit Ehrensvärds insatser.69 I sina memoarer har Ehrensvärd 
direkt utpekat "Jung, Rappe, Gyllenkrok och två kaptener från 
gruppen av unga generalstabare" som initiativtagare.70 Med de två 
kaptenerna avsåg Ehrensvärd utan tvivel sig själv samt sannolikt 
Berggren eller möjligen Björn.71 

I brist på säkert underlag synes det dock rimligt att anta att den 
militära hierarkin även gjort sig gällande inom NMT-kretsen. Björns 

och Berggrens ställning inom krigshistoriska avdelningen var fort
farande av subaltern natur och det finns anledning förmoda att detta 
förhållande direkt överfördes till NMT. När Berggren hösten 1927 
efterträdde Rappe som sektionschef stärktes hans ställning inom 
NMT i motsvarande grad. 72 

Starka skäl synes sålunda tala för att tilldela Jung, Rappe och 
Ehrensvärd, måhända även Gyllenkrok, det avgörande inflytandet 
på NMT :s tillkomst. 

I sin otryckta "jubileumsredogörelse" 1942 skriver Berggren bl a: 
"Tidskriftens vagga stod i Generalstabens krigshistoriska avdelning 
under den bennedichianska aeran."73 Även Jung har uttalat sig i 
liknande ordalag.74 

Ehrensvärd är i sina memoarer måhända något mindre kategorisk 
på den punkten men antyder dock även han att hans samarbete med 
Jung och Rappe hade sin upprinnelse inom nämnda avdelning.75 

Det samtida materialet synes också ge fullt stöd för Berggrens och 
Jungs uttalanden, varvid självfallet krigshistoriska avdelningen icke 
får fattas som institutionell företeelse utan främst som idebärare. 
Bennedich själv synes ha hållits helt utanför NMT, sannolikt på 
grund av att han betraktades såsom något excentrisk och främmande 
för det forum Jung och hans medarbetare ville nå.76 

Med viss tillspetsning kan påstås att NMT föddes ur motsätt
ningen mellan armen och marinen. Detta intryck förstärks också av 
den inriktning som NMT fick redan från början samt den fortsatta 
utvecklingen. För den skull bör emellertid inte bortses från det 
"upplysningsbehov", som den försvarspolitiska situationen ansågs 
påkalla. Den aktivitet som utövades från krigshistoriska avdelningen 
både före och efter försvarsbeslutet 1925 ger belägg för att även 
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andra bevekelsegrunder än enbart viljan "att komma åt marinen" 
påverkat grundarna av NMT. 

NMT:s LEDNING 

Redan i "maj-promemorian" 1927 förklarade man att i spetsen 
för NMT skulle stå en styrelse, vilken inom sig skulle utse ett verk
ställande utskott. Denna uppgift upprepades i "augustiuppropet" 
samt i SMT :s kungörelse i sista häftet 1927. Styrelsen bestod enligt 
redovisningen i nämnda aktstycken till en början av 14 ledamöter 
men utökades vid årsskiftet 1927-1928 till 16. 

I det föregåe:nde har påpekats att något "konstituerande samman
träde" knappast hållits samt att styrelsens sammansättning troligen 
dirigerats av de s k  "initiativtagarna" till tidskriften med Jung som 
drivande kraft, d v s  samma grupp som också stått bakom till
komsten av "maj-promemorian", "augustiuppropet" och "oktober
kungörelsen". 

Ett försök till ett närmare studium av styrelsens arbetssätt och 
funktioner stöter omedelbart på källmässiga svårigheter. Vare sig 
styrelsens eller verkställande utskottets verksamhet har efterlämnat 
något formellt källmaterial i form av protokoll, års- eller revisions
berättelser. På direkt förfrågan har ingen ;v de gripbara styrelse
ledamöterna från åren 1927-1929 kunnat erinra sig att det någon
sin hölls något formellt sammanträde med styrelsen - än mindre att 
man utsåg något verkställande utskott.77 

Gottfried Hain, som till författaren uttalat sig utförligast i dessa 
spörsmål, men tyvärr endast muntligt, har uppgett sig ha ett svagt 
minne av vissa sammankomster. Dessa hade emellertid enligt Hain 
varit helt informella till sin natur och närmast haft karaktären av 
fria diskussioner. Några formella beslut eller voteringar hade inte 
förekommit. På sin höjd hade sammankomsterna utmynnat i att man 
enat sig om "allmänna riktlinjer" för den kommande verksamheten. 
De enda spår som styrelsens aktiviteter efterlämnat i Hains samtida 
anteckningar är att Jung höll middag för styrelsen den 11 oktober 
1928 samt att man åt gemensam middag å Kastenhof den 28 mars 
1929.78 

Beträffande styrelsens sammansättning bör observeras att man 
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offentligt aldrig redovisade vare sig ordförande eller sekreterare. 
Gustaf Lindström stod enbart som "styrelsens första namn" men 
synes av det interna materialet att döma ha titulerats "ordförande". 
Någon sekreterare torde emellertid inte ha förekommit ens praktiskt. 
De enda befattningar som nominerades var "redaktör" (Jung) och 
"andre redaktör" (Sundelin). Berggren har dessutom i sen tid upp
givit, att han efter hand kom "att allt mera intaga ställningen som 
någon slags redaktionssekreterare hos redaktören ... H. V. Jung.70 

Vilka var då styrelsens uppgifter? Vad stod den för? Hur funge
rade den? 

Det kan då först konstateras att tillståndsbeviset för NMT var 
utställt på Jung och att denne tillika var redaktör och ansvarig 
utgivare. Någon vedertagen företagsform såsom bolag, stiftelse eller 
förening förekom inte i sammanhanget såvida inte styrelsen själv 
skulle betraktas som förening. Inga stadgar synes ha fastställts utöver 
de vaga förklaringar som förekom i "maj-promemorian" och "okto
berkungörelsen".80 "Garantimedlen" synes utan formella beslut ha 
överförts efter hand till NMT:s rörelsekapital. Räkenskaperna är 
så vitt kan bedömas väl förda men aldrig reviderade. Ansvarsfrihet 
har aldrig formellt beviljats.81 Enda redovisningstillfället förekom i
samband med att Sundelin på hösten 1929 efterträddes av Cron
quist, varvid denne också inträdde i styrelsen i Sundelins ställe. 

Sundelins avgångsredovisning ställdes inte till styrelsen utan till Jung 
personligen, vilket sammanställt med bristen på annan bevarad revi
sion synes indikera, att det var Jung själv som i egenskap av redaktör 
och "tidningsägare" kontinuerligt kontrollerade tidskriftens ekonomi 
och räkenskaper.82

Det är således helt klart att styrelsen aldrig fungerat som kollektiv. 
Dess uppgift synes ha varit tvåfaldig; dels att skänka NMT ett auk
toritativt stöd, dels att fungera som redaktionsledning. Den senare 
och aktivare uppgiften torde dock ha varit förbehållen en mera 
begränsad krets, som utan att ha varit formellt vald därtill, fungerat 
som "redaktionsutskott". En kartläggning av dessa förhållanden 
kräver en närmare undersökning av de enskilda ledamöternas insatser 
samt de eventuella former för uppgiftsfördelning som förekommit. 

Styrelsen hade under åren 1927-1930 nedanstående samman
sättning:83 
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Ledamot år Namn Anm. 
1927 I 1928 I 1929 11930 

Ov Gustaf Lindström1 X X X 1 "Ordf". Avgick 1929 
Ov Per Sylvan2 X X 2 Utgick 1928 
Rektor Nils Lundqvist X X X X 

Mj Henry Peyron X X X X 

Kn Axel Rappe X X X X 

Kn Arvid Moberg X X X X 

Kn Gustaf Petri X X X X 

Kn Helge Jung3 X X X X 3 Red. 
Kn Herman Sundelin4 X X 4 2. red. Avgick 1929
Kn Einar Björk5 X X X 5 Utgick 1929 
Kn Gottfried Hain X X X X 

Kn Axel Gyllenkrok X X X X 

Kn Åge Lundström6 X X 
6 Utgick 1928 

Kn C A Ehrensvärd X X X X 

Kn Erik Björn X X X X 

Kn Gunnar Berggren X X X 

Ovlt Torsten Friis7 
X X 7 "Ordf" 1929-

Kn Sune Bergelin8 
X 8 Utgick 1929 

Kn G Samuelsson X 

Kn Axel Ljungdahl X 

Kn Nils Stenbeck X 

Lt L Cronquist9 X 9 2. red 1929-

I första hand har företagits en undersökning av artikelförfattarna 
i NMT:s årgångar 1927-1929. Stoffet har därvid delats upp på 
tre grupper:84 

1 "Meddelanden", "Utlandet" och "Litteratur" ( d v s stoff av 
redaktionell karaktär). 

2 Övriga signerade bidrag. 
3 Ledande artiklar (samtliga osignerade). 

I grupp 1 förutsätts att alla osignerade bidrag är redaktionella. 
Dessa bidrag tillsammans med bidrag från styrelseledamöter utgör 
mer än hälften av alla bidrag i gruppen. Efter antalet signerade 
bidrag är styrelsen företrädd i ordning Berggren, Björn, Cronquist, 
Gyllenkrok, Ehrensvärd, Ljungdahl och Rappe. Den sistnämndes 
bidrag hänför sig dock endast till 1927, då han fortfarande tillhörde 
krigshistoriska avdelningen. 
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Antalet övriga signerade artiklar (grupp 2) av styrelseledamöter 
framgår av tabellen nedan: 

Antal artiklar 
Namn Anm. 

1927-281 1929 I S:a 
-

A Gyllenkrok 4 5 9 1 Berggren skrev också un-
G Berggren1 6 2 8 der sign "T.S.". Gunnar 
A Ljungdahl z 2 4 Berggrens ark, Fragment 
H Peyron2 

3 1 4 ur min militär-publicistiska 
L Cronquist 1 2 3 verksamhet 1916-50, KrA. 
A Lundström 2 - 2 2 Endast kavallerifrågor. 
A Rappe 2 - z 3 "S.S." användes som vilse-
N Stenbeck 2 - 2 ledande signatur för två el-
C A  Ehrensvärd 1 l 2 ler flera av kretsens med-
E Björn l - 1 lemmar. Enligt Berggren var 
G Hain l 1 signaturen uppfunnen av 
N Lundqvist 1 - 1 Gyllenkrok och definierad 
A Moberg 1 - 1 av denne med "samtliga 
P Sylvan 1 - 1 sumprunkare". Bakom defi-
S.S.3 2 l } nitionen döljer sig Rappe, 

Gyllenkrok, Berggren samt 
också Ehrensvärd. 

Ang hänv se anm l. 

Grupp 2 domineras således i stort sett av samma namn som grupp 
1, d v s  Gyllenkrok, Berggren, Ljungdahl och Cronquist. Peyrons 
bidrag är alltför ensidigt inriktade på kavallerifrågor för att han 
skall tillmätas mera allmän betydelse. Kven Björns, Ehrensvärds 
och Rappes namn förekommer i båda grupperna. 

Beträffande de ledande artiklarna (grupp 3) är det svårare att 
på grundval av samtida material belägga författarna. I sin "jubi
leumsredogörelse" 194 2 har emellertid Berggren gett en antydan 
om var inom styrelsen den redaktionella tyngdpunkten låg:85 

84 

"I första häftet 1928 infördes den uppmärksammade ledaren 'Det när
maste målet'. Den tillkom diskussionsvis vid en typisk Jung-supe på Stads
huskällaren och utformades som så många senare ledare av ett konsortium, 
där Gyllenkrok i början var en hårt engagerad kraft och där väl, förutom 
redaktören själv, Ehrensvärd och Berggren vorn bland de mest anlitade." 



Berggrens uppgifter korresponderar väl med det samtida mate
rialet. Jungs centrala position som redaktör är odisputabel även om 
han inte bidragit med signerade artiklar. Gyllenkroks och Berggrens 
insatser torde vara alltför dokumenterade för att ifrågasättas. 
Ehrensvärd kunde visserligen inte peka på en motsvarande pro
duktion men stod Jung närmast i succession. Ehrensvärds centrala 
ställning belyses också av den roll han skulle komma att spela bl a 
vid Gustaf Lindström avgång. 86 

Åren 1927-1928 var den behandlade kretsens aktivitet främst 
inriktad på att trygga utgivningen av NMT samt att ge tidskriften 
en plats i allmänhetens medvetande. Redan 1928 har man emellertid 
uppenbarligen börjat planera för en breddning av verksamheten. 
Ett studium av det samtida källmaterialet rörande denna aktivitet 
kompletterar på ett utomordentligt sätt den tidigare bilden av de 
personliga insatserna och relationerna inom NMT-kretsen. 

Från 1928-1929 har nämligen bevarats bl a två promemorior 
rörande, i det ena fallet ett arbetsprogram med uppgiftsfördelning, 
i det andra en föredragsserie om 42 timmar med fördelning av 
föreläsningstimmar. 

Beträffande arbetsprogrammet fördelades uppgifterna på följande 
sätt: 

I Politik och strategi 
II Taktik och krigsorganisation 
III Utbildning, disciplin m m 
IV Fredsorganisation m m
V Flygvapnet 
VI De frivilliga försvarsorganisationerna 
VII Idrott 
VIII Utlandet 
IX Litteratur 
X Den svenska pressen 

C A Ehrensvärd 
G Berggren 
A Gyllenkrok 
C Kempff 
A Gyllenkrok 
N Stenbeck 
B Uggla 
E Björn 
G Berggren 
L Cronquist 

I egenskap av "överledare" hade Jung inte tilldelat sig själv något 
speciellt ansvarsområde.87 

I vad rör föredragsserien fördelades föreläsningstimmarna på 
Björn (12 tim), Berggren (10), Ljungdahl (5), Kempff (5), Jung (4), 
Ehrensvärd ( 4) och Adlercreutz (2).88 
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Härutöver kan nämnas att Jung, Berggren, Björn och Ljungdahl 
också engagerades vid en försvarskurs, som anordnades av Sveriges 
nationella ungdomsförbund i augusti 1929 och att Jung på våren 
samma år höll ett uppmärksammat tal i försvarsfrågan vid Natio
nella ungdomsförbundets förbundsstämma i Örebro.89 

Ett studium av NMT-kretsens aktivitet utanför NMT bekräftar 
således på ett övertygande sätt den bild som studiet av den publi
cistiska verksamheten gett beträffande "maktstruktur" samt art och 
grad av engagemang inom kretsen. 

Uppenbarligen har det varit så att den grupp, bestående av Jung, 
Ehrensvärd, Rappe och Gyllenkrok, som en gång tog initiativet 
till NMT, behöll greppet om såväl redaktionell ledning som övrig 
upplysningsverksamhet 20-talet ut. Den enda förändringen var att 
Berggren gick in i stället för Rappe i samband med dennes avresa 
till Boden. Längre fram var det f ö samma grupp som 1930 presen-
terade sig som huvudförfattare till Antingen Eller.90 

I sina memoarer har Axel Ljungdahl i allt väsentligt bekräftat 
detta synsätt:91 

"Den 'Jungska Klicken', som det talats så mycket om, var inte någon 
organiserad sammanslutning med ordnade sammanträden O· d. Jag skulle 

väl tro, att de mera tongivande kring Jung var Carl-A Ehrensvärd, Axel 
Gyllenkrok och Gunnar Berggren. Utanför denna kärna fanns ganska 
diffust en yttre krets av kamrater med varierande insatser och betydenhet. 
Själv var jag för ung för att kunna anses ha tillhört de inre kretsarna." 

I stort sett synes Ljungdahl ha bedömt sin position riktigt. Må
hända är han i överkant blygsam. Till skillnad mot Björn och Cron
quist, som var mera permanent knutna till krigshistoriska avdel
ningen, fullgjorde Ljungdahl endast en "aspirantperiod" (15/10 
1927-14/4 1928) vid avdelningen.92 Han påbörjade emellertid 
under denna tid ett omfattande utredningsarbete under Berggrens 
ledning, vilket slutgiltigt föredrogs först 1929. Ljungdahl stod såle
des hela denna tid i viss mån under Berggrens inflytande.93 Vid 
sidan av Björn och Cronquist tillhörde Ljungdahl de mera anlitade 
inom NMT-kretsen. Alla tre torde ha stått "kärngruppen" mycket 
nära utan att för den skull få något reellt inflytande på besluts
funktionerna, vilket Ljungdahl ju också för egen del understryker. 

I ett avseende måste dock denna bild kompletteras. Under NMT:s 
två första år fungerade Gustaf Lindström som "styrelseordförande", 
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Hur stort reellt inflytande han under denna tid utövade är svårt att 
säga. Han synes emellertid i vissa fall ha fått företräda NMT utåt, 
besvara brev och förfrågningar samt göra principiella uttalanden. 
Det förefaller också som om han regelbundet tillställdes korrektur 
- i varje fall av mera känsliga artiklar. Däremot torde han knap
past haft något inflytande på uppläggningen av tidskriftens och
kretsens policy i stort. Den uppgiften förbehöll sig Jung i samråd
med kärngruppens övriga medlemmar.94 

När Gustaf Lindström tillträdde ordförandeskapet för NMT var 
han redan "huvudredaktör" för tidskriften "Landstormsmannen". 95 

Det är väl sannolikt att Lindström från denna verksamhet medfört 
vissa bestämda föreställningar om hur en ordförande i ett redak
tionsutskott skulle agera samt vilka befogenheter som tillkom honom. 
Lindström intog därför redan från början en självständig attityd, 
uttryckte särmeningar och vidtog korrigeringar i tidskriftskorrektur 
m m. Redan 1928 anförtrodde Jung Ehrensvärd sitt missnöje med 
Lindström och på hösten 1929 kom den slutliga brytning som resul
terade i Lindströms avgång. Dessa händelser, som presenteras i två 
avsnitt längre fram, manifesterar klart maktförhållandena inom 
NMT.96 

Om övriga styrelseledamöter kan sägas att vissa av dem närmast 
företrädde specialintressen såsom Henry Peyron - kavalleriet och 
Gottfried Hain - de tekniska truppslagen.97 Rektor Nils Lund
qvist var ledamot av Sveriges Landstormsföreningars Centralför
bunds Överstyrelse samt landstormsbataljonschef och förordnad 
landstormskapten.98 Andra ställde sina namn och i vissa fall 
pennor till NMT:s förfogande utan att i nämnvärd grad aktivt 
delta i verksamheten såsom Torsten Friis (ordf efter Lindström), 
Arvid Moberg och Gustaf Petri. I sina efterlämnade papper har 
Berggren gett följande sammanfattande bild av tidskriftsstyrelsen, 
vilken i allt väsentligt korresponderar mot det samtida materialet: 

"Torsten Friis var enbart en dekorationsfigur. Nils Lundqvist var ett 
starkt moraliskt stöd, Peyron och Samuelson markerade genom sitt med
lemsskap att det fanns en större officersopposition. Axel Rappe var 'depor
terad' till Boden och tog ej aktiv del i verksamheten , . . Moberg och 
Petri - se ovan om Peyron och Samuelson. Detsamma gäller Hain. 
Gyllenkrok var ganska inspirerande ehuru på ett något pajasartat sätt, 
Arbetade därjämte ensidigt egoistiskt för flygvapnets utveckling. Stenbeck 
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kan betraktas som G:s adjutant och lärljunge (sic). Delvis gäller detta även 
Ljungdahl. Björn skrev gärna en del småsaker. Cronquist skötte - till
sammans med sin fru - det expeditionella. Jung, Ehrensvärd och jag voro 
de enda verkligt agerande - jag arbetsmyran, slaven eller vad man vill 
kalla det, Ehrensvärd pådrivaren och initiativtagaren, Jung den skicklige 
förhandlaren, intrigören då så erfordrades, och den som utåt bar ansvaret, 
obehaget och vinsten av vår propaganda."99

Vissa tidiga avgångar, Per Sylvan och Lundström 1928 samt 
Einar Björk 1929, har tolkats som tecken på dissonanser inom sty
relsen. Ingen av dessa tre spelade emellertid någon större roll för 
NMT och deras avgångar saknar helt dramatiska inslag.100 

Av ovanstående har framgått att verksamheten inom NMT:s 
ledningsorgan efter hand kom att sträcka till aktiviteter av upp
lysningskaraktär även utanför själva tidskriftsutgivningen. Helt i 

linje med denna utveckling ligger t ex utgivningen av Antingen -
Eller 1930, som f ö börjar förberedas sommaren 1929, samt så 

småningom också de fackmässiga insatserna i 1930 års försvars
kommission. Dessa målmedvetna uttryck för ett gruppintresse har 
sedermera lett till att den berörda gruppbildningen med hänsyn till 
sitt språkrör erhållit beteckningen "kretsen kring Ny Militär 
Tidskrift". 

Av det samtida materialet framgår klart att kretsen i varje fall 
fram till 1930 saknade organisation i formell mening. Styrelsen hade 
huvudsakligen en dekorativ funktion. Sitt institutionella stöd hade 
kretsen främst i generalstabens krigshistoriska avdelning. Besluts
funktionerna var förbehållna den ovan angivna "kärngruppen" med 
Jung i spetsen. Till dess omedelbara förfogande stod ett antal när
slutna medarbetare såsom Ljungdahl, Björn, Sundelin och Cronquist 
med förankring företrädesvis i krigshistoriska avdelningen. Denna 
senare kategori vidgades efter hand som verksamhetens omfattning 
tilltog och kom helt visst att sträcka sig betydligt utanför den for
mellt presenterade tidningsstyrelsen. 

I sina ansträngningar att finna medarbetare till NMT synes redak
tionen ha mött ett måhända överraskande positivt gensvar. Under 
åren 1927-1929 lämnades bidrag till tidskriften från ett 100-tal 
författare utanför styrelsen. Vissa av dessa kom också att tas i an
språk i andra sammanhang. Sålunda medverkade inom ramen för 
det planerade arbetsprogrammet och den tidigare nämnda föredrags-
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serien Curt Kempff, Carlos Adlercreutz, Bertil Uggla (idrottsfrågor), 
G M Stedingk och C M Björnstierna. I Antingen - Eller engage
rades likaledes dessutom förutom huvudförfattarna och Axel Ljung
dahl en rad medarbetare utanför styrelsen såsom F Ruda, C Adler
creutz, H Haegermark, G Björk, R Kolmodin, 0 Sundell, G Möller, 
A Nordström, N Björk och E Röing.101 

Ett flertal av dessa kom sedermera tillsammans med åtskilliga 
andra att tas i anspråk för att inom ramen för 1930 års försvars
kommission förverkliga det program kretsen stod för. Aven dessa 
kan självfallet, beroende på hur snävt eller generöst man ser på 
kretsbegreppet, uteslutas ur eller hänföras till densamma. Problemet 
saknar emellertid relevans för denna framställning. 

PROGRAMUTVECKLINGEN: FRÄN KVANTITET 
TILL KVALITET 

Försvarsrevisionens betänkande 1923 och försvarsbeslutet 1925 
var två givna utgångspunkter för försvarsdebatten vid medio av 
20-talet. I sin gradualavhandling har Hans Wieslander tecknat
huvuddragen av den officiösa generalstabsuppfattningen i försvars
frågan samt de meningsmotsättningar som förelåg mellan företrä
darna för lant- respektive sjöförsvaret på följande sätt.

Det ansträngda finansiella läget var ingen bärbar motivering för 
nedskärningar. Försvarskostnaderna var ingalunda särdeles betung
ande. Om inskränkningar var nödvändiga av konjunkturmässiga 
skäl skulle åtgärderna betraktas som tillfälliga. Nationernas förbund 
betraktades med misstro. En stat, som hade nedrustat, kunde inte 
göra anspråk på något som helst understöd från förbundets sida. 
Tillkomsten av randstatsbarriären var genom det bräckliga befolk
ningsunderlaget därstädes av begränsat värde. Tyskland utgjorde 
inte längre någon betydande maktfaktor i den baltiska maktbalan
sen. Med hänsyn till det instabila europeiska läget i övrigt hade 
Sveriges militärpolitiska läge snarare försämrats än förbättrats. Den 
nya kommunistiska regimen i Ryssland skulle inte länge låta sig 
nöja med det otillfredsställande fredsslutet. En konflikt med Ryss
land var det för Sverige sannolikaste krigsfallet. 
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Beträffande härorganisationen medgavs att erfarenheterna från 
världskriget borde utöva ett stort inflytande. Men frågan om för
svarets framtida utformning var i alla europeiska stater mer eller 
mindre svävande. Förändringar i o;ganisation och beväpning måste 
föregås av försök innan anskaffning av ny materiel kunde ske. Tills 
vidare var väsentligt att organisationen bibehölls vid den om
fattning den erhållit 1914. Den levande värnkraften var fortfarande 
av avgörande betydelse för krigföringen. Den tekniska utvecklingen 
och maskinerna var i detta sammanhang av begränsat värde. 

Vad förhållandet armen-marinen beträffar säger Wieslander 
följande. I fråga om det utrikespolitiska läget och följderna av 
Sveriges anslutning till NF var bedömningarna inom armen och 
flottan likartade. Däremot var man oense när det gällde att dra 
konsekvenserna av det nya läget vid Östersjön. Marinen ansåg, att 
avvägningen borde ändras till dess fördel. Flottan ansågs inom ma
rinen vara av särdeles betydelse för det på socialdemokratiskt håll 
omhuldade neutralitetsförsvaret. Den marina tolkningen väckte 
irritation inom armen. Officiellt och på ledningsplanet kom denna 
motsättning inte till synes i nämnvärd grad. Däremot tog den sig 
uttryck i pamfletter och broschyrer, författade av yngre general
och marinstabsofficerare. 

Politiskt knöt den lantmilitära ledningen an till högerpartiet. 
Generalstabschefen, C G Hammarskjöld, var själv aktiv höger
politiker och riksdagsman. Uppskattningen av Tyskland, misstänk
samheten mot socialistisk extremism, en utpräglad känslighet för 
ryssfaran, viss skepsis mot tekniska innovationer och ett konservativt 
fasthållande vid organisationens omfattning var några av de vär
deringar som generalstaben delade med högern. Någon motsvarighet 
till denna knytning fanns inte på marint håll. Englands supremati 
till sjöss hade tvärtom medfört en viss ententevänlighet inom flottan. 
Flottan utnyttjade dessutom medvetet tesen om flottans speciella 
betydelse för neutralitetsförsvaret för att stärka sina sympatier på 
socialdemokratiskt och liberalt håll.102 

Den dåvarande generalstaben saknade ett press- och upplysnings
organ i egentlig bemärkelse. Hithörande uppgifter kom därför att 
främst åvila stabens krigshistoriska avdelning, vars nybildade III. 
sektion ålagts uppgiften att följa den moderna härorganisatoriska 
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och tekniska utvecklingen. Ovan har påvisats att avdelningen sva
rade för redigeringen av KVT 1924-1925. Den redovisade dess
utom vissa av sina resultat i småskrifter, ofta i form av inlägg i 
försvarsdebatten. I sin publicistiska verksamhet framträdde avdel
ningen som generalstabschefens officiella språkrör. Dess kritik mot 
1925 års försvarsbeslut bar ofta samma emotionella prägel som den 
som bestods av andra "försvarsvänliga" grupper.103 

Det finns dock skäl att stanna inför ett par tidiga arbeten, som 
visserligen inte lämnade generalstabslinjen, men vilka genom sin 
originella uppläggning avvek från det traditionella mönstret och 
sedermera skulle få en särskild betydelse för NMT-kretsens program
u tveckling. 

1923 utgav Rappe sin uppmärksammade skrift "Sveriges läge". 
Rappe underströk därvid helt i enlighet med gängse generalstabs
syn att det för Sverige sannolikaste krigsfallet var en rysk 
aggression västerut över Finland. Men Rappe menade också att 
denna omständighet skulle vara styrande för en bedömning av 
Sveriges militära styrka. Rappe hävdade vidare att det vid detta 
krigsfall förelåg två alternativ, till vilka statsmakterna måste ta 
ställning och därefter dra de militära konsekvenserna; antingen 
skulle försvaret tas upp på andra sidan Bottenhavet, eller också fick 
man bereda sig på att ta upp striden med ett Ryssland, som fram
trängt till Östersjön och Bottenhavet. 

Rappe bedömde att Sovjetunionen kunde förväntas maximalt sätta 
in tolv divisioner a tre infanteriregementen mot Finland. Finland å 
sin sida kunde sätta upp sex divisioner av motsvarande styrka. För 
att åstadkomma numerär överlägsenhet på den nordiska sidan er
fordrades en förstärkning med fem a sex svenska armefördelningar 
a fyra infanteriregementen. 

Utifrån dessa förutsättningar samt behovet av styrkor för hem
landets skydd bedömde Rappe, att om man skulle intervenera till 
Finlands förmån, erfordrades en krigsorganisation av den omfatt
ning, som fastställdes 1914 - d v s för härens del sex omedelbart 
krigsdugliga armefördelningar samt lika många reservfördelningar. 
Skulle Sverige däremot avvakta ett angrepp på egen mark erford
rades åtta linjefördelningar plus motsvarande antal reservförband. 
Därjämte måste flottan byggas ut utöver 1914 års program.104 
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Rappes "antingen-alternativ", d v s  intervention i Finland, an
slöt således helt beträffande styrkenivån till generalstabslinjen medan 
"eller-alternativet" kostnadsmässigt vida översteg 1914 års för
svarsbeslut.105 

Rappe gjorde ingen hemlighet av att det var "antingen-alterna
tivet" han förordade.106 I förberedelserna till en svensk-finsk för

svarssamverkan såg också Rappe ett medel till befordran av nordisk 
solidaritet och Finlands skandinaviska orientering. Med ett Finland, 
som förenade sina öden med Polens och därmed band sig vid den 
franska maktpolitiken hade Sverige ingenting gemensamt, betonade 
Rappe.107 

Samma år, fast någon månad tidigare, hade Helge Jung kommit 
till liknande slutsatser dock utifrån andra utgångspunkter. I en 
uppsats betitlad "Sveriges möjligheter till självförsörjning" hade han 
utgått från Statens krigsberedskapskommissions betänkande del IV, 
"Folknäringen vid krig". Kommissionen hade undersökt våra möj
ligheter till självförsörjning under förutsättning av att landets totala 
tillgångar kunde disponeras och obehindrat distribueras till alla delar 

av landet. Jung ville vidga problemställningen genom ett studium 
av följderna av olika landsdelars avspärrning för, dels dessa var för 
sig, dels för landet i övrigt. Därtill lade Jung också en utredning 
rörande de förändringar våra möjligheter till självförsörjning ur 

folknäringssynpunkt skulle undergå i händelse av ett samgående 
med Finland.108 

Jung kom fram till bl a följande slutsatser: 

under förutsättning att hela landet - möjligen med undantag av 
övre Norrland - kunde hållas oberört av fientlig invasion skulle 
Sveriges möjligheter till självförsörjning under avspärrning vara 
relativt goda, 

ett förbund med Finland skulle dels minska risken för Norrland 
att avspärras, dels medge ökad koncentrering av stridskrafter till 
Skåne, som Jung ansåg oumbärligt för Sveriges livsmedelsförsörj
ning.109 

På två väsentliga punkter förelåg således en direkt åsiktsgemen

skap mellan Rappe och Jung. Båda fann att en militär samverkan 
med Finland skulle påverka Sveriges läge i gynnsam riktning. Bådas 
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framställningar gav vidare stöd åt. generalstabschefens strävan att 
slå vakt om 1914 års försvarsbeslut. 

Tre år senare, med utgångspunkt i 1925 års försvarsbeslut, företog 
Rappe i KVT en förnyad granskning av de allmänna uppgifter, som 
förutsattes tillkomma krigsmakten.110 

Rappe utgick här från samma säkerhetspolitiska antingen-eller
konstruktion som i "Sveriges läge", dock med ett par väsentliga 
justeringar. I "Sveriges läge" hade han anlagt en mycket kritisk syn 
p/l folkförbundets syften och förutsättningar .111 1926 fann han där
emot sannolikt att en eventuell svensk intervention skulle äga rum 
inom ramen för folkförbundets sanktionssystem. 112 Vad som för
anlett denna sinnesändring hos Rappe är oklart. Det bör emellertid 
observeras att sedan 1923 hade beträffande synen på NF en för
skjutning i positiv r1ktning ägt rum, främst då på borgerligt håll. 
Denna förändring kan också ha gällt Rappe.113 

I "Sveriges läge" hade vidare Rappe förordat antingen-alterna
tivet som strategisk grundval för krigsmaktens utformning. Med 
hänvisning till följderna av 1925 års försvarsbeslut intog emellertid 
Rappe nu en mera pessimistisk syn på våra möjligheter att inter
venera i Finland. Vår beredskap var helt enkelt för svag och vi 
skulle därför komma för sent. Vare sig vi ville eller ej var det eller
alternativet som var vårt sannolikaste krigsfall.114 

Förklaringen till denna förskjutning i Rappes uppfattning var 
i stort följande. "Sveriges läge" skrevs i en situation då statsmakterna 
ännu inte fattat ståndpunkt i försvarsfrågan. Dualismen mellan 
antingen- och eller-alternativen formades av Rappe till ett försvar 
för generalstabslinjen med antingen-linjen som det representativa 
alternativet. Eller-linjen var tillkommen främst i avskräckningssyfte. 

Genom försvarsbeslutet 1925 förlorade motsatsförhällandet i den 
mening som anförts ovan sin relevans. Rappe behöll emellertid kon
struktionen men anlade helt andra aspekter. 

Beträffande antingen-alternativet fann Rappe det visserligen 
naturligt att den svenska insatsen skulle bli av lantmilitär art, dels 
av geografiska skäl samt dels därför att andra förbundsmedlemmar 
förväntades bispringa Finland främst med sjö- och luftstridskrafter. 
Rappe kunde emellertid inte bortse fr.in att den begränsade uppgift 
som tillkom flottan och flyget, d v s  tryggandet av kommunika-
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tionerna mellan hemlandet och operationsområdet i Finland, trots 
allt också var väsentlig. 

Rappe menade emellertid nu, att om vi fullföljde nedrustningen 
enligt 1925 års program måste vi inrikta vår planläggning på det 
i och för sig mera krävande eller-alternativet. Då vi själva inte 
varit förmögna att bistå Finland kunde vi heller inte påräkna hjälp 
från andra förbundsmedlemmar. I likhet med Jung framhöll också 
Rappe vårt lands ekonomiska struktur, som gjorde att varje särskild 
landsända var vital för folkförsörjningen. Med utgångspunkt häri 
samt med hänsyn till våra knappa resurser var det helt enkelt nöd
vändigt att koncentrera resurserna till en av försvarsgrenarna. Då 
vi knappast kunde ta upp en kapprustning med en stormakt vare sig 
till sjöss eller i luften fann Rappe det naturligt att man främst kon
centrerade sig på förstärkningar av lantförsvaret.115 

Rappes glidning från antingen- till eller-linjen var alltså förenad 
med en förskjutning i motiven för resonemanget. 1923 stod antingen
linjen som ett försvar för generalstabslinjen, 1914 års försvarsbeslut� 
År 1926 representerade eller-alternativet den linje som enligt Rappe 
bäst underströk lantstridskrafternas primat. Sedan striden rörande 
krigsmaktens totala ram hade avgjorts ställde Rappe försvarsgrens
avvägningen i förgrunden. 

Vilken betydelse man än vill tillskriva Rappe för idebildningen 
inom NMT-kretsen kan konstateras 
att Rappe redan 1923 lanserade antingen-eller-konstruktionen med 

dess inbördes kostnadsmässiga relationer, 
att han 1926, då han utgick från samma basresonemang, knöt an

tingen-alternativet till NF:s sanktionssystem samt 
att han också gick i spetsen då det gällde att konkret försöka belysa 

varför resurserna i första hand skulle satsas på lantstrids
krafterna. 

Att Rappe i det senare avseendet främst sköt fram eller-alterna
tivet, d v s  NMT-kretsens blivande "avskräckningsalternativ", bort
skymmer på intet sätt hans betydelse för programutvecklingen inom 
kretsen. 

Jung har i sen tid bekräftat att hans och Rappes båda arbeten 
1923 härrörde ur en för dem båda gemensam grundsyn.116 Från 
hösten 1924 tjänstgjorde både Jung och Rappe tre år framåt som 
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sektionschefer vid krigshistoriska avdelningen. Ovan har också be
lysts deras betydelse och insatser för NMT:s tillkomst. 

Trots dragen av medveten koordination i Rappes och Jungs aktio
ner torde knappast något konkret detaljprogram ha förelegat vid 
NMT:s start hösten 1927. Anmälan i tidskriftens första nummer var 
principiellt hållen och gav inga antydningar om vare sig taktisk 
uppläggning eller konkreta målsättningar. Möjligen kan den ha haft 
en viss "ideologisk" betydelse" .117

Med ledaren, "Det närmaste målet", i det inledande numret av 
NMT 1928 spåras emellertid konturerna av ett kommande hand
lingsprogram.118

Det väsentligt nya var den förändrade fackmannaattityden till 
1925 års försvarsbeslut, armens anpassning till de säkerhetspolitiska 
förpliktelser, som vårt medlemsskap i NF kunde medföra samt 
kraven på konkreta utgångspunkter för den kvalitativa målsätt
ningen.119 

NMT underströk vikten av att den fortgående raseringen av 
vårt försvar hejdades, men - och detta var en av kärnpunkterna -
starka skäl talade för att detta måste ske på den grundval som 
1925 års härordning hade skapat. Man borde inte sträva efter att 
riva upp försvarsbeslutet men verka för förbättringar av den gäll
ande härordningen. Det var nödvändigt att släppa de stora militära 
värden den gamla organisationen rymde. Alltsedan 1870-talet hade 
enskilda officerare tagit del i försvarsdebatten, främst för att klar
lägga sambandet mellan det politiska läget och krigsmaktens krav. 
1914 års försvarsbeslut betecknade kulmen för dessa ansträngningar. 
Efter 1918 hade en reaktion inträffat som gett utslag i motsatt rikt
ning. Kraftiga svängningar av detta slag skapade ett permanent 
svaghetstillstånd, som kunde vara farligare än en i och för sig svag 
organisation.120 

NMT:s ställningstagande betydde ett klart avsteg från den tidigare 
"officiella generalstabslinjen", vilken förutsatte en återgång till 1914 
års försvarsbeslut. 

Utgående från kvantitets- och kvalitetsbegreppen och deras rela

tiva innebörd efterlyste NMT vidare en konkretisering av målsätt
ningarna för försvarsorganisationens utformning. Det var menings
löst att använda beteckningar som "stark", "svag", "effektiv" o s v, 
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så länge man inte kunde peka på konkreta jämförelseobjekt. Med 
andra ord; vid utformningen av försvarets organisation måste hän
syn tas till de armeer, som vi kunde påräkna som presumtiva mot
ståndare. Vilka dessa kunde bli, sammanhängde med den säkerhets
politiska inriktningen för krigsmakten.121 

NMT anklagade vidare den politiska ledningen för att inte ha 
förmått lyfta försvarsdebatten till en nivå som berörde de säker
hetspolitiska aspekterna. Sveriges medlemsskap i NF borde innebära, 
att landet skulle kunna sätta upp en kontingent, som utan längre 
förberedelser kunde föras mot en väl utbildad och utrustad konti
nental fredsstörare. I sin "blindhet för politiska mål eller i känsla 
av frånvaro av yttre tryck eller hot" hade den politiska ledningen 
försummat att anpassa organisation och utbildning med hänsyn till 
denna uppgift.122 

Två månader senare - i sitt "finlandsnummer" till tioårsminnet 
av "Finlands frihetskamp" - gjorde NMT en ny deklaration. Där 
förklarades rakt på sak: 

"Med Finland är vårt försvarsproblem förvisso lösbart utan alltför stora 
bördor. Hindrar åter även då oförståelsen .för vårt lands stora politiska 

uppgift en gemensam svensk-finsk försvarspolitik, bliva sannolikt de an
strängningar, vilka krävas för upprätthållandet av vår frihet och själv

ständighet, över vår förmåga."123 

Uttalandet stod i direkt överensstämmelse med Rappes konstruk
tion i "Sveriges läge" frånsett att Rappe i dåvarande situation 

knutit antingen-alternativet till bevarandet av 1914 års försvars
ordning medan NMT nu något försiktigare förklarade att samma 
alternativ gjorde vårt försvarsproblem "lösbart utan alltför stora 
bördor". 

I samma riktning gick en sannolikt redan 1928 uppgjorda plan, 
vari NMT-kretsen redovisade huvuddragen av sitt program med 
bl a fördelning av arbetsuppgifter.124 

Området "Politik och strategi" hade uppdragits åt C A Ehren
svärd - en uppgift som med all sannolikhet skulle ha varit förbe
hållen Rappe om denne varit placerad i Stockholm. Gunnar Berg
gren svarade för "Taktik och krigsorganisation", Curt Kempff för 
"Fredsorganisation" och Axel Gyllenkrok för "Utbildning, disciplin 

m m", samt "Flygvapnet". Jung själv tilldelades ingen specialbevak
ning men torde ha fungerat som ett slags ordförande. Hur stor frihet 
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som tillmättes "ämnesreferenterna" inom respektive områden av
gjordes sannolikt från fall till fall. Frågor av central betydelse torde 
emellertid alltid ha diskuterats inom "kärngruppen" innan de fördes 
ut i skrift.125

Beträffande "politik och strategi" skulle man påvisa möjligheterna 
av att komma till rätta med vårt försvarsproblem därest statsled
ningen bedrev en "ändamålsenlig försvarspolitik". För den skull 
ville man visa upp de försvarspolitiska konsekvenserna av 

a) en "sträng neutralitetspolitik",
b) en politik, som syftade till status quo i Norden.126

Uppläggningen var - om än i något beslöjad och omkastad form
- densamma som i Rappes "Sveriges läge". Programmets a-alter
nativ var identiskt med Rappes "eller-alternativ" och b-alternativet
motsvarade, då rysk aggression alltjämt ansågs utgöra vårt enda
tänkbara krigsfallsalternativ, antingen-alternativet hos Rappe. I
arbetsprogrammet förklarade man vidare att alternativ b medgav
"lösandet av vårt försvarsproblem", varmed man förstod våra möj
ligheter att ekonomiskt lösa försvarsfrågan. Även här anslöt man
�ig pr:ncipi.ellt till Rappe.

Ännu hade man visserligen inte kopplat Finlandsalternativet till 
NF:s militära sanktionssystem men konstruktionen stod inför sin 
fullbordan. I ett tal vid Nationella ungdomsförbundets riksstämma i 
Örebro under pingsthelgen 1929 drog Jung upp huvuddragen av den 
helhetssyn som NMT-kretsen senare skulle presentera i An tingen 
- Eller.

Så länge man inte fastställde en konkret utrikespolitisk målsätt·
ning, kunde det inte bli någon rätsida på vårt försvarsproblem, för
klarade Jung. Han framhöll vidare att läget vid Östersjön för till
fället var gynnsamt, men att situationen snabbt kunde förändras om 
"fientliga" flygbaser flyttades fram till Finlands fastland, Åland 
och Gotland. Rent logiskt sett borde krigsmaktens uppgift vara att 
bevara det rådande tillståndet och således inriktas på stöd till de 
nationer, som hade en buffertroll, främst då Finland. Detta stöd 
skulle mycket väl kunna lämnas inom ramen för NF samt på en ur 
solidaritetskänslan mellan Nordens folk grundad samhörighets
politik.127 För att fylla denna målsättning erfordrades, enligt Jung,
sannolikt endast en mindre, men tekniskt väl utrustad och utbildad 
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arme. Undandrog vi oss denna solidaritet och tillämpade en strikt 
neutralitet till varje pris vore det omöjligt att på förnuftiga grunder 
lägga fram rikets behov av försvarskrafter.128 

Jämför man Jung 1929 med Rappe 1923 finner man att basresone
manget är identiskt. Båda menar att en neutralitetslinje ställde 
Sverige inför ett ekonomiskt olösbart försvarsproblem. Beträffande 
antingen-alternativet innebar emellertid Jungs linje en reträtt kvan
titativt sett från 1914 års till 1925 års organisation. I likhet med 
Rappe 1926 hade Jung knutit antingen-alternativet till NF:s sank� 
tionssystem men Jung hade dessutom utnyttjat denna linje för att 
hävda större anspråk på kvalitet. Jungs linje innebar således att den 
dittills omstridda frågan om organisationens storlek t v  kunde föras 
ut ur stridslinjen. I dess ställe förde han in den kvalitativa aspekten, 
för vilken man av den tidigare debatten att döma eventuellt kunde 
förvänta sig en bredare parlamentarisk grundval. 

En viss tvekan kan spåras hos Jung att foga in Finlandsalter
nativet i den definitiva programbilden. Möjligen kan draget av 
"aktivism" ha förefallit svårt att förena med folkförbundets freds
bevarande sanktionssystem. När Jung i sitt Örebrotal redovisar 
huvudlinjerna i sammanställd form är han mycket försiktig i sitt 
ordval. Det förefaller sannolikt att han velat ta tillfället i akt att 
pröva reaktionerna. Uppenbarligen ansåg han att konstruktionen 
bestod provet. På sommaren 1929 påbörjades förarbetena till An
tingen - Eller .129 

För sina ideer om en kvantitativt begränsad men kvalitativt högt
stående arme fann NMT-kretsen för övrigt stöd hos en rad utländska 
auktoriteter och teoretiker. 

I Tyskland hade riksvärnets skapare, generalöverste Hans von 
Seeckt, i sitt uppmärksammade arbete, "Gedanken eines Soldaten", 
fört eli tarmens talan.130 

I Norge hade dåvarande majoren och avdelningschefen vid gene
ralstaben, Otto Ruge, slagit in på en liknande väg. Det rådande 
läget motiverade inte för Norges vidkommande en stor och dyrbar 
organisation. Alternativen var en omfattande organisation utan 
kvalitativt innehåll, d v s "en papirorganisasjon av liten milita:r 
verdi", eller "den lille men gode ha:r". Otto Ruge förordade det 
sistnämnda.131 
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I både Tyskland och Norge var problematiken densamma som i 
Sverige, nämligen nödvändigheten av att under en ogynnsam kon
junktur skapa ett från fackmilitär synpunkt godtagbart men be
gränsat organisationsal terna ti v. 

De mest extrema förespråkarna för elitarmen kom för övrigt från 
England, där Fuller och Liddell Hart tecknade en utveckling fram 
mot mekaniserade armeer. Även här torde det egna landets speciella 
problematik, dess insulära läge och strategiska grundsatser ha spelat 
en viss roll för författarnas närmande till ämnet.132

Med Berggren som främste talesman blev också den kvalitativa 
aspekten ett ständigt återkommande tema i NMT åren 1928-
1930.133 Världskrigets ställningsstrider framställdes som ett uttryck 
för krigskonstens urartning. Krigföringen måste återigen göras rörlig, 
vilket skulle åstadkommas genom tillförsel av infanteristisk eldkraft 
och teknisk förnyelse. Världskrigets utdragna artilleriförberedelser 
hade inte gett anfallet ökad genombrottsförmåga. Försvararen hade 
i stället fått mera tid för att reorganisera sig på djupet. Infanteriet 
måste få mera direkt samverkande artilleri och tunga vapen för att 
oberoende av det konventionella artilleriet kunna hålla ett anfall i 
rörelse. För att möta de nya vapnen, stridsvagnar och flyg, måste 
infanteriet förses med pansarvärns- och luftvärnspjäser. Modern 
radiomateriel måste anskaffas för att tillgodose den rörliga stridens 
ökade krav på ledningsfunktionerna.134 

I linje med kvalitetstänkandet låg också Berggrens försök att 
lansera en ny speciell svensk taktik, varigenom styrkeförhållandet 
till vår "sannolikaste motståndare", Ryssland, skulle utjämnas.135 

NMT tog också upp Jungs tidigare framförda synpunkter rörande 
nödvändigheten av att koncentrera utbildningen till väsentligheter. 
Allt som inte hade betydelse för soldatens uppträdande i fält borde 
rensas bort. En lämpligt avvägd specialisering borde eftersträvas.136 

För samtiden väckte de båda skrifterna, Sveriges läge och Anting
en - Eller, uppmärksamhet måhända främst för deras förmenta 
aktivistiska linje.187 Sedermera har emellertid Herbert Tingsten helt 
riktigt påpekat att deras primära syfte var att påvisa att man med 
en rationell utrikespolitik kunde nedbringa försvarskostnaderna. 
Tingsten förbigår emellertid den väsentliga frågan varför Jung 
1930 kunde nöja sig med 1925 års organisation medan Rappe 1923 
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för samma program krävde en återgång till 1914 års härordning.138 

Förklaringen är att de båda skrifterna tillkom i två olika försvars
politiska situationer. 1923 gällde striden främst organisationens stor
lek. Sveriges läge skrevs följaktligen till försvar för 1914 års för
svarsbeslut. 1930 däremot saknades helt de parlamentariska förut
sättningarna för en återgång till 1914 års organisation. En defaitis
tisk syn på 1925 års organisation kunde lätt leda till krav på ytter
ligare nedskärningar. Antingen - Eller skall därför ses som ett 
kompromissförslag, som å ena sidan innebar ett godtagande av 1925 
års organisation - kvantitativt sett - men å den andra förutsatte 
kvalitativa förbättringar. 

Sveriges läge och Antingen - Eller, som idemässigt var sprungna 
ur samma miljö, d v s  generalstabens krigshistoriska avdelning och 
kretsen kring NMT, stod således i första hand som exponenter för 
två principiellt skilda sätt att lösa försvarsfrågan. Medan Sveriges 
läge stod för en lösning byggd på kvantitet representerade Antingen 
- Eller en kvalitetslinje.

Den förskjutning i uppfattning som de båda skrifterna synes ge
uttryck för var sannolikt till stor del betingad av det parlamen
tariska läget. Det bör emellertid också observeras att den fann stöd 
i en internationell debatt. Kvantitets- och kvalitetsproblemet stod 
till följd av erfarenheterna från värdskriget i förgrunden för åtskil
liga militärteoretiker under 20-talet. Det för svenskt vidkommande 
originella var kvalitetsarmens koppling till den internationella 
solidariteten. Här förenades tankestoffet från Rappe och den inter
nationella debatten till en formel för en positiv lösning av Sveriges 
försvarsproblem inom ramen för de parlamentariska förutsätt
nmgarna. 

"ARMENS SALT" 

Vid sin avgång ur redaktionen för NMT 1929 uttryckte Herman 
Sundelin i brev till Helge Jung den förhoppningen att tidskriften 
"allt framgent måtte vara Armens salt och Marinens gissel". Ut
talandet implicerar en kritisk attityd hos NMT gentemot den lant
militära omgivningen.139 I efterhand har Gunnar Berggren vid upp
repade tillfällen antytt att kritiken främst gällde generalstabschefen, 
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C G Hammarskjöld, samt vissa traditionella bindningar hos officers
k:hen.140 I sina memoarer ger C A Ehrensvärd en liknande men
utförligare bild av stämningsläget vid tiden omkring NMT:s till
komst. 

Den givna utgångspunkten för Ehrensvärd är 1925 års försvars
beslut. Bl a gör han gällande att allt det negativa i försvarsbeslutet 
spred misstämning och olust inom befälskårerna. Bland general
stabens äldre officerare härskade pessimism. Med hänsyn härtill 
hade det behövts ledande paroller från generalstabschefen, men 
några sådana gavs icke. Tvärtom, säger Ehrensvärd, det var från 
generalstabschefen själv som misstämningen utgick.141

Ehrensvärd anför vidare, att redan före försvarsbeslutet brukade 
några av de yngre generalstabsofficerarna och aspiranterna samlas 
för att diskutera aktuella försvarsproblem.142 Efter försvarsbeslutet
var det naturligt, att man började analysera och penetrera orsakerna 
till motgångarna samt möjligheterna att bryta den negativa trenden. 
Man kom därvid fram till, att den militära argumenteringen före 
1925 hade präglats av en alltför långt driven konservatism. I de 
militära förslagen hade man inte tillräckligt beaktat världskrigets 
erfarenheter. Nya organisatoriska principer och tekniska framsteg 
hade negligerats. Ehrensvärd framhåller vidare, att detta debatt
forum inte uppskattades på alla håll inom generalstaben. Deltagarna 
betraktades som omogna rabulister. Själva ansåg vi oss som mot
ståndsmän mot både militärt slentriantänkande och politikers oför
nuftiga optimism. Avslutningsvis kopplar han också samman debatt
gruppen med Rappe, Jung och Gyllenkrok, vilka enligt författaren 
snart skulle ha tagit ledningen i upplysningsarbetet.143

Efter att i korthet ha gett sin version av NMT:s tillkomst 
lämnar Ehrensvärd en kortfattad karaktäristik av NMT, vilken 
skulle föra ut de nya tankegångarna. NMT var från början fördoms
fri, i god mening, och strävade konsekvent efter att åstadkomma 
förnyelse inom försvarsmakten, säger Ehrensvärd. 'A ven om man 
började få en viss respekt för gruppens ståndpunkter, så klandrades 
tidskriften, inte minst av äldre officerare, som förfasade sig över 
den stundom fräna tonen.144

Sammanfattningsvis skulle således NMT-kretsen enligt de an
förda källorna ha sett sig själv som en oppositionell grupp mom 

103 



armen och generalstaben - en grupp som ställde sig i harnesk mot 
äldre officerstradition, äldre generalstab och till sist mot general
stabschefen själv, C G Hammarskjöld. Däremot finner man ingen 
närmare precisering rörande kritikens art och form. 

Mina frågeställningar har därför blivit; Hur kom denna opposi
tion till uttryck i NMT? På vilka punkter och med vilka medel 
sattes kritiken in? 

De speciella armefrågor, som NMT tog ställning till åren 1927-
1929, kan delas upp i följande huvudgrupper: 
a) fackmilitära frågor rörande främst reglementen, taktik, utbild

ning, fälttjänstövningar och befordringsprinciper,
b) armens högsta ledning samt
c) förhållandet armeledningen-armeförvaltningen.

Beträffande gruppindelningen kan sägas att gruppen a) närmast
berörde detaljfrågor av mindre räckvidd medan grupperna b) och 
c) var stora principiella frågor.

Inom gruppen a) kan allmänt sägas att NMT efterlyste större
enhet och planmässighet i reglementsarbetet, riktade viss kritik mot 
generalstabens sätt att presentera erfarenheterna från de årliga fält
tjänstövningarna samt förordade ökade möjligheter till förturs
befordran för truppofficerare och tekniska stabsofficerare på 
generalstabskårens bekostnad.145 

Flertalet av dessa artiklar framfördes i redaktionell form eller 
under pseudonym. Uppträdde man redaktionellt eller under namn 
var tonen strikt och saklig. Ville man spetsa till framställningen tog 
man gärna till pseudonym. Sålunda framförde Berggren sin kritik 
av fälttjänstredogörelserna konsekvent under signaturen "T.S."146 

I ett annat signifikativt fall kritiserade man gängse inspektions
metoder. Artikeln, som härvid främst vände sig mot ett toppskikt 
inom befälshierarkin, försågs försiktigtvis med signaturen "S.S." (av 
Gyllenkrok definierad som "samtliga sumprunkare"). Redaktionens 
djärvhet stannade vid att man i en not uttryckte sitt gillande av 
innehållet.147 Benägenheten att uppträda under pseudonym kan möj
ligen också ha sammanhängt med en strävan att ge intryck av ett 
bredare opinionsunderlag. 

I vad rörde ledningsfrågorna (grp b) stod NMT principiellt på 
samma ståndpunkt som generalstabschefen, d v s att armen skulle 
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ställas under en gemensam chef. Visserligen kunde tidskriften i 
detaljer samt närliggande spörsmål, såsom frågan rörande flyg
vapnets självständighet, företräda avvikande uppfattningar, men 
dessa framfördes alltid i saklig form. Amnet avhandlades praktiskt 
taget alltid på ledande plats.148 Ett undantag var en anmälan be
träffande myndigheternas yttrande över Tingstenska kommittens 
förslag till omorganisation av armens högsta ledning. I anmälan 

anslöt man sig helt till generalstabschefens skarpa kritik mot för
slaget. Avslutningsvis påtalade man kommitteordförandens ansträng
ningar att befordra sitt förslag på regeringsnivå: 

"Att den förutvarande generalstabschefen icke är overksam, är ett känt 
faktum. De former, under vilka General Tingsten på sista tiden angripit 
den nuvarande generalstabschefen på stark och saklig grund och under 
tjänstemannaansvar avgivna utlåtande, verka minst lika osympatiska som 
de hänsynslösa angrepp, vilka en gång förde vildmannens namn [Tingsten] 
över allt Sveriges land." 

Anmälan var gjord av signaturen "S.5''. (se ovan).149 

Helt annorlunda tedde sig då attityden till armeförvaltningen. 
Ordvalet var avgjort mera tillspetsat och insinuant. Frågan om 
huvudmannaskapet för förvaltningen blandades upp med direkta 
angrepp på dess förvaltningsmässiga åtgärder. Någon åtskillnad kan 

härvidlag inte förmärkas mellan redaktionellt stoff och signerade 
artiklar .150 

I vad gäller de fackmilitära huvudfrågorna stod således NMT 
på generalstabschefens sida. Kritiken mot denne och hans stab rörde 
oftast detaljer. Beträffande polemik och debatteknik skiftade mönst
ret beroende på "motståndare". Befann sig dessa inom generalstabs
ramen intog man en återhållsammare attityd måhända något 
aggressivare om man använde pseudonym. Gentemot personer eller 
institutioner som upplevdes som motståndare och som kunde förut
sättas stå utanför inflytande på kretsens karriärsituation blev tonen 
avgjort skarpare. 

Någon offentlig debatt synes inte NMT:s "armekritik" ha för
anlett. Det är därför vanskligt att uttala sig om hur tidskriften upp
fattades inom armen. Det bör också betonas att armefrågor knappast 
tillhörde NMT:s mera centrala spörsmål. Inställningen till tidskrif
ten kan ha påverkats i lika hög grad av dess attityder till marinen 
och högern. De enstaka nedslag av kritisk art som finns bevarade i 
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tidskriftens arkiv ger intryck av att det främst var tidskriftens håll
ning gentemot högerpartiet och marinen som upprörde sinnena hos 
samtida officerskolleger .151 

I efterhand har NMT-kretsens medlemmar velat framställa sig 
som djärva "motståndsmän". Det samtida materialet ger inte ut2.n 
vidare stöd för en sådan tolkning. Förhållandet till generalstabs
chefen och hans stab synes aldrig ha varit spänt. Divergenser i sak
frågor framfördes från NMT:s sida sakligt och återhållsamt, an
tingen därför att frågorna inte ansågs väsentliga eller av försiktig
het. För det senare talar bl a laborerandet med vilseledande signa
turer. De djärva utfallen och mera tillspetsade anslagen förbehöll 
man institutioner och företeelser utanför generalstabskretsen. 

"MARINENS GISSEL"152 

I avsnittet rörande NMT:s förhistoria har påvisats att tidskriftens 
tillkomst till icke ringa del hade sin grund i motsättningarna mellan 
armen och marinen.153 

I de kungörelser, varmed NMT:s styrelse aviserade tidskriften, 
förklarades dess syfte vara "att samla armens och flygvapnets 
officers- och reservofficerskårer samt landstormsbefälet i positivt 
arbete för riksförsvarets återuppbyggande". Marinens officerare 
hade alltså uteslutits.154 

Målsättningens formulering observerades inom marinstaben och 
föranledde marinstabschefen, Otto Lybeck, att begära en förklaring. 
I sitt svar anförde tidskriftsstyrelsens ordförande, Gustaf Lindström, 
att tidskriftens upphovsmän funnit det naturligt att verka inom de 
försvarsgrenar de företrädde, d v s armen och flygvapnet. Att man 
inte sökt vidga ringen och ta upp marin sakkunskap hade bl a be
tingats av att de sjömilitära specialintressena redan befunnits väl 
företrädda genom Tidskrift i Sjöväsendet och Vår Flotta. Armen 
däremot stod efter SMT:s nedläggning helt utan språkrör. Lindström 
försäkrade dock marinstabschefen att tidskriften städse skulle ge 
uttryck för en strävan efter såväl objektivitet som ansvar.155 

Sakligt sett var Lindströms motivering självfallet helt oantastlig. 
Lybecks förfrågan visar emellertid att NMT:s tillkomst inte be
traktades utan viss misstro inom marinstaben.156 
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Handläggningen inom NMT av Lybecks framställning torde ha 
ombesörjts av Lindström i samråd med Jung.157 Tidskriftsledningem 
informella natur underlättade självfallet beslutsprocessen vartill kan 
läggas att principfrågan rörande marinens uteslutning mer eller 
mindre ingick som en förutsättning för tidskriftens tillkomst. 

Någon öppen debatt beträffande försvarsgrensavvägningen fördes 
aldrig mellan NMT och flottans tidskrifter under 20-talets senare 
år. Däremot intog båda parter skilda attityder till frågor, som in
direkt påverkade avvägningsfrågan. Så t ex beträffande såväl "ut
redningsfrågan" som de strategiska bedömningarna. 

1927 års riksdag hade i princip godkänt en flottplan, som 61 a 
innebar en principiellt fastställd sammansättning av sjöstyrkorna, 
bestämda livslängder för fartygen och en fixerad årskvot för ersätt
ningsbyggnad. Detta betraktades inom flottan som ett positivt inslag 
i försvarsuppgörelsen, värt att slå vakt om. Under förutsättning 
att det påbörjade 10-åriga ersättningsbyggnadsprogrammet fullfölj
des och därefter prolongerades skulle marinen komma att besitta en 
visserligen ej stor men kvalitativt högtstående flotta, som i dåvaran
de läge kunde anses väl ägnad att hävda våra intressen till sjöss. 
Förnyade utredningar skulle bara bidra till att skapa förvirring 
i försvarsfrågan.158 

Från NMT:s sida däremot yrkades ihärdigt på en ny genom
gripande försvarsutredning. Någon undersökning av landets verk
liga behov av försvarskrafter hade icke verkställts. Försvarsorgani
sationen hade icke anpassats till Sveriges ändrade militärpolitiska 
läge. Den militärtekniska utvecklingen och flygets ökade betydelse 
hade inte i tillräcklig grad beaktats. Samtidigt betonades emellertid 
också, att man inte avsåg att 1925 års försvarsbeslut skulle rivas 
upp, utan att man främst åsyftade förbättringar av den gällande 
försvarsordningen.159 

När den "Äkermanska utredningens" resultat, som gick i "flott
vänlig" riktning, offentliggjorts, betraktades detta av Vår Flotta 
som "en seger för sunda förnuftet".160 Den Äkermanska utredningens 
siffror betecknade fack.kunskapens syn på och kritik av 1925 års 
försvarsordning, såsom den utformats genom 1927 års flottplan. 
Samtidigt uttrycktes en påtaglig oro för vad 1930 års försvars
kommission skulle bära i sitt sköte.161 
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Kretsen kring NM'T däremot, som på ett tidigt stadium genom 
underhandsinformationer följt utvecklingen inom den Åkermanska 
utredningen, svarade med en egen utredning och ett fullständigt 
underkännande av den förras resultat.102 Från NM'T:s sida var det 
därför helt logiskt att ställa förnyade krav på allsidiga utredningar, 
som självfallet inte fick bygga på den Åkermanska utredningen, De 
båda tongivande fackorganens, NM'T och Vår Flotta, attityder till 
utredningsfrågan hade således en starkt taktisk prägel. Inställningen 
till utredningsfrågan i ena fallet och utredningsresultatet i det andra, 
var helt beroende av vilka fördelar den egna försvarsgrenen kunde 
erhålla. 

Samma motsatsförhållande präglade också de strategiska bedöm
ningarna. Dessa användes av båda parter för att backa upp den 
egna försvarsgrenens anspråk på prioritet. 

På sjömilitärt håll ansåg man, att Rysslands eventuella fram
trängande mot väst i första hand skulle gå över Balticum och inte 
över Finland. Då Finska viken samtidigt var den naturliga utlopps
vägen för den ryska flottan skulle ett invasionsföretag i första hand 
riktas mot den svenska Östersjökusten. Bottniska viken kunde neu
traliseras genom en effektiv avspärrning av ålandsförträngningen, 
varigenom behovet av lantstridskrafter i Norrland kunde reduceras. 
'Tyngdpunkten på invasionsförsvaret borde således läggas på sjö
försvaret. 

Den sjömilitära strategin framställdes från marint håll som ett 
uttryck för anslutning till "periferiförsvarstanken", vilken ställdes 
i motsats till den lantmilitära strategin. Denna i sin tur förmenades 
innebära en återgång till den förlegade "centralförsvarsprincipen".163 

Från NM'T-kretsens sida däremot hävdade man, att först genom 
en erövring av Finland kunde Sovjetunionen företa en allsidig ut
veckling av stridskrafter mot Sverige. Den logiska slutsatsen härav 
förmenades vara att Sverige anpassade sina stridskrafter till ett 
sanktionsingripande till Finlands förmån. Av geografiska skäl för
utsatte man att den svenska insatsen i huvudsak skulle bli av lant
militär art. Flottan skulle avses för mera sekundära skydds- och 
bevakningsuppgifter. För att styrka legitimiteten i denna upplägg
ning förklarades också, att de svenska försvarskrafternas använd
ning inom NF:s sanktionssystem stod i samklang med deras primära 
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syfte nämligen att vara en fredsbevarande faktor.164 

Även i övrigt underströk NMT-kretsen lantstridskrafternas pri
mat. Slaget mellan dessa var och förblev den mellan de krigförande 
parterna eftersträvade slutakten. Hären representerade den gren av 
krigsmakten, på vilken ett lands militära motståndskraft ytterst 
vilade.165 

Självfallet vore det en stark förenkling av problematiken, att 
tillskriva uppkomsten av de skilda strategiska synsätten enbart 
handlingstaktiska motiv. Krigsmakten saknade gemensam ledning 
och gemensamma utbildningsanstalter för den högre officersutbild
ningen. Någon gemensam grundsyn på vårt försvarsproblem hade 
därför aldrig skapats. Officerarnas ensidiga skolning inom den egn:?. 
försvarsgrenen hämmade möjligheterna till ett förutsättningslöst 
meningsutbyte. Detta i förening med de starkt reducerade kostnads
ramarna bör ha utgjort en utomordentlig grogrund för ett långt 
drivet försvarsgrenstänkande.166 

Såsom tidigare framhållits blev avvägningsfrågan aldrig föremål 
för någon öppen debatt före tillsättningen av 1930 års försvars
kommission. Det d.dde ett slags borgfred, baserad på en fiktiv, 
ömsesidig lojalitet.167 Det förefaller därför nästan signifikativt att 
när NMT utslungar sin enda anklagelse för bristande lojalitet 
under denna första period, så är det chefen för flygvapnet som 
drabbas. I en tidningsartikel hade denne pläderat för en vidare 
utbyggnad av flygvapnet på armens och marinens bekostnad. "Ingen 
försvarsgren önskar annat än att våra flygstridskrafter utvecklas 
vida utöver den styrka 1925 års beslut avsåg", försäkrade NMT. Den 
nödvändiga utvecklingen fick dock icke ske på ytterligare bekost
nad av arme och flotta.168 

Det samtida materialet erbjuder tyvärr inga representativa ut
talanden från NMT-kretsens sida rörande dess syn flottan och 
avvägningsproblemet. I Henry Peyrons arkiv finns emellertid ett 
par brev av Jungs hand från åren 1933-1934, vari denne klart 
deklarerar sin personliga syn. Det första brevet tillkom i samband 
med ett meningsutbyte, där Peyron kritiserade den militanta håll
ning NMT-kretsen då (1932-33) intog gentemot marinen: 

"Din inställning till marinen gillar jag teoretiskt och principiellt. Skall 
emellertid fred hållas i framtiden, är jag övertygad om att det endast kan 
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ske på det villkoret från marinens sida, att flottan tillmätes en sådan roll, 

att med de snäva budgeter vi måste räkna med i framtiden, en användbar 
arme går att åstadkomma. Som behovet av en dylik - jämte ett dugligt 
flygvapen - för mig framstår såsom det viktigaste i en svensk försvars
ordning kan jag, såsom representant för armen, icke avstå från att arbeta 
för en dylik arme. Kan detta emellertid ske under fredligt samarbete med 
marinens representanter är det desto bättre."169

Ett år senare utvecklade Jung samma tankegångar vidare. Han 
medgav då, att det visserligen låg inom ramen för våra möjligheter 
att bygga artillerifartyg, som var jämbördiga att ta upp kampen 
med de ryska artillerifartygen, men att kostnaderna för ett marint 
program av den ordningen skulle bli så stora, att man inte ens kunde 
tillgodose de mest trängande behoven för ett svenskt försvar, 
nämligen ett självständigt flygvapen, enkannerligen "ett verkligt 
bombvapen", samt välutrustade operationsdugliga operativa enheter. 
Därtill kom att artillerifartygen bedömdes sårbara för fientligt flyg, 
i synnerhet som vi själva av kostnadsskäl skulle sakna erforderliga 
flygstridskrafter för artillerifartygens skydd. I det samlade för
svarets intresse borde i stället flottans uppgifter lösas med hjälp 
av lättare fartygstyper under samverkan med flygstridskrafter och 
kustartilleri.170 

Jung prioriterade således försvarsgrenarna i ordning armen, flyg
vapnet och marinen. Fackmässigt synes han inte ha haft något att 
invända mot en flotta uppbyggd kring starka artillerifartyg. Det som 
avskräckte honom var kostnaderna, vilka skulle ha framtvingat en 
helt annan prioritering.171 

Samma grundsyn har också C A Ehrensvärd tillskrivit sig i sina 
memoarer, där han - helt kortfattat - har berört motsatsförhållan
det till flottan.172 

Ehrensvärds uppgift bekräftas helt i ett av honom själv upprättat 
utkast till propagandaplan 1931. Ehrensvärd förutsatte här att flyg
vapnet skulle ta över vissa av de tidigare marina uppgifterna. I 
propagandan för ett starkt flygvapen skulle udden läggas mot 
marinen. Utkastet avslutades f ö med en förmodan att marinen 
redan hade insett faran.173 

Men såsom framhållits ovan fördes vare sig avvägningsfrågan 
eller de argument som var direkt förknippade med denna ut i den 
öppna debatten. De konflikter, som förekom mellan NMT och 
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marinen under NMT:s första år, kom i stället att gälla bagateller. 
Motsättningen tog sig uttryck i ett slags medvetet bedriven "nål
stickstaktik", som understundom bar drag av förföljelse.174 Dit 
hörde bl a den s k  "HBK-affären" 1928. Denna kom för övrigt att 
bilda upptakten till Gustaf Lindströms avgång hösten 1929, en 
händelse som direkt föranleddes av ännu en "marin konflikt".175 

"HBK-AFFAREN" 

På eftersommaren 1928 hade kustflottans flygstation, som var 
förlagd till Hårsfjärden, varit flitigt engagerad i den från centralt 
håll anbefallda övningsverksamheten. 1/8-14/8 hade flygstationen 
deltagit i marinens krigsövningar och den 20/8-22/8 deltog den 
i en av militärbefälhavaren för Övre Norrlands trupper (MB ÖN) 
ledd luftvärnsövning. 

Med anledning av det enligt högste befälhavaren för kustflottan 
(HBK) alltför pressade programmet hade denne tidigare gjort fram
ställning till chefen för försvarsdepartementet (CFD) om flygsta
tionens befrielse från deltagande i luf tvärnsövningen - dock utan 
framgång. 

Då chef en för flygstationen, kommendörkapten örn berg, skulle 
avgå den 18/8 och efterträdaren, kapten Enell, var beordrad tjänst
göra i annan befattning under luftvärnsövningen, ansåg sig HBK 
själv, konteramiral Harald Åkermark, böra följa med flygstationen 
till Storkåge för att övervaka flygdivisionens användning. 

Efter luftvärnsövningens slut översände HBK en skrivelse till 
CFD, vari han efter att ha berört flygstationens pressade arbets
situation gjorde en framställning om att statsrådet skulle uttala sitt 
erkännande till kommendörkapten Örnberg och hans personal. Den 
31/8 överlämnades skrivelsen till chefen för flygvapnet för delgiv
ning, varifrån den samma dag återsändes till sjöförsvarets kom
mandoexpedition (SKE). Skrivelsen föranledde ingen åtgärd enligt 
CFD beslut den 3/9,110 

Ärendet borde rimligen därmed ha varit avslutat men så blev 
inte fallet. 

I sitt septembernummer återgav NMT HBK:s skrivelse utan 
kommentarer. Däremot hade man försett texten med vissa kursi-
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veringar, utrops- och frågetecken, varmed man ville fästa läsarens 
uppmärksamhet på vad som ansågs anmärkningsvärt. Dit hörde 
bl a att HBK som motiv för sin närvaro i Storkåge anfört, att han 
ville "övervaka flygdivisionens användning". HBK hade vidare 
uppgivit, att han vid tillfälle ingripit och utfärdat flygförbud för 
ett av planen den 22/8, emedan erforderlig översyn inte medhunnits 
och personalen inte fått tillräcklig vila. NMT hade vidare kursiverat 
en rad positiva värdeomdömen rörande flygstationens personal och 
verksamhet, vilka NMT uppenbarligen tolkade som ett försök från 

HBK:s sida att inför statsrådet framhålla den marina flygstationens 
insatser. Huvudanmärkningen var dock att HBK, enligt NMT:s 
uppfattning, på ett otillbörligt sätt ingripit i annan myndighets 
i detta fall MB tlN - befälsutövning, dels genom den självpåtagna 
övervakningsuppgiften och dels genom att vid ett tillfälle utfärda 
flygförbud. Avslutningsvis meddelade NMT att skrivelsen översänts 
till chefen för flygvapnet för delgivning.177 

NMT:s inlägg, som bar titeln "En militär tjänsteskrivelse år 1928", 
var inte försett med signatur. På goda grunder kan emellertid för
utsättas att inlägget initierats av Axel Gyllenkrok och att publi
ceringen skett i samförstånd med Helge Jung.178 

Reaktionen från marinens sida uteblev inte. Den 5/10 begärde 
marinstabschefen, Otto Lybeck, en förklaring och den 6/10 orien
terades Gustaf Lindström av Helge Jung i ärendet. I samband där
med presenterade Jung ett förslag till svar på Lybecks skrivelse. 
Lindström fann emellertid Jungs formuleringar något för bryska 
och föredrog slutgiltigt, uppenbarligen utan att först informera 
Jung, en något mildare version.179 

I sitt svar till Lybeck den 10/10 framhöll Lindström att HBK:s 
skrivelse tagits in i NMT utan att han blivit orienterad. Lindström 
beklagade vidare att skrivelsen behandlats på sätt som skett men 
kunde för den skull inte finna att NMT:s kursiverade version kunde 
betraktas som sårande för marinen. I skrivelsen hade för övrigt 
HBK företrätt en uppfattning rörande "befälsmyndighet", som 
åtskilliga andra befälspersoner tog avstånd ifrån. Oklarheter av 
detta slag var ägnade att inge verklig oro, menade Lindström, och 
redan av det skälet fann han det naturligt att skrivelsen togs upp 
till behandling. 
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Lindström försäkrade till sist att åtgärden inte var dikterad av 
någon animositet mellan marinen och armen. "Min förklaring på sin 
tid att vid flottfrågors behandling ... stöd skulle sökas hos Marinens 
män, kommer jag icke att frångå", framhöll hai1. 180 

I ännu ett brev till Lindström underströk Lybeck, att han av HBK 
erfarit, att något ingripande i annans befälsmyndighet icke skett 
och att detta heller inte ifrågasatts av annan myndighet. Lybeck 
höll vidare fast vid, att skrivelsen icke borde ha behandlats såsom 
skett i NMT.181 

Jung och Gyllenkrok spelade då ut sitt trumfkort. Till deras sida 
hade nämligen sällat sig MB ÖN, vars stabschef var Axel Rappe. 
Redan den 18/9 hade MB ÖN hos SKE begärt en avskrift av HBK:s 
skrivelse, enär det kommit till hans kännedom att HBK "berört 
vissa förhållanden under luftvärnsövningen den 20-22 sistlidna 
augusti".182 

Sedan SKE översänt den begärda avskriften den 22/9 fann sig 
MB ÖN i skrivelse den 17/10 föranlåten att fästa statsrådets upp
märksamhet vid vad som förekommit "för den åtgärd, som kan 
befinnas vara av förhållandena påkallad." MB ÖN underströk 
också att det av HBK:s skrivelse otvetydigt framgick, att denne 
ingripit i den MB ÖN tillkommande befälsrätten på ett sätt som 
icke stod i överensstämmelse med gällande bestämmelser.183 

Med stöd av nämnda skrivelse försökte Jung förmå Lindström 
att fortsätta debatten med Lybeck. Jung, som sannolikt kände sig 
desavouerad i samband med brevsvaret till Lybeck den 10/10, under
strök att Lybeck inte återgav de rätta förhållandena och att denne 
verkligen borde erinras därom: 

"Det synes mig därför lämpligt såväl i sanningens intresse som med 
hänsyn till nödvändigheten av att tidskriften i fortsättningen icke blir 
amiral Lybecks strykpojke - att sagde amiral orienteras om den öppna 
skrivelse, som den 17/10 avgick med N:r 1701 från militärbefälhavaren 
för Ovre Norrland till Statsrådet och chefen för försvarsdepartementet, 
för att han därmed må bringas till insikt om att tidskriften icke far med 
ovederhäftigt tal och att marinen icke lider av obefogade angrepp från 
tidskriftens sida."184

För Lindströms del var emellertid brevdebatten avslutad. Hans 
brev till Lybeck den 10/10 hade f ö röjt, att han inte odelat ställt 
sig på Jungs sida. En notis i TiS, vari redaktionen för denna tid-
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skrift förklarade sig betrakta NMT:s "kursiveringar och anmärk
ningar" såsom "rena förlöpningar" gav emellertid Jung och Gyllen
krok anledning att återkomma i NMT. I förbigående erinrade man 
därvid om att HBK:s åtgärder redan "föranlett officiell anmälan", 
varmed man avsåg MB ON skrivelse.185 Som svar härpå förklarade 
TiS, att redaktionen· för NMT uppenbarligen saknade kännedom 
om de förhållanden, under vilka flygstationen deltog i övningen, 
ävensom innebörden i och betydelsen av de av HBK vidtagna åt
gärderna. TiS framhöll också påpassligt att ordföranden i NMT:s 
styrelse faktiskt skriftligt uttryckt sitt beklagande över det sätt 
varpå HBK:s skrivelse återgivits i tidskriften.186 

I en slutreplik kunde då NMT direkt peka på att även övnings
ledaren i fråga, d v s  MB ON, uppenbarligen delade NMT:s upp
fattning. Som bevis härpå tillät sig NMT också att in extenso återge 
militärbefälhavarens skrivelse, vilken ju redan tidigare under hand 
förmedlats i avskrift till NMT.187 

Hur fick då Jung och Gyllenkrok kännedom om HBK:s skrivelse 
och vad föranledde MB ON att ingripa - realiter på NMT:s 
sida? Här erbjuder dessvärre källmaterialet inga konkreta belägg. 

HBK:s skrivelse var visserligen öppen men dess innehåll skulle 
med gängse rutinbehandling inte blivit bekant utanför HBK:s stab, 
SKE och chefens för flygvapnet "stab".188 Läckor från HBK:s stab 
torde kunna uteslutas. Vid SKE tjänstgjorde kapten Nils Kindberg 
såsom chef för flygvapendetaljen. I övrigt var SKE besatt med 
marin personal. Hos chefen för flygvapnet tjänstgjorde förutom 
kapten Åge Lundström och löjtnant Bert Carpelan endast marin
officerare. Av de båda nämnda hade i varje fall Åge Lundström 
relationer till såväl NMT som Gyllenkrok.189 

Skrivelsen handlades vid SKE marinsektion och fanns tillgänglig 
där utom den 31/8, då den var hos chefen för flygvapnet för 
delgivning. Genom att den handlades av marinsektionen borde den 
ha varit undandragen flygvapensektionens (Kindbergs) direkta in
syn. I samband med att skrivelsen publicerades i NMT meddelade 
emellertid NMT en uppgift som kan vara av intresse nämligen 
att skrivelsen överlämnats till chefen för flygvapnet för känne
dom.190 Uppgiften var oväsentlig för den sakfråga NMT ville aktua
lisera men kan mycket väl ha tjänat ändamålet att vilseleda läsaren 
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om infonnationskällan, vilken i så fall skulle ha funnits inom SKE. 
Hur härmed verkligen förhöll sig går knappast att fastställa. Infor
mationen till Jung och Gyllenkrok kan emanera likaväl från chefens 
för flygvapnet omgivning som SKE eller genom samverkan mellan 
befattningshavare på båda håll. Till bilden hör också Gyllenkroks 
högst personliga och ofta rätt komplicerade "underrättelsesystem."191 

Att denne spelat en central roll i sammanhanget torde dock vara 
ostridigt. 

Däremot synes MB ON ingripande vara mera lättförklarligt. 
Redan den 18/9 begärde MB ON (läs Axel Rappe) - sedan han 
tagit del av NMT:s septembernummer och med all sannolikhet också 
flltt en "förklaring" av Jung - en avskrift av HBK-skrivelsen. 
Denna översändes till MB ON redan den 22/9. Sedan dröjde det 
ända till den 17 /10 innan MB ON gick till aktion. Dröjsmålet kan 
knappast förklaras på annat sätt än att aktionen kom till stånd 
som svar på Lybecks brev den 5/10 och då på uppmaning från Jung. 

För den tesen talar också det faktum att Rappe lät sända över 
sin skrivelse "nr 1701 17 /1 O" i avskrift till Jung - sannolikt för 
att användas i den fortsatta debatten.192 

Även om HBK-affären kan förefalla bagatellartad så belyser 
den dels den anda i vilken "försvarspolitiken" bedrevs samt dels 
den form av samverkan som rådde inom "kärngruppen", här repre, 
senterad av Jung, Gyllenkrok och Rappe. 

Affären framkallade slutligen som bieffekt den första sprickan 
mellan. Gustaf Lindström och "kretsen". Lindström hade i strid 
med Jungs intentioner velat dämpa konflikten. Han hade dessutom 
tagit sig friheten att även utåt framföra personliga sänneningar, 
vilket TiS påpassligt utnyttjat genom sitt påpekande att Lindström 
tagit avstånd från den form NMT valt för sin aktion. Lindström 
hade blivit obekväm och ]ung började nu sondera möjligheterna att 
bereda sin ordförande en hedersam reträtt.193 

Till sist bör också nämnas att inte heller MB ON anmälan till 
CFD föranledde någon åtgärd från statsrådets sida.194 

GUSTAF LINDSTRöMS AVGÅNG 

Den förtroendeklyfta som uppstod mellan NMT-kretsen och 
Lindström i samband med HBK-affären utvecklades på hösten 
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1929 till en direkt kris, som ledde till ordförandens avgång. På 
grund av utlandsresa behövde Jung denna gång inte engagera sig 
personligen utan kunde passivt bevittna händelsernas gång. Huvud
agerande på kretsens sida var i stället C A Ehrensvärd, som under 
Jungs frånvaro upprätthöll befattningen som redaktör, samt Axel 
Gyllenkrok. 

I anslutning till ett tyskt örlogsbesök sensommaren 1929 hade 
Axel Gyllenkrok i samråd med Ehrensvärd skrivit ner några reflex
ioner rörande de tyska marinsoldaternas "föredömliga" uppträdan
de, vilket enligt Gyllenkrok var en frukt av den grundliga infanteri
utbildning, som inom den tyska marinen föregick och bedrevs 
jämsides med sjömansutbildningen. 

"Inom denna flotta, som har färska krigserfarenheter ... , värdesättes 
sålunda i hög grad den lantmilitära utbildningen; man hyser där intet för
akt för dess välgörande men ofta besvärliga och för individen mindre ange
näma tjänstgöringsformer; man rycker ej på axlarna åt dessa och propa
gerar säkerligen icke i smyg mot 'knektyrket'. Med måtta och urskiljning 
offrar man på det altare, som är helgat åt 'gastens psyke', och säkerligen 
icke på ett sådant sätt, att offerröken slår andra delar av krigsmakten i 
ansiktet."195

Lindström, som tagit del av inlägget i spaltkorrektur, fann Gyllen
kroks formuleringar direkt stötande och föreslog vid ett personligt 
sammanträffande med Ehrensvärd den 15/9 att ordalydelsen skulle 
mildras. Intet skulle vinnas på dylikt "munkäbbel", framhöll Lind
ström. 

Ehrensvärd vidhöll emellertid den av honom själv redan god
kända formuleringen och trodde för sin del att den skulle "göra 
slut på vissa flottmäns ansvarslösa uppträdande". Lindström för
klarade då, att hans kvarstående i styrelsen icke kunde förenas med 
en publicering av den givna formuleringen. Ett förslag från Lind
ströms sida att artikeln skulle anstå till Jungs hemkomst avvisades 
av Ehrensvärd med motiveringen att artikelns aktualitet då vore 
förbi. Meningsutbytet avslutades med att Ehrensvärd uttalade sin 
och Gyllenkroks avsikt att släppa sitt medarbetarskap, såvida de 
inte gavs fria händer.196 

Påföljande dag, den 16/9, meddelade Ehrensvärd i brev till 
Lindström, att han beslutat införa den omstridda artikeln i oför
ändrat skick Ehrensvärd uttryckte samtidigt den förhoppningen att 
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Lindström skulle avvakta händelsernas utveckling och Jungs hem
komst innan han fattade definitivt beslut rörande sitt eventuella 
utträde ur styrelsen.197 

Redan dagen därpå delgav emellertid Lindström Ehrensvärd sitt 
beslut att avgå. Han uttalade bl a därvid, att hans ställningstagande 
icke hade något samband med oro från hans sida för eventuella nya 
skriverier från marinstabschefen. 

"Skulle jag ansett, att den taktik Du och Gyllenkrok i detta fall tillämpa 

nyttig, hade jag icke tvekat för striden. Jag anser den emellertid skadlig 
och därför har jag icke kunnat ställa mig vid Eder sida."198

Samma dag avsände dessutom Lindström en utförlig redogörelse 
till Jung för sitt mellanhavande med Ehrensvärd.199 

I sitt svar till Lindström tackade Jung för det stöd redaktionen 
städse kunnat påräkna men förklarade samtidigt, att han var ställd 
inför fullbordat faktum och således inte kunde göra något åt saken. 
Något beklagande uttrycktes inte från Jungs sida. Även om detta 
kan ses som ett förbiseende från brevskrivarens sida bör man nog 
snarast tolka det som ett uttryck för Jungs tillfredsställelse med 
konfliktens utgång.200 

Redan i samband med den ovan relaterade HBK-affären hade 
Jung nämligen anförtrott Ehrensvärd sin avsikt att vid lämpligt 
tillfälle bereda Lindström möjlighet att avgå. Ehrensvärd ansåg 
uppenbarligen, att ett sådant tillfälle nu förelåg, och att det inte 
borde försittas. Detta framgår klart av den redogörelse för händelse
förloppet, som Ehrensvärd avsände till Jung samma dag som han 
delgav Lindström sitt beslut att låta den omstridda artikeln införas 
i NMT i oförändrat skick. Ehrensvärds försäkran till Jung, att det 
inte hade varit hans avsikt att söka strid under Jungs frånvaro änd-
rar ingenting härvidlag. När tillfället kom tvekade inte Ehrensvärd 
att s11i till - och han gjorde det med stöd av de intentioner Jung 
delgivit honom.201 

Jungs piitagliga passivitet tyder också på att han var helt inför
stådd med Ehrensvärds handläggning. Jungs försök att styrka sin 
oskuld inför Lindström genom att i brevet till denne framhålla att 
han var ställd inför fullbordat faktum och således ingenting kunde 
göra lit saken förefaller föga övertygande. Något material som 

117 



tyder på försök från Jungs sida att bilägga konflikten har i vaqe 
fall inte påträffats. 

Lindströms efterträdare, överstelöjtnant Torsten Friis, intog en 
avgjort passivare attityd än Gustaf Lindström. Om detta berodde 
på att han i högre grad också anslöt sig till kretsens taktiska disposi
tioner eller om hans läggning i det avseendet var mera konciliant än 
Lindströms lämnas därhän. Friis gjorde aldrig några inhopp i 
det redaktionella arbetet utan nöjde sig med sin roll som formell för
grundsgestalt och ekonomisk supporter.202 

NMT OCH HöGERREGERINGEN 

Den lantmilitära ledningen hade alltsedan de moderna partibild
ningarnas uppkomst främst sökt politiskt stöd inom högern. Höga 
militärer som C G Hammarskjöld och Joachim Åkerman tog som 
högermän aktiv del i rikspolitiken. Generalstabskaptenen G A Ny
qvist, sekreterare i Allmänna försvarsföreningen och sedan 1926 
redaktör för KVT, var åren 1923-1928 Arvid Lindmans specielle 
rådgivare i försvarsfrågor. När Lindman bildade ministär 1928 
återupplivade han principen med en fackman på försvarsminister
posten.203 En överväldigande majoritet av officerskåren torde ha 
kunnat hänföras till kategorin högersympatisörer.204 Kretsen kring
NMT utgjorde därvidlag inget undantag. "Jung, Rappe, Gyllen
krok, C A Ehrensvärd och jag själv var alla sanna högermän", har 
Gunnar Berggren uppgivit.205 

Regeringsskiftet på hösten 1928 föranledde inga kommentarer 
från NMT:s sida. Den nye försvarsministern, överstelöjtnant Harald 
Malmberg, hedrades med ett helsidesfotografi. I bildtexten till 
detta uttryckte man sin tillfredsställelse med, "att denna viktiga 
post åter blivit besatt med en fackman."206 

Från omkring årsskiftet 1928-1929 synes emellertid NMT ha 
anlagt en kyligare attityd till högern och då främst ministären Lind
man. Anledningen härtill var främst NMT:s missnöje med rege
ringens sätt att handlägga utredningsfrågan. 

I sitt valprogram 1928 hade högern bl a krävt en ny utredning 
,av vårt försvarsproblem samt "i avvaktan härpå största möjliga 
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effekt på varje punkt av den nya försvarsorganisationen".207 Dessa 
krav upprepade sedan Arvid Lindman vid ett flertal tillfällen under 
sin valturne.208 

NMT sade sig tolka detta som ett tvådelarsprogram innebärande, 
dels förnyad utredning samt dels, i avvaktan härpå, förbättringar 
inom ramen för den gällande försvarsordningen. Av dessa båda krav 
betraktade NMT det första som det angelägnaste. För NMT tedde sig 
därför Kungl Maj :ts bemyndigande till chefen för försvarsdeparte
mentet den 7 december att inom departementet verkställa en utred
ning rörande höjandet av försvarsväsendets effektivitet som en nega
tiv överraskning. Regeringens åtgärd tydde närmast på att man var 
sinnad att först genomföra den andra delen av programmet, d v s 
eff ektivi tetshö jningen. 209 

I remissdebatten den 17 januari konfirmerade Lindman NMT:s 
tolkning i det han förklarade, att det redan från början varit 
regeringens mening att först tillgodose höjandet av effektiviteten 
för att sedan ta sig an utredningsfrågan. Därvid var avsikten, att 
man med biträde av sakkunniga i departementet också skulle gå in 
på de organisatoriska spörsmålen. För att man på ett riktigt sätt 
skulle kunna bedöma dessa var det emellertid enligt Lindmans me
ning oundgängligt att frågorna sågs mot bakgrunden av vårt för
svarsväsendes uppgift i stort och de krav som vid olika krigsfall 
skulle ställas på våra stridskrafter.210 Lindman avsåg således ett 
tvåstegsförfarande, där man först skulle undersöka förutsättningarna 
och därefter ta sig an organisationen. 

NMT noterade tacksamt att regeringen nu tydligen tänkte ta upp 
försvarsproblemet i hela dess vidd men efterlyste närmare preci
seringar, dels beträffande tidpunkten samt dels beträffande urvalet 
av ledamöter. Beträffande tidpunkten fanns inga bärande skäl för 
ytterligare dröjsmål, menade NMT. I fråga om urvalet varnade tid
skriften för en parlamentarisk kommitte. Risken vore alltför stor att 
arbetet redan från början lades efter partilinjer. Av psykologiska 
skäl vore emellertid heller inte en militär utredning att förorda. Den 
blivande kommitten borde i stället vara sammansatt av såväl mili
tära som civila, "i ordets egentliga betydelse sakkunniga". NMT 
avsåg uppenbarligen någon form av "civil-militär" expert
utredning.211
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Försvarsministerns beslut den 13 mars att tillsätta den förväntade 
försvarsutredningen fick ett mycket snävt mottagande i NMT. I sin 
kommentar erinrade tidskriften om att statsministern i remiss
debatten utlovat en utredning om de förutsättningar varpå försvars
anstalterna skulle byggas. I regeringskommuniken däremot talade 
försvarsministern endast om att utreda huruvida några förändringar 
ägt rum i de förutsättningar varpå den gällande försvarsordningen 
var byggd. Dessa direktiv var direkt olyckliga, menade NMT, som 
framhöll att den gällande försvarsordningen enbart var byggd på 
"partipolitiska beräkningar, baserade på försvarsmaktens nedskriv
ning". De förutsättningar av utrikespolitisk och militär art, som 
borde ha utgjort grundvalen, hade fullständigt förbisetts. Om det 
nu var så, att regeringen hade avsett förändringar i de förutsätt
ningar, på vilka vårt försvarsväsende bort byggas, hade det varit 
skäl i att först klarlägga dessa förutsättningar, tillade tidskriften 
ironiskt. NMT förhoppades emellertid att utredningsmännen skulle 
ge sitt arbete en mera fruktbar inriktning.212 

Men NMT:s kritik stannade inte vid utredningsfrågan. Aven 
statsverkspropositionen fick sin beskärda del. Aven om man sär
skilt uppehöll sig vid regeringens njugga behandling av anslagen till 
det frivilliga skytteväsendet så konstaterade man rent allmänt att 
försvarsministern "lojalt böjt sig för nedrustningsbeslutet".213 I en 
signerad artikel angrep dessutom Axel Gyllenkrok det regerings
trogna Nya Dagligt Allehanda för en vilseledande och alltför 
positiv presentation av fjärde huvudtiteln.214 

Den tilltagande kritiken i NMT mot ministären föranledde mot
angrepp i delar av högerpressen.215 Nya Dagligt Allehanda ankla
gade NMT för att bedriva "politisk hets" mot regeringen och an
tydde dessutom lämpligheten av att på militärt håll överväga någon 
form av munkavel på NMT.216 Angreppen i högerpressen upp
kallade NMT till en deklaration av politisk natur. Tidskriften häv
dade därvid, att den städse försökt behandla försvarsfrågorna från 
sakliga men aldrig från partipolitiska synpunkter. Så länge NMT:s 
kritik varit riktad mot den föregående regeringen hade tidskriften 
fått applåder i den försvarsvänliga pressen. Sedan NMT inte ansett 
sig kunna följa högerregeringen hade förhållandet blivit ett annat. 
Tidskriften förklarade vidare, att den vid högerregeringens till-
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komst hyst förhoppningar om att denna genom en skickligt förd 
försvarspolitik skulle kunna genomdriva vissa förändringar i 1925 
års härordning. Redan en flyktig granskning av statsverksproposi
tionen gav emellertid en försmak av en försvarspolitik, liknande 
den som Trygger hade fört 1924 och som sedan ledde till 1925. En 
jämförande detaljgranskning av föregående och sittande regeringars 
försvarspropositioner gav dessutom skäl till det antagandet, att om 
regeringen Ekman suttit kvar vid makten så skulle den sannolikt 
ha lagt fram samma försvarsbudget som regeringen Lindman.217 

I en återblick i julinumret 1929 bröt NMT definitivt staven över 
högerregeringens försvarspolitik. Tidskriften framhöll där, att höstens 
val hade medfört en betydande framgång för högern. 'A ven om 
partiställningen var sådan, att högerregeringen måste pli.räkna stöd 
från andra partier för en framgångsrik försvarspolitik, syntes det 
inte förmätet att tro på positiva resultat, förutsatt att sakligheten 
sattes i högsätet. Regeringen hade emellertid svikit förhoppningarna 
och resultaten av dess första arbetsår hade i stort varit negativa. 218 

NMT var med sin kritiska attityd till högern inte en isolerad 
företeelse inom det konservativa och försvarsvänliga lägret. All
männa försvarsföreningens tidskrift, Vårt Försvar, var visserligen 
något försiktigare i sina kommentarer, men även där lyste missnöjet 
igenom.219 Däremot levererade Sveriges nationella ungdomsförbund 
(SNU) en kritik, som i många stycken var analog med NMT:s. 

Redan i juli 1927 tillskrev kapten Nils Rosenblad, som då ansågs 
vara en av SNU :s främsta auktoriteter i försvarsfrllgan, Arvid 
Lindman och piltalade den misstämning, som började göra sig 
gällande bland officerarna. Man ansllg i dessa kretsar, att högern 
intog en alltför passiv attityd, pilstod Rosenblad. I sitt svar fram
höll Lindman, att han tyckte betraktelsesättet var orättvist och att 
man mllste beakta högerns begränsade möjligheter att under rådande 
konjunkturläge llstadkomma något positivt.220 

För SNU var försvarsfrllgan en primär företeelse.221 Hösten 1927 
hade man inlett studieverksamheten inom förbundet med en kurs i 
försvarsfrågan under Nils Rosenblads ledning.i.:22 Förbundet till

skrevs vidare en väsentlig andel i högerns valframgllng 1928.228 Mot 
bakgrund härav ansllg SNU, att man fick ett alltför svagt gensnr 
frlln regeringens sida i försvarsfrllgan. Dess utredningsinitiativ den 
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7 december 1928 framstod som halvhjärtat och kraftlöst.224 

Lindmans försvarsbudget fick samma negativa mottagande i 
SNU:s Nationell Tidskrift som i NMT. Man klandrade särskilt att 
försvarsministern i sina motiv för beskärningarna av anslagsäskan
dena angivit "statsfinansiella hänsyn". "Detta, då var och en vet, 
att icke statsfinansiella hänsyn men väl det parlamentariska läget 
gjorde försöket måhända utsiktslöst". En högerregering skulle driva 
högerpolitik och inte lova en sak i valrörelsen och göra något annat 
i ansvarig ställning, menade Nationell Tidskrift.225 

I anslutning till tillsättningen av 1929 års försvarsutredning ansåg 
Nationell Tidskrift i likhet med NMT, att regeringens grepp på ut
redningsfrågan var otillfredsställande. Direktiven var oklara och 
tidskriften begärde ett klart besked på frågan huruvida regeringen 
syftade till en allsidig utredning eller endast avsåg en "s k ökad 
effektivitet inom den gällande försvarsordningens ram".226 

Kven i övrigt utvecklades i Nationell Tidskrift en påtaglig sam
stämmighet med NMT i försvarsfrågan. 227 NMT :s specialnummer, 
Flyg och Gas (nr 6-7/1929), fick ett positivt mottagande i Na
tionell Tidskrift.228 Det försvarsprogram som SNU antog vid för
bundsstämman i Örebro 18/5-20/5 bar samma drag som det NMT 
upplinjerat.229 

Åsiktsgemenskapen mellan NMT och SNU ledde i februari 1929 
till vissa kontakter dem emellan rörande bl a försvarspropagandans 
uppläggning.230 Vid förbundsstämman i Örebro var Helge Jung 
inbjuden som gästföreläsare över ämnet "Vår försvarsfråga".231 

Samarbetet fortsatte sedan i augusti i samband med SNU :s för
svarskurs, där ledaren Uno Hammarström i huvudsak hämtat före
dragshållare ur kretsen kring NMT, däribland Helge Jung, Gunnar 
Berggren, Erik Björn och Axel Ljungdahl.232 

Det genomgångna materialet erbjuder inga konkreta uttalanden 
från NMT-kretsens sida, som röjer eventuella partitaktiska motiv 
bakom kritiken mot högerregeringen. Ostridigt är emellertid att 
kretsen företrädde linjer, som med utgångspunkt i tidigare debatt 
kunde förväntas vinna anslutning jämväl inom mellanpartierna samt 
möjligen också den försvarsvänliga falangen av socialdemokratin.233 

Under försvarsdebatten 1923-1925 hade på dessa håll visats en 
benägenhet till uppskattning av tekniska och kvalitativa inslag i 
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krigsorganisationen. Utslag härav kunde man bl a finna i debatten 
kring "maskinarmen" samt tillkomsten av pansar och flyg 1925.234 

..i\ven om därvid erkännandet av kvalitetens betydelse parades med 
föreställningar om att en kvalitetsarme skulle erbjuda ett billigare 
alternativ än föregående organisationsformer, så kunde NMT
kretsen finna beröringspunkter. Kretsen kunde nämligen påvisa stöd 
för liknande tankegångar i internationell militärteoretisk debatt. 
Den hävdade också att tillkomsten av folkförbundet erbjöd små 
stater med begränsade resurser möjlighet att söka trygghet i en 
internationell solidaritet. Å andra sidan innebar detta, att man också 
erkände förpliktelsen att på folkförbundets anmodan kunna ställa 
upp en styrka, som kvalitativt kunde hävda sig mot motsvarande 
enhet hos en stormakt. Därmed ansåg sig kretsen ha funnit en syntes 
som inrymde såväl vänsterns krav på återhållsamhet beträffande 
försvarskostnaderna som försvarsvännernas kvalitetskrav. Pro
gramkonstruktionen var därtill rätt oåtkomlig för kritik så länge 
kretsen höll debatten på en principiell nivå och undvek preciseringar 
rörande detaljer och kostnader. Hela uppläggningen tydde otvivel
aktigt på en medveten strävan att finna ett gångbart alternativ till 
de båda motpolerna, 1914 och 1925 års försvarsbeslut. 

För den skull var det också nödvändigt för NMT-kretsen att fri
göra sig från den traditionella knytningen mellan generalstaben och 
högern. I sin kritik hävdade NMT-kretsen att högerregeringen helt 
bortsett från de perspektiv NMT rullade upp. Ministären försökte 
kompromissa sig fram på grundval av den sakligt sett ogrundade 
1925 års härordning samtidigt som den ideologiskt inte kunde fri
göra sig från 1914 års försvarsbeslut. Det bör kanske också tilläggas 
att kretsen torde ha varit klart medveten om, att något stöd för den 
antimarina linjen inte var att påräkna från amiral Lindman och 
hans "gammelhöger". 

NMT-kretsens kontakt med SNU skedde av allt att döma på 
grundval av båda parters kritiska inställning till högerregeringens 
försvarspolitik. De motsättningar mellan SNU och högern, som 
sedermera ledde till den definitiva brytningen 1934, torde primärt 
haft sin upprinnelse i försvarsfrågan.235 NMT-kretsen kunde i kraft 
av sin sakkunskap erbjuda ett konstruktivt alternativ. Sannolikt 
förväntade sig kretsen att SNU kunde medverka till en uppluckring 
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av tidigare låsningar hos högern och därigenom underlätta en parla
mentariskt gångbar kompromiss. 

Några tendenser till ett direkt närmande från NMT-kretsens sida 
till vare sig mellanpartierna eller den försvarsvänliga falangen inom 
socialdemokratin har inte kunnat beläggas före 1930. Frigörelsen 
från högern var emellertid en förutsättning för kretsens möjligheter 
att finna gehör för sitt program hos övriga partier. Därom torde 
också Jung och hans medarbetare ha varit helt medvetna - ett på
stående som inte jävas av den kommande utvecklingen. 

Kritiken mot högerregeringen fortsatte 1930. Den 6 juni utgavs 
Antingen Eller som ett alternativ till det betänkande, som 1929 
års försvarsutredning lämnat nägra dagar tidigare. Inom vänster
pressen betraktades försvarsutredningens betänkande som en höger
produkt. Antingen - Eller fick därför i denna press ett i jämförelse 
med betänkandet positivt mottagande. I den Lindmanstrogna höger
pressen var förhällandet självfallet det motsatta. I en uppsummering 
av recensionerna konstaterade ocksä NMT, att man kunde förmärka 
en påtaglig strävan till sakliga bedömningar pä flera håll i vänster
pressen. Betydelsen av denna för försvaret glädjande tendens för
ringades dock i viss mån genom det missnöje som vissa högerorgan 
gett uttryck åt, framhöll NMT.236 

NMT:s jämförelse var självfallet ett led i den fortgående fri

görelsen frän högern. Knnu tydligare markerade NMT sitt ställ
ningstagande med en granskning av det försvarspolitiska inslaget 
i partiernas valmanifest inför landstingsmannavalen 1930. 

Högerns programförklaring förklarades vara präglad av "kon
servativ negativism". NMT beklagade vidare att högerledningen 
icke på något sätt låtit sig influeras av SNU :s programuttalande, 
vilket helt stod i samklang med kretsens egna ideer. Från saklig 
synpunkt stod då bondeförbundets proklamation på ett vida högre 
plan. Kven liberalerna var i detta hänseende godtagbara. De fri
sinnades och socialdemokraternas ståndpunkter gav visserligen an
ledning till bemötanden, men både C G Ekman och P A Hansson 
hade försökt att vinnlägga sig om logisk klarhet och saklighet. Sam
manfattningsvis ville NMT konstatera, att just sakligheten på ett 
helt annat sätt än tidigare kommit till uttryck bland flera av vänster
pressens representanter. Terrängvinsten för sakligheten var obestrid-
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lig. Bidragande härtill var inte minst den av politiska partier obund
na officersopinion, som kommit till uttryck genom NMT.237 

SAMMANFATTNING 

Försvarsstriden och dess utgång 1923-25 ändrade radikalt för
svarsfrågans förutsättningar. Försvarets män hade tvingats till re
trätt. 1914 års försvarsbeslut, som egentligen aldrig hade kommit 
att tillämpas i full utsträckning, var som målsättning mer fjärran 
än någonsin. Styrkerelationerna mellan de båda äldre försvars
grenarna, armen och marinen, hade förskjutits till den senares fördel. 

Hos åtskilliga av de armeofficerare, som även fortsättningsvis 
satsade på militäryrket, blev frågan om en revision av 1925 års 
härordning ett huvudspörsmål. På parlamentariskt håll tog sig 
samma strävan uttryck i bl a en för båda kamrarna gemensam 
högermotion 1926. 

Medan den marina opinionen förfogade över två tidskrif tsorgan, 
Tidskrift i Sjöväsendet samt Vår Flotta, saknade armen och det 
nybildade flygvapnet egna motsvarigheter. Sedan våren 1924 redi
gerades visserligen Krigsvetenskapsakademiens tidskrift (KVT) rela
tivt självständigt inom generalstabens krigshistoriska avdelning, vil
ken inrymde några av armens mera aktiva förespråkare. Den tra
ditionalism som härskade inom akademin uteslöt emellertid möjlig
heterna att ta upp försvarspolitiskt mera kontroversiella ämnen. 
Ett uttryck härför var bl a den refusering av en planerad artikel 
av kaptenen vid krigshistoriska avdelningen, Axel Rappe, som kun
gjordes i marsnumret 1926. Upprinnelsen var en annan artikel av 
Rappe i januarinumret samma år, där denne bl a tagit upp avväg
ningsproblemet, sett utifrån lantmilitära aspekter. Annu en mot
gång led krigshistoriska avdelningen vid samma tidpunkt genom 
att avdelningens chef, Carl Bennedich, slogs ut vid akademins sekre
terarval. Dessa händelser ledde till en plötslig brytning mellan krigs
historiska avdelningen och Krigsvetenskapsakademien. Dagen efter 

akademins sekreterarval upphörde definitivt avdelningens befattning 
med KVT. Ytterst bottnade konflikten i den genom försvarsstriden 
1923-1925 skärpta rivaliteten mellan armen och marinen, där Axel 
Rappe företrädde lantmilitär revanschism och KVT-redaktionens 
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manne representant, konteramiral Otto Lybeck, flottans önskemål 
om status quo. 

Redan 1925 hade sektionschefen vid krigshistoriska avdelningen, 
kapten Helge Jung, umgåtts med planer att starta en fristil.ende arme
tidskrift i egen regi. Sjukdom och andra sv/l.righeter hade t v  lagt 
hinder i vägen. Avdelningens brytning med KVT gav ny fart il.t 
tidskriftsplanerna. Med stöd av främst Axel Rappe samt de båda 
generalstabsofficerarna CA Ehrensvärd och Axel Gyllenkrok lycka
des Jung försäkra sig om erforderligt antal medarbetare. Hösten 
1927 utgavs tv& s k  "provnummer", varefter tidskriften fr o m
januari 1928 kom ut med två nummer per månad. 

Tekniskt sett kopplades Ny Militär Tidskrifts (NMT) tillkomst 
samman med Svensk Militär Tidskrifts nedläggning. Huruvida upp
görelsen inrymde n:lgra ekonomiska aspekter har inte kunnat be
dömas på grundval av tillgängligt material. Under alla förhållanden 
fick NMT genom arrangemanget omg/l.ende en stabiliserad prenu
merantkader. Ekonomiskt möjliggjordes utgivningen av NMT:s båda 
inledande nummer genom bidrag från enskilda, varvid Jung i kraft 
av sina goda relationer synes ha spelat en central roll. NMT kom 
även i fortsättningen att vara beroende av stödinsatser. 

Formellt förestods NMT av en styrelse, vars funktioner emellertid 
förblev helt fiktiva. Inga vedertagna företagsformer förefaller ha 
tillämpats på NMT. Jung själv förenade de tre centrala uppgifterna, 
tidningsägare, ansvarig utgivare och redaktör. Räkenskaperna redo
visades för Jung personligen. Styrelsens uppgift synes ha varit be
gränsad till att ge tidskriften ett visst mått av auktoritet och därmed 
styrka föreställningen om ett kraftigare opinionsstöd. Initiativ, policy 
och beslutsfunktioner utgick från den "inre krets" som stod bakom 
initiativet till tidskriften, d v s  Helge }ung, Axel Gyllenkrok, C A 
Ehrensvärd och Gunnar Berggren. Den senares inträde i den inre 
kretsen föranleddes närmast av hans succession till chefsskapet för 
krigshistoriska avdelningens III. sektion efter Rappe, som den 1 
januari 1928 tillträtt en högre post i Boden. Var maktcentrum låg 
demonstrerades klart i samband med styrelseordföranden, överste 
Gustaf Lindströms avgång hösten 1929. 

Huvudlinjerna i det program, som växte fram och som inom kort 
skulle fä sin uttolkning i Antingen Eller, kan i stort sammanfattas 
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enligt följande. I militärpolitiskt hänseende hade Sveriges läge för
bättrats genom frederna efter världskriget. Tillkomsten av Natio
nernas förbund och dess akt rörande militära sanktioner hade givit 
Sverige möjlighet att söka trygghet i en internationell solidaritet, 
som i sin tur erbjöd möjligheter för landet att söka lösningen på sin 
försvarsfråga i ett mera begränsat program än det generalstaben dit
tills förfäktat. Resonemanget förutsatte emellertid, att Sverige också 
erkände sina förpliktelser att deltaga i av folkförbundet påbjudna 
militära sanktionsföretag. Detta innebar bl a att Sverige skulle kunna 
ställa upp en sanktionsstyrka, som om:edelbart efter mobilisering 
skulle kunna sättas in mot en kontinental fredsstörare. Alternativet 
härtill isolerad neutralitet skulle enligt NMT-kretsen fram
kalla krav på en krigsorganisation, som låg vida över landets ekono
miska bärkraft. Slutsatsen var att man i kvantitativt hänseende 
borde godtaga 1925 års organisation, men att man inom ramen för 
denna måste skapa förband som kvalitativt sett kunde mäta sig med 
motsvarande enheter hos våra mest sannolika motståndare. 

Det för Sveriges del "sannolikaste krigsfallet" ansågs uppstå i 
samband med rysk expansion västerut. Om denna dessutom riktade 
sig mot Finland skulle Sveriges läge bli särskilt allvarligt. För Sve
riges del framstod således ett ingripande till Finlands förmån som 
det naturligaste sanktionsalternativet. 

Nämnda förhållanden borde enligt NMT-kretsen också utöva ett 
bestämmande inflytande på utformningen av landets försvars
anstalter. Finlands försvarsproblem var främst av lantmilitär art 
varav följde, att ett svenskt sanktionsingripande i första hand borde 
avse armestridskrafter. Även allmänt sett framhöll NMT-kretsen 
lantstridskrafternas primat och flygets stora betydelse. 

Doktrinärt anslöt sig kretsen till den internationella menings
riktning, som ansåg att kriget måste återges sin rörliga karaktär. 
Världskrigets ställningsstrider hade trots sina förödande verkningar 
inte lett till militära avgöranden. Botemedlet ansåg man sig kunna 
finna i en lättrörlig men samtidigt eldkraftig "elitarme". 

För Sveriges del var ett ställningskrig av befolkningsmässiga, geo
grafiska och ekonomiska skäl otänkbart. Den svenska krigsmakten 
måste byggas upp för rörliga operationer och snabba avgöranden. 
Under anslutning till de ovan nämnda internationella strömning-
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arna stannade NMT-kretsen föt Sveriges del inför den mera be
gränsade lösningen, "kvalitet framför kvantitet". Därmed ansåg 
man sig också kunna bringa tillämpningen av ovan anförda militära 
doktrin i full överensstämmelse med en säkerhetspolitisk linje, som 
tog sikte på den trygghet NP-solidariteten erbjöd. Kvalitetskravet 
hade därmed fått en meningsfull och konkret innebörd, menade 
NMT-kretsen. 

Något sammanfattat ide- och handlingsprogram förelåg inte vid 
NMT:s start hösten 1927. Vissa centrala inslag i kretsens ovan 
redovisade program återfinns emellertid redan i Rappes och Jungs 
tidigare framträdanden. Antingen - Eller-konstruktionen fanns 
helt utbildad 1923 i Rappes- Sveriges läge. Antingen-altern2.
tivet var redan då knutet till intervention i Finland. För denna kon
struktion hade Rappe funnit stöd hos Jung. Tre år senare knöt 
Rappe Finlandsinterventionen till folkförbundets militära sanktions
system. Utvecklingen från Sveriges läge 1923 till Antingen - Eller 
1930 karaktäriseras främst av förskjutningen från en kvantitativ till 
en kvalitativ linje. Väsentligt nytt i programutvecklingen 1928-
1929 samt Antingen Eller är vidare kvalitetsaspektens koppling 
till folkförbundets sanktionssystem. Härigenom fann man en formel 
för försoning med det kva11titativa inslaget i 1925 års organisation 
samt tillika en konkret grundval för sina kvalitetskrav. Under pro
gramkonstruktionen låg hela tiden en strävan från kretsens sida 
att finna ett fackmässigt någorlunda godtagbart men samtidigt parla
mentariskt genomförbart alternativ till 1914 års bärordning. 

NMT:s attityd till den militära miljön var klart antimarin. Tid
skriften föddes ur motsättningen mellan armen och marinen. Själva 
gjorde initiativtagarna anspråk på att agera språkrör för såväl 
armens som flygvapnets officers- och reservofficerskårer. Det fak
tum att det nybildade flygvapnets officerskår rekryterades främst 
ur armen underlättade alliansen. Anslutningen av landstormsoffi
cerarna skulle ge intryck av en bredare och folkligare förankring. 
Fackmässiga armefrågor behandlades, i den mån de berörde stabs
organ sakligt och korrekt, kritiskt återhållsamt. Mera tillspetsade 
anmärkningar framfördes gärna förstucket och under pseudonym. 
Motståndare utanför generalstabskretsen behandlades mindre nog
räknat. I huvudfrågan, armens (inklusive anneförvaltningen) ge-
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mensamma ledning, stod NMT principiellt på generalstabschefens 
sida. 

Den fiktiva borgfred mellan armen och marinen, som upprätthölls 
redan under försvarsstriden 1923-1925, respekterades även av 
NMT. Konkreta avvägningsproblem togs aldrig upp offentligt. Där
emot kunde motsättningarna observeras i andra sammanhang. Ma
rinen hade genom 1927 års flottplan utgått ur försvarsstriden som 
gynnad part. För dess del ansligs det opportunt att t v slå vakt om 
status quo. Huvudpunkten på NMT:s program var en förnyad all
sidig försvarsutredning, som förutsattes resultera i en revision av 
försvarsbeslutet - självfallet då också till lantförsvarets fromma. 

De strategiska bedömningar, vilka skulle bilda underlaget för en 
riktig avvägning av i krigsmakten ingående stridskrafter, gick ocksli 
isär. De skilda synsätten visade alltid en benägenhet att stödja den 
egna försvarsgrenens anspråk pli prioritet. 

Dessa centrala problem blev emellertid aldrig föremål för öppen 
debatt. NMT:s synsätt relaterades aldrig till marinens eller omvänt. 
De öppna konflikterna kom i stället att beröra bagateller. Den djupa 
motsättning, som de facto förelåg, uttrycktes från båda sidor i små
gnabb med drag av förföljelse. 

Det centrala draget i NMT-kretsens verksamhet liren 1927-1929 
var utan tvekan dess strävan att för sitt program vinna ett bredare 
parlamentariskt underlag. Intentionerna var till en början trevande. 
Vissa inslag i kretsens program och uppträdande bar emellertid tidigt 
omisskänliga drag av en orientering åt vänster. Dit hörde förskjut
ningen från kvantitet till kvalitet, det moderna anslaget, flygets 
betydelse, "elitarmen", anslutningen till NF-solidariteten samt den 
okonventionella debattekniken. 

I försvarspolitiskt hänseende torde NMT under sitt första år när
mast kunnat betecknas som högerorienterad. Inför riksdagsmanna
valet 1928 drev högern bl a kravet på en ny utredning av landets 
försvarsproblem. Samma krav stod också i förgrunden för NMT. 
Ministären Lindmans försök att tackla försvarsfrligan ledde sedan 
till något som liknade en brytning från NMT:s sida. 

Enligt NMT-kretsens sätt att se visade sig höge1regeringen oför
mögen att finna ett gångbart alternativ till 1914 års försvarsbeslut. 
Fåfängt försökte regeringen kompromissa sig fram på det osakligt 
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grundade försvarsbeslutet 1925. Utredningslöftena förfuskades med 
oklara och otillfredsställande direktiv till 1929 års försvarsutredning. 

I sin kritik av högerregeringens försvarspolitik fann NMT anslut
ning fdln Sveriges nationella ungdomsförbund (SNU). För SNU 
var försvarsfrågan ett centralt tema. Förbundet hade dessutom spelat 
en framträdande roll i valrörelsen 1928. Gemenskapen mellan NMT 
och SNU tog sig bl a uttryck i ett visst samarbete. Sannolikt såg 
också NMT-kretsen i närmandet till SNU en möjlighet till en upp
luckring av tidigare konservativa låsningar hos högern. 

NMT:s glidning bort från högern förenades inte i förstone med 
ett motsvarande närmande till vare sig mellanpartierna eller social
demokratin. Tendenser i den riktningen kan beläggas först från 
senare delen av år 1930, d v s  inför tillsättningen av 1930 års för
svarskommission. 

Lindmans regeringstillträde medförde en polarisering av försvars
frågan. Tillsättandet av 1929 års försvarsutredning möttes av mo
tioner från socialdemokraterna med krav på förnyade utredningar, 
som närmast tog sikte på ytterligare nedrustning, alternativt isolerad 
avrustning. I den bilden erbjöd NMT-programmet ett genomtänkt 
kom promissal ternativ. 

Regeringskrisen i juni 1930 ledde till att sammansättningen av 
1930 års försvarskommission till stor del kom att dirigeras av den 
nye folkfrisinnade stats- och försvarsministern, C G Ekman. Såsom 
arme och flygsekreterare förordnades Helge Jung respektive Axel 
Gyllenkrok. Deras utnämningar beredde NMT-kretsen ett betydande 
inflytande på expertplanet. Denna utveckling bör rimligen ses mot 
bakgrund av NMT:s frigörelse från de gemensamma värderingar 
och handlingsmönster, som tidigare präglat förhållandet mellan 
generalstaben och högerpartiet. 
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1.30 



6 0 Nyman, Svensk parlamentarism 1932-1936, Från minoritetsparlamenta
rism till majoritetskoalition, s 337 f, Uppsala 1947, 

7 K-R Böhme, Svensk luftförsvarsdoktrin 1919 till 1936 (AoH 1973 s 129 ff), 
I Dörfer, System 37 Viggen, Arms, Technology and the Domestication of Glory, 
s 29, Universitetsforlaget Oslo/Bergen/Tromsö 1973 samt B Holtze, Gyllenkrok, 
Axel Walfrid Carl (SBL XVII s 582 ff). 

8 A J Andra:, Kretsen kring Ny Militär Tidskrift och 1930 års försvarskommis
sion. En studie i civil-militära relationer (KVT 1971 s 157 ff). 

9 A Åberg, 1925-1936, De gjorde nog, trots allt, en del nytta - - - (General
stab och generalstabskår 1873-1973, s 77 ff, Malmö 1973), 

10 H Hagberg, Röd bok om svart tid, s 14 ff samt s 19-47, Uddevalla 1966. 
11 L Danius, Samhället och försvaret. Återblick på svensk försvarspolitik 1809 

-1955, s 128 ff, Uppsala 1956, I brev till förf har Danius uppgivit att han till
stor del bygger sin framställning på muntliga uppgifter från Jung, S Carlsson/
J Rosen, Svensk historia Il. Tiden efter 1718 (S Carlsson), s 662, Sthlm 1961.

Carlsson hänvisar här till Danius a a, S Hadenius, H Wieslander, B Malin, Sverige
efter 1900. En modern politisk historia, s 135 f (Wieslander), Sthlm 1967.

12 Axel Gyllenkroks arkiv, arkivförteckningen, RA. 
13 Angående intervjumetoder se bl a L-A Norborg, Källor till Sveriges historia, 

s 243 ff, Lund 1968 samt B Schiller B Oden, Statistik för historiker, s 46 ff, 
Uppsala 1970. 

14 A Cronenberg t H Jung 13/4 1971 (koncept) med nedtecknat tfnsvar 19/4 

1971. Hos förf. 
15 Generalstaben 1873-1923, s 114 samt 121 f, Sthlm 1923. Se även B Broome, 

Krigshistoriska avdelningens förhistoria och verksamhet t o m  1917 (AoH 1973, 
s 173 ff). 

16 Under 1925 tillkom också en V. sektion för forskning rörande det svenska 
artilleriets historia. Verksamhetsberättelser för Gst/Kr samt sektions- och månads
(halvmånads-)vis upprättade arbetsrapporter, Gst/Kr ark, B I: 3-5, 8-9 samt 
E I: 2-5, Order i Gst/Kr 10/11 och 25/11 1924. Gst/Kr ark, B I: 3. KrA. 

17 Verksamhetsberättelser för Gst/Kr åren 1924-1927. Gst/Kr ark, B I: 4-5, 
8-9. Se också Order inom Gst/Kr 16/11 1927 samt 24/9 1928. Gst/Kr ark, B I: 8

samt B Il: 1. KrA.
18 Arbetsrapporter för III. sekt, Gst/Kr ark, El: 2-3, KrA. Se även KVT 1923 

bihäfte 2 samt 1924 bihäfte 2, 
19 H V Jung, Sveriges möjligheter till självförsörjning. En studie rörande jord

brukets och industrins krigsberedskap, Malmö 1923, ( Sveriges möjligheter), Skrif
ten utgavs av AB Seelig & Co men var baserad på ett av Jung lett utrednings
arbete inom Gst/Kr. Se Arbetsrapporter för I. sekt. Gst/Kr ark, E I: 2. KrA. 

20 A Rappe, Sveriges läge, En krigspolitisk studie, Sthlm 1923, Rappe tillhörde 
visserligen inte Gst/Kr 1923 men räknades ändå enligt Jung till "vår krets", Se 
H \Vieslander, I nedrustningens tecken, Intressen och aktiviteter kring försvars
frågan 1918-1925, s 176 not 20, Lund 1966, 

21 KVH 1924 s XV, 1925 s XIV och 1926 s XIV samt 282. 



22 Avskrift av "V.P.M. angående ifrågasatt redaktion av K.Kr.V.A.T." 22/2 
1924, Gunnar Berggrens ark. Originalet har icke återfunnits i Gst ark. Se även 
arbetsrapport för III. sekt febr 1924, Gst/Kr ark E I: 3. KrA. 

23 III. sekt befattning med KVT redovisas kontinuerligt i månadsrapporterna
t o m  mars 1926. Gst/Kr ark, E I: 3-6. KrA. Se även C A Ehrensvärd, Hur det 
började. Minnen från åren 1925-1928. (NMT 195 2 s 309): "Visserligen redige
rades på den tiden 'Gula tidskriften' [KVT] från krigshistoriska avdelningen och 
i en fri anda". 

24 C Bennedich, Pliktuppfyllelse (KVT 1925 s 289 ff) samt Officerskåren och 
politiken (KVT 1925 s 402 ff). H Jung, Om Sveriges nationella mobilisering 
( KVT 1925 s 298 ff) samt Synpunkter rörande riktlinjerna för vårt nuvarande 
infanteris utbildning (KVT 1925 s 561 ff). A Rappe, Kadrarna i den nya här
ordningen (KVT 1925 s 307 ff). S E Allstrin, Reflexioner angående utbildnings
tiden vid infanteriet (KVT s 356 ff och 447 ff). C A Ehrensvärd, Overgångs
bestämmelserna (KVT 1925 s 324 f). 

25 A Rappe, England i Ostersjön (KVT 1925 s 404 ff), Försvarsfrågan i Fin
land (KVT 1925 s 533 ff), Flottbyggnadsfrågan i Finland (KVT 1925 s 611 ff). 

26 A Rappe, Krigsmaktens allmänna uppgifter (KVT 1926 s 1 ff). 
27 Carl Sjögreen och Otto Lybeck t Red av KVHoT 20/2 1926. KVA ark, 

E II. KrA. 
28 KVT 1926 s 239, Redaktionellt meddelande. 
29 Gransknings- och Förvaltningsutskottens prot 15/2 och 11/3 1926. KVA 

ark, A I, Prot 1922-1926. KrA. 
30 Ibid. Akademins prot 16/3 1926. 
31 Ibid. Redaktions- och Förvaltningsutskottens prot 10/4 och 15/5 1926. 
32 Arbetsrapporter för III. sekt för mars 1926. Av rapporterna framgår att 

arbetet på KVT varit anförtrott kapten Falkenberg och löjtnant Råberg. Falken
berg har därvid t o m  den 16 använt 36 arbetstimmar och Råberg t o m  den 15 
5 2 arbetstimmar. Efter den 16 redovisas ingen befattning med KVT inom III. 
sekt. Eventuell misstanke att arbetet till sin natur varit periodiskt kan avvisas på 
grundval av studium i tidigare rapporter. Gst/Kr ark, E I: 5-6. KrA. 

33 KVT 1926-1927. Beträffande Rappes litteraturanmälningar se KVT 1926 
s 224 ff och 228 ff. 

34 Gustaf Nyqvists otryckta Minnesanteckningar s 148. Gustaf Nyqvists ark, 
vol !. KrA. Av brev fr B Steckzen t G Nyqvist 22/1 1955 framgår att anteck
ningarna bör ha varit renskrivna någon gång i slutet av 1954. (Bifogat Minnes
anteckningarna). 

35 KVT 1926-1927. 
36 Se också "Anförande av Olle Norman vid extra sammanträde med medlem

mar i Stiftelsen Ny Militär Tidskrift fredagen den 28 december 1962": "Ett av 
de förnämsta skälen till att NMT kom till var att VART FORSVAR visat sig 
icke vara det helt obundna, friska och frejdiga oppositionsorgan . . .  , som erford
rades för att få upp försvaret ur det förtvivlade läge, som uppstått genom 1925 
års nedskärning." NMT ark, vol 21. KrA. 

132 



37 Härvid har bortsetts från specialinriktade tidskrifter som Artilleritidskrift, 
Tidskrift i fortifikationen, Svensk intendenturtidskrift, Landstormsmannen m fl. 

38 SMT 1924 s 153 f. 
39 Uppgift fr Jung t fil dr Alf Åberg 1/3 1973 samt vidarebefordrad till förf 

2/3 1973. 
4° C A  Ehrensvärd, Hur det började. (NMT 1952 s 308 ff). 
41 P.M. angående utgivande av en ny militär tidskrift (tryckt), Gustaf Lind

ströms ark, vol 28. KrA. 
42 Order i Gst/Kr 6/10 1925. Gst/Kr ark. B I: 4. KrA. 
43 A Rappe, Finlands försvarsproblem och försvarsrevisionens betänkande 

(SMT 1926 s 469 ff), Avrustningsfarsen i Geneve (SMT 1927 s 105 ff). A Gyllen

krok, Vilka flygplantyper erfordras med hänsyn till lantstridskrafternas operation 
och strid? (SMT 1926 s 394 ff), Flygförbanden inom en arme i fält (SMT 1927 

s 22 ff). L Cronquist, Här, flotta och sparsamhet (SMT 1927 s 85 ff). 
44 P.M. angående utgivande av en ny militär tidskrift, Sthlm i maj 1927 (tryckt).

Gustaf Lindströms ark, vol 28. KrA. 
45 SMT synes icke ha efterlämnat något arkiv. 
46 NMT 1928 s 1. Gunnar Berggren hade då efterträtt Rappe som sektionschef 

inom krigshistoriska avdelningen och Sundelin benämndes "andre redaktör". 
47 I NMT:s ark (KrA) finns inga protokoll från styrelsens verksamhet 1927-

1929 bevarade. C A Ehrensvärd, Å Lundström och G Hain har meddelat förf att 
de inte har något minne av något "konstituerande sammanträde". Hain har dock 
uppgivit att det var Jung som anmodade honom att gå med i styrelsen. Brev t förf 
fr C A Ehrensvärd 19/3 1973 samt fr Å Lundström 24/2 1973. Intervju med G 
Hain 28/2 1973 med anledning av brev och frågeformulär t Hain 22/2 1973. 
Hos förf. 

48 Bl a har Hain "med stöd av samtida anteckningar" uppgivit att han tillsam
mans med Ehrensvärd och Björn åt middag hos Jung 21/6 1927 och att de därvid 
"sannolikt" avhandlade frågor rörande NMT. Intervju med G Hain 28/2 1973. 

49 Svenska Armens rulla 1907 s 239 f. Uppgiften ang förhållandet Jung
Sundelin samt omdömet om Sundelin har lämnats av Hain. Intervju med G 
Hain 28/2 1973. 

50 NMT 1928 s 1. 
51 Kassaböcker 1927-1929. NMT ark, vol 40. KrA. 
52 Order inom Gst/Kr nr 23 och 25 1928 samt nr 6 1929. Gst/Kr ark, B Il: 

1. KrA.
53 Kostnadsförslag rörande tryckning av NMT från Aftonbladets boktryckeri

22/7 1927. Brev fr Aftonbladet AB t H Sundelin 16/8, 31/8 och 14/9 1927. Kon
trakt mellan Aftonbladet och NMT [H Sundelin] ang. tryckning av NMT, sept 
1927 (översänt med brev fr Aftonbladet t H Sundelin 14/9). NMT ark, vol 
23. KrA.

54 H V Jung t C för Kungl Justitiedep 12/10 1927 samt "Hinderslöshetsbevis"
för H V Jung 14/10 1927 att utge NMT. Justitiedep ark Tryckfrihetsärenden D I, 
ink hand! 233-, 1927 samt A, Koncept 1927. RA. Se även SMT 1927 s 283 f. 

133 



55 Kassabok 1927. NMT ark, vol 40. KrA. Någon "garantifond" i egentlig 
mening kan knappast sägas ha existerat 1927-1929, då garantimedlen successivt 
upptogs som lån till rörelsen och sedermera i räkenskaperna redovisades som 
inkomst på kreditsidan. 

56 CA Ehrensvärd t förf (mottaget 19/3) 1973: "Allt rörande ekonomin klarade
Jung själv." Se också C A Ehrensvärd, I rikets tjänst. Händelser och människor 

från min bana, s 70, Sthlm 1965. Kven Hain har vid intervju 28/2 1973 hävdat 
att det var Jung som stod för den ekonomiska sidan. Hain uppgav vidare att 
han själv - inspirerad av J ung - dragit sitt strå till stacken genom att förmå 
sin morbror,. W Beijer, att skänka vissa belopp. Se tabell s 77. Se vidare "An
förande av Olle Norman vid extra sammanträde med medlemmar i Stiftelsen 
Ny Militär Tidskrift fredagen den 28. december 1962": "Det var Jung, som 
skaffade det erforde[ r ]liga kapitalet för att sätta igång företaget. Hade inte 
Jung varit, skulle det icke varit möjligt att starta NMT." NMT ark, vol 21. KrA. 

57 Kassaböcker 1927-1929. NMT ark, vol 40. KrA. 
58 Uppgift fr Jung t fil dr Alf Aberg 1/3 1973 samt vidarebefordrad t förf 

2/3 1973. M Wallenberg och P U Bergström finns också redovisade som givare 
åren 1928-1929. Se tabell s 77. I brev t Henry Peyron 23/3 1934 har general 
Ernst Linder uppgivit att han vid NMT:s start förmått en dir Heinicke att satsa 
5 000 kr i garantifonden. NMT :s kassaböcker ger inte stöd för denna uppgift och 
Heinickes namn återfinns ej heller i övrigt i det samtida källmaterialet kring 
NMT. Uppgiften har därför lämnats utan avseende. Henry Peyrons ark, vol 9. KrA. 

59 Kassaböcker 1927-1929. NMT ark, vol 40. KrA. 
60 Upprop ("Ny Militär Tidskrift") jämte prenumerationslista, aug 1927 

(tryckt). Gustaf Lindströms ark, vol 28. KrA. 
61 Beträffande J ungs tjänstgöringsförMllanden midsommar-sept 1927 synes 

han endast under tiden 18/7-26/7 ha haft sin tjänstgöring förlagd till Stockholm. 
27/7-9/8 vistades han utomlands på tjänsteresa och i sept fullgjorde han trupp
tjänstgöring vid I 25 i Ystad. Arbetsrapporter för L och Il. sekt juni-sept 1927. 
Gst/Kr ark, E I: 9 samt Arbetsdagbok förd av kaptenerna ]ung och Björn under 
tiden 27. juli-9. aug 1927. Gst/Kr ark, E I: 8. KrA. Första gången Jungs namn 

offentligt sätts i samband med NMT:s redaktion är i oktober 1927. SMT 1927 
s 283 f. 

62 CA Ehrensvärd, Hur det började (NMT 1952 s 310 f). 
63 Förf t C A Ehrensvärd 14/3 1973 (koncept) samt dennes svar (mottaget av 

förf 19/3 1973). Hos förf. 
64 Go nr 2336 25/11 1927. 
65 Ang Ehrensvärd, Björn och Hain se not 48. Gyllenkroks namn kan beläggas 

åtminstone i ett fall, nämligen i samband med ett försök att värva övlt G M 
Hanngren som medarbetare i NMT. Hanngren t Gyllenkrok 6/7 1927. Axel 
Gyllenkroks ark, vol 4. RA. 

66 NMT 1927. 
67 Intervju med G Hain 28/2 1973. Age Lundström t förf 2412 1973. 
68 G Berggren, Redogörelse upprättad i okt 1942 till NMT:s 15-årsjubileum 

134 



4/12 1942 (maskinskriven). NMT ark, vol 93. KrA. (Jubileumsredogörelse 1942). 
Tänkbart är att Berggren p g a  sina nära relationer med Rappe inom krigshist 
avd varit benägen att uppförstora den senares insatser. Allstrin har i en återblick 
över verksamheten helt g!tt förbi Rappe (Ny Militär Tidskrift en återblick, 
SvD 3/1 1962), vilket också påtalats av Berggren i brev t Allstrin 10/1 1962. Av 
Berggrens formuleringar synes Allstrin ha haft speciella motiv för att förtiga 
Rappes insats. S E Allstrins ark, vol 3. KrA. 

69 Intervju med G Hain 28/2 1973.
7° C A Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 1 70. 
71 C A Ehrensvärd t förf ( odat, mottaget 19/3 1973): " ... och har ej mer att

säga, än att jag drev hårt på att NMT ... skulle komma ut." 
72 Berggren bereddes då plats i styrelsen. NMT 1928 s 1. 
73 G Berggren, Jubileumsredogörelse 1942. 
74 H Wieslander, I nedrustningens tecken, s 176, not 20. Se även A Åberg, 

Kommissionens sekreterare, SvD 23/3 1966. 
75 C A Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 64 f. 
76 Ehrensvärd t förf (odat men mottaget 19/3 1973): "Bennedich stod 

nära Jung, men ansågs sannolikt för extrem," Ji.ven Hain har uttryckt viss skep
sis vis a vis Bennedich. Den senare utgjorde under sina sista år vid krigshistoriska 
avdelningen närmast en belastning för Jung, hävdade Hain. Intervju 28/2 1973. 

77 C A Ehrensvärd t förf, odat (mottaget 19/3) 1973, A Lundström t förf 
24/2 1973, A Ljungdahl t förf 8/3 1973, G Hain i tfn t förf 28/2 1973 samt G 
Berggren vid intervju 26/1 1970. 

78 G Hain i intervju 28/2 1973. 
79 PM angående utgivande av en ny militär tidskrift (tryckt). Gustaf Lindströms 

ark, vol 28. KrA. SMT 1927 s 283 f. NMT 1928 s 1, 1929 s I och 1930 s 1. 
G Berggren, Fragment ur min militär-publicistiska verksamhet 1916-1950 
( otryckt redogörelse), Gunnar Berggrens ark, KrA. I brev t J ung 16/9 1929 i 
samband med Gustaf Lindströms avgång benämner Ehrensv:ärd Lindström "ord
förande", NMT ark, vol 2, Se också E Björk t G Lindström 8/6 1929. Gustaf Lind
ströms ark, vol 28. KrA. 

8
° Från förberedelserna för "Stiftelsen Militaria" 1936 finns i NMT:s ark 

diverse utkast till förslag till motivering och stiftelseurkund, avsedda att tillställas 
NMT:s styrelse. Härvid återfinns bl a en formulering som klart understryker 
tidskriftsstyrelsens i formellt avseende oklara plattform: "Ny Militär Tidskrifts 
verksamhet har numera tagit en sådan omfattning, att en fastare organisation än 
hittills synes erforderlig. Tidskriften bör därjämte understundom kunna uppträda 
såsom juridisk person. Då slutligen ... , torde det vara nödvändigt att stabilisera 
organisationen genom att bilda ett aktiebolag för förlagsverksamhet, främst givet
vis för fortsatt utgivande av N.M.T." NMT ark, vol 93. KrA. 

81 Kassaböcker 1927-1929. NMT ark, vol 40. KrA. 
82 H Sundelin t H Jung 6/10 1929. NMT ark, vol 22. KrA. Redovisningen är

ställd till "Broder Helge ". 
83 SMT 1927 s 283 f, NMT 1928 s l, 1929 s l, samt 1930 s 1. 
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84 Den valda indelningen täcker tidskriftens hela innehåll utom vissa osignerade 
pressöversikter, litteraturförteckningar samt befordrings- och kommenderingslistor 
o d, som saknar relevans för framställningen.

85 G Berggren, Jubileumsredogörelse 1942.
86 Se avsnittet "Gustaf Lindströms avgång".
87 Utkast till arbetsprogram (NMT). NMT ark, vol 12. KrA. Se också not 124. 
88 PM angående föredragsserie. NMT ark, vol 12. KrA. 
89 NT 5/1929, s 170 f samt s 319. 
90 H Jung, Antingen - Eller, Freds- och försvarsproblemet i saklig belysning, 

s 11 f, Sthlm 1930. 
91 A Ljungdahl, En flygofficers minnen, s 59 f, Sthlm 1972. 
92 Arsrapporter över verksamheten vid Gst/Kr 1927 och 1928. Gst/Kr ark, B I, 

vol 9-10. KrA. 
93 Beträffande "Ljungdahls utredning" se Gst/Kr ark H, Första världskriget,

vol I. KrA. 
94 Se bl a avsnitten "Marinens gissel", "HBK-affären" och "Gustaf Lindströms 

avgång". Se också C A Ehrensvärd t H Jung 16/9 1929: "Jag sade vidare en hel 
del san[n]ingar (till Lindström] angående att ordföranden icke skall göra små 
klotter i artiklar etc." NMT ark, vol 2. KrA. 

95 Landstormsmannen 1927 s 251. Lindström var tillika ordf i VU av Sveriges
Landstormsföreningars Centralförbunds Overstyrelse. 

96 Se vidare avsnitten "HBK-affären" och "Gustaf Lindströms avgång". 
97 Peyron var stabschef vid kavalleriinspektionen medan Hain var kapten vid 

fortifikationen och för tillfället placerad vid Anneförvalrningens forrifikations
dep. Båda blev sedermera generalmajorer och truppslagsinspektörer, Peyron för 
kavalleriet och Hain signaltrupperna. Svenska Armens rulla 1928 s 22 och 34. 

98 Landstormsmannen 1927 s 251 och 1928 s 209. Svenska Armens rulla 1928 
s 373. 

99 G Berggren, Fragment ... 1916-1950, Gunnar Berggrens ark, KrA. 
100 G Berggren, Jubileumsredogörelse 1942: "Under året (1928] utgingo Per 

Sylvan och Åge Lundström, den förre i tysthet och på grund av den för honom 
främmande atmosfären, den senare på grund av allmän olust och meningsskilj
aktigheter med Gyllenkrok. I stället tillkommo Torsten Friis och Sune Bergelin, 
den senare dock blott för en kortare gästroll E Björk lämnade styrelsen 
med konstlad motivering." NMT ark, vol 93. KrA. Berggrens uppgifter har inte 
kunnat verifieras. Bakgrunden till Sylvans avgång förblir oklar. Age Lundström 
har själv i brev till förf förklarat att han inte kan erinra sig orsakerna till utträ
det. Vissa kritiska tongångar gentemot Gyllenkrok i brevet ger möjligen stöd åt 
Berggrens version. Lundström nämner också själv sin utnämning till adjutant hos 
prins Gustaf Adolf som ett tänkbart skäl till utträdet. Detta skedde emellertid re
dan första halvåret 1928 och utnämningen kom först 1929 varför något samband 
mellan dessa bilda händelser knappast kan föreligga. Se A Lundström t förf 24/2 
1973, NMT 1928 s 97 (redaktionellt meddelande att Torsten Friis invalts i NMT:s 
styrelse i stället för A Lundström, som önskat utträda) samt Svenska Armens 

136 



rulla 1929 s 79. Beträffande Björks avgång har den samband med en bagatellartad 
konflikt mellan Axel Bredberg och NMT:s redaktion, där Björk tog Bredbergs 
parti och begärde sitt utträde. Gustaf Lindströms svar till Björk antyder att det 
reella motivet låg på ett annat plan. E Björk t Ordf i styrelsen för NMT 8/6 1929 
samt G Lindström t E Björk 22/6 1929 (koncept), Gustaf Lindströms ark, val 
28. KrA.

101 H Jung, Antingen - Eller s 11 f. Av de nämnda medarbetarna i Antingen
- Eller var Röing permanent placerad vid krigshistoriska avdelningen samt N
Björk 1929-30 och A Nordström 1930-31. Se bl a Order inom Gst/Kr 1928
nr 25, bil 1, 1929 nr 30, bil 1 samt 1930 nr 26, bil. Gst/Kr ark. KrA.

102 H \'v'ieslander, I nedrustningens tecken, kap 4. 
103 Generalstaben, I vad mån kan beträffande hären i fredstid försummad 

organisation och utbildning fullständigas vid krig eller krigsfara? (KVHoT 1923, 
bihäfte 2) samt Erfarenheter beträffande härorganisationernas utveckling under 
och efter världskriget (KVHoT 1924, bihäfte 2). I sin kritik av försvarsbeslutet 
talade man om "krigsmaktens förfall" (Jung i KVT 1925 s 300), "Vårt parla
mentariska infanteri", "den nya 'demokratiska' härordningen" (Allstrin i KVT 
1925 s 367 och 454) samt om den demokrati som övertagit ansvaret för landets 
försvar (Ehrensvärd i KVT 1925 s 325). 

104 A Rappe, Sveriges läge s 106 ff. 
105 Beträffande "eller-alternativet" skrev Rappe: "Huruvida det under ifråga

varande alternativ erforderliga försvaret är förenligt 'med landets ekonomiska 
bärkraft' torde vara tvivelaktigt, men inverkar icke på det ofrånkomliga be
hovet." Ibid s 111. 

106 Ibid s 113: "De militära fördelarna av att upptaga försvaret mot öster 
gemensamt med Finland är ovedersägliga." 

107 Ibid s 104 f. Rappes uttalande skall ses mot bakgrund av att Polen, Lett
land, Estland och Finland undertecknade en preliminär överenskommelse 1922 
enligt vilken, i händelse av anfall mot en av dessa stater, överläggningar rörande 
åtgärder omedelbart skulle upptagas. Se vidare E Lönnroth, Den svenska utrikes
politikens historia V, s 62 f, Sthlm 1959. 

108 H Jung, Sveriges möjligheter, s 8. 
109 Ibid s 26 och 63 ff. 
110 A Rappe, Krigsmaktens allmänna uppgifter (KVT 1926 s 1 ff). 
111 A Rappe, Sveriges läge, s 22 ff: "Erfarenheten har visat, att Nationernas 

förbund visserligen kan påtvinga svagare stater vissa makters vilja, men saknar 
medel att påverka stormakterna. Folkrätten trampas under fötterna." 

112 A Rappe, Krigsmaktens allmänna uppgifter (KVT 1926 s 8).
113 E Lönnroth, a a s 30 ff. 
114 A Rappe, Krigsmaktens allmänna uppgifter (KVT 1926 s 8 ff). 
115 Ibid. 
116 H Wieslander, I nedrustningens tecken, s 176 not 20. 
117 NMT 1/1927 s 5. G Berggren, "Jubileumsredogörelse 1942": "Bortsett från 

den principiella programförklaringen förelåg vid starten knappast något utformat 
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detaljprogram. De första två häftena ( 1927) hade karaktären av sillsallad, vore 
tämligen neutrala, sakliga och tr[å]kiga." NMT ark, vol 1 och 93. KrA. 

118 Rappe hade nu lämnat kretsen. Enligt Gunnar Berggren (Jubileumsredo
görelse 1942) skulle denna ledare ha tillkommit som ett lagarbete inom gruppen 
Jung, Gyllenkrok, Ehrensvärd och Berggren. 

119 NMT 1928 s l ff. 
120 Ibid. 
121 Ibid s 2. 
122 Ibid. 
123 NMT 1928 s 159. 
124 Utkast till arbetsprogram, NMT ark, vol 12. KrA. Det bevarade ex har på

tecknats "1929". Jag har emellertid på nedan angivna och som synes mig goda 
grunder velat tidfästa programmet till 1928. Fr o m  årsskiftet 1928/1929 drevs 
kravet på förnyad och förutsättningslös försvarsutredning mycket hårt. Till
komsten av Antingen - Eller var bl a ett uttryck härför. Härav finns inget spår 
i programmet vilket förefaller högst egendomligt om det skulle vara skrivet 1929. 
Under II. avd, "Taktik och krigsorganisation " (Berggren), står dessutom som 
första punkt, "Granskning av Förslag FR." Denna granskning redovisades av 
Berggren i NMT redan sommaren 1928 (NMT 1928 s 235 ff). Se också not 87. 

125 Något samtida vittnesbörd om arbetsformerna inom NMT-kretsen har 

inte påträffats. I brev till författaren (mottaget 19/3 1973) har emellertid C A 
Ehrensvärd omtalat att man under arbetet på Antingen Eller successivt före
drog avsnitt för avsnitt inför J ung varvid övriga författare var närvarande. 
Det finns anledning förmoda atr liknande arbetsformer förekommit inom kretsen 
även i samband med handläggningen av andra spörsmål av principiell natur. 

126 Utkast till arbetsprogram, NMT ark vol 12. KrA. 
127 Samma tankegångar framfördes också av C A Ehrensvärd i NMT:s special-

nummer "Flyg och gas" våren 1929. NMT 1929 s 93. 
128 NT 5/1929. 
129 Rappe t Jung 12/7 1929. NMT ark, vol 9. KrA. 
130 H von Seeckt, "Gedanken eines Soldaten", Berlin 1928. Se också d:e 

"Landesverteidigung", Berlin 1930. Rec i NMT 1928 s 336 f samt i NMT 1930 
s 324 ff (C A Ehrensvärd): "Om också von Seeckts system ingalunda i oförändrat 
skick kan lämpa sig för svenska förhållanden ... synes det dock antyda en fram
komlig väg för skapandet av en blivande svensk försvarsorganisation." 

131 N Orvik, Sikkerhetspolitikken 1920-1939 fra forhistorien til 9. april 1940 
I, Solidaritet eller n0ytralitet?, s 186 ff, Oslo 1960. 

132 J F C Fuller, On Future Warfare, London 1928 samt B H Liddell Hart, 
The Remaking of modern armies, London 1927. Se även M Howard, The Theory 
and Practice of War, s 165 ff samt 185 ff, London 1965, C Barnett, Britain and 
Her Army 1590-1970, s 410 ff, London 1970. 

133 Enligt arbetsprogrammet hade Berggren bl a tilldelats uppgiften "Kvalitet 
och kvantitet: den operativa enhetens och dess underavdelningars sammansätt
ning." Utkast till arbetsprogram. NMT ark, vol 12. KrA. 

138 



134 NMT 1928 s 3, 23 ff, 70 ff, 103 ff, 218 f, 248 not 2, 289 ff, 343 ff. NMT 
1929 s 153 ff, 205 ff, 286 ff, 316 ff. NMT 1930 s 74 ff, 89 ff, 152 ff, 253, 254 
ff samt 324 ff. Se även H Jung, Antingen - Eller s 135 ff. 

135 NMT 1929 s 286 ff. 
136 NMT 1928 s 184 f samt NMT 1929 s 224 ff. 
137 För en introduktion i pressreaktionerna på Antingen - Eller hänvisas till 

NMT 1930 s 157 ff, 217 ff, 234 f samt 251 f. Se även O Unden, Två försvars
utredningar (Tiden 1930) samt H Tingsten a a s 209: "Bland motståndarna till 
försvarsförbundstanken mötte skarp kritik." I H Hagbergs bok, Röd bok om 
svart tid (s 19 ff), dominerar "den aktivistiska tolkningen" helt. 

138 H Tingsten, a a s 206 ff. 
139 H Sundelin t H Jung 6/10 1929, NMT ark, vol 22, KrA. 
140 G Berggren, Jubileumsredogörelse 1942, NMT ark vol 93. Se även Frag

ment . , . 1916-1950, G Berggrens ark samt G Berggren t S E Allstrin 20/1 1962, 
S E Allstrins ark, vol 3. KrA. 

141 C A Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 67. 
142 Se även H Wieslander, I nedrustningens tecken, s 175 f. 
143 C A Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 68 f. 
144 Ibid s 70 f. 
145 NMT 1/1927 s 6 ff, 1928 s 7 ff, 201 ff, 23 5 ff, 2 51 ff, 304 f, 305 ff, 324 

ff, 1929 s 190, 260 f, 290 f samt 311 ff. 
146 NMT 1928 s 251 ff, 1929 s 260 f och 290 f. 
147 NMT 1928 s 201 ff. 
148 NMT 2/1927 s 5 ff, 1928 s 3 ff, 35 ff, 67 ff, 94 f, 300 ff, 366 f samt 1929 

s 70 ff. 
149 NMT 1928 s 366 f. 
150 NMT 1928 s 38, 135 ff, 225 f, 366 f, 1929 s 71 f, 170 f samt 338 ff. 
151 Major H Ekstedt t Red av NMT 30/1 1929: "Tror verkligen N.M.T. sig 

kunna gagna försvaret eller göra sig behaglig för vänsterpolitikerna eller vänster
pressen genom hånfulla, förklenliga beskyllningar mot den press, som för för
svarets talan? Då misstager Ni Eder grundligt! - - - P.S. Ang. här uttalade tan
kar är jag icke ensam, utan hos alla dem, med vilka jag resonnerat i saken äro för
bittrade. D.S." NMT ark, vol 2. Se också "P.M." (odat, 1930) av H Peyron: 
"Genom agitation mot varandra förstöra vederbörande i viss mån andra vapens 
möjligheter utan att själva vinna nämnvärda fördelar." H Peyron t H Jung 
20/1 1933 (koncept): I huvudsak har jag hitintills tillåtit mig dela Tidskriftens 
uppfattning. Jag vill emellertid icke underlåta att uttala min bestämda över
tygelse - vilken Du måhända erinrar Dig - beträffande förhållandet till ma
rinen, nämligen att inbördes fejd endast skadar båda vapengrenarna." H Peyrons 
ark, vol 9. KrA. Även Gustaf Lindströms 'uppträdande i samband med HBK
affären samt utträdet ur styrelsen var betingat av hans kritiska inställning 
till den påtagligt antimarina attityden hos redaktionen (se avsnitten "HBK
affären" och "Gustaf Lindströms avgång" nedan). 

152 Se "Armens salt" ( s  102) samt not 139. 
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153 Se s 68 ff, 
154 "PM angående utgivande av en ny militär tidskrift." (Tryckt), Gustaf 

Lindströms ark, vol 28. KrA. Se också SMT 1927, s 283. Kursiveringen gjord av 
förf. 

155 G Lindström t O Lybeck 14/11 1927 (koncept). Gustaf Lindströms ark, 
vol 28. KrA. 

156 På hösten 1935 spreds bland ledande marinofficerare ett inom marin
staben utarbetat "förtroligt" aktstycke benämnt "Bidrag till försvarskornmissionens 

historia. För kamratkretsens information", Häri gjorde förf bl a ett kort samman
drag beträffande den "marina synen" på NMT:s tillkomst: "År 1927 startades 
den sedan så bekanta Ny Militär Tidskrift; det var en reaktion mot 1925 års 
nedskärning av armen och det i samma försvarsbeslut otillräckliga tillgodo

seendet av flygvapnet. Själen i det nya tidskriftsföretaget var en grupp yngre, 
duktiga, energiska och hänsynslösa generalstabsofficerare . . . Tidskriftens namn 
tydde på en allmän, gemensam militärtidskrift. Så var emellertid ej fallet. Upp
giften förklarades vara 'att samla armens och flygvapnets officers- och reserv
officerskårer samt landstormsbefälet i positivt arbete för riksförsvarets åter
uppbyggande: Flottan var däremot utesluten, trots hemställan att få medverka 

från vederbörligt marint hftll. Meningen blev snart klarlagd av tidskriftens inne
håll: att bilda en militär front mot flottan. Allt som oftast behandlades sjömili
tära frågor i tidskriften, men författarna voro lantmilitärer eller armeflygare. 
Icke att undra på att uttalandena gingo i för flottans betydelse förringande rikt
ning." Henry Peyrons ark, vol 9 samt Gunnar Berggrens ark, KrA. Se även S 
H:son Ericson, Knopar på logglinan, s 113. 

157 Ibid. I sina egna ex av marinstabens "historiebidrag" har både Peyron och 
Berggren satt frågetecken för uppgiften om marinens framställning om medverkan 
i NMT. Detta synes tyda på att Lybecks förfrågan i november 1927 (se s 106 

samt not 155) handlagts av Jung och Lindström utan medverkan av andra 
styrelseledamöter. 

158 VFl 1928 s 99 f, 1929 s 19 och 1930 s 31 f. 
159 NMT 1928 s 340, 1929 s 19 f, s 35 f, s 69, s 198 f och 1930 s 47 f. 
160 "Akermanska utredningen" var gängse benämning på "1929 års försvars

utredning", vars ordförande var generallöjtnant J Åkerman. SOU 1930:12. Berr 
citatet se VFl 1931 s 153. 

161 VFl 1931, s 153. Förf (T Hagman) rnlar visserligen om "1929 års försvars
kommission" när han uppenbarligen menar 1930 års försvarskommission. 

162 Denna problematik behandlas av förf i kommande uppsats, 
163 SOU 1930:12, s 152 ff. Kommendörkapten Girons strategiska föredrag 

Strömstad sommaren 1933, Helge Jungs papper, vol 13. KrA. N Arnberger, 
D Landquist, E Anderberg, Y Naumann, G Maritimt försvar, s 16 f, 
Sthlm 1924. TiS 1930 s 376 ff och 379 ff. VFI 1929 s 130 samt 1930 s 146. NMT 
1930 s 229 f. T Hagman, Framför och bakom kustlinjen. Tankar i försvarsfrågan, 
s 4 ff samt s 20, Sthlm 1936. Se även C A Ehrcnsvärd, Svenska försvarsprinciper. 
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Slagord och verklighet rörande grunderna för riksförsvarets ordnande, s 5 ff, 
Sthlm 1935. 

164 Sammanfattning ur lantmilitär synpunkt av de strategiska utredningarna, 

framlagd för försvarskommissionen i Borgholm sommaren 1934 (Axel Rappe), 
Helge Jungs papper, vol 17, KrA. Se även handskrivet utkast, sannolikt till en 
reklamannons för NMT andra halvåret 1930. Där framhålls att Sveriges försvar 
med hänsyn till de nya luftstrategiska förhållandena bör läggas utanför våra 
egna gränser. "På så sätt blir det även den freds faktor i N.F :s anda till skydd 

för den västerländska kulturen, som det bör vara. Detta är den springande 
punkten i 'Antingen - Eller'." Helge Jungs papper, vol 1, KrA. Se ocksX 
NMT 1930 s 229 ff, 

165 H Jung, Antingen Eller s 43, 89 och 267. 
166 I sin sammanfattning av de strategiska utredningarna 1934 (not 164) på

pekar Rappe olägenheten ur avvägningssynpunkt av frånvaron av en gemensam 
högsta ledning (s 92 f). En för krigsmakten gemensam försvarsstab sattes upp 
först fr o m  1 juli 1937. Överbefälhavare i fred tillkom först genom 1942 års 
försvarsbeslut och en gemensam militärhögskola inrättades fr o m  1 oktober 1961. 

167 Se bl a VFI 1930 s 37. I anledning av en uppsats från civil "intresserad" 
läsare rörande avvägningsproblemen avgav red följande förklaring: "Red. ingår 
visserligen högst ogärna på frågan om avvägningen mellan försvarsgrenarna och 

detta alldeles särskilt, när den ena försvarsgrenens försvagande den andres be
kostnad ifdgasättes. - - - Härmed upplåtes dock fdgan på intet sätt till pole
mik i våra spalter." Jfr också NMT:s reaktion. "En efterbrännare", i NMT 1930 
s 342 f. 

168 NMT 1928, s 84. 
169 H Jung t H Peyron 21/1 1933. Jung har av misstag mitt i citatet skrivit, 

"en användbar arme icke går att åstakomma". Sammanhanget blir emellertid då 

obegripligt, vilket Peyron observerat genom att sätta ett frågetecken i marg. Henry 
Peyrons arkiv, vo[ 9. KrA. 

170 H Jung t H Peyron 18/1 1934. Henry Peyrons ark, vol 9. KrA. 
171 Ibid. De anförda breven i not 169 och 170 hänför visserligen till åren

1933-1934 men torde få anses representativa för Jungs grundsyn jämväl åren 
1928-1929, då under mellanperioden ingenting inträffat som kunnat föranleda 
en omprövning. 

172 C A Ehrensvärd, I rikets tjänst, s 77. 

173 "Plan för propagandan under tiden efter presidentvalet i Finland juni." 

Odat och handskrivet utkast av C A Ehrensvärd, dock ej undertecknat. Med 
"presidentvalet" avsågs 1931 års val. Helge Jungs papper vol 1, KrA. 

174 Som exempel härpå kan anföras ett brev från Gunnar Berggren till Axel 
Gyllenkrok 25/7 1930. Med brevet hade Berggren bifogat följande notis ur 
SvD 23/7: "Flygledernas nödlandnings platser. Chefen för marins ta ben finner att 
en undersökning av nödlandningsplatser för flygleden Stockholm-Malmö ej 

ensidigt bör inriktas på landlinjen utan liven på linjen längs kusten. Svenska 
luftfansförbundets ansökan om anslag till undersökning av landflygleden från 
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Stockholm till Malmö avstyrkes därför." I brevet ställde Berggren följande 
fråga: "Bifogar ett tidningsklipp, som ser rätt egendomligt ut. Ar månne icke 
aktstycket något att taga vara på?" Axel Gyllenkroks ark, vol 5. RA. I sin 
jubileumsredogörelse 1942 skriver Berggren bl a: "En klyscha då och då mot 
marinens representanter, som ansågos motverka armens och flygvapnets intressen, 
. . .  ansågos ej utan rätt - vara medel att bibehålla och öka intresset. och 
skapa en bred opinion för den stora strid om försvarsfrågan, som förr eller 
senare måste komma." NMT ark, vol 93. KrA. Se också Ivar Andersson, Klub
ben Brunkeberg 1917-1967 s 36: "Motsättningen mellan arme och flotta som 
under dessa år kunde ta sig rätt bittra uttryck blossade då och då upp även i 
Brunkeberg. Det märktes bl a vid invalen i Brunkeberg; sjöofficerarna 
ströko ofta namn på lantmilitära kolleger, och vice versa." 

175 Se avsnitten "HBK-affären" och "Gustaf Lindströms avgång". 
176 HBK N:r Flyg. A:57 t CFD 27/8 1928. SKE ank nr 1622 30/8 1928. SKE 

ark, marinsektionen, ank hand[ 1928, nr 1288-1854. KrA. 
177 NMT 1928 s 280 f. 
178 Gyllenkrok var sedan 1927 placerad hos CFV men stod t v  till ch gst för

fogande såsom chef för flygdetaljen vid gst centralavd. Tiden 2/8-7/9 åtnjöt 
Gyllenkrok semester (Flygo 19:1, 12/4, 38:5 17/7 samt 52:4 18/9 1928. 
stabens ark, Centralexp, B 2, vol 2. KrA). I sina personliga ex av NMT, årgång
arna 1928-1929, har Gyllenkrok i innehållsförteckningen med röd understryk
ning markerat de artiklar han anser ha skrivit eller medverkat i vare sig 
de varit signerade eller ej. HBK-affären föranledde tre inlägg i NMT, vilka 
samtliga har markerats. Markeringarna har visserligen av allt att döma gjorts 
vid samma tillfälle och sannolikt ganska långt i efterhand, men de är gjorda med 
stor omsorg och det förefaller inte troligt att Gyllenkrok misstagit sig i dena fall. 
(Axel Gyllenkroks ark, vol 103-104, RA.) P.'i vilket sätt Gyllenkrok kommit 
HBK:s skrivelse på spåren skall diskuteras längre fram. 

179 G Lindström t O Lybeck 10/10 1928 (avskrift). Denna avskrift övers:indes 
som orientering från Lindström till Jung. På avskriften har Lindström skrivit 

följande meddelande till Jung: "Broder Min skrivelse till Lybeck fick följande 
lydelse. Du ser väl litet snett på mig för att jag inte fullt godtagit Ditt utkast, 
men efter noggrannt övervägande har jag ansett frågan bäst gagnas genom denna 
formulering, vilken Du ej må tolka som uttryck för bristande samförstånd. 
Vännen G Lindström" NMT ark, vol 5. KrA. 

180 Jbid, Se även koncept i Gustaf Lindströms ark vol 28. KrA. 
181 O Lybeck t G Lindström 18/10 1928. Gustaf Lindströms ark, vol 28. K.rA. 
182 MB ON, Stabsexp, avd I, N:r 1539 t C SKE 18/9 1928. SKE ank nr 1782 

20/9 1928. SKE ark, marinsektionen, ank hand! 1928, nr 1288-1854. KrA. Skri
velsen är underskriven av MB ON samt kontrasignerad av Axel Rappe. 

183 SKE expch. s. 951. 22/9 1928 t MB ON (koncept). SKE ark, koncept 1928,

nr 641-988. MB ON, Stabsexp, avd I, N:r 1701 t CFD 17/10 1928. LKE, ink 
nr 3238 19/10 1928. Overlämnad t SKE, ank nr 2005 22/10 1928. SKE ark, 
marinsektionen, ank hand! 1928, nr 185 5 2444. KrA. 
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184 H Jung t G Lindström 31/10 1928. Gustaf Lindströms ark, vol 28, KrA. 
185 TiS 1928 s 639. NMT 1928 s 333. Av anteckningar i ett spaltkorrektur till 

detta inlägg framgår att man även övervägt att ifdgasätta huruvida "i vårt for
mellt icke minist.erstyrda land ett statsråd, vilken icke är befälhavare över krigs
makten, kan personligen lämna ett dylikt erkännande" [ till personalen på flyg
stationen]. Försiktigheten synes emellertid ha bjudit att man avstod från att 
vidga debatten till dessa politiskt måhända mera brännbara domäner. Gustaf 
Lindströms ark, vol 28. KrA. 

186 TiS 1928 s 764. 
187 NMT 1929 s 31. 
188 Formellt hade CFV ingen stab men däremot stabschef samt ett antal kom

menderade officerare till sitt omedelbara förfogande. Svenska armens rulla 1929, 
s 578. 

189 Svenska armens rulla 1929 s 486 och 578. Av SKE utg diarium och register 
1928 framgår att HBK:s skrivelse endast delgivits chefen flygvapnet och på 
begäran MB ON den 22/9. 

190 NMT 1928 s 281. 
191 Av Gyllenkroks korrespondens (Axel Gyllenkroks ark) framgår att Gyllen

krok under åren 1927-1935 ofta utnyttjade personal på skilda håll för att hålla 
sig underrättad om företedser av olika slag. Se även A Ljungdahl, En flygoffieers 
minnen, s 109 samt 128 ff, Sthlm 1972. 

192 MB ON skr 17/10 publicerades i NMT 1929 (s 31). Skrivelsen har visser
ligen inte återfunnits i NMT ark men däremot en avskrift av avskrift av HBK:s 
skrivelse 27/8 (NMT ark vol 12). Denna avskrift har gjorts ,vid MB ON och 
uppenbarligen varit bifogad det ex av den skrivelse som MB ON översänt 
till Jung. En avskrift av avskrift av HBK:s skrivelse bifogades nämligen också 
originalet av MB ON skrivelse dll CFD 17/10. I "Ovre Norrlands trupper med 
Militärbefälet för Ovre Norrland" arkiv (KrA) har konceptet till MB ON :s 
skrivelse 17/10 inte påträffats. I konceptsamlingen (B II, 1928, vol 1) finns endast 
en hänvisning till "särskilda koncept". Förhållandet styrker att skrivelsen behand
lats i "särskild ordning". Jungs brev till Lindström 31/10 (not 184) bekräftar ock
så att Jung vid nämnda tidpunkt h;ide full information om MB ON:s aktion. 

193 C A Ehrensvärd t H Jung 16/9 1929. NMT ark, vol 2. KrA.
194 Enligt ch SKE påskrift å MB ON, avd I, N:r 1701 17/10 1928 t CFD 

(SKE ank dnr 2005 22/10 1928). SKE ark, ank hand! 1928, nr 1855-2444. Före 
CFD beslut i ärendet hade HBK beretts tillfälle att yttra sig. Se HBK N:r Flyg A: 
57 12/11 1928 t CFD (SKE ank dnr 2005, 22/10 1928), KrA. 

195 NMT 1929 s 259 f. 
196 G Lindström t H Jung 17/9 1929, NMT ark, vol 5 samt C A Ehrensvärd 

t H Jung 16/9 1929, NMT ark, vol 2. KrA. Lindströms och Ehrensvärds redo
görelser för Jung är i huvudsak överensstämmande. 

197 C A Ehrensvärd t G Lindström 16/9 1929. G Lindströms ark, vol 28, KrA. 
198 G Lindström t C A Ehrensvärd 17 /9 1929 (koncept). G Lindströms ark, 

vol 28, KrA. 
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199 G Lindström t H Jung 17/9 1929, NMT ark, vol 5. KrA.
200 H Jung t G Lindström, Miinchen 22/9 1929. G Lindströms ark, vol 28, KrA. 
201 C A Ehrensvärd t H Jung 16/9 1929: "Med hänsyn icke minst till den förra

historien [HBK-affären] och till vad Du då sade om att han vid det eller nästa 
tillfälle borde beredas tillfälle att gå har jag fasthållit min ståndpunkt. -
Jag upprepar det var ej min avsikt att söka strid nu under Din bortovaro. Tror 
dock att slutresultatet är bra." NMT ark, vol 2. KrA. 

202 Några nedslag rörande ingripanden från Friis' sida i det redaktionella
arbetet har inte phräffats i det samtida materialet, Se även G Berggren: "Torsten 
Friis var enbart en dekorationsfigur." Fragment .. , 1916-1950, G Berggrens 
arkiv, KrA. 

203 Beträffande G A Nyqvist se PHT 1955 s 160 samt 1956 s 197. Se ocks1
I var Anderson, Arvid Lindman och hans tid, s VIII, Sthlm 1956. Försvars
minister i Arvid Lindmans andra ministär 1928-1930 var överstelöjtnant Harald 
Malm berg. 

204 Någon undersökning av officerskårens politiska sympatier vid ifrågavarande
tidpunkt föreligger inte. En enkät bland svenska officerare 1962, d v s  20 år efter 
1942 års försvarsbeslut, som bl a innebar en genomgripande demokratisering av 
officersrekryteringen, visar fortfarande på 8 5 procent högersympatisörer inom 
officerskåren. Bengt Abrahamsson, Military professionalization and political 
power, s 102 f, Sthlm 1971. 

205 Intervju med Gunnar Berggren 26/1 1971. Ett flertal styrelsemedlemmar 
(Helge Jung, C A Ehrensvärd, Torsten Friis, Gottfried Hain, Henry Peyron, Gustaf 
Petri och Arvid Moberg) var medlemmar i den konservativt dominerade klubben 
Brunkeberg. Axel Rappe var uppsatt på invalslista 1923 men har av okänd anled
ning strukits. Klubben Brunkebergs ark, vol 6, KrA. 

206 NMT 1928 s 299.
207 Allmänna va!mansförbundet, Politisk valhandbok 1928 s 10, Sthlm 1928. 
208 A Lindman, Samverkan för produktiva uppgifter. Tal i valrörelsen 1928,

s 37 f, 55, 71 f, 88 samt 151, Sthlm 1923. 
209 NMT 1928 s 340 samt 1929 s 12 f.
210 RD prot 1929, AK 4;42 f. 
211 NMT 1929 s 19 f. 
212 Ibid s 69, Beträffande försvarsutredningen se SOU 19 30; 12.
213 NMT 1929 s 21 ff.
214 Ibid s 29 ff: "Hur ett högerorgan upplyser allmänheten i försvarsfrågan."
215 NDA 1/2, SOS 4/2 samt OD 5/2 1929. AB, som stod SNU närmare, synes

dock ha sympatiserat med NMT. Se t ex AB:s kommentar 5/2 (Blick på pressen) 
till SDS:s ledare föreg dag. 

216 NDA 1/2 1929.
217 NMT 1929 s 35 f.
218 Ibid s 198 f.
219 VF nr 4/1928 s 3 ff.
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220 A Lindman t N Rosenblad 23/8 1927 (koncept). Arvid Lindmans samling 
vol I. RA. 

22l Vid förbundsstämman i Orebro 1929 framhöll SNU:s ordf, Arne Forssell,
bl a, att förbundet tillkommit i försvarsfrågans tecken samt att föra denna till 
en lycklig lösning var förbundets främsta uppgift. NT 1929 s 170. 

222 NT nr 1/1928 s 7.

223 E Wärenstam, Sveriges nationella ungdomsförbund och 
s 30 f, Sthlm 1965. NT nr 12/1928 s 41. 

224 NT nr 3/1929 s 61 ff.
225 Ibid.
226 Ibid s 107.

1928-1934,

227 NT 1928 s 376 f och 412 f, 1929 s 61 ff, 107, 163 ff samt 290 ff. 
228 Ibid 1929 s 125 samt 170 f. 
229 Ibid s 163 ff.
230 SNU t H Jung 25/2 1929 samt H Jung t SNU 26/2 1929 (koncept). NMT 

ark vol 10. KrA. 
231 NT 1929 s 170 f.
232 Ibid s 319. 

233 I sitt arbete Den svenska socialdemokratiens ideutveckling, del Il, s 242 
(Sthlm 1941) hänför Tingsten R Sandler, 0 Unden, H Åkerberg, R Lindström, 
P A Hansson och G Möller till den "relativt försvarsvänliga gruppen" inom SAP. 

234 H Wieslander, I nedrustningens tecken, s 172 ff. I samtal med fil dr Alf 
Åberg 14/5 1970 har general Jung understrukit att NMT:s krav på mekanisering 
var en av de saker som "gick hem hos radikalerna". Uppteckning hos fil dr 
Alf Åberg, Kr A. 

235 Eric Wärenstam har i a a observerat SNU:s kritiska inställning till Lind
mansministären beträffande försvarsfrågan men synes ha gett motsättningen för 
små proportioner. I samtal, med förf har SNU :s dåvarande studiesekreterare, 
Uno Hammarström, särskilt understrukit försvarsfrågans centrala betydelse för 
relationerna mellan SNU och högern. 

236 NMT 1930 s 208. 
237 NMT 1930 s 269 ff. I samtal med fil dr Alf Aberg 8/5 1970 har general 

Jung uppgivit att han redan vid ett av de första sammanträdena inom 1930 års 
försvarskommission fattat det beslutet "att han i första hand skulle söka vinna 
socialdemokraterna, i andra mittenpartierna, men att han skulle strunta i högern, 
eftersom högern ändå var tvunget att stödja det högsta budet." J ung ansåg också 
att han följt denna linje, Uppteckning hos fil dr Alf Åberg, KrA. Samtalet är av 
mycket sent datum och bör därför tas med viss försiktighet. Av intresse i detta 
sammanhang är främst inriktningen på vänstern och mittenpartierna. Se även ett 
uttalande av Gunnar Berggren rörande NMT:s policy 1930: "Vi ... flirtade 
ganska ohöljt med mellanpartierna och vänsterpressen." Fragment , .. 1916-1950, 
Gunnar Berggrens arkiv, KrA. 

10 145 



Förkortningar 

AB 
AK 
AoH 
CFD 
CFV 
FK 
Flygo 
Go 
Gst 
Gst/Kr 
HBK 
KrA 
KVH 
KVHoT 
KVT 
LKE 
MAK 
MBDN 
MFK 
NDA 
NMT 
NT 
PHT 
RA 
RD 
SAP 
SBL 
SDS 
SKE 
SMT 
SNU 
sou 

SvD 
TiS 
VF 
VFl 
0D 

146 

Aftonbladet 
Riksdagens andra kammare 
Aktuellt och Historiskt 
Chefen för försvarsdepartementet 
Chefen för flygvapnet 
Riksdagens första kammare 
Order inom flygvapnet 
Generalorder 
Generals ta ben 
Generalstabens krigshistoriska avdelning 
Högste befälhavaren för kustflottan 
Krigsarkivet 
Krigsvetenskapsakademiens handlingar 
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 
Krigsvetenska psaka demiens tidskrift 
Lantförsvarets kommandoexpedition 
Motion i riksdagens andra kammare 
Militärbefälhavaren föt Ovre Norrlands trupper 
Motion i riksdagens första kammare 
Nya Dagligt Allehanda 
Ny Militär Tidskrift 
Nationell Tidskrift 
Personhistorisk tidskrift 
Riksarkivet 
Riksdagen 
Socialdemokratiska arbetarpartiet 
Svenskt biografiskt lexikon 
Sydsvenska Dagbladet. Snällposten 
Sjöförsvarets kommandoexpedition 
Svensk Militär Tidskrift 
Sveriges nationella ungdomsförbund 
Statens offentliga utredningar 
Svenska Dagbladet 
Tidskrift i Sjöväsendet 
Vårt försvar 
Vår flotta 
Ostergötlands Dagblad 



Summary 

The Defense Resolution of 1925, which brought about far-reaching reductions 
in Sweden's defense organization, radical1y altered the premises of the defense 
issue. The friends of a strong defense had been forced to retreat. The power 
relationship between the older services, the Army and the Navy, had been 
modified to the lattcr's advantage. 

The current international situation gave risc to a livcly debate on defense in 
which professional military took a st1rprisingly active role. Special atten
tion has been paid earlier to the so-called "circlc around Ny Militär Tidskrift," 
i.e., a group of officers primarily attached to the General Staff's military history
section. This circle was led by a small group consisting of Captains Helge Jung
(Supreme Commander of the Armed Forces, 1944-51), Axel Rappe (Comman
ding General, Military Command IV, 1944-45), C A Ehrensvärd (Commander
in-Chief of the Army, 1948-57), Axel Gyllenkrok (Colonel 1937) and Gunnar
Berggren (Major General, 1947). In the autumn of 1927 this circle founded the
independent journal, Ny Militär Tidskrift (NMT), and in June of 1930 it pre
sented its first defense program in the pamphlet Antingen Eller (Either - Or).
The circle was later given great influence in the work within the Commission
on Defense of 1930 whose report was presented in 1935 and served as the basis
for the Defense Resolution of 1936.

The present essay is designed to illuminate - on the basis of materials from 
a number of public and private archives - the origin of this circle around N MT, 

its membership, character and methods of operation. In addition, the development 
and major content of the circle's theoretical and action programs during the 
years 1927-29 are traced and analyzed. Special emphasis has been placed on the 
circle's attimdes towards its military environment, i.e., especially the two rival 
services, the Army and the Navy, and towards the Conservatives who had 
hitherto provided the defenseoriented special interests with their political platform. 

The point of departure for the circle's defense program was the war situation 
thought most likdy for Sweden, i.e., Russian expansion westward via Finland. 
According to the NMT circle this situation should have a decisive influence on 
the structure of Sweden's defenses. Therefore the group felt that Sweden should 
accept the security which the League of Nations' Act on Military Sancrions pro
vided and, as a preventive measure, prepare the way for an eventual intervention 
in Finland under this Act. This solution would also, according to the NMT 

circle's point of view, mean that Sweden could limit herself to small er, but 
qualitatively well-equipped and well-trained armed forces. Therewith the group 
felt that it had found a compromise which would satisfy both the Left's demands 
for organizational reductions and the defense supporters' demands for quality. 

NMT's attitude towards its military environment was characterized by its 
anti-Navy st.ind. Any intervention in Finland under the sanctions act would 
primarily be a land operation. Along wirh the Army, it would be the Air Force 
that would benefit most af all. A strong Air Force was also a prerequisite for 

reductions in the Army organization. 
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Alongside of its program statements, the NMT circle worked hard to bring 
about an entirely new and unconditional defense study. 

The central aspect of the group's activity from 1927 to 1929, however, was 
its attempt to win broader parliamentary support for its program. In terms of 
defense politics, NMT must be considered to have been Conservative more than 
anything else during its first year. In the parliamentary election campaign of 1928, 
both the Conservatives and N A,IT called for a new defense study. 

The new Conservative government's "half-hearted" attempt to solve the 
defense question led, however, to something like a clean break with the Con
servatives for the N MT circle's part. Certain aspects of the group's program and 
behavior had been designed to attract the political Left even before this point. 
To these aspects can be reckoned the emphasis on quality instead of quantity, the 
importance of the Air Force, "the elite army," adherence to the League of Nations 
and the group's unconventional debating technique. As NMT's criticism of the 
Conservatives gradually increased, the journal tended to show greater under
standing for the viewpoints put forth by the parties of the center and by the 
Social Democrats. 

The membership of the Defense Commission of 1930 was largely determined 
by the new Liberal Prime Minister and Minister of Defense, C. G. Ekman. The 
influcnce which the NMT circle was now allowed to exercise on the expert leve! 
should be seen against the background of the political orientation which had 
characterized the group up to that date. 
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SEXDAGARSKRIGET 1967. ORSAKER OCH OPINION

En forsknings- och debattöversikt. 

Av INGEMAR FAGRING 

I 

Oktoberkriget 1973 mellan Israel och arabstaterna har än en gång 
aktualiserat frågan om de ockuperade områdena som Israel behållit 
sedan sexdagarskriget 1967. När detta skrives

> 
pågår den israeliska 

reträtten till nya positioner öster om Suezkanalen. 
Resultatet av sexdagarskriget blev att Israel erövrade Sinai> Väst

bank.en samt delar av Golanhöjderna. Flyktingfrågan aktualiserades 
ånyo, och kapprustningen för att täcka krigsförlusterna stöddes av 
stormakterna, främst USA och Sovjetunionen. 

Föreliggande uppsats avser att ta upp några författares syn på de 
faktorer som ledde fram till sexdagarskriget den 5 juni. Huvud
frågan är, huruvida det går att plocka ut någon enskild händelse 
som kan ha varit avgörande för Israels beslut att slå till först. 

Mot bakgrunden av några verk om opinionsforskningens metodik 
diskuteras sedan Laqueurs kapitel om världsopinionen under kriget. 

Grovt räknat kan de undersökta verken om kriget delas in på 
följande sätt: 

Vetenskapliga verk: Theodore Draper 
Walter Laqueur 
Nadav Safran 
Fred Khouri 

Militära verk: Peter Young 
Edgar O'Ballance 

I krisen aktiva: Abba Eban 
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Verk av typen 

"instant history" 

Draper 

Randolph S/Winston S Churchill 
David Kimche/Dan Bawly 
Eric Rouleaul J F H eld/ Lacouture 
M axime Rodinson 
Samuel Seguev 

Låt oss börja med Draper, eftersom han belyser vad som är den 
egentliga svårigheten med ämnet, nämligen materialfrågan. Boken 
saknar källförteckning, men av de fylliga noterna kan man ändå 
"dra ut" materialet. Det består av tidningar, tidskrifter, radioutsänd

ningar samt intervjuer. Vad beträffar intervjuerna möter den van
liga svagheten när det gäller samtidshistoria: man får inte reda på 
vilka som yttrat vad. Draper vädjar istället till läsaren att lita även 
till dessa intervjuer. "I can only assure the reader that these sources 
were, in every case, leading figures who were able to give firsthand, 

authoritative accounts, often based on documentation which cannot 
yet be revealed." 

Dessutom tillkommer givetvis de stora luckor som beror på sekre
tessbelagt material samt material skrivet på arabiska och hebreiska. 
Mycket få västerländska forskare behärskar båda dessa språk. 

Ett intressant avsnitt i Drapers bok är att författaren tar U Thant 
i försvar i samband med bortdragandet av FN-styrkan. Detta beror, 
menar Draper, på att FN är ingenting annat än vad stormakterna, 

främst USA och Sovjetunionen, gör det till.1 Av detta följer att, 
enligt Draper, kampanjen mot U Thant som person fick en osmaklig 
karaktär. Att kalla kriget för "U Thants krig" är groteskt. General

sekreteraren hade inga som helst möjligheter vare sig att sätta igång 
eller slutföra ett krig.2 

Draper ser två händelser som avgörande. Den ena var blockaden. 

Draper skriver sålunda: 
" ... the Egyptian case dealing with the Straits of Tiran, which was, 

after all, the immediate casus belli of the third Arab-Israeli war."3 

Den andra - och direkt krigsutlösande - orsaken var Husseins 

pakt med Nasser den 30 maj. Draper pekar på engelska militära 
undersökningar som understryker risken av Jordaniens inträde i en 
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koalition som denna. Israel behövde av allt att döma inga utländska 
råd när det gällde att bedöma följderna av pakten. Hittills hade 
israelerna räknat med Hussein som den mest sansade av arabledarna 
och nu var det han som drog in Israel i ett (oundvikligt) krig.4 

Laqueur 

Walter Laqueur har gjort sig känd som expert på Mellersta Östern 
med bl a flera utgåvor av "The Struggle for the Middle East-The 
Soviet Union and the Middle East", den senaste från 19 72. 

"The Israel-Arab Reader" är en dokumentsamling som täcker 
utvecklingen från Balfourdeklarationen 1917 fram till 1969. 

Det verk som här använts är "The Road to War", sannolikt den 
mest allsidiga och bäst genomarbetade avhandlingen om sexdagars
kriget. Det är den enda boken som innehåller ett längre avsnitt 
om opinionen i samband med krisen, varom mera längre fram. 

Materialet till Laqueurs avhandling utgörs av press, radioutsänd
ningar och intervjuer förutom vissa dokument. 

Laqueur börjar med att avgränsa undersökningsperioden. I prin
cip, menar han, skulle man kunna gå tillbaka till 1956, 1948 eller 
kanske ända till 1917. Men detta låter sig bara göras i en kort inled
ning. Den period som författaren detaljgranskar blir 15 maj-5 juni. 

Laqueurs grundtanke är att Syrien startade. 
"In 1967, as so often before in history, the junior partner in an alliance, 

Syria, involved the senior partner in a war."5 

Laqueur menar att den stora faran med att Syrien började be
rodde på att det var det landet som kraftigast hade understött de 
palestinska gerillaorganisationerna. Egypten var betydligt försik
tigare, medan Jordanien förbjöd organisationerna att verka inom 
jordanskt territorium. Först i och med Nasser/Husseinpakten för
ändrades detta, och lokalerna i Amman öppnades åter för PLO. 
(Palestine Liberation Organization.) 

De inrikespolitiska - främst ekonomiska - problemen i Egypten 
gjorde att Nasser fick ett ökat behov av att hävda sin ställning. 
Han hade spelat ett högt spel sedan länge. Ett spel där USA succes
sivt utmanövrerats till förmån för Sovjetunionen. Men samtidigt 
hade han hamnat i ett ekonomiskt beroende. Till detta kom att vissa 
grupper inom landet, främst militärer och studenter, krävde hand-
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ling och inte bara ord mot Israel. Nasser var trängd, en handling 
som förhöjde hans prestige och popularitet var nödvändig. Syriens 
utspel kom därvid lägligt. Insåg då Nasser inte faran av att gå i 
krig mot Israel? I kapitlet "The Military Balance" påpekar Laqueur 
att araberna inte brydde sig om att undvika krig, eftersom de trodde 
sig vara mycket överlägsna Israel militärt. Som exempel på detta 
återger han ett utdrag från en arabisk radioutsändning den 16 maj 
(Voice of the Arabs). 

"Arabs, here are full and accurate details of Israel military power obtain
ed from sources which know the whole truth about Israel ... Israel has 
a number of old Sherman tanks which have been repaired and fitted with 
diesel engines and French 105 mm. guns .... In war Israel could mobilize 

within 48 hours 250 000 soldiers who could undertake home guard duties 
but who do not take part in battles involving regular armies ... "6 

Laqueurs kommentar till detta blir kort och gott: "Three weeks 
later the Israeli home guard was bathing in the Suez Canal ... " 

Laqueur anser inte att de första egyptiska trupprörelserna innebar 
en eskalering. Han påpekar, att detta var Nassers sätt att återvinna 
sin prestige inom arabvärlden. I början var dessutom styrkorna för 
små för att utgöra ett hot mot Israels gräns vid Sinai. 

Det omdiskuterade beslutet att dra bort FN-styrkan bedömer 
Laqueur som så, att den var för liten för att kunna bjuda effektivt 
motstånd. Mot den bakgrunden anser Laqueur att U Thants beslut 
var riktigt. 

Hamnstaden Eilat längst in i Akabaviken betraktades av israelerna 
som livsviktig för landets ekonomi. Laqueur håller inte med om 
detta. Han hävdar istället att blockaden av Akabaviken hade poli
tisk betydelse för Israel. 

"For once Israel accepted a !imitation of its sovereignty, it was only a 
question of time before it would be faced with fresh demands and renewed 
pressure."7 

Denna politiska bedömning var alltså skälet till att Israel hade 
förklarat att en blockad skulle komma att betraktas som krigsorsak. 

Pakten den 30 maj förändrade radikalt läget för Israel. Frågan 
gällde nu inte längre blockaden utan Israels existens. Emellertid 
menar Laqueur att Hussein inte hade något val. I det längsta hade 
Hussein väntat på ett israeliskt anfall efter blockaden. När anfallet 
uteblev, trodde Hussein att detta berodde på Israels rädsla att ut-
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mana Egypten. I ett sådant läge hade Jordanien inget val - och 
heller ingenting att förlora genom en pakt med Nasser. En sådan 
pakt skulle skydda den långa gränsen mot Israel samtidigt som den 
skulle förbättra läget för Hussein personligen inom landet. Inte 
minst utövade de många flyktingarna från 1947-48 ett starkt 
tryck på kungen.8 

En liknande pakt mellan Egypten och Jordanien existerade även 
1956 men kom aldrig att verka. Fanns det anledning förmoda, att 
Jordanien även denna gång skulle hlUla sig utanför ett krig? Laqueur 
tror inte det. Denna gång hade pakten föregåtts av ett stort antal 
uttalanden om att glömma allt groll, att gemensamt inrikta sina 
krafter på utplånandet av Israel osv.9 Israelerna kunde i sin plan
läggning knappast räkna med att undgå anfall på fronten i öster. 

För Laqueur är det alltså klart att pakten var den krigsutlösande 
faktorn. 

Safran 

Nadav Safrans bok "From War to War" är en väldokumenterad 
skildring där författaren ställer sexdagarskriget sist i kedjan av de 
händelser som inleddes 1948. Safran är född i Kairo och bodde i 
Palestina/Israel 1946-1950, varefter han emigrerade till USA där 
han kom att verka som professor vid Harvard. Bland andra verk 
han skrivit kan nämnas "The United States and Israel". 

Safran belyser konflikten genom att undersöka reaktionerna i 
Kairo och Tel Aviv i separata kapitel. Eftersom det är Israels hand
lande som närmast intresserar oss, håller jag mig till motsvarande 
kapitel i hans bok. 

Safran börjar kapitlet med frågan: Varför var en del av den 
israeliska regeringen så tveksam i sin reaktion på händelserna till 
den 1 juni, för att sedan svänga diametralt? Förklaringen är, enligt 
Safran, att medan Nasser hade obegränsat diplomatiskt spelrum till 
sitt förfogande, saknade Israel sådant. Medan Nasser endast behövde 
påräkna USA:s passivitet (Sovjetunionens stöd fanns redan), be
hövde Eshkol aktivera USA. Detta innebar, att så länge Nasser inte 
företog några direkta krigshandlingar, var Israel i ett underläge. 
Först när Israel var så trängt att ett anfall fick karaktären av ett 
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försvarskrig, kunde man underlåta att utnyttja de diplomatiska 
kanalerna. 

En fördel hade Israel, och det visste de ansvariga politikerna om. 
Endast en helt enad arabvärld var kapabel att slå Israel militärt. 
Denna faktor kan ha verkat fördröjande på beslutet att gå till 
attack. Ä andra sidan pekar en del faktorer på att de ledande mili
tärerna i Israel var beredda att mobilisera redan vid början av den 
egyptiska uppmarschen i Sinai i mitten av maj. Frågan blir då, vid 
vilken punkt militärernas och politikernas åsikter sammanföll. Saf
ran undersöker därefter händelserna under maj månad ur dess::i. 
synpunkter. 

Bortdragandet av FN-styrkan förorsakade den första diskussionen 
mellan regeringen och krigsledningen. Politikerna hade emellertid 
inga svårigheter att få igenom sin åsikt att en diplomatisk lösning 
ur alla synpunkter vore att föredraga. 

Blockaden av Akabaviken följdes av en större debatt mellan stats
och militärledningen. Man kom dock fram till att den vitala frågan 
avsåg fri sjöfart i viken, och som sådan borde tacklas med diploma
tiska medel. Främst gällde det att övertyga USA att ge starkast 
möjliga stöd. 

"The outcome of this decision was ... Eban's mission to Paris, London, 
and Washington."10 

Militärernas vinst inskränkte sig till medgivandet att öka takten 
i mobiliseringen. Men de ledande militärerna pli.talade nu också, 
att frågan enligt deras mening inte gällde fri sjöfart, utan själva 
Israels säkerhet och existens. Eshkol sade sig ha förstll.else för detta 
argument, men ville ändå avvakta resultatet av Ebans resa.11 

Troligen ägde en strömkantring rum i den israeliska regeringen 
under utrikesministerns resa. När denne anlände till Washington, 
väntade ett telegram som beordrade honom att i sina samtal med 
president Johnson vidga problemet genom att understryka risken 
för ett egyptiskt anfall. Johnsons svar på detta var att Israel, enligt 
den amerikanska underrättelsetjänsten, var kapabelt att motstå arab
staterna militärt. Vad gällde frågan om fri sjöfart, var detta något 
som inte kunde lösas för ögonblicket, utan fordrade en konferens 
med andra sjömakter.12 

Detta (magra) resultat av Ebans rundresa kan inte ha stärkt 
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aktierna för dem som förespråkade en diplomatisk lösning av maj
krisen. Den händelse som fick pendeln att definitivt svänga över till 
militärledningens ståndpunkt var pakten mellan Nasser och Hussein 
den 30 maj. Alla i regeringen insåg nu, menar Safran, att frågan 
ytterst gällde Israels existens. 

" ... and the conclusion of the Egyptian/Jordanian agreement, These 
developments, especially the beginning of an airlift of Egyptian troops 
and materiel to Jordan and the movement toward that country of !arge 

Iraqi troops, disposed even the most hesitant members of the Cabinet to 
think that military action could no longer be postponed."13

Den ändrade inställningen öppnade vägen för Dayan till rege
ringen. Någon tid att ändra överbefälhavarens förberedelser fanns 
inte, utan Dayans uppgift blev nu att med ett enigt kabinett bakom 
sig välja tid för anfallet.14

Khouri 

Fred Khouri, professor i statskunskap vid Villanova University, 
Pennsylvania, har bl a varit gästprofessor vid amerikanska univer
sitetet i Libanon (1961-1964) samt företagit omfattande resor i 
Mellersta Östern. Hans bok, "The Arab-Israeli Dilemma" inne
håller Palestinas/Israels historia från Balfourdeklarationen fram till 
och med sexdagarskriget. Till bokens främsta förtjänster hör en 
omfattande dokumentsamling. 

Khouri är kritisk mot Israels sätt att reagera på arabstaternas 
åtgärder. Nassers drag att marschera upp mot den israeliska gränsen 
var, menar han, ingenting annat än ett försök att rädda ansiktet 
inom arabvärlden. Han var tvungen att ta en kalkylerad risk för 
att bevisa att pakten med Syrien sedan november 1966 inte var ett 
tomt skal.15 

Beträffande bortdragandet av FN-styrkan säger Khouri att U 
Thant knappast hade något val. Som suverän stat hade Egypten givit 
FN rätt att verka inom egyptiskt område. Men som suverän stat 
hade Egypten även rätt att när som helst annullera avtalet.16 

Vad gäller blockaden av Akabaviken anmärker Khouri att den 
inte hade någon större betydelse för den israeliska ekonomin. Mycket 
få israeliska skepp använde viken, vilket visar Eilats begränsade 

155 



betydelse.17 (Khouri glömmer dock att blockaden även gällde ut
ländska fartyg som förde last till Israel. Min anm.) 

Khouri menar att blockaden av viken var en principsak för Israel 
att undanröja och förtydligar: 

"Nevertheless, the principle of freedom of navigation for their vessels 
and goods had become an extremely sensitive issue and a matter of national 
honor for thc Israclis, and they did not want Egypt to control a waterway 
which they considcred vital to their interests."18 

Khouri tror inte att pakten mellan Hussein och Nasser var så 
farlig på kort sikt. Uppenbarligen har Khouri här underskattat de 
militära förberedelserna på egyptisk sida. Han hävdar att pakten 
skulle få betydelse först när de militära förberedelserna nått full 
effekt, vilket skulle ta tid. Khouri är dock inte omedveten om risker
na för Israels del, och har förståelse för den israeliska oron.19 

Eban 

Israels utrikesminister Abba Eban spelade, som vi sett, en central 
roll under maj månad 1967. I synnerhet har hans resa till Paris, 
London och Washington behandlats av alla författare. Hur såg då 
Eban själv på de händelser under maj som ledde fram till kriget? 
I ett stort verk, "My People, The Story of the Jews", har han dis
kuterat de kritiska händelserna. 

Ebans åsikt är att ingen enskild händelse kan antas ha spelat en 
större roll än de övriga. Orsaken till kriget får i stället sökas i den 
grundläggande arabiska attityden till Israel. Ett krig mellan Israel 
och arabstaterna. 

" ... was bound, sooner or later, to arise from a situation of belligerency, 
hostility, and nonrecognition."20 

De enskilda händelserna under maj månad och relationerna dem 
emellan går Ehan inte in på. 

Middle East Record 196721 

Denna publikation ger en detaljerad bild av de enskilda händel
serna från 14 maj (det egyptiska beslutet att sända trupper in i

Sinai), till den 4 juni då alla .förberedelser för Israels anfall var 
klara. Israels reaktion på Nassers truppkoncentrationer i Sinai var 

156 



att de kunde betraktas som en styrkedemonstration. Någon krigs
risk ansågs inte föreligga. 22 

Nassers beslut att köra bort FN-styrkan utlöste en ökad diploma
tisk aktivitet i Israel, samtidigt som reservister inkallades i ökad 
utsträckning. För första gången diskuterades i den israeliska rege
ringen nu också risken av att Akabaviken skulle blockeras. Den 
första israeliska reaktionen på möjligheten av en blockad av viken 
var egendomligt lugn. Eshkols tal i Knesset (det israeliska parla
mentet) uttryckte önskemål om en lösning av konflikten på diploma
tisk nivå. Han slutade med att meddela att en begränsad mobilisering 
var beordrad "to meet any possible development" .23 När nyheten 
om blockaden nådde den israeliska regeringen, beslöt den efter dis
kussion om Ebans resa. Detta berodde till stor del på att USA 
begärde, att Israel skulle avhålla sig från varje militär lösning under 
48 timmar. Ebans resa gjorde ingen större succe i hemlandet vid 
återkomsten, eftersom huvudfrågan nu gällde Israels militära läge 
och inte blockaden i och för sig. 

Shamir redogör för den negativa reaktionen främst efter kriget 
i ledande kretsar i Israel på Ebans resa. De vanligaste argumenten 
var följande. 

1. Ebans försök till en diplomatisk lösning gjorde ett "svagt" in
tryck i arabländerna, vilket lockade till en mer utmanande
politik.

2. Resan ansågs fördröja (det oundvikliga) kriget. Detta betydde
en stark påfrestning för landets ekonomi.

3. Eban borde vid sina samtal tryckt hårdare på det allmänmilitära
läget och inte begränsat sig till frågan om fri sjöfart.

4. Den starkaste kritiken var dock, att Eban ansågs ha under
skattat de Gaulles råd, och överskattat Johnsons "löften".

Eban saknade dock inte försvarare. Dessa menade, att inför ett 
hot från numerärt övermäktiga grannar, stödda av Sovjet, var åt
gärden att ta upp samtal på diplomatisk nivå med stormakterna 
det enda riktiga. Utrikesministern hade sålunda valt den rätta vägen, 
i synnerhet som USA faktiskt hade begärt 48 timmars handlings
frihet.24 

Efter Ebans återkomst ökades spänningen inte minst inom rege
ringen och parlamentet. Shamir menar att pakten var en av de 
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faktorer i den långa kedja som ledde fram till beslutet om att gå 
i krig. Viktigare än pakten i och för sig var dock dess följder. 

". . . and above all, the entrance of lraqi and Egyptian troops into 
Jordan ( ... ) a development �hich had always becn rcgarded �y Israel 
as an act of war."25 

Young 

Syrien får bära en stor del av ansvaret för kriget, anser Peter 
Y oung. Genom att hetsa mot Israel, kunde man lugna kritiken inom 
landet. Syriens obekräftade påstående, att Israel mobiliserade vid 
gränsen mot Syrien tvingade Nasser att handla enligt den egyptisk
syriska militärpakten från 1966. Nassers första drag att försätta 
armen i alarmberedskap och begära FN-styrkans avlägsnande var 
enligt Young föreskrivet närmast av prestigeskäl.26 

Nöjd med det ringa mostånd dessa åtgärder mötte, gick Nasser 
vidare och stängde Akabaviken. Den egyptiske presidenten hade i 
och med denna åtgärd hamnat i en situation som kostade honom 
kontrollen över utvecklingen. Den allvarligaste följden av detta blev 
att även Hussein tvingades handla. Till Husseins beslut bidrog även 
situationen för de många flyktingarna i Jordanien.27 

Young menar att pakten med dess följder var den allvarligaste 
faktorn. Han tillmäter det faktum att Irak kunde använda Jorda
nien som genomgångsland stor betydelse. 28 

O'Ballance 

Edgar O'Ballance beskriver i kapitlet "A Diary of Escalation" 
händelserna under maj månad. Liksom Y oung pekar O'Ballance på 
att Nasser ville åstadkomma en maktdemonstration genom att öka 
styrkorna i Sinai. 

Bortdragandet av FN-styrkan vållade besvikelse i Israel, men 
ännu företogs inga krigsförberedelser i större skala. 

O'Ballance har en obelagd uppgift om att Jordanien redan den 
21 maj skulle ha erbjudit sig att ställa sina styrkor under ett gemen
samt arabiskt kommando. Med hänsyn till en sådan åtgärds betydelse 
för Israel, och med tanke på israelernas mycket effektiva under
rättelsetjänst, borde ett sådant erbjudande ha lett till en snabbare 

158 



mobilisering i Israel. Eftersom detta inte blev fallet, får O'Ballance 
påstående tas med reservation. 

Författaren betraktar blockaden som den avgörande händelsen 
före krigsutbrottet. Israel var nu ensamt, isolerat och utan stöd 
från någon av stormakterna.29 Efter att ha blivit utsatt för kraftiga 
påtryckningar, främst från militärt håll, stödde Hussein blockaden 
den 25 maj. Och den 30 maj var den jordanske kungen mogen för 
att underteckna pakten med Nasser. Husseins kapitulation var då 
fullständig. För att inte stå utanför en i övrigt enad arabvärld, 
accepterade han Nassers krav på att Jordanien åter skulle öppnas 
för de palestinska gerillaorganisationerna, att inte återuppta de 
diplomatiska förbindelserna med Väst-Tyskland samt att hålla lan
det öppet för andra arabländers trupper. 

O'Ballance anser dock inte att pakten hade någon avgörande 
betydelse för krigsutbrottet. Israels ledare - såväl de politiska som 
de militära var sedan blockaden inställda på full mobilisering, och 
detta med tanke på att slå till mot de egyptiska divisionerna i Sinai. 

Churchills 

Randolph Churchill och Winston Churchill, son respektive sonson 
till Sir Winston Churchill, gav 1967 ut "The Six Day War".80 Ran
dolph följde händelserna via massmedia i hemlandet, medan Winston 
var på plats i Israel. Före krigsutbrottet vistades han en tid i Libanon 
och Jordanien. Efter kriget stannade han en tid i Israel för att samla 
material, inte minst genom intervjuer. 

Churchills menar att krisen startade med en rysk lögn om israe
liska truppkoncentrationer vid gränsen till Syrien. Styrkan skulle 
uppgå till 11 brigader. FN-observatörerna längs gränsen kunde dock 
inte bekräfta dessa uppgifter.81 

På grund av pakten med Syrien från hösten 1966 såg sig Nasser 
tvungen att skrida till handling inför hotet genom att koncentrera 
trupper i Sinai, och genom att få FN-styrkan återkallad. Churchills 
menar, att speciellt FN :s stationering på egyptiskt område var en 
källa till ständiga och beska kommentarer från de andra arab
staterna, och att det därmed medförde en prestigevinst för Nasser 
att köra bort den.32
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Churchills utgår från att blockaden spelade en mycket stor roll 
när det gällde det israeliska beslutet att slå till. Författarna refererar 
därvid ett tal av premiärminister Eshkol i Knesset, där han förklarar 
att blockaden får betraktas som en krigshandling. Så sent som den 
30 maj (innan Nasser/Husseinpakten var känd i Israel) sade Eshkol 
visserligen på en presskonferens att Israel skulle acceptera "any 
solution which guaranteed free passage for all ships through the 
Straits",33 men han underströk samtidigt att i längden var situatio
nen ohållbar, och att Israel kunde finna det nödvändigt att handla 
ensamt för att öppna viken. 

Pakten den 30 maj blev enligt Churchills resonemang en händelse 
som påskyndade den israeliska ledningens beslut. Kriget hade nu 
blivit oundvikligt. Strategiskt hade läget försämrats så allvarligt 
för Israel, att man inte kunde vänta längre.34

Churchills drar således den slutsatsen, att majkrisen kan delas i 
två faser. Fram till blockaden var Israels hållning att det hela rörde 
sig om en styrkedemonstration av Nasser, som behövde höja sin 
prestige i arabvärlden. I och med blockaden hade Nasser fört upp 
konflikten till ett plan, där den inte gick att kontrollera. Blockaden 
och pakten kom således att spela samma ödesdigra roll. 

Kimche/Bawly 

De palestinska gerillaorganisationerna får bära den största skulden 
för sexdagarskriget enligt dessa författare. Gerillans mål var att 
eskalera spänningen mellan arabstaterna och Israel tills ett krig blev 
oundvikligt. Gerillaaktionerna var början i den serie av händelser 
som följde slag i slag under maj månad.35 

Kimche/Bawly betonar att Nasser fram till blockaden handlade 
av prestigeskäl, men att han gick vidare med blockaden när h:;m 
märkte den svaga israeliska reaktionen. Under tiden fram till den 
20 maj företog sig israelerna just ingenting utom att partiellt mobili
sera reserverna. Denna åtgärd tog fart efter det att FN-styrkan 
dragits bort.36 

Författarna anser att den diplomatiska linjen hade starkast anslut
ning ända fram till pakten 30 maj. Då hade frågan om sundet blivit 
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av underordnad betydelse, och därmed hade också behovet av stor
makternas stöd (som föranledde Ebans resa) minskat till ingenting. 
Inte bara de militära ledarna utan även de politiska såg nu bara 
den ogenomträngliga ringen av kvantitativt överlägsna arabiska 
armeer runt landet.37 Beslutet att gå i krig måste också ha under
lättats av att stormakterna låg ett steg efter i tankegången. Så sent 
som på en presskonferens i Ottawa den 2 juni beskrev den brittiske 
premiärministern Harold Wilson Akabaviken som den viktigaste 
aspekten av problemet. Wilson (och flera med honom) var överens 
om att FN bäst kunde handskas med problemet. För israelerna, som 
nu var totalt inringade, innebar detta uttalande en bekräftelse på 
att de var utlämnade att kämpa själva, ja det kunde rentav tas som 
ett tecken på västmakternas bristande vilja att finna en politisk 
lösning.38 

Rouleaul H eld/ Lacouture 

Jean och Simonne Lacouture har sammanställt en dialog mellan 
Eric Rouleau, Kairofödd journalist på Le Monde och Jean-Francis 
Held, reporter på Nouvel Observateur. Boken, "Israel et les Arabes", 
ingår i en serie kallad "L'Histoire immediate". 

De intervjuade journalisterna börjar med en redogörelse för sina 
respektive arbetsförhållanden. Egypten var betydligt strängare vad 
gällde censuren, vilket försvårade nyhetsförmedlingen däriMl.n. 
Detta, menar Rouleau, var också till nackdel för Egypten när det 
gällde att skapa en positiv bild av arabernas sak. 

Huvudlinjen i Rouleaus resonemang är att Nasser inte hade för 
avsikt att anfalla Israel. Den egyptiske presidenten hade mycket 
annat att tänka på, förutom de rent inrikespolitiska problemen. 
Nasser var mer angelägen att förbättra de interarabiska förbindel
serna.39 När det gällde konflikten med Israel föredrog Nasser att 
gå den diplomatiska vägen. Att detta inte tillräckligt klart 
kommit fram i debatten tror Rouleau beror på något som kan 
kallas "kommunikationsgap" mellan arabstaterna och västvärlden.40 

Israel tog inte upp de mer moderata egyptiska uttalandena, utan val
de avsiktligt ut de grövsta uttrycken som "det heliga kriget mot 
Israel", osv. 
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Vad gäller blockaden av Akabaviken menar Rouleau att det inte 
var någon ekonomisk fråga av första ordningen för Israels· del. 
Följaktligen var blockaden bara en diplomatisk fint och följakt
ligen tog araberna inte israelerna på allvar, när dessa hävdade att 
blockaden var att betrakta som krigsorsak.41 

Pakten mellan Hussein och Nasser berodde enligt Rouleau på att 
Hussein i det då rådande läget inte kunde stå utanför ett framgångs
rikt krig mot Israel. 

Held pekar på Syriens roll. Fastän Israel visade en påtaglig mili
tär återhållsamhet under våren 1967, bevakades den syriska gränsen 
noggrant. Syrien var för Israel huvudfienden. Held understryker 

dock att israelerna var på sin vakt från början. Många israeler för
står arabiska bra, och oroades av den arabiska propagandan. Intres
sant är att även Held hävdar att Israel var berett att förhandla 
diplomatiskt om blockaden, eftersom Eilat inte hade den ekonomiska 
betydelse som många hävdat.42

Om Rouleau och Held sålunda var ense om blockadens ringa in
verkan på Israels ekonomi, är de djupt oense om vad pakten be
tydde för krigsutbrottet. Held menar att den var avgörande ur 
israelisk synpunkt, medan Rouleau hävdar att pakten kom till för 
att avhålla Israel från anfall. De båda åsikterna förtjänar att återges 
ordagrant. Held säger sålunda: 

"Et puis, survient un autre facteur: le ralliement de Hussein qui venait 
achever l'encerclement militaire d'Israel, Je crois qu'il a ete decisif. Sans ce 
ralliement, inattendu pour eux, les Israeliens auraient peut-etre prolonge la 
paix armee. Mais a partir du ralliement Jordanien, on s'est senti terriblement 
oppresse en Israel, depuis l'homm� de la rue jusqu'au gouvernement.''43 

Rouleau däremot säger: 
" ... a sans doute cru que l'alliance militaire egypto-jordanienne dissua

derait Israel d'attaquer."44

Cirkelns kvadratur förefaller onekligen enklare ... 

Seguev 

Samuel Seguev, journalist på den israeliska kvällstidningen Maariv 
(oberoende) följde kriget på plats och gav samma år ut "La Guerre 
de Six Jours". 
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Seguev finner ått israelerna fram till FN-styrkans avmarsch såg 
till att balansera de egyptiska åtgärderna genom partiella mobili
seringar. Den första väsentliga förändringen kom i och med blocka
den. ("Tous les ministres, sans exception, estiment que la fermeture 
des detroits est un acte de guerre ... "). Meningarna inom regeringen 
var dock delade i fråga om vilka åtgärder som skulle vidtagas. 

Seguev är övertygad om att pakten förvärrade situationen för 
Israel. Förutom den militära inringningen i och för sig, medförde 
Jordaniens inträde att gerillaorganisationerna nu åter kunde använda 
jordanskt territorium som bas. Redan detta förhållande var nog 
för att israelerna skulle se allvarligt på pakten.45 Det nya hot 
som pakten innebar, kom att medföra en revidering av den israeliska 
krigsplanläggningen. Även detta kan givetvis bet�aktas som ett 
tecken på hur Israel såg på den aktuella situationen. Fram till den 
30 maj var planen att den israeliska armen skulle rycka in i Sinai 
till i höjd med El Arish-Djbel Libni. Dayans viktigaste insats där
vidlag före 5 juni blev att utvidga planen till en ockupation av hela 
Sinaihalvön.46 

Rodinson 

Maxime Rodinson var på 1940-talet professor vid en muhamme
dansk highschool i Libanon. 1950-1951 redigerade han "Moyen
Orient", en politisk månadstidskrift om Mellersta Östern. Sedan 
1955 är han professor i gammalarabiska språk vid Sorbonne. Med
lem av det franska kommunistpartiet 1937-1958, verkar han nu 
närmast som kommunistisk "freelancer". Den bok av Rodinson wm 
här är aktuell, är "Israel and the Arabs". 

Rodinson drar orsakerna tillbaka till bildandet av staten Israel. 
Araberna slåss alltså för en del av sitt hemland. Därmed förnekar 
Rodinson judarnas rätt till landet. 

'' ... they cannot be said to havc a historie right to a piece of territory 
because same of thcir ancestors supposedly inhabited it two thousand 

years ago."47

Rodinson påpekar att det inte är fråga om någon slags anti
semitism. Han drar en klar gräns mellan den europeiska antisemi-
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tismen och den arabiska antisionismen.48 Han förnekar dock inte 
det faktum att israelerna kände en stigande oro inför det arabiska 
hotet, och menar att araberna gav dem vissa anledningar därtill.49 

Rodinson menar att bortdragandet av FN-styrkan inte oroade 
Israel. Först i och med blockaden hade konflikten hamnat på ett 
högre plan. Ur ekonomisk synpunkt var Eilat inte livsviktig för 
Israel. Det som dittills hade fått Nasser att tveka var Israels för
klaring att blockaden var tillräcklig krigsorsak av politiska skäl. 

Men anseendet inom arabvärlden var för Nasser viktigare än krigs
risken. 

Rodinson ser händelserna 22-30 maj som en helhet. 
"This new phase was marked by the dedaration of the closure of the 

Strait of Tiran, and was confirmed by the reconciliation with Hussein."50 

Med denna nya fas förde Nasser upp konflikten till ett högre 
plan, fältet blev vidare. Rodinson redovisar de israeliska reaktio
nerna efter stängningen av Tiransundet och finner att "duvorna" 
med Eshkol i spetsen fortfarande hade majoritet. Men aktivisterna 
vann stadigt terräng, och pakten avgjorde saken till deras förmån. 

"Pressure from the service chiefs and activist politicians became irre
sistible now that Hussein had joined the Arab front. "51 

Som framgått av de undersökta verken finner man att fyra hän
delser under maj månad intar en central plats som möjliga krigs
orsaker. 

1. Nassers mobilisering och koncentration av trupper i Sinai.
2. Återkallandet av FN-styrkan.
3. Blockaden av Akabaviken.
4. Pakten mellan Nasser och Hussein.

De undersökta författarna har olika åsikter om den direkt krigs
utlösande faktorn. Skälet till detta synes vara att de studerat hän
delseförloppet ur neutral synvinkel efter kriget. Men eftersom 
det otvivelaktigt var Israel som "sköt första skottet", bör man utgå 
från vad Israel uppfattade som farligast när man försöker att be
döma vilken av de ovan nämnda faktorerna som var avgörande för 
krigsutbrottet. 

Vad beträffar den egyptiska mobiliseringen var detta inte något 
som skrämde de israeliska militärerna. Nasser hade mobiliserat förr 
- och synbarligen inte haft någon annan baktanke än en styrke-
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demonstration. I början väckte inte heller truppkoncentrationerna 
större uppmärksamhet i militärledningen. Och för "mannen på 
gatan" var det bara ett nytt skrämskott, ingenting att ta på allvar. 

Nassers krav på bortdragandet av FN-styrkan fick större ut
rymme i den israeliska debatten. Men frågan är om inte U Thants 
drag oroade mera. Inte så att den militära faran blev akut, utan 
att detta var det första tecknet på att FN inte hade något att säga 
till om i en kris. Israelerna fick nu ställa om sig inför hotet att bli 
tvungna att kämpa ensamma. Militärt sett betraktades inte FN
styrkan som någon slagkraftigare enhet - den nekades f ö tillträde 
på israeliskt territorium på U Thants direkta förfrågan. 

Blockaden av Akabaviken var allvarligare. Israels hamnstad i 
viken ansågs vara ett livsviktigt andningshål för handeln - främst 
oljan från Persien. Och Israel hade sedan länge förklarat att en 
blockad skulle komma att betraktas som krigsanledning. Att viken 
hölls öppen för sjöfart var dessutom den enda kvarvarande vinsten 
fr/ln Suezkriget 1956. Fr/lgan är dock om inte Israel bestämde sig 
för att reagera så starkt på en blockad för att förhindra en utveck
ling av krisen. Det fanns visserligen "hökar och duvor" i Israel 
och en del av de förra rekommenderade redan den 23 maj ett pre
ventivkrig. Men motsdndet i de beslutande kretsarna var för starkt. 
Man föredrog en diplomatisk lösning. Resultatet blev Abba Ebans 
resa till Paris, London och Washington. 

Troligast är att pakten mellan Nasser och Hussein var den ödes
digra händelsen. Orsakerna härtill synes främst vara det strategiska 
läget och regeringskrisen i Israel. 

Det strategiska läget framgår av dels kartan och dels av nedan
st/lende uppställning.52 

Personal Armen Flygvapnet Marinen Summa 

Israel 264.000 8.000 3.000 275.000 
Egypten 240.00053 20.000 11.000 271.000 
Jordanien 55.000 2.000 57.000 
Syrien 50.000 9.000 1.500 60.500 
Irak 70.000 10.000 80.000 
Libanon 12.000 1.000 13.000 

Summa arabstater 427.000 42.000 12.500 481.500 
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Material Stridsv�gnar Flygplan 

Israel 800 320 

Egypten 1.200 450 

Jordanien 250 28 

Syrien 40054 106 
Irak 60055 170 
Libanon 80 18 

Summa arabstater 2.530 772 

Organisation av armeerna 

Israel 8 pansarbrig, 22 infanteribrig, 1 llbrig 

Egypten 2 pansardiv, 4 mot div, 1 llbrig, 12 artreg 

Jordanien 3 pansarbrig, 6 infanteribrig 

Syrien 2 pansarbrig, 7 infanteribrig 

Irak 1 pansardiv, 4 infanteridiv 

Libanon 2 strvbat, 8 infanteribat 

Ur ovanstående kan en del slutsatser dragas. Arabstaternas över
makt var på alla områden stor. Kven om de israeliska soldaternas 
bättre utbildning och motivation kompenserade en del av över
makten, var denna fortfarande stor. Den viktiga skillnaden mellan 
framgång och misslyckande låg dock i arabstaternas anfallsplaner. 
Fram till pakten var risken för Israel etf tvåfrontskrig i norr och 
söder. Israels fördelar låg därvid främst i att landet förfogade över 
de inre linjerna samt ett kvalitativt bättre flygvapen som skydd för 
civilbefolkningen. Det militära läget ändrades helt i och med pakten. 
Den smala korridoren mellan Medelhavet och Jordanien (knappt 
20 km) gjorde det möjligt för jordanskt artilleri och pansar att 
skära av Israel på mitten. Vidare kunde nu Iraks arme använda 
Jordanien som uppmarschområde. Viktigast var dock, att den jor
danska armen ställdes under den egyptiske överbefälhavaren. Nassers 
styrkor fick därmed möjligheten att först dela Israel och sedan be
mäktiga sig de södra och norra delarna var för sig. 
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Vad pakten betydde kan även åskådliggöras med följande siffror.56 

Israels landgränser mot arabstaterna 

Egypten 300 km 

Jordanien 530 km 
Syrien 70 km 
Libanon 85 km 

Invånarantal (i miljoner) 

Israel 2,5 
Egypten 30,0 

Jordanien 2,0 

Syrien 5,5 

Liba11on 1,9 
Irak 7,5 
Saudi Arabien 5,0 

Summa arabstater 51,9 

Israels koncentration av befolkning och industri (i 0/o) 

Befolkning Industri Avstånd till närmaste gräns 

Haifa 12,5 15,0 40 km 
Tel Aviv området 37,0 51,0 20 km 
Jerusalem 8,0 5,0 

Regeringskrisen i Israel 

Uppladdningen utanför landets gränser förorsakade givetvis stark 
oro inom landet. Inom regeringen varierade uppfattningen om lämp
liga motdrag. Majoriteten med Eshkol och Eban i spetsen förordade 
dock en mjukare linje. Ett synligt resultat av denna politik blev 
Ebans resa. Utfallet av resan blev ur israelernas synpunkt inte posi
tivt. De Gaulle varnade bestämt Israel för att sätta igång ett krig 
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för att häva blockaden. Wilson -ansåg situationen ohållbar, men 
hän visade i princip till USA. I Washington klargjorde president 
Johnson sin syn på krisen. Israel, sade han, kunde känna sig lugnt. 
Ni kommer inte att behöva kämpa ensamma - om ni inte börjar 
kriget. Öppnandet av Akabaviken var huvudsaken, men presidenten 
var bunden av kongressen vid ett eventuellt beslut om krigshand
lingar. Under tiden borde Israel hålla sig avvaktande. Enligt CIA 
var ju också Israel tillräckligt starkt militärt för att hålla arab
staterna stången. Den egyptiska koncentrationen av trupper vid 
gränsen var därför ingen viktig fråga. 

I Israel hade emellertid de egyptiska trupperna blivit en mer akut 
fråga än själva blockaden. När Eban kom tillbaka till Israel, fick 
han höra att han borde ha tryckt hårdare på den frågan i sina samtal 
med president Johnson. Ebans resa fick alltså inga resultat av be
tydelse. Den visar dock, att så sent som den 24 maj då Eban flög till 
Paris, rådde majoritet inom den israeliska regeringen för en politisk 
lösning. Resans magra resultat torde dock ha påverkat de tveksamma 
i regeringen i riktning mot en mer aktiv handlingslinje. Under de 
sista fyra dagarna i maj pågick diskussioner om en ändring av rege
ringens sammansättning. Pakten den 30 maj ledde till en debatt i 
Knesset samma kväll, en debatt där Eshkols avgång som försvars
minister (men ej som premiärminister) krävdes. Nästa dag genom
fördes regeringsombildningen.58 Den snabba lösningen av regerings
frågan kan inte ses på annat sätt än som en reaktion på Nasser/ 
Husseinpakten och det skärpta läge den medförde. 

Il 

Åsiktsskillnaderna hos de undersökta författarna både speglar och 
formar en opinion om sexdagarskriget. Laqueur är den ende som ger 
en längre översikt över världsopinionen. Innan vi går in på denna, 
kan det dock vara skäl att behandla opinionsforskningens teknik 
med utgångspunkt från några standardverk på området. 

Vad vi i första hand vill ha svar på är frågor som t ex går det 
att på ett tillfredsställande sätt definiera begreppet "allmänna 
opinionen"? Vidare: Hur skall man i så fall mäta opinionen? 
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Childs tar i ".Public Opinion-Nature, Formation and Role" (New 
York 1965) först upp orsakerna till det starkt ökade intresset för 
opinioner och opinionsforskning. Han nämner därvid följande fak
torer: 

1. De demokratiska staternas framväxt och de fria valen i dessa
stater.

2. Hög och allmänt spridd utbildning gör befolkningen mer mot
taglig för opinioner.

3. Masskommunikationsmedlen - framförallt radio och TV -
gör opinionen viktig. Childs nämner här också den väsentliga
fördelen som det innebär att effektivt kontrollera kommunika
tionsmedlen.

4. Ekonomiska· förändringar, t ex hög produktion, fordrar en hög
konsumtion. Detta fordrar i sin tur reklam =påverkan =opinion.

5. Mängden propaganda (=opinion) ökar p g a  staternas behov
av att vinna röster för sin politik.

6. Lagar måste för att bli effektiva ha förankring i befolkningen.
"Allmänna opinionen" är här en god vägledning.

Childs går därefter in på definitionsfrågor. Han menar att "Pub
lic Opinion" är lika med en samling av individuella opinioner, dvs 
närmast en slags "massopinion". 

Childs skiljer på "Public" och "Opinion", och frågar vad är 
"Public"? Den röstberättigade delen av folket? Alla över 30 år? 
Osv. Vad är "Opinion"? Lika med fakta? Lika med åsikter? Vad 
Childs kommer fram till är att det finns en mängd olika definitioner, 
och att skillnaderna beror på i vilket sammanhang man använder 
begreppen. En statsvetare menar exempelvis oftast med "Public" 
endast den röstberättigade delen av befolkningen. Andra ställer 
speciella krav på att opinionen skall uttryckas på ett visst sätt, ha 
en viss styrka, osv. 

Beträffande problemet att mäta opinionen konstaterar Childs att 
mycket arbete återstår för att lösa de metodiska svårigheterna. Nå
gon generell regel ger han heller inte, Childs anser att vid en opinions
undersökning är den enda gångbara vägen att först avgränsa "The 
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Public" och att därefter välja (avgränsa) ämnet. Slutligen utformas 
en frågeställning. 

Doob 

I ett kapii:el "Allmänna opinionens beskaffenhet" behandlar Doob 
definitionsproblematiken. Han konstaterar att de flesta opinions
forskare sällan anger vad deras undersökning syftar till. Detta ska
par svårigheter när det gäller att definiera begreppen. Trots allt är 
Doob beredd att försöka: "Allmänna opinionen är lika med männi
skors attityder till ett problem eller ett spörsmål, då de alla tillhör 
samma sociala grupp."59 Definitionen innehåller uppenbarligen en 
motsägelse. En social grupps attityd kan rimligtvis inte vara lika 
med annat än just den gruppens attityd (eller opinion). Avgräns
ningen av gruppen måste göras så snäv, att ordet "allmän" här blir 
malplacerat. 

I kapitlet "Sampling av allmänna opinionen" diskuterar Doob mät
tekniken. Urvalet hänger intimt samman med representativiteten. 
Förutom att urvalet måste vara riktigt, ger självfallet ett större 
urval ett säkrare resultat. Kunde man av tids- och kostnadsskäl 
undersöka samtliga berörda, skulle representativitetsproblemet upp
höra. Eftersom inga forskare har resurser för h\mdraprocentiga täck
ningar, blir urvalsprincipen ytterst viktig. Doob redogör för olika 
matematiska formler, vilka garanterar representativitet inom vissa 
gränser. Slutsatsen blir alltså, att man aldrig kan garantera att den 
allmänna opinionen är allmän. 

Albig 

I "Modern Public Opinion" tar William Albig upp frågan om att 
en grupp måste vara homogen fqr att kunna kallas "Public". Albig 
menar, att om gruppen i sig innehåller flera smågrupper, kan inte 
majoritetens åsikt anses vara lika med hela gruppens, eftersom det 
i själva verket finns flera "Publics". Man måste med andra ord ta 
hänsyn till eventuella minoriteter.60 
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Beträffande mätning av allmänna op1monen redovisar Albig ett 
flertal olika system. Men alla system uppvisar någon eller några 
svagheter. Albigs slutsats blir alltså att, 

"The basic problem ... is whether attitudes, as expressed in opinions, 
are units that may profitably be handled quantitatively. Aside from rhis, 
there are certain technical objections to the construction of the tests; the 
source of materials; the range of those materials; the determination of a 
scale."61 

Lowell 

Lawrence Lowell slår i "Pubic Opinion and Popular Government" 
fast att " ... opinion must be public, and it must be really an opi
nion."62 Detta betyder att begreppen "Pubic" och "Opinion" måste 
undersökas var för sig. Man måste först definiera ordet "Public" 
och sedan gå vidare till "Opinion". 

Lowells resonemang är på ett ställe en bra illustration till svårig
heten att definiera "Public". Han säger att enhällighet inom en grupp 
inte är nödvändig för att gruppen skall kunna kallas "Public". Å 
andra sidan är en majoritet inte tillräcklig. Detta innebär, enligt 
Lowell, att om minoriteten inte protesterar, utan stöder majoritetens 
åsikter ( ex av lojalitet) är förutsättningen för "Public" uppfylld. 

Beträffande opinion skall här endast redovisas två problem som 
Lowell pekar på. Det ena är att man måste skilja på vad som är 
vederbörandes egen åsikt, och vad som är influerat av andra. Det 
andra är att man måste noggrant göra klart för sig om man vill 
undersöka opinionen rörande en viss fråga eller rörande metoden 

att lösa fr/1,gan. Från dessa två utgångspunkter erhåller man helt 
olika resultat. 

The Newspaper and society är en samling artiklar av olika för
fattare rörande opinion. Här skall endast tas upp ett par av dem, 
vilka har direkt intresse för vår undersökning. 

I en artikel av L. N. Flint, "Newspaper Opinion as Public Opi
nion" hävdar författaren att för flertalet människor är tidningarnas 
åsikt lika med allmänna opinionen. Men påståendent är omgärdat 
av reservationer. Författaren finner att det är mycket svårt att skilja 
ut i vad mån chefredaktörens egen åsikt väger över, eller om chef-
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redaktören har påverkats av andras åsikter (ex. ägarna, styrelsen). 
Vidare hävdar Flint att tidningarna, i synnerhet i kristider, är mer 
moderata i sina åsikter än vad allmänheten är. 

F. H. Allport dömer ut alla jämförelser mellan tidningspressen och 
allmänheten. I sin artikel "Public Opinion and Individual Opinion" 
säger han att tidningarna oftast generaliserar i sina påståenden. När 
tidningsmännen tror att de förmedlar en allmän opinion, är det i 
själva verket så att de skapar och kontrollerar den. 

I "Public Opinion as Group Opinion" hävdar författaren K. 
Young att ordet "Public" är olyckligt. Det går inte att skilja ut en 
homogen "Public", eftersom den alltid består av mindre grupper. 
Youngs slutsats blir därför, att man istället bör använda uttrycket 
"Group Opinion". Detta torde då innebära att man har mer att 
vinna på den ökade exaktheten än vad man förlorar på det generella 
elementet. 

De ovan beskrivna verken har olika åsikter om vad "Public 
Opinion" är, speciellt vad gäller räckvidd, inneh!'i.11, åtkomlighet etc. 
Men det gemensamma draget är tydligt. Det g3.r inte att finna en 
definition som är heltäckande och det går inte att genom ett urval 
garantera representativitet. Av detta torde framgå att vad opinions
forskaren bör syssla med är definierade gruppers åsikter. Dessa 
grupper skall kunna definieras på ett tillfredsställande sätt och det 
skall vara möjligt att säkerställa en hög grad av representativet. Ett 
oavvisligt krav är hur som helst att man skall kunna inringa fel
källorna och bedöma deras inverkan på resultatet. 

Ett exempel. Man vill undersöka ett partis syn på frågan om 
monarki eller republik. Man kan nu tänka sig att fråga ut ett antal 
personer som man vet röstar på partiet ifråga. Men urvalet måste 
bli snävt och resultatet högst osäkert. Ett säkrare resultat får man 
genom att undersöka en del av medlemmarna i partiet. Här blir 
populationen mindre, representativiteten och därmed resultatet säk
rare, men bara för dem som är medlemmar. För partiet som helhet 
har ingen ytterligare visshet vunnits. Man kan gå vidare och se vad 
partiets press säger i frågan. Resultatet blir naturligtvis hundra
procentigt för pressens del. På samma sätt kan man gå vidare 
genom att ta reda på åsikterna inom partiets ungdomsförbund, stu
dentförbund, kvinnoförbund, etc. 
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Endast dessa gruppers "opinion" går att säkerställa inom en god
tagbar felmarginal. I bästa fall kan dessa mindre gruppers åsikter 
slås ihop och antas gälla för partiet som helhet. 

Opinionen under sexdagarskriget 

Opinionsforskningen rörande sexdagarskriget är ringa. Detta torde 
bl a bero på de svårigheter som ovan skisserats. Walter Laqueur har 
försökt att täcka världsopinionen under kriget i ett kapitel av "The 
Road to War". Laqueur anser att läget var gynnsamt för opinons
forskning. Tack vare det stora uppbådet journalister och radio
korrespondenter har inget krig i världshistorien (oktoberkriget möj
ligen undantaget) haft en så bred täckning som sexdagarskriget. 
Dessa personer har naturligtvis haft en icke ringa opinionsbildande 
effekt. Huruvida denna effekt på den läsande (och lyssnande) all
mänheten går att mäta, är en annan sak. Detta har Laqueur heller 
inte kommenterat. Laqueur inskränker sig till opinionen, så som den 
kommer till uttryck i framförallt pressen och radion. Denna (nöd
vändiga) begränsning gör att rubriken på kapitlet - "Public Opi
nion and the Crisis" - blivit för pretentiös. 

Vad gäller pressen och radion antyder Laqueur endast den grund
läggande skillnaden mellan de statskontrollerade massmedia i öst
staterna och de från staten fristående i väst. Laqueur menar, att 
araberna därigenom fick större utrymme för sina åsikter än vad 
de själva ansåg, genom att östsidans massmedia speglar landets offi
ciella syn. I väst däremot, med massmedias relativt friare ställning, 
kan regeringarna inta en helt annan åsikt. 

Det material Laqueur använder är som nämnts press och radio
utsändningar. Frågan blir då om Laqueur fångat redaktörernas &sik
ter ( =gruppåsikt) eller om tidningarna speglar landets åsikt ( 
män opinion). Rimligtvis kan inte det lilla material som Laqueur 
använder vara tillräckligt för att svara mot en så mångfasetterad 
opinion det är fråga om. Laqueur skriver också, att en mer genom
arbetad undersökning av allmänna opinionen under krisen och kriget 
kräver en rad avhandlingar, t ex en bara för Frankrike. 

Av det sagda torde framg�, att Laqueurs.kapitel om opinionen får 
tas för vad det är - en snabb överblick av allmänna opinionen 
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grundad pil ett dll lättillgängligt och litet material. Icke desto mindre 
kan det vara av intresse att ta del av kapitlet. 

Laqueur börjar med en del allmänna iakttagelser. För det första 
är en svängning av opinionen till arabsidans fördel märkbar i takt 
med de israeliska framgångarna. Innan kriget bröt ut var utfallen 
mot araberna starka efter deras tal om "judarnas förintelse" etc. 
Denna bild viker mot slutet av kriget för att ge plats åt flyktingarnas 
situation, de ockuperade områdena, osv. 

För det andra understryker Laqueur dilemmat för de väster
ländska kommunistpartierna. Det var å ena sidan svårt att förneka 
det progressiva elementet i vissa arabstaters politik. Å andra sidan 
"stämde" inte talet om förintandet av Israel med tesen om alla 
människors rätt att leva i fred. 

För det tredje pekar Laqueur på att judarna utanför Israel inte 
alltid stod på Israels sida, i synnerhet inte mot slutet av kriget. 
Laqueur går sedan in på opinionen i de enskilda länderna. 

I USA var opinionen på det hela taget pro-israelisk, dock utan 
att vara "aktiv". Det fanns exempelvis ingen utbredd amerikansk 
uppfattning att man skulle öppna Akabaviken med våld, i varje fall 
inte om det innebar att USA skulle gå i täten.63 Kommunisterna 
följde i princip Sovjetunionens linje, men gav hellre CIA skulden än 
att öppet anklaga Israel. Högern i USA var starkt pro-israelisk, 
medan liberalerna och kyrkosamfunden var splittrade. 

Den nya vänstern hotades av en klyvning. Medan en del ansåg 
Israel vara en kolonialistisk stat, började andra att tvivla pil att 
socialismen såsom den utvecklades i arabländerna var den "äkta" 
socialismen. 

Judarna i USA utgör med sina nära 6 miljoner omkring 3 0/o av 
befolkningen. Genom sin i allmänhet högre utbildning och, större 
aktivitet inom politiken blir judarna betydligt mer inflytelserika 
än andra religiösa minoriteter. Detta hade uppenbarligen en viss 
betydelse för den officiella amerikanska inställningen.64 

England uppvisade i stort sett samma mönster som USA. Dags
pressen var dock mer neutral. Labourregeringen var till största delen 
pro-israelisk, medan den lilla vänsterflygel som leddes av utrikes
ministern George Brown i vissa frågor var kritisk mot Israel, spe
ciellt mot slutet av kriget. 
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De äldre inom det konservativa partiet var traditionellt arab
vänliga sedan mandattiden, medan den yngre generationen stödde 
Israel. 

Det liberala partiet var övervägande pro-israeliskt, utom en del 
på vänsterkanten. 

Officiella myndigheter pekade på engelska affärsintressen (oljan!) 
och föredrog att hålla sig neutrala. 

Frankrike. Inte sedan andra världskriget har en konflikt på
verkat fransmännen så starkt som sexdagarskriget (möjligen med 
undantag för Algerietkriget). Kommunisterna fann sig isolerade, 
sedan de övriga vänsterpartierna tagit avstånd från den arabiska 
propagandan. För det franska kommunistpartiet var dock beroendet 
av Moskva för starkt. 

Högern var splittrad, i allmänhet dock för arabernas sak. Gaul
listerna var delade. De Gaulle intog närmast en pro-arabisk håll
ning och fick en del av regeringsmedlemmarna med sig. Andra tog 
klart avstånd från presidentens åsikter. 

Inom den franska vänstern (utom kommunisterna) fanns delade 
åsikter. A.ven om vissa fick sin näring av framförallt Rodinsons tes 
om Israel som imperialistisk stat, tvivlade många på att begreppet 
"progressiv" betydde förintandet av judarna. Och var inte Israel 
det enda landet i Mellersta Östern som tillät kommunisterna att 
verka lagligt? Var inte det "progressivt"? 

I Italien hade kommunisterna ett liknande problem att brottas med 
som sina kolleger i Frankrike. Beroendet av Sovjetunionen var dock 
mindre starkt i Italien. Följaktligen blev bristningarna allvarligare 
när partiledningen inte kunde genomdriva sin vilja. A.ven inom 
regeringen var meningarna delade. 

Västtyskarna stod till största delen på Israels sida, av ettdera 
av två skäl. Antingen låg skuldkänslan i botten (vilket var det van
ligaste skälet) eller också imponerades man av "der Blitzkrieg". 
Detta senare gällde inte bara, vilket man lätt kan tro, sådana som 
varit aktiva i kriget eller sympatiserat med nazisterna. 

De västeuropeiska ländernas reaktion blev närmast en chock för 
araberna. De hade uppenbarligen räknat med ett helt annat stöd. 
Araberna beskyllde nu judarna för att ha utövat inflytande på sina 
respektive hemländers regeringar. Denna beskyllning har ingen för-
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ankring i verkligheten. De europeiska judarna har mycket rmga 
inflytande på regeringarna. 

De afrikanska staterna var delade i två läger. Till det pro-israe
liska, · lägret hörde exempelvis Elfenbenskusten, Malawi, , Botswana, 
Lesotho och Kenya. Pro-arabiska var bl a Tanzania, Mali, Guinea; 
Burundi, Senegal och Somaliland. 

I Indien var regeringen för araberna, medan befolkningen i all
mänhet var pro-israelisk. 

I Latinamerika höll sig regeringarna neutrala, medan "mannen 
på gatan" tog ställning för Israel. Cuba var ett undantag genom 
att ta klar ställning för Nasser. Cuba bröt dock inte de diplomatiska 
förbindelserna med Israel, vilket annars blev regel i östblocket. 

Sovjetunionen och satellitstaterna. De ryska ledarna var besvärade 
av hållningen i de västeuropeiska kommunistpartierna och den egna 
befolkningen ställde också obehagliga frågor. Låg det verkligen i 
kommunismens intresse att utrota en stat? Hur stämde det. med 
"Proletärer i alla länder ... " Efter kriget blev situationen ännu mer 
ohållbar - och frågorna än obehagligare. Hur kunde de "progres
siva" ländernas armeer bli så grundligt slagna av ett litet och svagt
land, "ruled by an anti-popular clique."? 

· ' 

Den officiella ryska ståndpunkten var stöd åt Nasser och -
oro för utvecklingen. Satellitstaterna ägnade betydligt mer tidnings
utrymme åt konflikten. Östtyskland och Tjeckoslovakien var mer 
oförsonliga än de andra länderna. Efter den 10 juni tunnades dock 
denna skillnad tit. Rumänien var det e11da östeuropeiska .land som 
visade en mer nyanserad hållning. Uttalandena var moderata och 
signifikativt var att landet behöll de diplomatiska förbindelserna 
med Israel. 

Laqueur uppger att den polska kyrkan var pro-israeHsk. . Detta 
torde vara en uppgift som är svår att få fram, och Laqueur redogör 
heller inte för hur han· kommer till den slutsatsen, Påståendet får 
alltså tas med reservation. 

Kina (Kommunistkina) har enligt Laqueur inte fått något fotfäste 
i Mellersta Östern, delvis beroende på att kineserna aldrig rikdgt 
"förstått" Mellersta Österns problem. De kinesiska ledarnas instäH
ning var att kriget var en följd av en rysk-amerikansk komplott. 

Som nämnts ovan är Laqueurs översikt grundad på en snabb 
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genomgång av ett litet material. Resultaten blir alltså vaga i kon
turerna och några detaljer kan det självfallet inte bli tal om att 
belysa. Det torde dock vara klart, att mycket står att vinna med 
undersökningar begränsade till ett land i sänder, och med väl av
gränsade grupper och frågeställningar. En serie sådana undersök
ningar skulle ge intressantare bild av världsopinionen under sex
dagarskriget. 
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Resume 

· La guerre d'octobre entre Israel et les ctats arabes a surtout actualise les change
ments territoriaux de la gucrre des six jours. L'idec des etudes d'une partie de
l'abondante litterature sur la guerre des six jours, a ete d'examiner !'opinion de 
differents ecrivains, sur les facteurs qui du point de vue israelien ont declanche
la guerre.

Presque cous les ecrivains sont d'accord sur le fait que meme si les facti:urs 
de base doivent ctre recherches dans le passe, - dans certains cas il faut remonter 
jusqu'en 1917 -, quatre incidents pendant le mois de mai ont ete cl'une impor
tance majeure. 

La mobilisation et la cöncentration de troupes dans 
le Sinai par Nasser. 
Le rappe! des forces de l'O.N.U. 
Le blocus du golfe d'Acaba 
Le pacte entre Nasser et Hussein 
La difference entre les a:uvres parcourues se trouve dans leur appreciation · de 

l'ordre de l'importance de ces quatre facteurs. Certains eerivains affirment que le 
blocus a ete le facteur decisif, d'autres que le pacte a joue le plus grand rote, 
d'a:utres pensent qu'il faut considerer les evenements /i partir du blocus comme 
un ensemble. 

La question interressante est de savoir s'il est possible de determiner c.elui des 
'tjuatre facteurs qui a declanche la guerre. En partant de ce.point il faut considere'r 
-deux faits:

Tout d'abord l'etat militaire. Celui-ci a ete chang' e de fa<;:on negative. pour
Israel en raison du pacte,

Deuxiemement la crise gouvernementale en Israel. Deja des le milieu du mois du 
mail il existait au scen du gouvernement des opinions differents au sujet des ·r11e-
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sures a prende en reponse a la politique des pays arabes. Les changements rapides 
dans le gouvernement israelien le 31 mai ne peuvent etre consideres que comme une 
consequence du pacte et des effets possible de celui-ci. Les mesures recommandes 
par les dirigents militairs depuis le mi-mai pouvaient desormais etre executes. Du 
point de vue isrnelien, le pacte a du etre le facteur decisif. 

L'opinion mondiale pendant la guerre des six jours n'a pas ete sujette a de 
tres grands analyses. Walter Laqueur fait une exception lorsqu'il traite de ce sujet 
pendant un long chapitre dans son ilvre. Ses methodes et son manque de materiaux 
ont ete compares avec !'opinion de quelques enqueteurs au sujet de ces questions. 
D'apres ces enqueteurs il apparait que les enquets d'opinion pour gar:rntir la 
representation et resultat doivent se tourner vers l'analyse d'un nombre de petits 
groupes. On peut a partir de lui supposer eventuellement que !'opinion de ces 
groupes concernent aussi !'opinion d'un groupe plus grand. 

Les information de Laqueur ne permettent pas de prononcer des conclusions 
plus detailles, Une chose est certaine; c'esc que la plus grande partie du monde 
de l'ouest etait pro-israelien pendant que les etats de !'est sotttenaient les arabes. 
Quelques tendances sont de plus evidentes. Le support presque total pour Israel 
(ttla/lt la guerre s'est estompe au rythme des succ/:s israeliens pendant la guerre. 
De plus Laqueur attire notre attention sur les dilemmas des parties communistes, 
et sur le fait que les juifs en dehors d'Israel etaient d'opinions differentes. 
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